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ADNOTARE 

 

Zagareanu Andrei „Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor 

nutriţionali”. Teza de doctor în ştiinţe agricole, Chişinău, 2015. 

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 239 de surse 

bibliografice, 117 pagini de text de bază, 67 tabele, 6 figuri şi în anexe 2 tabele. Rezultatele cercetărilor 

sunt reflectate în 22 publicaţii ştiinţifice. 

 Cuvinte cheie: familie de albine, matcă, botcă, indici morfo-productivi, sirop, aditiv nutriţional, 

miere, tehnologie. 

 Domeniul de studiu: 421.03 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere. 

Scopul lucrării constă în elaborarea tehnologiei şi argumentarea ştiinţifică a creşterii şi reproducerii 

mătcilor în baza utilizării aditivilor nutriţionali, sporirea rezistenţei la iernare şi productivităţii familiilor 

de albine.  

 Obiectivele lucrării rezidă în: evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea 

mătcilor; studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra iernării, creşterii şi productivităţii familiilor de 

albine; determinarea indicilor morfo-productivi ale albinelor carpatice, selectarea loturilor de prăsilă din 

familii materne şi paterne pentru reproducerea mătcilor; stabilirea influenţei aditivilor nutriţionali asupra 

creşterii mătcilor; elaborarea recomandărilor pentru creşterea mătcilor de albine. 

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în identificarea modalităţii de rezolvare a unei 

probleme privind evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea mătcilor.  Au fost elaborate 

şi ştiinţific argumentate noi procese tehnologice, metoda de creştere a mătcilor (Brevet de invenţie de 

scurtă durată 567 Z, MD), precum şi procedeele de creştere şi hrănire a albinelor (Brevete de invenţie de 

scurtă durată: 538 Z, MD; 848 Z, MD şi 878 Z, MD), stabilite dozele optime de utilizare a aditivilor 

nutriţionali, care asigură sporirea productivităţii familiilor de albine, ameliorarea calităţii botcelor şi 

mătcilor.  

         Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea tehnologiei creşterii mătcilor în baza utilizării 

aditivilor nutriţionali şi recomandărilor practice pentru sporirea viabilităţii şi productivităţii familiilor de 

albine. 

 Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea unui concept nou în stabilirea influenţii 

aditivilor nutriţionali asupra iernării, productivităţii familiilor de albine, ameliorării calităţii botcelor şi 

mătcilor.  

 Valoarea aplicativă a lucrării este determinată prin crearea loturilor de prăsilă pentru creşterea şi 

reproducerea mătcilor de albine.  

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat la stupinele de creştere şi reproducere a 

mătcilor şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.   
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АННОТАЦИЯ 

 

 Загаряну Андрей, «Технология выращивания пчелиных маток на основе использования 

пищевых добавок». Диссертация на соискание учѐной степени доктора сельскохозяйственных 

наук, Кишинев, 2015. Структура диссертации: Введение, 4 главы, выводы и рекомендации, 239 

источников литературы, 117 страниц основного текста, 67 таблиц, 6 рисунков и в приложений 2 

таблицы. Полученные результаты опубликованы в 22 научных работах. 

 Ключевые слова: пчелиная семья, матка, маточник, экстерьерные и хозяйственно-

полезные признаки, сироп, пищевая добавка, мед, технология. 

 Область исследований: 421.03 – Технология выращивания животных и получения 

продуктов животноводства.  

 Цель работы: состоит в разработки технологии и научном обосновании выращивания и 

воспроизводство маток на основе использования пищевых добавок, повышение зимостойкости и 

продуктивность пчелиных семей. Задачи работы: оценка потенциала пчелиных семей для 

выращивания маток; изучение влияния пищевых  добавок на зимостойкость, развитие и 

продуктивность пчелиных семей; определение морфо-продуктивных признаков карпатских пчел, 

создание племенных групп из материнских и отцовских семей для воспроизводства маток; 

установление влияния пищевых добавок на выращивание маток; разработка рекомендаций для 

выращивания пчелиных маток. 

 Новизна и оригинальность исследований: состоит в выявлении методов решения 

проблемы, касающейся оценке потенциала пчелиных семей для выращивания маток. Были 

разработаны и научно обоснованы новые технологические процессы, метод выращивания маток 

(патент 567 Z, MD), а также способы выращивания и подкормки пчел (патенты: 538 Z, MD; 848 Z, 

MD и 878 Z, MD), установлены оптимальные дозы для использования пищевых добавок, которые 

обеспечивают повышение продуктивности пчелиных семей, улучшение качества маточников и 

маток. 

 Решенная научная проблема: заключается в разработки технологии выращивания маток на 

основе использования пищевых добавок,  практических рекомендаций для увеличения 

зимостойкости и продуктивности пчелиных семей.  

 Теоретическое значение работы заключается в разработке новой концепции в  

установлении влияния пищевых добавок на зимостойкость, продуктивность пчелиных семей, 

улучшение качество маточников и маток.  

 Прикладное значение работы состоит в создании племенных групп для выращивания и 

воспроизводства пчелиных маток.  

 Внедрение полученных результатов: на матковыводных пасеках и в учебном процессе 

Государственного Аграрного Университета Молдовы. 
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ANNOTATION  

 

 Zagareanu Andrei „ Technology of breeding  of queen-bees based on the use of feed additives ”. 

Doctor Thesis in agricultural sciences, Chisinau, 2015.  

 Structure of thesis: Introduction, 4 Chapters, General conclusions and recommendations, 239 

bibliographical sources, 117 pages of basis text, 67 tables, 6 figures and in annexes 2 tables. The results 

of the researches are published in 22 scientific works. 

Key Words: bee family, queen bee, queen-bee gel, morpho-productive indices, syrup, feed 

additive, honey, technology.  

Study field: 421.03 – technology of breeding of animals and obtaining of animal products.  

Aim of work: consists in the development of technology and scientific substantiation of growing 

and reproduction of queen-bees based on the use of food additives, improving winter hardiness and 

productivity of bee colonies.   

Objectives of work: assessment of capacities of bee families for the queens  rearing; study of the 

influence of the feed additives on wintering, breeding and productivity of bee families; determination of 

morpho-productive indices of the Carpathian bees, creation of the breeding groups from maternal and 

paternal families for the reproduction of queen bees, determining the   influence of feed additives at 

breeding of queen bees; elaboration of recommendations on queen- bees breeding. 

          Scientific novelty and originality: consists in identifying of the methods for solving a problem on 

assessment of capacities of bee families for the queens rearing. There were developed and scientifically 

substantiated new technological processes, method of queens rearing (Short term Patent 567 Z, MD) and 

processes for breeding and feeding of bees (Short term Patent 538 Z, MD; 848 Z, MD and 878 Z, MD), 

there were set optimal doses for the use of feed additives that ensure increasing of productivity of bee 

families, improving the quality of queen cells and queens. 

Solved scientific problem: it is to develop the technology of queens growing based on the use of 

food additives  and practical recommendations in order to increase the maintenance and the productivity 

of bee colonies. 

 Theoretic significance of work consists of establishment of influence of feed additives at winter 

hardiness, productivity of bee families, quality of queen-bees cells and queen bees. 

Applicative value of work consists in breeding groups for breeding and reproduction of breeding 

queen bees.   

Implementation of scientifically results: Scientifically results were implemented on queen-

breeding center and apiaries and during the learning process at the State Agrarian University of Moldova. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

 ADN – acidul dezoxiribonucleic 

   S. alg. – soluţie algală 

   L – lotul 

  X  – media aritmetică 

  xS  – eroarea mediei aritmetice 

 V, % – coeficientul de variaţie, în procente 

 n – numărul indicilor  

 mil. – milion 

 buc. – bucăţi 

 fam. alb. – familie de albine 

 B – criteriul de autenticitate 

   r  – coeficientul de corelaţie  

IŞPBZMV – Institutul Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină    Veterinară 

UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

AŞP „Ariadna” – Asociaţia Ştiinţifico-practică „Ariadna” 

ME – Microorganisme Eficiente 
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INTRODUCERE 

 Actualitatea temei este determinată de importanţa economică şi socială a apiculturii în 

agricultura Republicii Moldova, datorită faptului, că albinele asigură populaţia cu produse, 

precum: mierea, ceara, polenul, păstura, propolisul, lăptişorul de matcă, totodată de la ele se mai 

obţin mătci, roiuri etc. În rezultatul polenizării culturilor agricole de către albinele melifere 

sporeşte semnificativ cantitatea şi calitatea seminţelor şi fructelor. 

  Productivitatea familiilor de albine, în mare măsură, depinde de rezistenţa la iernare, 

dezvoltarea timpurie, calitatea mătcilor, baza meliferă etc. Practica demonstrează că, pe 

parcursul iernii, în unii ani, se pierd până la 30-40% din efectivul familiilor de albine, iar 

primăvara ele se dezvoltă slab şi, ca rezultat, în timpul culesului se obţin producţii reduse. 

 La 1 ianuarie 2012, efectivul familiilor de albine în Republică Moldova a constituit 111653 

de familii, fiind de 1,14 ori mai mare comparativ cu anul 2008, care era de 98303 familii [14, 25]. 

Anual este necesar de produs circa 55826 buc. de mătci, astfel se recomandă  de schimbat 50% de 

mătci în perioada indicată. La momentul actual, numărul mătcilor de prăsilă, crescute şi realizate în 

republică, este foarte redus (3-4 mii), ceea ce influenţează negativ productivitatea familiilor de 

albine. Totodată, în lipsa mătcilor de prăsilă, unii apicultori autohtoni amatori dar şi cei profesionali 

importă mătci de diverse rase, fapt ce, în absenţa lucrului de selecţie, duce la mitizare şi 

distrugerea populaţiilor locale [149]. Cantitatea şi calitatea produselor apicole depind de tehnologia 

de întreţinere şi exploatare a familiilor de albine. 

Rezolvarea acestor probleme necesită efectuarea cercetărilor privind elaborarea tehnologiei 

de creştere a mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali, ceea ce prezintă un interes 

teoretic şi practic, care formează actualitatea problemei.        

 Descrierea situaţiei în domeniul şi identificarea problemelor de cercetare. Problema 

reproducerii mătcilor este strâns legată de selectarea familiilor materne, paterne, doici, de pregătirea 

şi potenţialul lor biologic.   

Succesele apiculturii depind, în mare măsură, de organizarea şi nivelul de dezvoltare a bazei de 

prăsilă, tehnologia de creştere a mătcilor şi de exploatare a albinelor. Materialul de prăsilă valoros 

poate fi rapid reprodus prin creşterea mătcilor. Dezvoltarea şi productivitatea familiilor de albine 

foarte mult depind de valoarea mătcilor, calitatea şi potenţialul lor genetic.  Totodată, calitatea 

mătcilor este influenţată de perioada de creştere, vârsta, starea familiei doici, numărul larvelor 

transvazate, resursele nectaro-polinifere etc. [13, 15, 18, 94, 95 ].  

O dezvoltare de succes a apiculturii este de neimaginat fără o bună asigurare a stupinelor cu 

mătci tinere fecundate, care posedă o pontă sporită şi transmit productivitatea înaltă şi calităţile 

vitale prin ereditate. De prolificitatea mătcii depinde rata de creştere a populaţiei, puterii şi 

productivitatea familiei de albine. De aceea, pentru majorarea productivităţii stupinelor şi 
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productivităţii muncii apicultorilor este necesar, în primul rând, de organizat la nivelul 

corespunzător creşterea mătcilor şi lucrul de prăsilă [59, 161, 220].  

 Prin urmare, studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor, iernării şi 

sporirii productivităţii familiilor de albine prezintă un deosebit interes ştiinţific şi practic.   

 Scopul lucrării constă în elaborarea tehnologiei şi argumentarea ştiinţifică a creşterii şi 

reproducerii mătcilor în baza utilizării aditivilor nutriţionali, sporirea rezistenţei la iernare şi 

productivităţii familiilor de albine.  

Obiectivele de bază ale lucrării: 

1. Evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea mătcilor. 

2. Studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra iernării, creşterii şi productivităţii 

familiilor de albine.  

3. Determinarea indicilor morfo-productivi ale albinelor carpatice, selectarea loturilor de 

prăsilă din familiile materne şi paterne pentru reproducerea mătcilor. 

4. Stabilirea influenţei aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor. 

5. Elaborarea recomandărilor pentru creşterea mătcilor de albine. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. La realizarea obiectivelor propuse au fost utilizate 

concepţiile ştiinţifice şi metodele de cercetare ale savanţilor din domeniul apiculturii:  

- Studiul caracterelor morfo-metrice ale albinelor lucrătoare [13, 15, 46, 127]; 

- Particularităţile albinelor şi indicii morfo-productivi [13, 15, 94]; 

- Sporirea productivităţii familiilor de albine prin utilizarea metodelor de creştere a 

mătcilor [13,15, 31]; 

- Analiza statistică a materialului numeric obţinut în cercetare a fost realizată prin metoda 

variaţiilor statistice [163, 178]  şi cu utilizarea programelor calculatorului Microsoft Excel.  

Cercetările au fost efectuate în laboratorul de apicultură, catedra Zootehnie specială, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, IŞPBZMV, unde autorul a activat în funcţie de 

cercetător ştiinţific şi la stupinele „Albinărie”, „Dănceni”, „Ion Cataraga”, în anii 2011-2015. 

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în identificarea modalităţii de rezolvare a 

unei probleme privind evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea mătcilor.  Au 

fost elaborate şi ştiinţific argumentate noi procese tehnologice, metoda de creştere a mătcilor 

(Brevet de invenţie de scurtă durată 567 Z, MD), precum şi procedeele de creştere şi hrănire a 

albinelor (Brevete de invenţie de scurtă durată: 538 Z, MD; 848 Z, MD şi 878 Z, MD), stabilite 

dozele optime de utilizare a aditivilor nutriţionali, care asigură sporirea productivităţii familiilor 

de albine, ameliorarea calităţii botcelor şi mătcilor.  

La stupinele de reproducere au fost selectate şi create loturi de prăsilă din familii materne şi 

paterne pentru reproducerea mătcilor şi ameliorarea genofondului albinelor carpatice locale. 
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  Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea tehnologiei creşterii mătcilor în baza 

utilizării aditivilor nutriţionali şi recomandărilor practice pentru sporirea viabilităţii şi 

productivităţii familiilor de albine. 

 Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea unui concept nou în stabilirea 

influenţii aditivilor nutriţionali asupra iernării, productivităţii familiilor de albine, ameliorării 

calităţii botcelor şi mătcilor.  

 Valoarea aplicativă a lucrării este determinată prin crearea loturilor de prăsilă pentru 

creşterea şi reproducerea mătcilor şi elaborarea tehnologiei creşterii mătcilor, testarea aditivilor 

nutriţionali şi stabilirea eficienţei utilizării lor în apicultură cu scopul sporirii rezistenţei la 

iernare, creşterii productivităţii familiilor de albine şi ameliorării calităţii botcelor şi mătcilor de 

prăsilă.   

        Rezultatele ştiinţifice principiale înaintate spre susţinere sunt: 

1. Eficienţa utilizării aditivilor nutriţionali la creşterea şi productivitatea familiilor de albine. 

2. Influenţa utilizării aditivilor nutriţionali asupra stimulării rezistenţei la iernare a familiilor de 

albine şi indicilor morfo-productivi.  

3. Caracterele morfo-metrice ale albinelor locale şi formarea loturilor de prăsilă din familii 

materne şi paterne pentru reproducerea mătcilor. 

4. Utilizarea aditivilor nutriţionali la creşterea mătcilor. 

5. Particularităţile tehnologiei de creştere a mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor 

nutriţionali.  

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate la 

stupinele de creştere şi reproducere a mătcilor  şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova.   

 Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost comunicate, 

examinate şi aprobate; la şedinţele catedrei Zootehnie specială şi la Consiliul  facultăţii 

Zootehnie şi Biotehnologii a UASM pe parcursul anilor 2011-2015; la diverse manifestări 

ştiinţifice în ţară şi peste hotare: The International Conference “Agriculture for Life, Life for 

Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of  Bucharest, Faculty 

of Animal Sciences, Romania, 2012; The International Symposium, Banat’s University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Timisoara, Faculty of Animal Sciences and 

Biotechnologies, Romania, 2013; The Second Edition of the International Conference 

“Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary 

Medicine of  Bucharest, Faculty of Animal Sciences, Romania, 2013; International Scientific 

Symposium: „Modern animal husbandry – strategies, opportunities and performance”, Iasi, 

Romania, 2013; Simpozionul ştiinţific internaţional „Agricultura modernă – realizări şi 



 12 

perspective”, dedicat aniversării a 80 de ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 

Chişinău, 2013; The Third Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for 

Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of  Bucharest, Faculty 

of Animal Sciences, Romania, 2014; Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Ştiinţa, 

Educaţie, Cultura”, Universitatea de Stat din Comrat, 2014; Simpozionul Ştiinţific Internaţional 

„40 ani de învăţământ superior medical-veterinar în Republica Moldova”, UASM, Chişinău, 

2014; Conferenţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Albina şi omul”, Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice de Apicultură, Moscova, 2014; Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică 

Internaţională „Ştiinţa, Educaţie, Cultura”, Universitatea de Stat din Comrat, 2015; The 

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic 

Sciences and Veterinary Medicine of  Bucharest, Faculty of Animal Sciences, Romania, 2015; 

La expoziţiile şi saloanele de invenţii internaţionale şi naţionale: Euroinvent-2013, Alexandru 

Ioan Cuza University Publishing  house, Iaşi, România, 2013 (Diplomă şi Medalia de Argint); 

The 17
th

 International Salon of research, Innovation and technological transfer. Inventica-2013, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, România, 2013 (2 Diplome şi 2 Gold Medal, The 

Hamangia Thinker); IX Международный салон изобретений и новых технологий «Новое 

время». Севастополь, 2013 (Диплом и Золотая медаль); Expoziţia Internaţională Specializată, 

Infoinvent-2013. Chişinău, 2013 (3 Diplome şi Medalia de Argint); Salonul Internaţional de 

inventică Proinvent. Ediţia a XII-a. Cluj-Napoca, România, 2014 (3 Diplome de Excelenţă şi 2 

Medalii de Aur şi o Medalie de Bronz); The 18th International Salon of Research, Innovation 

and technological transfer, Inventica-2014. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, România, 

2014. Proceedings of the 6
th

 Edition of Euroinvent European Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 2014 (Diploma şi Gold Medal, Diploma of excellence). Salonul 

Internaţional de inventică Proinvent. Ediţia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015 (2 Diplome de 

Excelenţă şi 2 Medalii de Aur). Salonul Internaţional de invenţii, inovaţii „Traian Vuia”. 

Timişoara, România, 2015 (Diplomă şi Medalia de Aur).  

 În total au fost obţinute 9 Medalii de Aur, 2 Medalii de Argint şi 1 Medalie de Bronz.  

 Publicaţii la tema tezei: La subiectul tezei au fost publicate 22 de lucrări ştiinţifice, 

inclusiv: 2 în reviste recenzate, 5 în culegeri internaţionale, 4 în culegeri naţionale, 4 teze, 4 brevete 

de invenţie de scurtă durată şi 3 recomandări.  

  

 Sumarul compartimentelor tezei 

Teza este expusă pe 117  pagini de text de bază şi include: Introducere, 4 capitole, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografie şi 6 anexe.   
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 În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa problemei abordate, scopul şi 

obiectivele tezei, este descrisă noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi 

valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi sumarul compartimentelor tezei.   

 Capitolul 1.  Particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor de albine conţine o sinteză 

a materialelor ştiinţifice la tema tezei, studiul particularităţilor caracterelor morfo-productive ale 

albinelor melifere, tehnologiei creşterii mătcilor şi utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia 

albinelor. În baza studierii literaturii de specialitate s-a definit actualitatea scopului propus şi 

obiectivelor tezei.  

În capitolul 2.  Material, metode şi condiţii de cercetare sunt descrise metodele 

aprecierii indicilor morfo-metrici şi productivi, utilizării aditivilor nutriţionali în alimentaţia 

albinelor şi particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor. Cercetările au fost efectuate conform 

indicaţiilor metodice, cu utilaj şi metode standardizate. Analiza statistică a materialului numeric 

obţinut în cercetare a fost realizată prin metoda variaţiilor statistice şi cu utilizarea programelor 

calculatorului Microsoft Excel.  

 În capitolul 3. Studiul utilizării aditivilor nutriţionali în alimentaţia şi creşterea 

albinelor sunt prezentate rezultatele cercetărilor cu referire la studiul influenţei utilizării 

aditivilor nutriţionali asupra creşterii şi productivităţii, stimulării rezistenţei la iernare, precum şi 

indicii morfo-productivi ai familiilor de albine. Aprobarea în producere a rezultatelor 

experimentale obţinute,  sunt  succint prezentate în concluzii.      

 Capitolul 4.  Studiul particularităţilor tehnologiei creşterii mătcilor include studierea 

caracterelor morfo-productive ale albinelor locale la stupinele de reproducere şi formarea 

loturilor de prăsilă din familiile materne şi paterne; studiul influenţei utilizării aditivilor 

nutriţionali asupra creşterii mătcilor; particularităţile tehnologiei de creştere a mătcilor de albine, 

eficacitatea economică a rezultatelor investigaţiilor; concluzii la acest compartiment. 

 Concluziile generale şi recomandările  includ analiza datelor experimentale obţinute şi 

avantajele acestora la implementare atât în producere, cât şi în procesul didactic. 

 Bibliografia reprezintă materialele ştiinţifice studiate şi citate în teză. 

 Anexele includ date experimentale, brevete de invenţii de scurtă durată, recomandări, 

diplome, medalii, certificate de participare la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi 

internaţionale, acte şi certificat de implementare, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-

ul autorului. 
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1. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGIEI CREŞTERII MĂTCILOR DE ALBINE 

1.1. Particularităţile caracterelor morfo-productive ale albinelor melifere 

Calităţile morfo-productive şi caracterul creşterii familiilor de albine sunt legate de 

originea acestora. Familia de albine posedă o plasticitate ecologică înaltă, este capabilă la 

existenţă într-un spectru larg al condiţiilor pedoclimatice.  

Capacitatea adaptivă a fiecărei familii nu este constantă în procesul de creştere şi se 

schimbă independent de condiţiile pe parcursul sezonului.  

Sub influenţa factorilor antropogeni, destul de brusc s-au schimbat condiţiile de viaţă ale 

albinelor – componenţa speciilor de plante şi tipul culesurilor de nectar şi polen, îndeosebi în 

regiunile cu agricultură intensivă [13, 15]. 

 Albina meliferă este una din cele mai studiate specii de insecte, în special aspectele ce 

vizează organizarea obştească, semnificaţia economică şi ecologică, deosebit de importantă 

pentru funcţionarea deplină a multor ecosisteme terestre [123]. 

 Furnizarea în masă sau în mod unitar a mătcilor şi familiilor de albine de rase sudice în 

absenţa lucrului de selecţie calificat contribuie la distrugerea populaţiilor locale. La mitizarea 

albinelor pe scară largă irevocabil dispar particularităţile rezistenţei lor de rasă, care s-au format 

pe parcursul selecţiei naturale îndelungate [149].  

 Albinele de rasă carpatică au dimensiuni intermediare între cele brune de pădure şi cele 

caucaziene sure de munte. Mierea este căpăcită mixt, lungimea trompei variază între 6,50 şi 6,70 

mm [130]. 

 Încărcătură guşii constituie unul dintre principalii indici la determinarea producţiei de 

miere. Indicele respectiv la albine diferă de origine şi se schimbă pe scară largă. Estimarea 

indirectă a posibilităţii majorării încărcăturii guşii poate servi lăţimea tergitului-3:  cu cât el este 

mai mare, cu atât este mai mare potenţialul guşii la încărcare, ce se confirmă autentic 

coeficientul pozitiv de corelaţie 0,81 la această pereche. Valoarea medie a încărcăturii guşii la 

albinele metise este de 26,9 mg, la cele brune de pădure ruseşti – 58,7 mg, ţinând cont că 

indicele de încărcătură este un indicator al posibilităţii potenţialului colectării nectarului în cuib, 

la un zbor o încărcătură mare a guşii  poate fi considerată în calitate de indice adaptiv la culesul 

productiv şi scurt. Controlul obiectiv despre colectarea nectarului în cuib se efectuează după 

indicatorii balanţei de control pe parcursul zilei [62].  

Familia, care are o masă mare de albine, colectează esenţial o rezervă mai mare de 

păstură. O astfel de regularitate reprezintă cea mai pronunţată în perioada creşterii şi dezvoltării 

familiilor şi după culesul melifer principal [207]. 
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Din cauza importului în trecut în masă al albinelor de rase sudice, cele locale, de multe ori, 

poartă calităţile lor, iar unele au un impact negativ asupra productivităţii, stării sănătăţii şi 

iernării familiilor [169]. 

Studiul genetic al populaţiei albinei melifere, particularităţile mitocondriale ale genomului şi 

analiza indicilor morfo-metrici în regiunea Tomsc a demonstrat, că o parte esenţială din stupine 

sunt reprezentate de albine hibride [122, 175, 176]. 

Condiţiile introducerii în masă a diferitor rase, care s-a efectuat pe parcursul unei perioade 

mare de timp, au contribuit la modificări esenţiale ai indicilor morfo-metrici  ai albinelor din 

regiunea Chirov. La momentul actual, populaţia albinelor regiunii se caracterizează printr-un 

grad înalt de eterogenitate şi, prin urmare, deosebit de relevantă este întrebarea ce vizează lucrul 

de prăsilă şi reproducere [218].  

În apicultură, prin exterior se înţelege formele exterioare ce facilitează aprecierea morfo-

metrică a părţilor chitinoase ale corpului insectei pentru determinarea şi apartenenţa de rasă a 

unui grup de albine asociate separat [93]. 

În stabilirea apartenenţei rasei, a lucrului de prăsilă şi aprecierea calităţii indivizilor se ţine 

cont de dimensiunile indicilor exteriorului, ca: lungimea trompei, lăţimea tergitului-3, iar pentru 

caracteristica completă – dislocarea discoidală şi indicele cubital [50, 70, 76, 80, 88, 90, 156, 

189, 214]. Pentru evaluarea economică a familiilor de albine în multe cazuri se utilizează 

criteriile morfologice de rasă, care sunt descrise în lucrările mai multor savanţi [99, 133, 203, 

222].   

Aprecierea indicelor morfo-metrici sau a exteriorului permite evaluarea particularităţilor 

genetice ale grupului de indivizi, identificarea schimbării populaţiei la diverse niveluri, 

restabilirea micro-filogenezei populaţiei, care, în cele din urmă, facilitează controlul păstrării 

structurilor fenotipice şi genotipice ale populaţiei albinelor melifere existente. 

În apicultura actuală, pentru măsurile de selecţie şi prăsilă din cei peste douăzeci de indici 

care determină rasa,  mai frecvent sunt utilizaţi indicii morfo-metrici, precum: lungimea trompei, 

indicele cubital şi dislocarea discoidală [187].     

Pentru albinele melifere este specifică o variabilitate nu prea înaltă a indicilor morfo-metrici. 

În ciclul anual de viaţă se evidenţiază două perioade de schimbare a indicilor morfo-metrici. 

Unul din ei cade în perioada schimbării albinelor care au iernat şi apariţia celor tinere primăvara, 

al doilea este legat de creşterea generaţiei de toamnă. Diferiţi indici morfo-metrici au variabilităţi 

sezoniere diferite [101].      

Funcţia de secreţie a cerii la albinele lucrătoare este exercitată de către organele specializate, 

amplasate pe 4-7 sternite abdominale. Pe fiecare din acestea se află câte două, amplasate 

simetric, aşa numitele oglinzi ceriere [100]. 
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Oglinzile ceriere, amplasate pe diferite sternite, se deosebesc după formă şi demisiuni. 

Dimensiunile sternitelor sunt predispuse la variabilităţile sezoniere [98]. De asemenea, 

temperatura influenţează mărimea dimensiunilor oglinzilor ceriere la albine pe parcursul 

perioadei de dezvoltare în celulele căpăcite [101, 165]. 

În Rusia, rasa de albine carpatică, datorită calităţilor preţioase, a obţinut o largă răspândire. 

Potrivit planului de omologare, rasa respectivă este recomandată pentru ameliorare în 27 de 

localităţi administrative ale Federaţiei Ruse. Pentru selecţia rasei concomitent cu indicii 

productivi (rezistenţa la iernare, predispunerea la roire, producţia de miere  şi alţii), o importanţă 

deosebită o au indicii morfo-metrici. Parametrii exteriorului permit controlul pe parcursul 

lucrului de selecţie apartenenţa familiei la o rasă determinată, de asemenea de apreciat calitatea 

indivizilor [117]. 

Standardul rasei carpatice prevede masa corpului albinei de 104-110 mg, lungimea trompei – 

6,3-7,0 mm, lăţimea sternitului-3 – 4,4-5,1 mm, indicele cubital – 45-50%, dislocarea discoidală 

nu mai puţin de 85% pozitivă, 10-15% neutră şi nu mai mult de 5% negativă [157]. 

Cu ajutorul metodelor morfologice şi genetico-moleculare a fost efectuat studiul comparativ 

al albinelor Apis and reniformis, Apis dorsata, Apis florea şi Apis mellifera. Astfel, a fost 

identificat polimorfismul genetic la aceste specii de albine şi stabilite speciile specifice ale 

marcherilor ADN, face posibilă identificarea acestora. Aceste constatări pot fi utilizate în 

cercetările genetice ale populaţiilor şi diagnosticarea albinelor şi, de asemenea, în monitorizarea 

mediului ambiant [131]. 

 Institutul de Cercetare-dezvoltare pentru Apicultură din România pune la dispoziţia 

exploataţilor apicole regine împerecheate selecţionate (Apis mellifera carpatica), care sunt bine 

adaptate condiţiilor specifice de mediu şi produse în pepinierele de creştere:  

-  Zona de câmpie – Moara Vlasiei, Băneasa; 

-  Zona podişului Moldovei – staţiunea apicolă zonală de deal din Cislău, judeţul Buzău şi staţia 

apicolă zonală Măldăreşti, judeţul Vâlcea [20]. 

 Studierea calităţilor productive şi de exterior, precum şi aprofundarea cunoştinţelor despre 

morfologia, rezistenţa la iernare şi productivitatea albinelor locale permit aprecierea valorii 

productive şi asigură un bun material ca bază a creării noilor linii de albine carpatice locale, 

adaptate la  condiţiile Republicii Moldova, ceia ce prezintă un interes ştiinţific şi practic.  

Datorită înlocuirii secvenţiale pe etape a mătcilor duce la realizarea schimbării dorite şi 

stabilizarea indicilor morfologici ai albinelor la stupină. Respectiv, prin înlocuirea mătcilor 

neproductive se duce selecţia la creşterea productivităţii şi, în acelaşi timp, se creează un fon de 

trântori  de rasă pură pentru următoarea generaţie de mătci tinere [196].  
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Aşadar, pentru determinarea apartenenţei de rasă şi ameliorarea calităţilor morfo-

productive ale albinelor este necesar de studiat mai profund indicii morfo-metrici şi de utilizat în 

lucrul de prăsilă la selectarea familiilor materne şi paterne pentru creşterea şi reproducerea 

mătcilor de albine.  

 

1.2. Particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor de albine 

Întreprinderile agricole şi gospodăriile apicole privatizate nu au reuşit să devină imediat 

unităţi de producere eficiente şi profitabile. Această situaţie a dus la reducerea bruscă a 

numărului familiilor de albine, s-au redus cererile la mătci şi roiuri. Obţinerea unor rezultate 

bune nu este posibilă fără utilizarea albinelor calitative de rasă pură, chiar prin folosirea 

tehnologiilor mecanizate. Producerea stabilă şi calitativă a mătcilor de albine este posibilă doar 

în condiţii de abordare integrată a realizării problemelor din ramură [193]. 

Transformarea antropogenă a mediului ecologic favorizează modificarea diversităţii 

genetice, degradarea şi dispariţia multor populaţii locale de albine melifere. Scăderea în 

ecosistemele agricole şi naturale duce la reducerea bazei melifere apicole, utilizarea neechilibrată 

a pesticidelor şi îngrăşămintelor esenţial agravează condiţiile populării albinelor, iar lipsa 

producerii stabile a mătcilor fertile de prăsilă duce la reducerea numărului  şi productivităţii 

familiilor de albine [79]. 

Primul şi cel mai important principiu, care influenţează la majorarea productivităţii 

stupinei, este albinele absolut sănătoase, al doilea – calitatea superioară a mătcilor şi al treilea –

reproducerea în rasă pură. În soluţionarea problemei de obţinere a mătcilor propriu-zise, mulţi  

utilizează botce de roire, de multe ori botce de salvare, unii practică creşterea artificială. Însă, 

calitatea acestei producţii este puţin probabilă că apicultorii amatori posedă subtilităţile de 

metode tehnologice, ca crescătorii de mătci – profesionali. Mătcile eclozionate din botcele de 

roire, în perioada roirii, au nivelul mediu al pontei. Familiile de albine cu aşa strămoşi abia ating 

puterea de 15-20 de spaţii dintre fagurii populaţi cu albine şi sunt predispuse roirii, de asemenea 

de multe ori se observă schimbul liniştit al mătcii. Ceea mai redusă calitate poate fi la mătcile din 

botcele de salvare. Mătcile mari de calitate superioară au o pontă înaltă şi păstrează acest indice 

o perioadă mai lungă. Familiile, cu astfel de mătci, au o dezvoltare dinamică, trec perioada roirii 

şi continuă creşterea puterii până la începutul culesului melifer principal [161]. 

Scopul principal al lucrului de prăsilă în apicultură constă în identificarea, consolidarea şi 

reproducerea  celor mai valoroşi genotipuri din cele adaptate la condiţiile climaterice naturale şi 

culesului melifer local. Pentru obţinerea mătcilor de calitate superioară este necesar:  

- în calitate de familii materne de utilizat familiile care au obţinut cea mai înaltă valoare la 

bonitare; 
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- drept  familii doici  (crescătoare) se selectează numai cele mature, puternice, cu un număr 

mare de albine tinere, cu puiet de toate vârstele, cu predominanţa puietului căpăcit faţă de cel 

necăpăcit; 

- transvazarea larvelor nu mai mare de o zi, deoarece cu cât este mai mică vârsta larvei (de 

la 12 până la 24 ore), cu atât este mai bună calitatea mătcii crescute; 

- numărul larvelor hrănite pentru creşterea mătcilor în acelaşi timp, în familia-doică nu 

depăşeşte de 12 buc. [77].  

La creşterea mătcilor se formează următoarele loturi de familii: materne, paterne, starter 

(pornitoare), doici (crescătoare), familii incubatoare, ajutătoare, familii de îngrijire şi producere 

[12, 13, 15, 31, 94, 119]. 

 În scopul obţinerii unor mătci de calitate, materialul biologic trebuie să provină de la cea 

mai bună familie din stupină (familie maternă), ale cărei însuşiri au fost urmărite timp de 2-3 ani. 

Valoarea mătcilor este influenţată de vârsta larvelor destinate creşterii de mătci, cele mai bune 

rezultate fiind obţinute din larvele cu vârsta de 12-36 ore [21, 22]. 

 La creşterea artificială a mătcilor, cel mai important proces tehnologic este formarea 

familiilor doici (crescătoare). Indiferent de metoda de creşterea utilizată (fără sau cu transvazarea 

larvelor), materialul pregătitor este necesar să se ia şi apoi de educat până la eclozionarea  

viitoarelor mătci [215]. 

 La îmbunătăţirea albinelor, o importanţă considerabilă are prolificitatea şi precocitatea 

mătcilor. De la o matcă se poate de obţinut un număr nelimitat de fiice, iar maturizarea sexuală 

rapidă a lor permite obţinerea, pe parcursul unui sezon apicol, până la trei generaţii de mătci 

[211]. 

Stupinele de producere a materialului biologic sunt stupine specializate de selecţie, 

conform piramidei ameliorării, autorizate sanitar-veterinar, care aplică o serie de metode şi 

tehnici specifice pentru producţia mătcilor. În cazul înmulţirii naturale, dezvoltarea mătcii de la 

ou până la eclozionare are loc într-o singură familie de albine. În creşterea dirijată, de obicei, 

crescătorul divizează creşterea în mai multe care furnizează familii: 

- familia de prăsilă (maternă) material de creştere  – ouă sau larve; 

- familia doică formată din: familie starter (pornitoare) – utilizată pentru acceptarea în 

creştere de mătci a materialului în primele 10-48 de ore;  

- familia crescătoare (finisoare) – creşterea botcelor cu larve acceptate. După căpăcirea 

botcelor se izolează individual în cuşti speciale şi pot fi puse în incubator sau într-o familie 

obişnuită care să le asigure doar căldura şi umiditate necesară eclozionării [19]. 
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După 6 ore de la orfanizare, în familia doică se introduc ramele de creştere cu botce 

artificiale cu larve transvazate şi se administrează sirop de zahar pentru a stimula adoptarea unui 

număr cât mai mare de larve [28]. 

 Calităţile productive şi de prăsilă a familiilor de albine sunt determinate de particularităţile 

ereditare şi starea mătcii. La reproducerea lor, este necesar de utilizat în calitate de familii 

materne şi paterne de rasă pură, având în vedere productivitatea şi valorile de reproducere. În 

baza cercetărilor efectuate pe parcursul mai multor ani, a fost elaborată şi cu succes se utilizează 

la stupine tehnologia perfecţionată de producere a mătcilor, care permite majorarea 

productivităţii familiilor de albine cu 10-15% [58, 71].  

 Matca este o parte necesară a familiei de albine. De calitatea şi prolificitatea ei depinde 

puterea familiei, dar şi astfel de indici, ca producţia de miere, rezistenţa la iernare şi boli etc. 

Matca determină apartenenţa de rasă a familiei de albine şi genotipul ei  în ansamblu împreună 

cu sperma trântorilor cu care ea s-a fecundat. Matca trăieşte până la 5 ani, dar cel mai mare 

număr de ouă depune în primii doi ani ai vieţii. Începând cu al treilea an funcţia ei reproductivă 

autentic se reduce, în rezultatul căruia se reduce considerabil reproducerea urmaşilor [141].  

 Din  mulţimea de factori care influenţează activitatea vitală a familiei de albine pe 

parcursul anului un rol decisiv îl joacă matca (originea ei, vârsta şi starea fiziologică). Ea 

determină apartenenţa de rasă şi genotipul familiei în ansamblu (cu trântorii cu care ea s-a 

fecundat). Prin intermediul metodelor experimentale s-a demonstrat [145] că înlocuirea mătcii 

bătrâne la timpul oportun cu mătci tinere permite soluţionarea a 7 probleme mari ale apiculturii 

practice: 

1.  Îmbunătăţirea calităţii familiilor de albine (puterea familiei se majorează, în medie, cu 

33,4%). 

2.  Sporeşte productivitatea familiei de albine, în medie, cu 32%. 

3.  Scade de 5 ori numărul familiilor care roiesc. 

4.  Se reduce moartea albinelor în familii în timpul iernării de 2,3 ori, iar moartea familiilor 

– de 2,8 ori. 

5.  Scade moartea mătcilor în timpul iernării şi schimbul lor de către albine de 4,6 ori. 

6.  Autentic se reduce nivelul prevalenta varoozei la albine. 

7.  Se majorează eficacitatea economică la întreţinerea albinelor cu 30-35% şi se asigură o 

rentabilitate durabilă a producerii.      

 Procesul de ameliorare a albinelor este mai dificil de realizat comparativ cu alte specii, 

datorită unor particularităţi biologice specifice. Astfel, concomitent, în familia de albine 

cooperează două generaţii neidentice din punct de vedere genetic – matca şi fiicele ei. 

Împerecherea mătcilor este necontrolată şi are  loc în afara stupului, unde matca se împerechează 
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cu un număr mare de trântori (8-13). Însămânţarea artificială a mătcilor este greu de efectuat şi 

procentul de fecunditate este scăzut. Selecţia constă în reţinerea pentru reproducere a mătcilor şi 

trântorilor care provin din familii cu însuşiri valoroase şi eliminarea de la reproducţie a celor 

necorespunzătoare. Alegerea celor mai valoroase familii de albine se efectuează după: producţie, 

dezvoltarea timpurie a familiilor în primăvară, creşterea  intensă de puiet toamna, hărnicia 

albinelor, intensitatea activităţii pe timp nefavorabil, longevitatea albinelor şi felul de a depune 

miere, irascibilitatea, comportarea liniştită a albinelor pe faguri în timpul cercetării, predispoziţia 

la  roire, rezistenţa la iernare şi rezistenţa la boli [27].      

 Calitatea mătcii, în mare măsură, depinde de numărul şi calitatea trântorilor gata pentru 

împerechere cu mătcile, care nu este larg recunoscută şi, în acelaşi timp, dacă în urma 

insuficienţei măsurilor, cauzate din diverse cauze, nu s-a efectuat fecundarea calitativă, albinele 

deseori, mai devreme ca de obicei, schimbă matca. Apicultorii nu apreciază importanţa creşterii 

organizate a trântorilor, socotind că  fără măsuri speciale aceştia vor fi suficienţi în perioada 

creşterii mătcilor, iar de dirijat creşterea trântorilor este mult mai complicat. 

 Pregătirea  familiilor paterne este una din cele mai principale sarcini în tehnologia creşterii 

mătcilor de albine. Creşterea masculilor de calitate înaltă, viabili cu originea cunoscută, 

reprezintă  jumătate din succesul lucrului de prăsilă. În natură, doar cei mai puternici, rezistenţi 

şi rapizi  indivizii pot transmite genii lor descendenţei, pe când indivizii slabi sunt excluşi prin 

selecţie naturală [78]. 

 La selectarea familiilor paterne este necesar ca acestea să fie productive, neroitoare şi 

sănătoase. În centrul cuibului trebuie de introdus 1-2 faguri vechi, cu un număr mare de celule de 

trântor, iar pe din părţi de ele – rame cu păstură. În familie trebuie să fie multă hrană – 8-10 kg. 

Ca albinele să însuşească mai rapid aceşti faguri se recomandă de turnat în celule câte 0,5 kg de 

sirop de zahar cald. În familiile materne se distruge puietul de trântor pentru a evita 

împerecherea înrudită.  Înainte de a începe creşterea mătcilor, este necesar ca în familia paternă 

să fie o cantitate suficientă de puiet de trântor căpăcit. Matca eclozionează din botcă la a 16-ea zi 

(de la ou), iar trântorul din celulă – la  a 24-ea zi. Maturitatea sexuală a mătcii durează 10-11 

zile, iar a trântorului – 10-14. Deci, matca va fi gata pentru fecundare peste 26-27 de zile după 

depunerea oului, iar trântorul – peste 34-38 [177].   

  Pentru fecundarea mătcii se utilizează trântori selectaţi din familiile paterne (cele mai 

productive, rezistente la iernare, sănătoase şi tipice rasei de albine omologate) [54].    

 La identificarea şi selectarea familiilor paterne trebuie de ţinut cont, că ereditatea 

trântorilor care au apărut de la matca familiei înalt-productivă, nu este identică eredităţii 

albinelor lucrătoare, cauzând această productivitate. De aceea, în calitate de familii paterne se 

pot utiliza numai familiile-fiice, formate de la cele înalt-productive [184].  
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 Utilizarea însămânţării instrumentale permite obţinerea mătcilor de prăsilă cu caracteristici 

specifice în perioade mai reduse: în medie cu 4-5 zile mai devreme în comparaţie cu mătcile 

fecundate natural. La aceasta se reduce esenţial influenţa condiţiilor climaterice [64]. 

 Familiile de albine cu mătcile-fiice, obţinute de la mătcile însămânţate instrumental, se 

deosebesc semnificativ, în partea pozitivă, de contemporanele obţinute de la mătcile 

împerecheate natural, după caracterele biologice morfo-productive [202].  

Împerecherea mătcilor cu trântorii în aer face dificilă posibilitatea de selectare a 

reproducătorilor, necesari în lucrul de prăsilă în apicultură [56]. În ultima vreme, o răspândire 

mai largă capătă însămânţarea instrumentală a mătcilor de albine, ceea ce contribuie la selectarea 

individuală a producătorilor [213]. Însămânţarea instrumentală rămâne cea mai garantată metodă 

de verificare a fecundării mătcilor cu trântori, dar nu poate fi utilizată pretutindeni, din cauza 

insuficienţei de specialişti calificaţi şi relativ a utilizării complicate a utilajului [126]. 

 Fecundarea mătcilor este una din principalele etape de reproducere, de care depinde ponta 

lor şi durata de utilizare a întemeietoarei linii. La fecundarea naturală cu trântorii un loc  

important îl ocupă durata perioadei – de la ieşirea mătcii din botcă până la începutul depunerii 

ouălor – perioada schimbării statutului de reproducere. Este cunoscut, că pe parcursul a 5-7 zile, 

în condiţii climaterice satisfăcătoare, matca se maturizează şi iese la zborul de orientare, la a 10-

12 zi se fecundează, iar încă peste 2-3 zile începe depunerea ouălor. Dacă matca nu s-a fecundat 

pe parcursul a 35 de zile, ea începe să depună ouă nefecundate de trântor. De aceea, cu cât matca 

se fecundează cu trântorii, cu atât mai mare va fi producerea mătcilor fertile la un nucleu [142, 

198].      

  Calităţile de producţie şi prăsilă ale familiilor de albine determină particularităţile ereditare 

şi condiţiile zootehnice ale mătcii de albine. La reproducerea lor este necesar de a utiliza familii 

materne şi paterne de rasă pură, având în vedere valorile productive şi de reproducere. 

Împreună cu particularităţile ereditare, la mătcile reproduse o importanţă esenţială posedă 

condiţiile de creştere a lor. În stadiul larvar se formează principalele caractere, care 

caracterizează calitatea lor. Gradul de dezvoltare a sistemului de reproducere a mătcii depinde de 

dimensiunile corpului şi masa corporală generală a individului, care, în mare măsură, 

caracterizează ponta potenţială. De ponta mătcii depinde rata de creştere şi dezvoltare a familiei 

de albine pe parcursul sezonului, manifestarea indicilor biologici şi productivi ai ei. Aşadar, cu 

cât este mai mare ponta cu atât mai multe albine vor fi crescute în familie şi va fi colectat mai 

multă miere, polen, propolis, mai eficient vor poleniza culturile entomofile agricole. Calitatea 

mătcii prin indicii morfo-productivi ai familiei influenţează esenţial şi asupra productivităţii 

muncii apicultorului [59].  
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 Conform standardului rusesc ГОСТ Р 55487-2013 „Matca de albine. Condiţii tehnice” [82] 

– mătcile fecundate trebuie selectate din nuclee la a 3-5-ea zi după eclozionare din botce. 

Aprecierea principală a calităţii mătcii de albine se efectuează după masa lor corporală, însă se 

permite reducerea ei în comparaţie cu norma, care este stabilită de standardul dat, dar nu mai 

mult de 20 mg pentru matca fecundată şi 15 mg pentru cea neîmperecheată după 6 zile la 

selectarea din nuclee sau de la eclozionare din botce. Masa corporală a mătcii nefecundată de 

rasă carpatică este de 185 mg şi fecundate – de 210 mg [83].     

 Calitatea mătcii are o însemnătate esenţială pentru majorarea productivităţii familiilor de 

albine. Ele se evaluează după prolificitate, adică după numărul de ouă depuse timp de 24 ore. 

Evaluare indirectă se efectuează după masa corporală. Cu cât este mai mare greutatea mătcii, cu 

atât este mai bine dezvoltat sistemul de reproducere (numărul de tuburi ovariene în ovare – 140-

220),  gradul şi activitatea fiziologică. Ponta mătcii cu un număr de tuburi ovariene va fi esenţial 

mai mare. Masa mătcilor în primele ore după eclozionare din celule se determină prin cântărire 

la balansa torsionică cu scara până la 550 mg. Masa mătcii nefecundate conform standardului 

este de 190-200 mg, a celei fecundate – de 200-210 mg [179].   

Utilizarea mătcilor de prăsilă este cel mai eficient procedeu, din punct de vedere economic, 

de sporire a productivităţii familiilor de albine. În acest caz, cheltuielile se determină numai din 

costul a două-trei mătci, procurate pentru reproducerea în masă a mătcilor-fiice [45]. La 

obţinerea mătcilor complete la creştere în perioada timpurie ar trebui de înaintat cerinţe majore 

faţă de familiile-doici şi de creat condiţii favorabile pentru ele, în principal, căldură şi hrană 

suficientă [223]. 

Astfel, s-a constatat o existenţă lungă a două mătci de rasă carpatică într-o familie de albine 

atunci când aceasta este expusă cu preparatul de feromoni „Substanţă de matcă”, probabil din 

cauza dozei majorate a ultimului, creând efectul cvasi îndeaproape relaţiile mătcilor. Aceasta, la 

rândul său, deschide perspective în obţinerea familiilor cu mai multe mătci la utilizarea 

feromonilor sintetici la albinele melifere „Apis mellifera L.” [138]. 

Pentru majorarea obţinerii produselor apicole, rolul principal îl joacă mătcile şi trântorii, 

deoarece de ei depinde structura genetică a familiei de albine şi transmiterea prin moştenire a 

caracterelor morfo-productive. De aceea, calitatea reproducătorilor este o problemă stringentă 

[89].  

Unul din cele mai importante caractere morfo-productive ale mătcii este prolificitatea. Ea 

poate fi considerată ca independent, având o determinare valoroasă la stupinele specializate de 

reproducere şi ca indirect – la selecţia altor indici, în particular, la producţia de miere [133].   

Asupra calităţii mătcii influenţează volumul botcelor – mărimea, care depinde de mulţi 

factori, precum: puterea şi starea familiei de albine, culesul melifer, rasă de albine etc. Valoarea 
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medie a lungimii botcelor a diferitor familii pe parcursul unui sezon apicol de creştere a mătcilor 

se schimbă de la 20,67 până la 25,51 mm, diametru – de la 12,64 până la 14,06 mm. Volumul 

minim mediu al botcelor a constituit 0,93 cm
3
, maximal – 1,17 cm

3
, valoarea medie pe lot a 

acestui indice este de 1,07 cm
3
. Autorul în urma studierii corelaţiei între indici în diferiţi ani a 

demonstrat, că cele mai interconectate caractere sunt înălţimea şi volumul botcei; în 13 cazuri 

din 17 coeficientul de corelaţie între aceşti indici este de 0,505-0,794. Destul de rar o legătură 

strânsă s-a evidenţiat între înălţimea botcei şi masa ei (r = 0,522-0,936 în 7 cazuri);  lăţimea 

botcei şi masa ei (r = 0,661-0,739 în 6 cazuri). Coeficienţii de corelaţie între indicii lăţimea 

botcei – volumul botcei şi volumul botcei – masa botcei la nivelul 0,613-0,792 s-a întâlnit în 3 

cazuri în fiecare din perechi. Între indicii înălţimea şi lăţimea botcei coeficientul de corelaţie este 

egal cu 0,565 numai într-un caz din 17 [170]. 

Calitatea mătcii de albine depinde de vârsta larvei care a fost dată la educare, vârsta 

albinelor-doici; de calitatea şi cantitatea rezervelor de hrană; de calitatea lăptişorului de matcă, 

cu care albinele-doici hrănesc larva de matcă; de sezonul în care larva este crescută. Mătcile sunt 

crescute prin două metode principale: naturală şi artificială. 

Familiile de albine pot singure să crească mătci prin metoda naturală în următoarele cazuri: 

în timpul roirii naturale, la schimbul liniştit al mătcii şi când ea s-a pierdut, doar când sunt 

prezente ouă sau larve tinere. Creşterea mătcilor prin metoda artificială se bazează pe capacitatea 

albinelor după ce matca a fost luată de la ele s-au a despărţit-o prin gratia Ganneman  pentru a 

construi botce din celulele cu ouă şi larve s-au cu larvele transvazate în străchinuţele artificiale 

[171].  

Este adevărat, că viitorul unei familii de albine este strâns legat de matcă. O matcă 

valoroasă asigură o descendenţă de calitate şi de aici rezultă toate: producţia de miere, blândeţea 

albinelor, apetitul mai mare sau mai mic pentru roit, starea sănătăţii şi toate celelalte însuşiri 

biologice moştenite genetic [29].        

Durata de utilizare a mătcii de albine este unul  din cei mai importanţi parametri zootehnici 

la stupinele de reproducere. Vârsta mătcii are un impact semnificativ la puterea familiei şi, 

respectiv, la reducerea ei în perioada fără zbor: mătcile tinere o perioadă mai lungă prelungesc 

ponta, prin care în perioada dezvoltării familiilor de albine (iunie) atinge numărul maximal de 

ouă depuse timp de  24 de ore [61].    

Sarcina principală a gospodăriilor de reproducere constă în majorarea volumului producţiei 

şi realizarea roiurilor, mătcilor şi îmbunătăţirea calităţilor  acestora, care poate fi  realizată cu 

succes datorită stupinelor specializate la producerea unor anumite produse. Aceasta permite 

ameliorarea tehnologiei, utilizarea elaborărilor ştiinţifice şi schimbul de experienţă cu apicultorii 

practici. 
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Factorii determinanţi ai eficacităţii economice la obţinerea oricărui fel de producţie apicolă 

sunt: costul bunurilor vândute şi prezenţa pieţei de desfacere. Condiţiile pedoclimatice şi 

valorificarea culesurilor melifere, dar şi alţi factori suplimentari oferă originalitate economică 

fiecărui sezon apicol, determinând, la momentul actual, cel mai profitabil tip de producţie [124]. 

Pavilionul pe roţi cu mai multe familii cu albine de rasă carpatică, anual, dă un venit mai 

esenţial şi stupina este tot timpul rentabilă, iar schimbul anual al mătcilor este unul din 

elementele principale în tehnologia întreţinerii familiilor de albine în astfel de sistem [113].  

Utilizarea mătcii nefertile ca martor, închisă în colivia Titov, permite efectiv şi foarte 

repede de identificat lipsa mătcilor tinere în familiile materne şi în nuclee, de asemenea permite 

determinarea mătcilor fertile şi nefertile în familiile de albine. Acest lucru este deosebit de 

avantajos la verificarea familiilor materne după roire şi fecundarea mătcilor tinere în timpul 

lucrului cu familiile de albine puternice de rasă brună de pădure, care se deosebesc printr-o 

agresivitatea deosebită. Această metodă reduce esenţial forţa de muncă, fără a stresa albinele în 

ceea ce priveşte verificarea cuibului, preîntâmpină deteriorarea şi moartea mătcilor la inspecţiile 

frecvente ale familiilor de albine. Cel mai important este faptul, că această metodă de verificare a 

prezenţei mătcii păstrează starea de lucru a albinelor, ce este deosebit de esenţial la începutul 

pontei şi manifestarea caracteristicilor de reproducere a mătcilor tinere [147]. 

Matca elimină un feromon sexual, produs de glandele mandibulare, la mirosul căruia atrage 

albinele lucrătoare, trântorii şi albinele roitoare [137].  

La creşterea mătcilor de albine artificial, familiile-doici se pregătesc prin metoda 

orfanizării, adică se înlătură matca cu 5-6 zile până la introducerea larvelor la educaţie. După 

începerea pontei şi cu ecluzionarea primelor albine din celule, se apreciază calitatea mătcii după 

depunerea ouălor şi, respectiv, a albinelor după standardul rasei. În cazuri apariţiei celor mai 

mici semne de deviere de la el, în culoarea învelişului chitinos al albinelor, căpăcirea mierii, 

caracterul comportării la examinarea cuibului s-au alte defecte, mătcile se rebutează [38]. 

La calitatea mătcilor influenţează o mulţime de factori, dintre care la metoda naturală de 

obţinere se poate de evidenţiat: rasa albinelor, vârsta,  calitatea şi cantitatea lăptişorului, cu care 

ele sunt hrănite de albinele-doici, baza meliferă şi condiţiile climaterice. La reproducerea 

artificială se poate de adăugat: vârsta larvelor, metoda, condiţiile de reproducere şi fecundare a 

mătcilor.  

   Ponta mătcii de albine este dependentă de masa lor, ce se confirmă valorile pozitive ale 

coeficientului de corelaţie (în medie 0,31) între aceşti indici. Conform standardului, masa mătcii 

nefecundate este unul din criteriile principale, după care ele se rebutează  imediat după 

eclozionare din botcă. De aceea, studiul parametrilor metrici ai botcelor, mătcilor şi ponta lor în 

dependenţă de metoda de reproducere reprezintă o sarcina actuală [47]. 
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În banda de mijloc a Rusiei, prolificitatea mătcilor de albine de rasă caucaziană şi carpatină 

constituia, respectiv 1219 şi 1493 de ouă, aproape de media valorii standardului rasei [206].  

Având în vedere relaţia pozitivă între masa mătcilor nefecundate şi indicii metrici ai 

botcelor, rebutarea primară a mătcilor se poate de efectuat deja la etapa de căpăcire a botcelor 

[63]. 

Există mai multe modalităţi de a realiza  controlul la fecundarea mătcii cu trântorii: 

- creşterea intensivă a trântorilor în familiile paterne special selectate creând o „barieră” de 

trântori la stupină; 

- schimbarea de două ori a mătcilor, bazată pe dezvoltarea trântorilor partenogenetici, 

asigură fecundarea mătcilor cu trântorii de origine dorită; 

- însămânţarea instrumentală a mătcilor cu sperma trântorilor de origine dorită; 

- îngustarea zborului la mătci şi trântori în timpul împerecherii; 

-   izolarea zborului la mătci şi trântori în spaţiu, punctele de împerechere. 

De obicei, mătcile nefecundate zboară la împerechere la o distanţă de până la 5 km de la 

stupină. Distanţa de zbor a trântorilor este aproximativ de două ori mai mare. În condiţii naturale 

există anumite locuri, unde se adună un număr mare de trântori,  adesea la o distanţă de până la  

4 km de la stupină. Eliminările abundente ale trântorilor a atractanţilor sexuali (feromoni) atrag 

aici mătcile nefecundate. La amplasarea stupinei din an în an, aceste locuri nu se schimbă. 

Utilizarea punctelor speciale izolate este una din cele mai sigure metode de fecundare controlată 

a mătcilor cu trântori la anumite etape ale lucrului de prăsilă, care a jucat un rol determinat la 

crearea tipului prioc de albine [57].        

 Cele mai bune mătci se pot obţine în familii puternice, înalt-productive, asigurate din 

abundenţă cu hrană (miere, păstură) şi prezenţa în natură a unui cules de întreţinere. Cu toate 

acestea, nu este dorită tărăgănarea acestui lucru, fiindcă roiurile timpurii cu mătci tinere pot da 

miere marfă [55].  

O cerinţă majoră a stupăritului intensiv constă în ameliorarea fondului genetic apicol prin 

folosirea de material biologic cu caracteristici productive superioare. Un factor hotărâtor în 

realizarea acestui deziderat îl reprezintă obţinerea mătcilor, pe cale naturală sau artificială, de la 

familii selecţionate ca recordiste, sub aspectul dezvoltării rapide, producţiei superioare de miere, 

rezistenţei la iernare şi la boli şi cu temperament liniştit. 

Familiile de albine cresc mătci pe cale naturală atunci când se pregătesc să roiască, când 

schimbă liniştit matca s-au când sunt orfane. Instinctiv, în momentul în care familiile de albine se 

pregătesc să roiască ele clădesc un număr mare de botce, pe care apicultorul le poate utiliza la 

obţinerea de mătci pentru nevoile stupinei. Acest procedeu prezintă dezavantajul că se pot obţine 
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mătci din botce de roire provenite de la familii de albine cu însuşiri productive slabe şi că în 

stupină se poate generaliza instinctul de roire.  

Cauza principală în  creşterea artificială a mătcilor o constituie însuşirea biologică a 

albinelor de a creşte mătci din ouă sau din larve mai tinere de 3 zile în cazul orfanizării familiilor 

sau de către familii cu mătci în care, printr-o anumită organizare a cuibului, se creează o stare de 

falsă orfanizare. Reuşita creşterii artificiale a mătcilor depinde de o serie de lucrări pregătitoare, 

care vizează planificarea activităţii de creştere a mătcilor şi perioada destinată acestui scop. 

Creşterea mătcilor prin transvazarea larvelor constă în mutarea larvelor din celulele unui fagure 

în botcele artificiale obţinute prin introducerea succesivă (de 2-3 ori) a şablonului în ceara topită 

şi  în apă rece [7].  

Tehnologia creşterii mătcilor de albine este încă departe de a fi perfectă din cauza 

problemelor biologice de reproducere şi de viaţă a familiei şi a elaborării echipamentelor şi 

inventarului corespunzător cu randament sporit. De multe ori  aceasta din lipsa lor crescătorul de 

mătci nu este în stare să utilizeze potenţialul biologic al familiei-doici. 

În tehnologia creşterii mătcilor de albine intră pregătirea şi îngrijirea familiilor crescătoare 

şi transvazarea larvelor (ouălor) cu transferul ulterior la creştere. Aceste operaţii constituie un 

proces tehnologic unic. Erorile emise la orice etapă obligatoriu vor afecta în cele din urmă  

calitatea  şi numărul materialului de prăsilă obţinut [65].  

După necesitatea de creştere intensivă a mătcilor pe parcursul integrului sezon apicol în 

perioadele fără cules melifer familiilor crescătoare, regulat, ar trebui de dat hrană glucidică 

stimulatoare (iar în lipsa culesului polenului – hrană proteică). Pentru toate metodele de formare 

a familiilor crescătoare pentru educarea larvelor din familiile materne se iau larve la vârsta de 12 

ore după eclozionarea din ouă. Familia doică trebuie să aibă nu mai puţin de 10-12 spaţii dintre 

faguri populaţi cu albine, 10-12  kg de miere şi 2-3 kg de păstură. Dacă în perioada de primăvară 

nu sunt astfel de familii, atunci se formează prin metoda unirii sau întăririi cu puiet din alte 

familii [164].               

Calitatea mătcilor are o însemnătate mare pentru majorarea productivităţii familiilor de 

albine, prin urmare este determinată conform indicilor morfo-productivi, prolificitatea fiind  cel 

mai principal. Cu cât mai multe ouă matca depune, cu atât mai multe albine vor fi crescute, iar 

familia va colecta mai mulă miere. Există legătură directă între masa mătcii şi numărul tuburilor 

ovariene din ovare, numărul puietului şi productivitatea familiei. Mătcile cu ovarele bine 

dezvoltate sunt mari, grele, selectându-se  după acest indice [66, 68]. 

Pentru majorarea productivităţii familiilor de albine, în primul rând, este necesar de atras 

atenţie la calitatea mătcilor, iar la producerea lor de selectat cea mai eficientă metodă ţinând cont 

de condiţiile geografice [69]. 
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Prolificitatea mătcilor şi productivitatea familiilor de albine se determină prin caracterul de 

termogeneză la stadia de nimfă, temperatura optimă fiind în limitele 30-32
0
C [73].   

Cu cât matca este mai mare şi grea cu atât  ovarele ei au mai multe tuburi ovariene şi 

prolificitatea mătcilor este mai mare. Cu o prolificitate înaltă se deosebesc mătcile albinelor 

carpatice. În condiţiile regiunii Transcarpatia, la mijlocul lunii aprilie, ele depun câte 1000 de 

ouă în fiecare zi, iar în a doua decadă a lunii mai ponta lor atinge 1700-1800 ouă pe zi. 

Mătcile de albine pot fi crescute prin metodă naturală şi artificială. Albinele lucrătoare fără 

intervenţia apicultorului cresc pentru ele mătci în trei cazuri: când pierd matca, la pregătirea către 

roire şi la schimbul liniştit al mătcii bătrâne. Particularităţile biologice ale metodei artificiale de 

creştere a mătcilor constau în aceea că albinele, în anumite condiţii, pot creşte matca din oricare 

ou fecundat, depus în celula de albină. Avantajul metodei artificiale de creştere a mătcilor constă 

în aceea că se poate de obţinut mătci de la familiile de albine special selecţionate înalt-

productive, în număr necesar şi în termini potriviţi pentru stupină [75].  

Capacitatea optimă a familiei de albine la creşterea puietului de albine şi trântorilor, 

larvelor de matcă vine la finele lunii mai începutul lunii iunie. În această perioadă a anului ea are 

un amestec echilibrat de albine de toate vârstele; se începe o creştere intensivă progresivă a 

numărului albinelor-doici cu vârsta de 12-17 zile, raportul dintre numărul lor şi numărul 

celulelor cu puiet necăpăcit se schimbă, avantajul fiind înspre primele. Perioada anterioară 

(începutul – mijlocul lunii mai), când  se efectuează hrănirea numărului mare de puiet necăpăcit 

şi acoperirea puietului căpăcit, numărul albinelor-doici este mai redus ca numărul larvelor 

hrănite de ele. Albinele-doici activează cu cea mai mare capacitate din ciclul anual de dezvoltare.  

Condiţiile de pregătire a familiilor de albine la hrănirea puietului, inclusiv şi a larvelor din botce 

sunt favorabile până la mijlocul lunii iunie [74]. 

Pentru reproducerea mătcilor au fost selectate familii în frigurile roirii sau au fost create 

artificial, micşorând cuibul. După apariţia celulelor începute de botca de roire în stup au fost 

introduse două rame cu larve transvazate (50 de străchinuţe) cu larve de 1-2 zile. Dacă se 

descopereau botce de roire ele erau înlăturate. Matca a rămas în cuib şi se deplasa liber în el, 

depunând ouă. Puietul necăpăcit nu a fost înlăturat. În aşa familie s-a păstrat un raport normal 

între albine de diverse vârste. 

După eclozionarea numărului necesar de mătci de la familia crescătoare, a fost format un 

roi cu matca bătrână, iar în ea a fost lăsată una din cele tinere, bazată pe  ponta ei majoră în luna 

august. Astfel, este caracteristic că în familiile fără matcă de rasă brună de pădure prin metoda 

convenţională de creştere artificială  a mătcilor se educă doar 5-8 larve, iar la utilizarea acestei 

metode, anume la familii în frigurile roirii – până la 45 de bucăţi [84]. 
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Aşadar, în familiile care se gătesc de reproducere (roire), atractivitatea larvelor crescute 

pentru obţinerea mătcilor este mai mare decât în cele fără matcă, fapt legat de particularităţile 

stării fiziologice ale primelor; numărul larvelor, propuse familiei, poate fi majorat de două ori în 

comparaţie cu numărul lor la metoda standard şi  de dat două rame cu larve transvazate. În afară 

de aceasta, metoda este eficace, iar familiile-doici în frigurile roirii au rămas cu mătcile 

neizolate, nu este nevoie de întărit cu puiet; de la ele se poate de obţinut suplimentar o familie 

nouă; în ele are loc schimbul mătcilor bătrâne cu cele tinere fără întreruperea biologică a vieţii 

familiei; ele nu roiesc; pe ele se pot utiliza şi în calitate de familii materne şi paterne. 

Creşterea mătcilor reprezintă o tehnică apicolă specială. Utilizarea unei mătci selecţionate 

şi produsă artificial oferă garanţia că prin activitatea ei va determina în familie o intensivizare a 

creşterii puietului şi obţinerea unei familii puternice, o creştere a producţiei de miere, o bună 

rezistenţă la boli, diminuarea roitului, omogenizarea din punct de vedere genetic a familiei de 

albine prin folosirea acesteia la reproducţie şi lucrul cu „mătci-mame mătci-fiice”, intervenţia 

rapidă cu o matcă nouă în familiile orfane la momentul oportun şi chiar o activitate comercială  

avantajoasă. 

Materialul biologic utilizat pentru obţinerea mătcii valoroase trebuie să răspundă unor 

particularităţi biologice ale speciei în condiţiile exploatării ei în arealul în care s-a format, dar 

ţinând cont de direcţia de ameliorare. Creşterea mătcilor se face pe cale naturală şi artificială. În 

lucrările de creştere a mătcilor frecvent se aplică două metode: creşterea biologică a albinelor 

fără transvazarea larvelor şi creşterea mătcilor prin transvazarea larvelor [11]. 

Pentru creşterea mătcilor de la cele mai bune familii  se iau larve de o zi. În familia, 

destinată creşterii mătcilor, cu 5-6 ore până la introducerea ramei cu larve transvazate, se înlătură 

matca, care se foloseşte pentru formarea unei familii noi. La a 9 zi, botcele sunt utilizate după 

destinaţie. Cele mai bune botce sunt izolate în colivii, lăsând partea superioară deschisă pentru 

trecerea albinelor. Albinele asigură eclozionarea mătcilor din botce şi vor fi hrănite de ele. 

Mătcile tinere nu se întreţin mult timp în colivii, deoarece are un impact negativ la primirea lor 

de către albine şi la productivitatea familiei, a căror mătci au fost acceptate. O condiţie necesară 

pentru creşterea mătcilor calitative este prezenţa în natură a culesului melifer, puterea optimală a 

familiei şi a stupilor călduroşi [104].   

Calitatea mătcii se determină după indicele mediu al pontei în perioada creşterii intensive. 

În această perioadă se dezvăluie posibilităţile ei maximale la reproducerea descendenţei [103].  

Ponta mătcii şi numărul puietului căpăcit reprezintă importanţi indici morfo-productivi, de 

care depinde productivitatea familiei de albine [159].     
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Popularea nucleelor de împerechere cu albine tinere (până la 10 zile), comparativ cu 

nucleele populate de albine bătrâne (peste 10 zile), sporeşte atât rata acceptării mătcilor, cu 

27,3%, precum şi rata de întoarcere cu succes din zborul nupţial al mătcilor, cu 32,6% [10]. 

De la parcul de nuclee pot fi obţinute 5 partide de mătci fertile pe parcursul sezonului. De 

la nucleele mici din stupina de bază se obţin numai 4 partide, a cincea nu se realizează. Ea 

asigură creşterea puterii familiei pentru iernarea reuşită a albinelor [92]. 

Punctele de împerechere a mătcilor se pot forma şi mai  aproape de 2 km.  Cel mai 

favorabil pentru formarea punctelor de împerechere a mătcilor sunt zonele – g “un teren protejat 

de vânturi, care este mai departe de heleşteie, situat la marginea pădurii, în partea de sud a 

dealurilor, în poiana din pădure, ori în apropiere fâşiilor de pădure”, care este necesar să fie situat 

în apropierea pepenăriei la o distanţă nu mai mare de 2,5 km, în caz de ploi mătcile şi trântorii să 

reuşească să revină  în stupi [91]. 

La creşterea mătcilor s-a efectuat transvazarea dublă a larvelor: la început cu miere; iar 

apoi pe lăptişor de matcă. Din familiile materne au fost luate larve cu vârsta de 12 ore. Pe o ramă 

au fost plasate câte 36 străchinuţe. Drept indice al calităţii mătcilor nefecundate a fost ales masa 

lor, pentru aceasta au fost cântărit fiecare individ la o balanţă torsionică CT-500. Cel mai bun 

rezultat oferă unirea a două familii-doici prin plasa de pastoral. Datorită acestui procedeu se 

majorează creşterea mătcilor nefecundate: de la 28,0 (martor) până la 34,0 buc., sporeşte masa 

lor: de la 201,2 (martor) până la 211,3 mg [102]. 

Metoda creşterii mătcilor din larve se utilizează mai mult de 100 ani. La baza ei stă 

transvazarea larvelor tinere din celulele de albine în străchinuţele (botcele) artificiale. Această 

metodă este bine dezvoltată şi deţine un rol esenţial în creşterea contemporană a mătcilor [195].    

Numărul larvelor transvazate în botcele artificiale în fagurele lui Genter, doar în una din 14 

repetări, a atins 25, dar s-a observat unele reduceri a masei mătcilor, care a constituit, în medie, 

188,8 mg; la reproducerea a 21-22 de mătci masa lor, în medie, era 201,1 mg. Când numărul 

larvelor adaptate varia de la 6 la 18 (în medie 12), masa lor era egală, în medie, cu 198,4 mg. 

Volumul botcelor crescute de albine era, în medie, de 1,2 ml, cu variaţia de la 0,97 până la 1,55 

ml. Principalii indici morfo-metrici la mătcile populaţiei pricamsc, obţinute cu utilizarea acestui 

fagure sunt: lungimea trompei – 3,77 mm, lungimea aripii – 10,06 mm, lăţimea  – 3,23 mm, 

lungimea tergitului-4 – 3,23 mm, indicele cubital – 45,8% [191].    

Standardul (ГОСТ 23127-78) stabileşte parametrii de bază ai calităţii mătcilor de prăsilă: 

masa, numărul tuburilor ovariene şi lungimea tergitului-3 pentru cele mai frecvente rase de 

albine. Masa mătcii fertile de rasă brună de pădure ar trebui să fie nu mai puţin de 190 mg, 

caucaziene sure de munte – 180 mg, carpatice – 165 mg, carnica – 185 mg,  standardul, de 
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asemenea, stabileşte normele primirii mătcilor, ambalarea lor, marcarea, transportarea şi 

păstrarea [112].  

Calitatea mătcilor de albine se determină după dezvoltarea sistemului reproductiv şi 

activitatea viguroasă în familie. Ponta mătcii depinde de numărul tuburilor ovariene şi 

dezvoltarea lor, dar este legată şi de dimensiunile glandei cu venin, care joacă un rol important la 

depunerea ouălor de către matcă. Mătcile se pot deosebi esenţial una de alta după masa vie ca 

urmare a diferitelor condiţii de dezvoltare a ovarelor lor, mai mult sau mai puţin a numărului de 

tuburi ovariene. De aceea, conform masei vii a mătcilor fecundate şi nefecundate (după 

eclozionare din botcă) poate fi autentic determinată calitatea ei. Acest indice este inclus ca 

principal în cerinţele standardului în vigoare la determinarea calităţii mătcii de albine [199]. 

Mătcile în familiile Apis cerana întotdeauna depun un număr semnificativ mai mare de ouă 

decât albinele le pot creşte.  Suita mătcii constă din 20-22 de albine [239]. 

La amplasarea ramei cu larve transvazate între fagurii cu puiet necăpăcit (metoda 

tradiţională), adaptarea larvelor şi hrănirea lor este mai grea în comparaţie cu amplasarea lor 

lângă puietul căpăcit [120]. 

Pentru producerea unui număr mare de mătci înalt-calitative a fost utilizată metoda 

transvazării larvelor de 12-18 ore din celulele fagurelui în botce. Numărul larvelor pentru 

transvazare nu depăşeşte 22 la o familiile starter [139]. 

Calitatea mătcilor de albine, pe lângă apartenenţa de rasă, depinde de un şir de factori. 

Principalii fiind: vârsta larvelor selectate pentru creştere, metoda de creştere a lor şi termenii 

însămânţării mătcilor nefecundate, condiţiile de cules melifer, asigurarea cu hrană şi calitatea lor. 

S-a menţionat o variaţie destul de semnificativă a rezultatelor (masa mătcilor nefecundate) 

indicelui determinat (limita 158-219 mg). Mătcile nefecundate la a 10 zi după eclozionare din 

botce aveau masa de 196,0 mg, iar la a 11-12 zi – 187,0 mg. Totodată, s-a stabilit o relaţie 

strânsă între înălţimea botcei şi masa mătcii nefecundate (coeficientul de corelaţie – 0,65) [114]. 

Intensificarea creşterii mătcilor favorizează incubarea botcelor în mod artificial de la 

momentul căpăcirii lor, în afara familiei de albine. Datorită acestui fapt, practic, cu 5-6 zile mai 

devreme se eliberează familia, care se ocupă cu creşterea mătcilor. Asigurarea microclimatului 

optim în incubator garantează o calitatea superioară a mătcilor. Avantajul important la incubarea 

botcelor este, de asemenea, reducerea esenţială a costurilor forţei de muncă şi timpului la 

selectarea mătcilor, după cum luarea lor din incubator este mult mai uşor, ca din familia de 

albine. La incubarea artificială a botcelor în termostate se exclude posibilitatea de distrugere la 

apariţia în familie a mătcii, ieşite din partida celor crescute sau din botca de salvare, neobservată 

de apicultor [96, 97].      
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Perfecţionarea tehnologiei însămânţării artificiale a permis transformarea dintr-un 

instrument al lucrului de selecţie în instrument industrial de producere a mătcilor  fertile, ceea ce 

a contribuit la creşterea productivităţii muncii  şi tehnicii însămânţării instrumentale până la 

productivitatea apicultorului crescător de mătci, lucrătorului cu nuclee. În acest caz, valoarea 

însămânţării artificiale a mătcilor este mai mare datorită utilizării spermei de la trântorii selectaţi.  

Matca de prăsilă naturală trebuie să fie fecundată cu trântori asemănători din aceleaşi 

familie înalt-productivă [121]. 

Productivitatea şi alţi indici morfo-productivi ai familiei de albine sunt determinaţi de 

calitatea mătcii. La selectarea ei se ia în consideraţie caracteristicile ereditare (rasa, 

productivitatea, predispunerea la roire) şi starea mătcii (masa, lipsa defectelor corpului, numărul 

şi calitatea puietului). De obicei, la evaluarea obiectivă a calităţii mătcii este nevoie de cel puţin 

doi ani, dar, având în vedere importanţa acestei probleme, este necesar de accelerat acest proces. 

S-a constatat, că ponta medie a mătcii cu 36 de zile până la culesul principal este strâns 

legată cu dezvoltarea maximală înainte de culesul melifer la finele lunii iunie, r = 0,67-0,91. 

Evident, acest indice poate servi drept criteriu de încredere la evaluarea rapidă a calităţii mătcilor 

şi familiilor de albine [132]. 

 Una din particularităţile albinelor este poliandria – posibilitatea mătcii de a se împerechea 

într-un singur zbor cu 6-17 trântori. După zborul de împerechere, matca se întoarce în stup cu 4-

7 mil. de spermatozoizi, care se amestecă în spermatecă în decurs de 40 de ore şi se păstrează pe 

parcursul vieţii mătcii. În rezultatul acestui fenomen apare un întreg complex de interacţiuni 

genetice în interiorul familiei de albine, care determină comportarea deosebită şi dificilă în 

realizarea programelor de selecţie [128].       

Studiind microclima în stupii-nuclee cu volum mic [72, 210], s-a constatat 

necorespunderea lor pentru creşterea şi fecundarea mătcilor, în special în perioada timpurie de 

primăvară, când albinele nu reuşesc  întreţinerea microclimei optimale în cuib.     

Marcarea mătcilor este necesară pentru evidenţa vârstei şi originii acestora, aspect foarte 

important în lucrul de prăsilă. În afară de aceasta, matca marcată întotdeauna este mai uşor de 

găsit între albine, fapt ce micşorează timpul la controlul familiei de albine şi altor lucrări [205]. 

Pentru desemnarea originii, anul eclozionării şi pentru comoditatea găsirii mătcii în familia 

de albine, acestea sunt marcate cu vopsea de acetonă care se usucă rapid de diferite culori. Cele mai 

sigure semne sunt cele din staniol sau folie de aluminiu cu inscripţia numerelor pe ele, cu diametru 

maxim de 2,7 mm. Cel mai bun clei pentru încleierea numerelor este  soluţia de alcool şelac (50 ml 

de alcool etilic se dizolvă în 30 ml de şelac) sau clei BF-2, lac incolor pentru unghii [183]. 

Este necesar de crescut mătci doar din mătcile familiilor cu  ceea mai înaltă productivitate în 

ultimii doi ani. Apicultorii stupinelor mici, care nu au abilităţi la creşterea artificială a mătcilor, pot 
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utiliza cele mai simple tehnici ale acestei lucrări: decupare fagurilor, tăierea celulelor etc. sau de 

procurat din pepiniera apicolă [180]. 

Perioada de la momentul introducerii mătcii neîmperecheate în nucleu până la începutul 

pontei (depunerii ouălor) este, în medie, de 11,5-14 zile [204].  

Mătcile de albine calitative posedă o prolificitate înaltă şi transmit prin ereditate toate 

caracterele morfo-productive. În acelaşi timp, din diferite motive, după iernare nu toate 

recordistele demonstrează formă reproductivă calitativă, ceea ce condiţionează întârzierea 

creşterii puterii [81].  

Utilizarea botcelor mature  de 15 zile lărgeşte arealul posibilităţilor apicultorilor. O botcă 

calitativă poate fi  obţinută în condiţiile Caucazului de nord deja la 25 aprilie. Aceasta este o 

oportunitate reală în formarea roiurilor. Folosirea botcelor mature pentru formarea roiurilor 

timpurii şi corectarea familiilor fără matcă după realizarea roiurilor are mai multe avantaje, fiind 

justificată din punct  de vedere economic [155].  

Gradul de atracţie a mătcii constituie un indice biologic important, care  caracterizează 

starea lor fiziologică şi este în raport cu vârsta lor şi intensitatea producerii feromonilor. În 

general, se determină prin componenţa vârstnică a albinelor, starea lor fiziologică şi starea 

familiei în ansamblu. Indivizii la vârsta 1-2 zile nu se implică în suita mătcii, indiferent de starea 

lor fiziologică. De aceea, nu se recomandă la izolarea viitoarelor moştenitoare în colivii de 

introdus albine nou eclozionate din celule. Dintre vârstele diferite testate ale grupului de albine 

din suita mătcii cel mai frecvent se implică indivizii cu vârsta de 5-6 zile [146].            

Legăturile condiţionate temporar existente în familia de albine între albine şi matcă  ar 

trebui considerate nu ca un caz întâmplător, dar ca o legătură între albine şi alte mătci cu aceeaşi 

stare fiziologică.  Ele nu se separă la schimbarea mătcii sale cu alta cu aceeaşi stare fiziologică.  

Familia de albine se prezintă ca o unitate integră, unde matca fertilă, cu o anumită stare 

fiziologică, corespunde pentru familia cu albine de diferite vârste şi un număr mare de puiet 

căpăcit şi necăpăcit (ouă şi larve de diferite vârste). Introducerea mătcii va fi reuşită numai în 

cazul când starea fiziologică va corespunde anumitei stări a familiei de albine, în care ea se 

introduce [182].   

Productivitatea familiilor de albine depinde de puterea lor şi prezenţa culturilor melifere. 

Însă, de multe ori, în perioada de vară, familiile puternice intră în frigurile roirii, adică familiile 

sunt inactive din momentul creşterii botcelor de roire până la roire. În această perioadă, ele 

încetează clădirea fagurilor, se reduce activitatea de zbor la colectarea nectarului şi polenului. 

Albinele limitează matca în hrană. Ca rezultat, ea slăbeşte, se reduce masa ei, se micşorează 

dimensiunile ovarelor şi se îndreaptă sacii cu aer. Ea dobândeşte capacitatea de zbor.  
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De asemenea, odată cu reducerea dimensiunilor ovarelor la matcă se restabileşte 

capacitatea emiterii sunetelor, aspect important la roire. Reducerea pontei mătcii în perioada 

roirii duce la creşterea dimensiunilor şi masa ouălor depuse [136].       

 În condiţiile regiunii Primorsc, mătcile încep depunerea ouălor în martie, iar de la mijlocul 

lunii mai (în vreme bună începând cu a doua jumătate a lunii aprilie), familiile încep să crească 

trântori [115, 151]. Cantitatea şi calitatea puietului crescut depinde de câteva condiţii, în primul 

rând, de vârsta, starea mătcii şi prezenţa culesului melifer. Totodată, creşterea puietului în 

perioada culesului principal se reduce brusc. Majoritatea celulelor se umplu cu nectar  şi miere, 

iar loc  pentru depunerea ouălor pentru matcă este insuficient [116].  

 Soluţionarea problemei obţinerii mătcilor de albine de înaltă calitate cu ajutorul creşterii 

artificiale a lor şi cu un consum nesemnificativ de timp şi muncă rămâne în continuare stringentă 

şi decisivă [154].      

Aşadar, dezvoltarea şi productivitatea familiilor de albine, în mare măsură, depinde de 

potenţialul biologic şi particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor, asigurarea stupinelor cu 

mătci tinere valoroase, ceea ce prezintă un mare interes ştiinţific şi practic.  

 

1.3. Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor 

Sarcina principală a apiculturii constă în asigurarea cu produse alimentare cu valoare 

nutritivă şi biologică superioară. Obţinerea producţiei-marfă depinde în mare măsură de 

condiţiile de întreţinere a familiilor de albine şi organizarea lucrului de ameliorare, selecţie, baza 

meliferă şi de calitatea mătcilor obţinute de la stupina specializată. 

În condiţii normale, albinele colectează nectar, mană şi polen în cantităţi ce depăşesc 

necesităţile alimentare ale familiei. Pe parcursul unui an apicol există perioade cu lipsă a 

polenului şi nectarului din natură, apicultorul fiind obligat să intervină prin hrăniri de stimulare 

sau completare. O hrănire de stimulare timpurie poate pregăti stupul pentru culesurile de nectar 

sau permite o bună pregătire a mătcii pentru ouat. Siropul de zahăr administrat în doze mici şi 

frecvent va acţiona ca un bun stimulant asupra familiei. Dacă polenul lipseşte sau înlocuitorii de 

polen nu sunt adecvaţi pentru hrana albinelor şi pentru o bună dezvoltare a glandelor faringiene, 

albinele nu vor fi apte pentru a creşte puiet sănătos sau nu mai pot susţine creşterea puietului. 

Acest lucru se explică prin faptul, că dacă larvele primesc o hrană deficitară din punct de vedere 

proteic, capacitatea lor de a o asimila este nesemnificativă [234]. 

 Hrănirea prin completare sau de stimulare a familiei de albine reprezintă un domeniu de 

mare interes al cercetării şi producţiei apicole. Pe parcursul unui an intervin perioade de timp 

foarte dificile în alimentaţia cu nectar şi polen din natură a familiilor de albine (determinate de 

factori de climă nefavorabili, ca ploi de lungă durată, secete prelungite, brume timpurii etc.), care 
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pot avea efecte deosebit de negative asupra dezvoltării familiilor de albine şi a producţiei 

acestora. Hrănirea cu diferite surse proteice, alături de cele glucidice, reprezintă una din 

principalele căi de intensivizare a apiculturii, de creştere a numărului de familii şi a producţiei 

apicole. 

 Albinele nu consumă polenul în forma în care este adus în stup de către culegătoare. 

Grăuncioarele de polen sunt depozitate în celulele fagurilor de către albinele din stup, 

adăugându-se miere sau nectar cu secreţii glandulare. Polenul, păstrat în aceste condiţii, suferă o 

fermentaţie lactică şi devine păstură, intrând în hrana albinelor adulte şi este oferită ca hrană 

larvelor. 

 Transformarea polenului în păstură şi schimbările biochimice ce însoţesc acest proces 

deseori au fost considerate ca fiind rezultatul acţiunii microbiene, în principal – al  fermentaţiei 

lactice acidă, cauzată de bacterii şi drojdii  [231, 238].    

Albinele colectează de pe florile plantelor nectar şi polen, pe care le prelucrează în hrană – 

miere şi păstură. Hrana albinelor conţine toate substanţele nutritive vitale necesare – proteine, 

lipide, glucide,  substanţe minerale şi vitamine [67].   

Pentru procesele vitale, familia de albine are nevoie de o cantitate considerabilă de hrană – 

miere şi păstură. O familie puternică pe parcursul anului consumă 90 kg miere: în perioada 

repausului de iarnă – cca 10 kg, iar în perioada vitală activă – primăvara, vara şi toamna – cca 80 

kg (la întreţinerea vieţii indivizilor adulţi, hrănirea larvelor, secreţia cerii, consumul energetic în 

timpul zborului, prelucrarea nectarului în miere). 

În cazurile când în familie cantitatea rezervei de hrană este insuficientă, albinele trebuie să 

fie alimentate. Pentru stimularea creşterii puietului se foloseşte siropul de zahăr în concentraţie 

de 50% (1 kg de zahăr la 1 l de apă) [134]. 

În aceleaşi condiţii de mediu, cu aceeaşi tehnologie de creştere, familia de albine cu 

populaţie egală realizează producţii cu cantităţi diferite.  

Una din metodele, cu ajutorul căreia este posibilă asigurarea rentabilităţii stupinelor 

mijlocii şi celor mici, este nutriţia stimulatoare timpurie. Practicând această alimentaţie, se poate 

realiza intensificarea depunerii ouălor de către matcă, majorarea numărului albinelor şi culesului 

melifer de la pomii fructiferi şi de la salcâmul alb. 

Pentru nutriţia stimulatoare de primăvară se poate de utilizat miere de albine, sirop cu 

miere, polen şi sirop de zahăr  [26, 28]. 

Principala funcţie a albinelor din generaţia de primăvară este îndreptată spre creşterea unui 

număr mare de puiet pentru asigurarea maximală a numărului de albine la culesul principal 

[140]. 
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Pentru stimularea creşterii puietului se foloseşte siropul de zahăr, la care de multe ori se 

adaugă vitamine, microelemente, polen floral, păstură, extracte de conifere [109]. 

 Colaboratorii Institutului de Zoologie şi Institutului de Microbiologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei au elaborat un nou procedeu de stimulare  a dezvoltării familiilor de albine, 

care este bazat pe întrebuinţarea în calitate de aditiv nutriţional a preparatului Apispir. Utilizarea 

acestui preparat asigură sporirea creşterii puietului cu 22-30%  şi a producţiei de miere cu 40-

50% în comparaţie cu lotul martor [87]. 

 Hrănirea albinelor primăvara devreme, adică în perioada deficitară de cules în natură, cu 

amestec nutritiv din sirop de zahăr, îmbogăţit cu suplimente bioactive, obţinute din extractul 

biomasei Spirulina platensis cultivate în prezenţa unor compuşi organici coordonativi a 

contribuit la creşterea semnificativă a prolificităţii mătcii şi cantităţii de puiet căpăcit – cu 32,6-

74,4%, a puterii familiei – cu 18,1-25,3%, a intensităţii de zbor a albinelor – cu 19,7-23,1% şi a 

cantităţii de miere acumulate în cuib – cu 53,1-90,0% [30]. 

 În scopul ameliorării indicilor morfo-productivi ai familiilor de albine, primăvara şi toamna 

se recomandă de efectuat hrăniri stimulatoare cu sirop de zahar cu adăugarea omogenizatului de 

puiet de trântor (10:1) pe parcursul a 12 zile cu un interval de o zi  [185, 186, 188]. 

 Hrănirile stimulatoare contribuie la formarea familiilor puternice la stupină. În ele se 

produce cu mult mai devreme maturitatea fiziologică a indivizilor şi se formează un număr mare 

de albine zburătoare ceea ce contribuie la obţinerea unei cantităţi mai sporite de miere-marfă 

[167]. 

Utilizarea aditivului nutriţional Vitacorm AD-1 în siropul de zahăr la hrănirea stimulatoare 

de primăvară a familiilor de albine asigură sporirea producţiei cu 3,9-31,2% [6].  

Acţiunea preparatului elaborat în SA „Агрбиопром” în baza substanţelor terapeutice 

fitotehnice (extract de pin, ulei de usturoi, extract de pelin, extract de măcriş) este obţinută prin 

prelucrarea materiei vegetale. Eficacitatea preparatului se datorează conţinutului  de substanţe 

biologic active necesare pentru dezvoltarea albinelor, care  majorează rezistenţa lor faţă de 

nosemoză, ascosferoză, bolile de locă şi viruşi, sporeşte activitatea de reproducere a mătcilor, 

stimulează imunitatea. 

Utilizarea preparatului ecofitol (10 ml la 1 kg miere fluidă) în hrănirea stimulatoare  (0,5 kg 

la o familie) stimulează eficient dezvoltarea generală a familiei,  activizează ponta mătcii,  

majorează cantitatea lăptişorului secretat la albine, furnizează creşterea timpurie de primăvară 

[168]. 

La alimentarea de toamnă şi primăvară, adăugarea în siropul de zahăr a extractului de brad 

«вэрва» şi preparatului feromon apisil favorizează sporirea creşterii puietului căpăcit şi are o 

influenţă pozitivă asupra longevităţii albinelor  [106, 110]. Atât albinele tinere, cât şi cele bătrâne 
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au o longevitate crescută la includerea în dietele lor a hranei cu conţinut de proteină [237]. 

Longevitatea albinelor pare a fi direct proporţională cu nivelul proteinelor din corp, acesta fiind 

determinat de condiţiile naturale de cules (nectar şi polen).  

Astfel, s-a constatat, că probioticii au efecte semnificative asupra performanţei, sănătăţii, 

vitalităţii, ecologiei intestinale, precum şi asupra digestibilităţii, atestate în multe studii [230, 

232, 233, 235]. 

Probioticii acţionează asupra: diminuării pH-ului intestinal, acesta devenind impropriu 

gemenilor patogeni şi condiţionat patogen (Salmonella spp. E. coli etc.); reducerii colonizării  

intestinului cu germeni patogeni; stimulării producţiei de enzime endogene şi măririi ratei de 

absorbire în intestinul subţire; stimulării imunităţii organismului prin creşterea nivelului 

anticorpilor şi prin sporirea activităţii macrofagelor [173, 229]. 

Probioticele trebuie considerat ca o parte a potenţialului raţional al animalelor, susţinând 

sănătatea lor precum şi obţinerea producţiei de calitate înaltă. De asemenea, s-a studiat 

digestibilitatea nutrienţilor sub influenţa preparatului pro-prebiotic Biomin IMBO, adăugat în 

furajele combinate. Rezultatele experimentale au demonstrat că preparatul Biomin IMBO are o 

influenţă asupra digestibilităţii  unor substanţe nutritive [8]. 

Pe parcursul anului, familia de albine consumă circa 30-40 kg de hrană proteică (polen, 

păstură) şi 80-100 kg de miere. Ele pregătesc polenul pentru păstrare îndelungată prin 

fermentare, ce contribuie la un consum considerabil de energie [13].  

În faţa apicultorilor din Rusia stau obiective serioase faţă de obţinerea produselor apicole. 

Majorarea productivităţii şi supravieţuirii familiilor de albine de maladii este o problemă actuală 

a acestei ramuri [129].   

Utilizarea suspensiei de Chlorella în calitate de aditiv nutriţional pentru albine majorează 

semnificativ rezervele posibile ale familiei de albine în procesul culesului, creşte prolificitatea 

mătcilor şi activitatea albinelor, sporeşte imunitatea lor, reduce îmbolnăvirea cu pietrificarea 

puietului, pebrinei, maladiile bacteriene şi virotice. Suspensia de Chlorella stimulează rezistenţa 

albinelor la contactare cu chimicale toxice după prelucrarea livezilor şi câmpurilor de dăunători. 

Majorarea activităţii biologice a albinelor favorizează sporirea culesului de miere cu 30-40% 

[48].  

Specia Chlorella vulgaris aparţine genului Chlorella, care uneşte grupa algelor autotrofe 

prezentate, în principal, de celulele unice [35]. 

Pentru pregătirea suspensiei de Chlorella se utilizează tulpinile Chlorella vulgaris IFR nr. 

C-111 şi vulgaris BIN.  Ele se deosebesc prin proprietăţile planctonice, în special prin 

posibilitatea flotării libere şi distribuirea uniformă a celulelor în mediul de cultură. Ele nu sunt 

foarte exigente la dioxidul de carbon şi nutrienţi, oferind posibilitatea elaborării unei 
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biotehnologii fundamental nouă de cultivare a microalgelor şi de creat un set de tip modular, care 

se foloseşte cu succes în fermele zootehnice şi în atelierele pentru cultivarea Chlorellei  [49].  

Unii cercetători au hrănit albinele din lotul experimental cu pastă din Chlorella în amestec 

cu sirop de zahăr. Zilnic, fiecare familie de albine primea câte 300-350 g de amestec nutriţional. 

Analogic aceeaşi cantitate de sirop de zahăr, fără adaos, s-a administrat familiilor din lotul 

martor în următoarea proporţie: o parte de apă şi o parte de zahăr. Peste 12-15 zile, familiile de  

albine experimentale au prezentat o majorare sporită a puietului în comparaţie cu familiile 

martor, alimentate cu sirop de zahăr fără supliment biologic [172].  

După părerea autorilor, Chlorella poate fi utilizată şi pentru alimentaţia familiilor 

crescătoare, pentru producerea veninului de albine şi a lăptişorului de matcă, pentru ameliorare şi 

în lucrul de selecţie a albinelor. Totodată, prezintă interes ştiinţific şi practic studiul asupra 

influenţei suspensiei algale asupra creşterii artificiale a mătcilor.  

Utilizarea suspensiei de Chlorella, în calitate de hrană suplimentară pentru albine, sporeşte 

semnificativ posibilităţile de rezervă a familiei de albine, majorează prolificitatea mătcilor şi 

activitatea albinelor, creşte imunitatea şi rezistenţa la boli  [49]. 

Reieşind din cele expuse, scopul cercetărilor constă în determinarea influenţei utilizării 

suspensiei algale „Chlorella vulgaris” la acceptarea larvelor transvazate pentru creşterea 

mătcilor, lungimea, diametrul şi masa botcelor, masa mătcilor neîmperecheate şi împerecheate.  

Studiul comparativ al influenţei compoziţiilor din feromonii biosil şi apimil asupra creşterii 

şi calităţii mătcilor de albine demonstrează o contribuţie pozitivă esenţială a preparatelor: 

admiterea larvelor la creşterea mătcilor sporeşte cu 14%, cota celor mai calitative şi grele mătci 

(masa – 190 mg şi mai mult) cu  38,7 şi 30% în comparaţie cu martorul [107, 108]. 

În conformitate cu standardul rasei masa (192-193 mg) mătcilor nefecundate au  crescut 

familiile-doici, care au primit, împreună cu hrana glucidică, complexul stimulator nutritiv 

analogic fitohormonilor sintetici [219].  

În Rusia este acumulată o experienţă bogată prin studierea acţiunii componenţilor artificiali 

ai feromonului mătcii şi preparatelor cu feromoni la organism şi comportarea albinelor melifere, 

atât, separat, la indivizi cât şi la familie, în general. 

Feromonii sunt compoziţi de substanţe naturale fizico-chimice formate evolutiv, care 

influenţează asupra sistemului hormonal al tuturor indivizilor familiei, asupra stării fiziologice şi 

a comportamentului. La momentul actual, este important de efectuat o delimitare clară a utilizării 

largi a preparatelor cu feromoni sintetici după principiu: este bine dovedit, prin rezultatele 

testelor efectuate la stupinele de producere a mierii şi polenizării, este necesar suplimentar  şi 

multilateral de verificat înainte de utilizare la stupinele de reproducere, în special la cele de 
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prăsilă, unde, în prezent, se pun multe eforturi pentru păstrarea în rasă pură a populaţiilor rămase 

ale albinelor brune de pădure ruseşti  [190]. 

 La stupinele de reproducere, de creşterea a mătcilor, familiile de albine zilnic sau de două 

ori pe zi sunt alimentate cu sirop de zahăr în doze mici [134]. În familiile de albine crescătoare, 

după 6 ore de la orfanizare se introduc ramele de creştere cu larve transvazate şi se administrează 

sirop de zahăr pentru a stimula adoptarea unui număr cât mai mare de larve [28].     

 Dezavantajul acestui procedeu constă în aceea că albinele, alimentându-se  numai cu sirop 

pur din zahăr, nu pot să crească puiet şi să prelucreze o cantitate mare de nectar. 

Utilizarea preparatului feromon „Apimil”  pentru creşterea mătcilor de albine a influenţat 

pozitiv asupra admiterii larvelor, transmise la educare [208].  

 În practica apicultorilor multor ţări cu condiţii climatice naturale aspre se utilizează pe larg 

înlocuirea mierii cu zahărul, inclusiv pentru asigurarea rentabilităţii stupinei şi hrănirea albinelor 

[39, 60, 111, 194]. 

 Opiniile cercetătorilor despre folosul zahărului în calitate de înlocuitorul mierii sau divizat: 

unii consideră că la hrănirea anuală a familiilor de albine cu sirop de zahăr albinele se uzează şi, 

ca rezultat, iernează negativ, de acea utilizarea lui trebuie să fie în cazuri excepţionale. Alţii 

confirmă că înlocuirea parţială a mierii cu sirop de zahăr micşorează încărcătura pungii rectale în 

perioada de iarnă, familiile de albine ies din iarnă curate, de asemenea este eficient  de efectuat 

înlocuirea din motive comerciale  [44, 153].  

  Utilizarea siropului de zahăr în calitate de aliment stimulator este eficient pe deplin  numai 

în cazul dacă hrana conţine şi substanţe proteice, deoarece creşterea puietului  poate avea loc 

numai cu o cantitate de proteină. Dacă hrana proteică în stup sau în natură lipseşte, albinele 

utilizează rezervele de proteine din corpul propriu  [42].  

 În  toată lumea, apicultorii încearcă să găsească înlocuitori de polen pentru asigurarea 

albinelor cu hrana proteică necesară. În prezent, în acest scop se utilizează frecvent drojdiile de 

panificaţie, lapte praf degresat, făină de soia, zer şi altele  [43].   

În perioada dificilului de hrană glucidică sau proteică se recomandă înlocuirea cu sirop pur 

invertit şi cu premixuri, dar şi proteine – care se conţin în produse, precum: eprinom, gaprinom, 

germeni de grâu sau cea mai buna varianta – autolizat de drojdie de panificaţie "Favorit" [41].  

Utilizarea fitohormonilor în componenţa nutrienţilor stimulatori de primăvară contribuie la 

sporirea ritmului de creştere a familiilor şi favorizează pregătirea mai bună pentru culesul melifer 

[36, 51, 52, 53]. 

Utilizarea înlocuitorilor valoroşi de nutrienţi în perioada de primăvară permite familiilor să 

revină repede după iernare, accelerează schimbul albinelor care au iernat, contribuie la creşterea 

activă a puterii familiei [85].  
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Colectarea nectarului şi polenului stimulează activitatea vitală a albinelor, majorează ponta 

mătcii, reduce sau încetează culesul melifer, depunerea ouălor scade sau se opreşte, creşterea 

familiei încetineşte. Din dorinţa de a accelera ritmul creşterii primăvara, ca la începutul culesului 

principal melifer să fie un număr mare de albine sau de a întări familia pentru iarnă, apicultorii le 

alimentează  cu cantităţi mici de sirop de zahăr.  

Actualmente, se pot evidenţia patru tipuri de nutrienţi, care sunt utilizate sau vor fi 

folosite în viitor, precum: 

1. Nutrienţi naturali pentru albinele melifere: nectar, miere, polen, păstură, lăptişor de 

matcă, apa potabilă. 

2. Substituenţi de nutrienţi naturali (hrănirea de întreţinere): sirop de zahar, sirop invertit. 

3. Hrana stimulatoare a albinelor: sirop de zahar + stimulatorul pentru albine vitamino- 

ekdisterol (preparatul VĂSP). 

4. Medii de cultură sintetice (artificiale) pentru creşterea embrionilor şi celulelor somatice 

ale albinelor melifere în culturi in vivo şi in vitro [111].  

Alimentaţia familiilor de albine cu candi din zahăr în perioada timpurie de primăvară nu 

afectează viaţa vitală a albinelor, favorizează acumularea rezervelor de hrană în cuib, asigură 

familia cu apă din contul utilizării condensatului pe peliculă, majorează numărul puietului  şi 

puterea familiei [135].  

Pentru hrănirea albinelor  avem nevoie de biostimulatori. Firma „Апи-Сан” a elaborat 

preparatul covitsan, care conţine microelemente şi vitamine – clorură de cobalt, vitamina B12, 

glucoza. Preparatul are acţiuni stimulatoare, influenţează pozitiv asupra activităţii biologică a 

albinelor şi capacitatea de reproducţie a mătcilor [125].   

În toate cazurile, când familia nu are cantitatea necesară de hrană, albinele trebuie 

alimentate. De obicei, se folosesc nutrienţi care înlocuiesc hrana naturală a albinelor. 

Substituentul mierii este zahărul de sfeclă şi de trestie. Zahărul se utilizează în formă pură sau 

invertit. Păstura se înlocuieşte cu substanţe alimentare sau furajere care conţin multe proteine 

(până la 60%), lipide (până la 20%), dar puţină celuloză (până la 20%). Astfel de substanţe sunt 

laptele  natural şi uscat, făina de soia, ouăle, hidrolizate proteice (aminoacizi, peptide inferioare). 

După consistenţă hrana este lichidă (siropurile), turte (candi, din zahar, zahar-miere, proteine) şi 

tari (caramele) [143].  

Mierea de albine este un aliment natural produs de albine (Apis mellifera l.), la obţinerea 

căreia acestea folosesc „materia primă” fumizată direct de plante (nectarul floral sau extrafloral) 

şi, într-o măsură mai mică, componente din alte surse [24].  

Pe parcursul a 15 ani au fost studiate 16 feluri de hrană, inclusiv drojdii, făină de soia, lapte 

şi diferite medii nutritive, utilizate în practica veterinară, dar şi hidrolizate. Din aceste preparate 
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cele mai eficiente au fost: preparatul Ovogid (hidrolizatul oului), hidrolizatul colostrului şi unele 

medii nutritive [148]. 

Hrănirea în doze mici imediat (nu mai târziu de peste 3-4 zile) după începutul perioadei 

fără cules asigură prelucrarea calitativă a zaharozei, necesare pentru asigurarea schimbului 

principal de substanţe şi o acţiune stimulatoare lungă la creşterea puietului de către albine şi, 

respectiv, secreţia cerii. Pentru a impune matca să lucreze cu un impact maximal, este necesar de 

hrănit familia de albie zilnic cu sirop de zahar (1:1) în cantitate 1/10 din masa albinelor [150]. 

Pentru accelerarea dezvoltării timpurii de primăvară, unii apicultori alimentează albinele cu  

sirop de zahăr  (1:1) sau sirop de zahăr cu adăugarea unei cantităţi mici de miere. Însă, lipsa 

substanţelor proteice în hrană afectează dezvoltarea familiei. Pentru ajutorul lor în siropul de 

zahăr se adaugă drojdii de panificaţie în raport de 1:10 şi se încălzeşte până la fierbere, se adaugă 

săruri de cobalt din calculul 8 mg/l sau fosfat de potasiu şi sulfat de magneziu. Dezavantajul 

acestui procedeu constă într-un conţinut redus de elemente organice şi minerale necesare, 

vitamine, proteine uşor asimilabile şi relativ costul înalt al reactivelor [160]. 

În condiţiile regiunii Iaroslav, în vederea nestabilă a înfloririi plantelor melifere este 

necesară aplicarea hrănirii stimulatoare de miere (1:1) a familiilor de albine pentru o bună 

pregătire pentru culesul melifer principal [152]. 

Pentru completarea deficitului de proteine primăvara timpuriu şi în altă vreme a sezonului 

este util sucul proaspăt stors de urzică (50 ml la 1 l sirop). Sucul conţine nu doar aminoacizi şi 

vitamine, dar şi fier organic necesar pentru hemolimfa albinei. Generaţia tânără crescută cu astfel 

de hrană îmbogăţită se deosebesc printr-o dezvoltare sporită a corpului adipos şi au un nivel mai 

mare a imunităţii în comparaţie cu familiile de albine, care au primit numai sirop de zahăr [162].  

O acţiune pozitivă asupra indicilor biochimici ai organismului albinelor o posedă 

preparatele microbiologice [166]. 

După ieşirea familiilor din iarnă, în perioada activă de creştere a puterii lor, albinele au 

nevoie de hrană proteică, necesară lor pentru sinteza lăptişorului de matcă. Sursa principală de 

proteine este polenul. Lipsa lui în condiţiile unui cules melifer de întreţinere slab are un impact 

negativ asupra dezvoltării glandelor faringiene ale albinelor lucrătoare şi ele sunt nevoite să 

utilizeze rezervele organismului propriu pentru sinteza hranei larvare [40, 144, 236].  

Pentru reducerea utilizării zahărului cu 20%, ce permite extragerea unei cantităţi 

semnificative de miere nutriţională şi trecerea ei în marfă, a fost elaborată tehnologia preparării 

hranei glucidice cu proprietăţi stimulatoare de calitate superioară. Siropul de maltoză este puţin 

atractiv pentru albine, de aceea pregătirea soluţiei de hrană glucidică trebuie preparată în 

componenţa următoare: sirop de maltoză – 20%, zahăr – 70%, concentrat de proteine AM-50 – 

10%. Aceasta poate fi preparată în orice perioada a anului cu cheltuieli minimale, în plus se 



 41 

eliberează 20% de zahăr alimentar utilizat în apicultură şi o anumită cantitate de miere 

alimentară [174]. 

Hrănirea tradiţională a albinelor cu sirop de zahăr cu adăugarea acidului succinic 

influenţează pozitiv asupra dezvoltării albinelor. Efectul stimulator obţinut a  îmbunătăţit 

menţinerea, puterea şi dezvoltarea familiilor de albine după iernare [201].  

Din lipsa rezervelor de hrană, chiar şi familiile de albine, care au iernat satisfăcător, uneori 

mor înainte sau după scoaterea lor din încăperile de iernare. Neajunsul hranei proteice sau lipsa 

ei pe parcursul unei luni duce la faptul că familiile nu pot creşte puiet şi să se dezvolte normal, ca 

rezultat, esenţial, slăbesc. 

Utilizarea hranei glucido-proteice cu păstură în perioada timpurie de primăvară în lipsa 

culesului melifer a permis, la începutul culesului melifer principal suplimentar, intensificarea 

puterii familiilor de albine la lotul experimental cu 1,5 kg sau cu 131,9%. Ca rezultat, producţia 

mierii-marfă s-a majorat cu 310,5%, a cerii – cu 260%  [192].   

Pentru hrănirea albinelor, în lipsa mierii, se utilizează siropul de zahar gros (la 1 l de apă / 2 

kg de zahăr), iar pentru hrănirea stimulatoare – sirop fluid (1 l de apă la 1 kg de zahăr) [200]. 

Feromonii (şi analogii lor sintetici) ocupă un rol important între metaboliţii albinelor 

melifere. Hrănirea albinelor cu preparatul multifuncţional cu feromoni  „Apimag
R
 (Apimil)” este 

utilizat în apicultură pentru atragerea, prinderea şi pentru preîntâmpinarea zborului roiurilor, la 

introducerea şi creşterea mătcilor. Introducerea preparatului în siropul de zahăr stimulează 

dezvoltarea familiilor de albine şi sporeşte productivitatea, precum şi îmbunătăţeşte calitatea 

iernării [197].    

Specialiştii ZAO «Агробиопром” au elaborat şi cu succes este aplicată la un şir de stupine 

hrana vitamino-proteică, biologic activă stimovit, care include în ea producte naturale: polen, 

extract din usturoi grupa de vitamine şi microelemente, stimulând vitalitatea şi dezvoltarea 

familiei de albine [216, 217]. 

În perioada timpurie de primăvară, când din cauza numărului redus de indivizi în familie şi 

a vremii nefavorabile albinele nu sunt în stare să se asigure cu miere, apicultorul este forţat să 

ofere sirop de zahăr. Primăvara şi toamna, siropul de zahăr este necesar şi pentru hrănirile 

profilactice şi terapeutice (în siropul de zahăr se introduc multe medicamente), completarea 

rezervelor şi stimularea pontei mătcilor. Toamna, pentru formarea cuibului pentru iernare, se 

recomandă de înlocuit 6-10 kg de miere cu sirop de zahăr. Cu toate acestea, siropul nu duce la 

pătrunderea zahărului şi medicamentelor în miere, deoarece siropul este administrat albinelor 

primăvara timpuriu până la culesul melifer sau la finele lunii august, după extragerea mierii 

[209].  
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Condiţiile ecologo-climaterice, în ultimii zece ani, sub influenţa tehnogenă s-au schimbat 

până la aceea, că provoacă o tendinţă de micşorare a speciilor culturilor entomofile. Totodată, s-a 

schimbat la albine şi activitatea de colectare a polenului. Mierea calitativă, ca hrană naturală, 

conţine toate substanţele necesare pentru ele, lipsa cărora provoacă tulburări proceselor 

fiziologice în organismul lor. Absenţa culesului melifer schimbă ritmul vieţii familiei: matca 

reduce ponta, fapt periculos în lunile de primăvară, când rata de creştere a familiei depinde de 

numărul de ouă. Hrana stimulatoare cu sirop de zahăr neagă lipsa culesului melifer natural, dar 

nu compensează alimentaţia proteică, de aceea se recomandă de utilizat diferiţi nutrienţi 

stimulatori [212]. 

Preparatul Apistim are un efect favorabil asupra organismului albinelor, majorând indicii 

biochimici importanţi, precum gradul dezvoltării corpului adipos, conţinutul total al numărului 

lipidelor şi glucozei în hemolimfa albinelor. Apistim reprezintă un complex echilibrat de 

microelemente necesare albinelor şi destinat ca stimulator al dezvoltării familiilor lor. Unul din 

componenţii principali ai preparatului este cobaltul. În cele din urmă, hrănirea şi adăparea 

albinelor cu administrarea preparatului Apistim a dus la accelerarea dezvoltării familiilor, 

utilizarea mai bună a culesului melifer şi majorarea obţinerii producţiei-marfă (miere, ceară, 

polen, roiuri, mătci). Rezultatele obţinute din efectuarea testării de producţie a preparatului 

Apistim  permite recomandarea pentru utilizare în apicultură în calitate de stimulator pentru 

dezvoltarea totală a familiilor de albine, majorarea activităţii de reproducere a mătcilor de albine 

şi îmbunătăţirea iernării familiilor [105]. 

În componenţa aditivului nutriţional intră substanţe biologic active, care sunt produse ale 

metabolismului ciupercilor microscopice alocate din rădăcinile  plantelor medicinale. Familiile 

de albine, care au primit preparatul РИБАВ, au fost mai bine pregătite pentru culesul melifer 

principal, mai eficient lau utilizat, iar la finisarea acestei perioade aveau semnificativ mai multe 

albine comparativ cu familiile care au fost hrănite numai cu sirop de zahăr [118]. 

În ultimul timp, pentru creşterea animalelor şi în medicina veterinară se utilizează pe larg 

probioticii pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale animalelor şi majorarea rezistenţei lor 

totală. Folosirea probioticelor în apicultură, în calitate de aditiv nutriţional, de asemenea, a 

demonstrat, că  se intensifică supravieţuirea albinelor [158]. 

Reieşind din cele expuse, prezintă interes studiul influenţei utilizării aditivilor nutriţionali 

asupra stimulării dezvoltării timpurii şi majorării populaţiei familiilor de albine pentru utilizarea 

lor pentru creşterea mătcilor şi valorificarea culesurilor melifere. 

 Etapa principală necesară pentru realizare constă în elaborarea tehnologiei creşterii 

mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali.   
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1.4. Concluzii la capitolul 1 

1. Pentru ameliorarea albinelor locale este necesar de studiat mai profund indicii morfo-

metrici, productivi şi de utilizat în lucrul de prăsilă la selectarea familiilor materne şi paterne 

pentru creşterea şi reproducerea mătcilor.  

2. Productivitatea familiilor de albine, în mare măsură, depinde de potenţialul biologic şi 

particularităţile tehnologiei de creştere şi reproducere a mătcilor şi asigurarea stupinelor cu mătci 

tinere valoroase, ce prezintă interes ştiinţific şi practic. 

3. Pentru o mai bună înţelegere a mecanismelor de intervenţie a aditivilor nutriţionali la 

albine trebuie studiată influenţa lor asupra parametrilor bioproductivi şi capacitatea acestora de a 

fi utilizate ca promotori în sporirea rezistenţei la iernare, dezvoltare şi majorarea productivităţii 

familiilor de albine.  

4. Studierea calităţilor productive, precum şi aprofundarea cunoştinţelor despre utilizarea 

aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor va permite sporirea potenţialului genetic productiv 

al albinelor şi elaborarea unei tehnologii performante la creşterea şi reproducerea mătcilor. 

 Prezenta lucrare are ca scop elaborarea tehnologiei şi argumentarea ştiinţifică a creşterii şi 

reproducerii mătcilor în baza utilizării aditivilor nutriţionali, sporirea rezistenţei la iernare şi 

productivităţii familiilor de albine, iar obiectivele de bază sunt: evaluarea capacităţilor familiilor 

de albine pentru creşterea mătcilor; studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra iernării, 

creşterii şi productivităţii familiilor de albine; determinarea indicilor morfo-productivi ale 

albinelor carpatice, selectarea loturilor de prăsilă din familii materne şi paterne pentru 

reproducerea mătcilor; stabilirea influenţei aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor; 

elaborarea recomandărilor pentru creşterea mătcilor de albine. 
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2.  MATERIAL, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE  

2.1. Materialul de studii şi condiţiile de efectuare a cercetărilor     

Pentru realizarea scopului propus, drept obiect al investigaţiilor au servit familiile de albine 

de rasa Carpatică, de la stupinele „Albinărie”, „Dănceni”, raionul Ialoveni, IŞPBZMV,               

c. Maximovca, de la stupina didactico-experimentală UASM şi „Ion Cataraga” r-nul Nisporeni. 

Cercetările planificate au fost efectuate conform schemei investigaţiilor (fig. 1).  

Pentru studierea influenţei aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P şi suspensiei algale 

asupra creşterii, dezvoltării şi  productivităţii familiilor de albine, în anul 2011, la stupina 

„Albinărie”  au fost formate 7 loturi de familii de albine, câte 3 în fiecare. 

Familiile de albine din lotul I-i (martor-I) s-au dezvoltat în perioada de primăvară utilizând 

rezerva de miere din cuib, fără alimentare suplimentară; familiilor de albine din lotul al II-lea 

(martor-II) li s-au administrat câte un litru de sirop de zahăr pur – 50% (1 kg zahăr : 1 litru apă);  

familiilor de albine din lotul al III-lea experimental li s-au administrat câte un litru de sirop de 

zahăr 1:1 cu aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P câte 50 mg/l; celor din lotul al IV-lea – 

corespunzător 100 mg/l de sirop; din lotul al V-lea –  150 mg/l; din lotul al VI-lea – 200 mg/l de 

sirop şi din  lotul al VII-lea – câte un litru de suspensie algală „Chlorella vulgaris” în amestec cu 

zahăr în proporţie de 1:1. Familiile de albine au fost hrănite pe data de 22.04.11, 7.05.11 şi 

19.05.11 cu câte un litru de sirop cu aditivul nutriţional conform loturilor. 

Pentru determinarea influenţei aditivilor nutriţionali asupra dezvoltării şi productivităţii 

familiilor de albine, a fost efectuat controlul lor, peste fiecare 12 zile până la culesul principal de 

la salcâmul alb şi a fost determinat numărul fagurilor, puterea, numărul puietului căpăcit, al 

fagurilor artificiali noi construiţi şi cantitatea de miere depozitată în cuib. 

Pentru studierea influenţei aditivului furajer Primix-Bionorm-K asupra creşterii, dezvoltării 

şi  productivităţii familiilor de albine, la stupina didactico-experimentală a UASM, au fost 

formate 4 loturi, câte 3 în fiecare. 

Familiilor de albine din lotul I-i martor, în perioada de primăvară, li s-au administrat câte 

un litru de sirop de zahăr pur; familiilor de albine din lotul al II-lea experimental li s-au 

administrat câte 1 l de sirop de zahăr 1:1 cu Primix-Bionorm-K câte 100 mg/l de sirop; din lotul 

al III-lea – corespunzător câte 150 mg/l; din lotul al IV-lea –  200 mg/l. Familiile de albine au 

fost hrănite pe data de 03.04.12, 17.04.12 şi 29.04.12 cu câte un litru de sirop cu aditivul 

respectiv. 

Pentru studiu influenţei aditivilor nutriţionali asupra dezvoltării şi productivităţii familiilor 

de albine în perioada de primăvară la stupina „Albinărie”, în anul 2013, au fost formate şase 

loturi de familii de albine care se întreţineau în stupi orizontali cu 20 de faguri, în care s-au 

administrat: în lotul I-i –  câte un litru de sirop de zahăr pur (martor I);  
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Fig. 2.1. Schema investigaţiilor 
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în lotul al II-lea – câte un litru de sirop de zahăr cu 100 mg/l Primix-Bionorm-P (martor II); în 

lotul al III-lea – câte un litru de sirop de zahăr cu 50 mg/l de Bilaxan; în lotul al IV-lea – cu 100 

mg/l; în lotul al V-lea – cu 150 mg/l; în lotul al VI-lea – cu 200 mg/l. Familiile de albine au fost 

hrănite o dată la 12 zile, începând cu 19.04.2013 până la începutul  înfloririi salcâmului alb. 

În experienţa de aprobare în producţie, la stupina „Albinărie” au fost formate patru loturi, 

câte 5 familii de albine în fiecare: albinele din lotul I-i au fost hrănite cu câte un litru de sirop pur  

(martor); din  lotul al II-lea – cu câte un litru de sirop cu Primix-Bionorm-K 100 mg/l; din lotul 

al III-lea – cu Primix-Bionorm-P 100 mg/l; din lotul al IV-lea – cu Bilaxan 100 mg/l.  

Aceeaşi experienţă a fost efectuată în paralel şi la stupina particulară „Ion Cataragă” din    

r-nul Nisporeni, familiile de albine fiind întreţinute în stupi multietajaţi.    

Pentru determinarea influenţei aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-K, Primix-Bionorm-P 

şi a soluţiei algale „Chlorella vulgaris” asupra iernării familiilor de albine la stupinele 

„Albinărie” şi IŞPBZMV, în perioada pregătirii către repausul de iarnă şi completarea rezervelor 

de hrană, în luna august au fost formate trei loturi, câte 5 în fiecare.  

Familiile de albine de la stupina „Albinărie” din lotul I-i au fost hrănite cu sirop de zahăr 

pur (martor), din lotul al II-lea – sirop de zahăr cu Primix-Bionorm-K 100 mg/l şi din lotul al III-

lea – cu soluţie algală „Chlorella vulgaris” şi zahăr 1:1. La stupina IŞPBZMV, au fost formate 

trei loturi de familii de albine, câte 5 în fiecare. Primul lot a primit sirop de zahăr pur (martor), 

lotul al II-lea – sirop  de zahăr cu  Primix-Bionorm-K, 150 mg/l de sirop şi lotul al III-lea – 

soluţie algală cu zahăr 1:1. 

Pentru completarea rezervei de hrană, familiile de albine de la ambele stupine au fost 

hrănite pe data de 02 şi 09 septembrie 2011 fiecare cu câte 3,0 litri de sirop. Rezerva de hrană în 

fiecare fagure a fost evaluată prin cântărire cu cântarul cu spirală.  

Pentru determinarea influenţei Primix-Bionorm-P asupra stimulării rezistenţei pentru 

iernare, contra nosemozei, supravieţuirii şi sporirii productivităţii familiilor de albine la stupina 

didactico-experimentală a UASM, au fost formate 6 loturi, inclusiv 2 – ca  martor şi 4 – 

experimentale, câte 3 în fiecare. 

 Familiile de albine din lotul I-i (martor-I) au intrat în iarnă cu rezerva de miere din cuib, 

colectată pe parcursul sezonului activ, fără hrănire suplimentară; în lotul al II-lea (martor-II) a 

fost administrat sirop de zahăr pur; în lotul al III-lea experimental – sirop de zahar cu 100 mg/l 

Primix-Bionorm-P; în lotul al IV-lea – cu 150 mg/l; în lotul al V-lea – cu 200 mg/l; în lotul al 

VI-lea –  s-a administrat soluţie algală + zahăr. 

Pentru completarea rezervei de hrană, familiile de albine au fost hrănite pe data de 19, 25 

august şi pe 2 septembrie 2011, fiecare câte 1,250 litri de sirop. Familiile experimentale au fost 

hrănite seara, după încetarea zborului, pentru a nu provoca furtişagul albinelor.  
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Pentru studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra stimulării rezistenţei şi iernării 

familiilor de albine la stupina „Dănceni”, în luna august 2013, au fost formate 6 loturi. Familiile 

de albine din lotul I-i au primit sirop de zahăr pur (martor), din lotul al II-lea – cu 100 mg/l 

Bilaxan, din lotul al III-lea – 150 mg/l, din lotul al IV-lea – 200 mg/l, din lotul al V-lea – 100 

mg/l Primix-Bionorm-K şi din lotul al VI-lea – 100 mg/l Primix-Bionorm-P. Hrănirea familiilor 

de albine pentru completarea rezervelor de miere pentru perioada de iarna s-a efectuat pe data de 

11 şi 17 septembrie 2013, care au primit câte 2 l de sirop de zahăr cu aditivul nutriţional 

respectiv lotului. 

Pentru studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra dezvoltării  şi productivităţii 

familiilor de albine în perioada de primăvară la aceste stupine s-a prelungit experienţa. După 

revizia de primăvară, familiilor de albine din loturile experimentale li s-au administrat câte un 

litru de sirop de zahăr cu aditivii nutriţionali nominalizaţi o dată la 12 zile până la începutul 

culesului principal de la salcâmul alb. 

Dintre caracterele productive a familiilor de albine s-a studiat: puterea, cantitatea puietului 

căpăcit  şi producţia de miere.  

 

2.2. Metode de cercetare a caracterelor morfo-productive la albine  

Rezistenţa la iernare s-a apreciat după diferenţa datelor reviziilor de toamnă şi primăvară. 

Aşadar, a fost determinat consumul de miere la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine, intrat 

în iarnă şi mortalitatea albinelor. Mortalitatea albinelor s-a determinat prin diferenţa numărului 

de albine în familie primăvara faţă de numărul depistat la revizia de toamnă.  

Studiul caracterelor morfo-productive ale familiilor de albine s-a efectuat conform 

indicaţiilor metodice ale Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Apicultură din Rusia şi ale 

savanţilor din domeniul apiculturii [13, 15, 46, 127]. 

Astfel, au fost  studiate caracterele morfo-metrice ale albinelor lucrătoare, precum: 

lungimea trompei, dimensiunile între proeminenţele tergitului-3, lungimea tergitului-3, lungimea 

şi lăţimea sternitului-3, a oglinzilor ceriere ale sternitului-3, aripii mari din dreapta şi a tarsului. 

De asemenea, a fost examinat indicele cubital şi dislocarea discoidală. 

Pentru cercetarea şi aprecierea caracterelor exterioare au fost selectate mostre de albine, 

câte 20-30 de bucăţi de la fiecare familie, conform metodelor recomandate. Mostrele de albine 

lucrătoare au fost colectate în luna martie şi aprilie.  

Mostrele extrase au fost preparate în laboratorul apicol al facultăţii de Zootehnie şi 

Biotehnologii, UASM,  iar cu ajutorul microscopului MBS-9 au fost examinate caracterele 

morfo-metrice, sus menţionate, ale albinelor lucrătoare. 
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Măsurările liniare, îndeplinite cu ajutorul diviziunilor scării ocularului, au fost transformate 

în milimetri. Indicele cubital a fost determinat drept coraport al fibrelor “a” şi “b” ale celulei 

discoidale.  

Pentru studierea masei corporale a albinelor au fost colectate mostre de albine  a câte 10 

bucăţi din fiecare familie, după zborul de curăţire apoi odată la 12 zile. Greutatea a fost 

determinată  cu ajutorul cântarului analitic electronic, în laboratorul de apicultură. 

În baza rezultatelor obţinute, au fost evaluate şi selectate cele mai valoroase familii de 

albine după caracterele morfo-productive şi au fost organizate loturi de prăsilă din familii 

materne şi paterne, care au fost recomandate pentru reproducerea mătcilor. 

Pentru determinarea influenţei aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P  şi soluţiei algale 

„Chlorella vulgaris” asupra creşterii mătcilor de albine la stupina „Albinărie”, în anul 2011, au 

fost efectuate o serie de experienţe, unde au fost formate 6 loturi de familii crescătoare prin 

metoda orfanizării, albinele cărora au fost hrănite cu sirop de zahăr şi cu aditivi nutriţionali, la 

care au fost transvazate câte 30 de larve. Albinele crescătoare din lotul I-i nu au fost hrănite, 

fiind întreţinute pe baza rezervei de miere din familie (martor I), cele din lotul al II-lea au fost 

hrănite cu sirop din miere (martor II), din lotul al III-lea – cu sirop de zahăr cu Primix-Bionorm-

P 100 mg/l, din lotul al IV-lea – cu 150 mg/l, din lotul al V-lea – cu 200 mg/l şi din lotul al VI-

lea – cu soluţie algală „Chlorella vulgaris” cu zahăr 1:1.  La introducerea  larvelor transvazare, 

familiilor crescătoare li s-au administrat zilnic câte un litru de sirop cu aditivii respectivi până la 

căpăcirea botcelor (5 zile). 

Prin urmare, s-a determinat numărul larvelor transvazate acceptate pentru creşterea 

mătcilor, lungimea, lăţimea şi masa botcelor căpăcite, de asemenea şi masa mătcilor 

neîmperecheate şi împerecheate.  

Pentru determinarea cantităţii  optimale de Bilaxan la un litru de sirop, la alimentaţia 

albinelor-doici la creşterea mătcilor au fost formate 6 loturi de familii-doici.  

Familiilor de albine din lotul I-i li s-au administrat sirop de zahăr pur (martor), din lotul al 

II-lea –  sirop de zahăr cu 50 mg/l Bilaxan, din lotul al III-lea – cu 100 mg/l,  din lotul al IV-lea – 

cu 150 mg/l, din lotul al V-lea – cu 200 mg/l.   

Pentru următorul experiment au fost formate 3 loturi de familii crescătoare (doici), lotul I-i 

au primit sirop de zahăr pur (martor), lotul al II-lea – preparatul ME (Microorganisme Eficiente) 

2,5 ml/l de sirop, lotul al III-lea – Bilaxan 100 mg/l de sirop.  

La introducerea larvelor transvazare în familiile crescătoare li s-au administrat câte un litru 

de sirop cu aditivii respectivi, apoi, zilnic, câte 0,5 l până la căpăcirea botcelor (5 zile), apoi din 

nou un litru, iar în următoarele 4 zile câte 0,5 litri de sirop. 
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Astfel, s-a apreciat capacitatea de acceptare a larvelor transvazate, lungimea, diametrul, 

masa şi volumul botcelor, dar şi masa mătcilor nefecundate şi împerecheate. 

Datele obţinute au fost prelucrate prin metoda variaţiilor statistice [163, 178] şi cu ajutorul 

programelor calculatorului Microsoft Excel.  

2.3. Concluzii la capitolul 2 

Datorită metodologiei şi metodelor utilizate în efectuarea investigaţiilor la exploatarea 

familiilor de albine s-a reuşit elaborarea tehnologiei de creştere a mătcilor de albine în baza 

aditivilor nutriţionali şi realizarea obiectivelor planificate.  
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3. STUDIUL UTILIZĂRII ADITIVILOR NUTRIŢIONALI ÎN ALIMENTAŢIA                                               

ŞI CREŞTEREA ALBINELOR 

3.1. Influenţa utilizării aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P , Primix-Bionorm-K 

şi soluţiei algale „Chlorella vulgaris” asupra creşterii şi productivităţii familiilor de albine 

 

Influenţa utilizării aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P şi soluţiei algale 

„Chlorella vulgaris” asupra creşterii şi productivităţii familiilor de albine. Una din 

metodele, care contribuie la sporirea creşterii familiilor de albine este alimentaţia stimulatoarea 

timpurie.  

În calitate de adaos nutritiv la siropul de zahăr a fost utilizat aditivul „Primix-Bionorm-

P”, care  este folosit pentru profilaxia şi terapia infecţiilor gastro-intestinale şi dezbacteriozelor 

de diferită etiologie, restabilirea microflorei intestinale, normalizarea schimbului de substanţe, 

sporirea rezistenţei şi, respectiv, a productivităţii animalelor [9].  

În componenţa aditivului nutriţional „Primix-Bionorm-P” intră celule liofilizate special 

selecţionate după rezistenţă la antibiotici şi fiind  antagonişti microflorei patogene care include 

tulpini de lacto- şi bifidobacterii cu activitatea de 1x10
6
 CFU la 1 g, vitamine din grupul B, 

extract de drojdii, pectină şi lactuloză. Aditivul furajer „Primix-Bionorm-P” este cunoscut şi 

produs de Asociaţia Ştiinţifico-practică „Ariadna” (Odesa, Ucraina), conform condiţiilor tehnice 

[181]. Concomitent, a fost studiată influenţa suspensiei algale „Chlorella vulgaris” în amestec cu 

zahăr în proporţie 1:1 asupra dezvoltării şi productivităţii familiilor de albine. 

Rezultatele cercetărilor efectuate la stupina „Albinărie” au demonstrat, că în momentul 

formării loturilor experimentale (01. 04. 2011), puterea familiilor de albine era de 6,0-6,67 spaţii 

dintre fagurii populaţi cu albine. Coeficientul de variaţie are extremităţile de la 0 până la 16,67% 

(tabelul 3.1). 

Tabelul 3.1. Puterea familiilor de albine la 01. 04. 2011 (n = 3) 

Lotul 
Remediul administrat  

la un litru de sirop de zahăr 
xSX   V, % 

I. Miere (martor I) 6,0 ± 0,577 16,67 

II. Sirop de zahăr  (martor II) 6,0 ± 0,577 16,67 

III. Primix-Bionorm-P, 50 mg/l    6,25 ± 0,253 6,59 

    IV. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  6,0 ± 0,0 0,00 

     V. Primix-Bionorm-P,  150 mg/l  6,17 ± 0,167 4,68 

     VI. Primix-Bionorm-P, 200 mg/l  6,67 ± 0,333 8,66 

VII. Suspensie algală + zahăr 6,0 ± 0,316 11,78 
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La efectuarea controlului următor al familiilor de albine pe data de 22. 04. 2011, s-a 

constatat, că puterea familiilor a variat între 6,2 (lotul VII) şi 7,67 de spaţii dintre fagurii populaţi 

cu albine (lotul VI) (tabelul 3.2). În cuibul familiilor de albine s-a depistat de la 63,33 sute de 

celule de puiet căpăcit (lotul II) până la 83,67 (lotul VI), iar rezerva de hrană a variat, în medie, 

între 1,8 kg (lotul VII) şi 6,67 kg de miere (lotul V). 

Tabelul 3.2. Starea familiilor de albine la 22. 04. 2011 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule  
Miere, kg 

I. Miere (martor I) 6,67 ± 0,667 77,33 ± 10,651 2,0 ± 0,577 

II. Sirop de zahăr  (martor II) 6,33 ± 0,882 63, 33 ± 4,702 4,0 ± 1,00 

III. Primix-Bionorm-P, 50 mg/l  6,97 ± 0,465 79,57 ± 8,347 3,24 ± 0,432 

   IV. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  7,00 ± 0,00 80,00 ± 12,342 2,67 ± 0,667 

   V. Primix-Bionorm-P, 150 mg/l  7,00 ± 0,527 68,67 ± 11,289 6,67 ± 0,888 

   VI. Primix-Bionorm-P,  200 mg/l 7,67 ± 0,33 83,67 ± 13,383 6,0 ± 1,00 

VII. Suspensie algală + zahăr 6,2 ± 0,583 76,6 ± 9,667 1,8 ± 13,383 

 

 La efectuarea controlului peste 12 zile, pe data de 7. 05. 2011, s-a constata, că cel mai 

bine s-au dezvoltat familiile de albine, care au primit sirop cu adaosul nutritiv Primix-Bionorm-

P. În comparaţie cu lotul martor (I), familiile de albine din loturile experimentale III-VI au avut 

puterea mai mare cu 1,0-2,34 de spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, iar faţă de lotul martor 

(II), respectiv, 0,66-2,0. Familiile de albine din lotul al VII-lea care au primit soluţie algală cu 

sirop de zahăr au avut puterea mai mare decât loturile martor (I şi II) cu  0,33-0,67 spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine (tabelul 3.3).  

Tabelul 3.3. Starea familiilor de albine la 07. 05. 2011 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Miere (martor I) 8,33 ± 1,453 152,67 ± 26,235 2,67 ± 0,333 

II. Sirop de zahăr  (martor II) 8,67 ± 1,202 132,33 ± 21,835 4,33 ± 0,822 

III. Primix-Bionorm-P, 50 mg/l  9,45 ± 1,324 167,29 ± 5,628 3,89 ± 0,746 

   IV.  Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  10,0 ± 1,00 191,33 ± 6,227 2,0 ± 0,577 

  V.  Primix-Bionorm-P, 150 mg/l  9,33 ± 0,333 183,0 ± 4,163 5,0 ± 0,577 

   VI.  Primix-Bionorm-P, 200 mg/l  10,67 ± 0,882 177,33 ± 8,838 4,33 ± 0,333 

VII. Suspensie algală + zahăr 9,0 ± 0,837 162,0 ± 14,183 3,33 ± 0,342 

 



 52 

Cel mai mare număr de puiet căpăcit s-a depistat în familiile de albine care au primit 

aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P câte 100 mg/l de sirop – 191,33 sute de celule sau cu 59 

sute de celule mai mult decât lotul martor (II). Familiile de albine care au primit soluţie algală au 

crescut – 162 sute de celule de puiet căpăcit sau cu  29,67 sute de celule mai mult (diferenţa fiind                                

nesemnificativă) faţă de lotul martor (II). Prolificitatea mătcilor în această perioadă a constituit la 

loturile martor – 1103-1272 de ouă în 24 de ore, iar la cele experimentale – 1350-1594 buc. sau 

cu 247-322 ouă  mai mult.  

La controlul efectuat pe data de 19.05.2011 s-a constatat, că familiile din lotul al IV-lea 

au crescut acumulând puterea de 13,33 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, iar cele din lotul 

martor au avut mai puţin cu 2,83-3,66 de spaţii dintre fagurii populaţi cu albine. Familiile de 

albine care au primit soluţie algală au avut aceeaşi putere ca cele din loturile martor: 9,67-10,5 

spaţii dintre fagurii populaţi cu albine.  

 Cel mai mare număr de puiet căpăcit a fost depistat în familiile de albine din lotul al IV-

lea – 199,33 sute de celule, cu 41,9 sute de celule mai mult decât în lotul I-i (martor) (*B ≥ 0,95) 

şi, respectiv, cu 66,66 faţă de lotul al II-lea (martor) (*B ≥ 0,95) sau cu 41,87-50,2% mai mult 

decât în loturile martor (tabelul 3.4, figura 3.1).  

Tabelul 3.4. Starea familiilor de albine la 19. 05. 2011 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre fagurii 

populaţi cu 

albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Miere (martor I) 10,5 ± 2,50 140,5 ± 13,59 2,0 ± 1,00 

II. Sirop de zahăr  (martor II) 9,67 ± 1,202 132,67 ± 10,806 3,33 ± 0,667 

III. Primix-Bionorm-P, 50 mg/l 11,02 ± 0,453 155,69 ± 2,637 3,02 ± 0,459* 

IV. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  13,33 ± 1,856 199,33 ± 12,143* 2,33 ± 1,333 

   V. Primix-Bionorm-P,150 mg/l  11,33 ± 0,333 169,33 ± 1,856* 3,33 ± 0,333** 

   VI. Primix-Bionorm-P, 200 mg/l  12,0 ± 1,732 173,33 ± 7,965* 3,33 ± 0,333** 

VII. Suspensie algală + zahăr 10,17 ± 0,957 149,5 ± 12,391 1,33 ± 0,224* 

Semnificaţia diferenţelor dintre medii: 

- la puietul căpăcit (I-IV), (II-IV) *B ≥ 0,95;  (II-V) *B ≥ 0,95; (II-VI) *B ≥ 0,95;  

- la miere (II-VII) *B ≥ 0,95; (V-VII) (VI-VII)*B ≥ 0,99; (III-VII) *B ≥ 0,95.    

 

În această perioadă, rezerva de miere în familiile de albine a variat între 1,33 kg (lotul 

VII) până la 3,33 kg (lotul II, V şi VI), ce confirmă că în perioada respectivă, în jurul stupinei, în 
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raza utilă de zbor a albinelor lipseşte culesul melifer de întreţinere sau productiv, iar albinele 

consumă miere din rezerva familiei.  

Prolificitatea maximă a mătcilor s-a depistat în lotul al IV-lea, în perioada indicată era de 

1661,1 ouă în 24 ore, în lotul al VI-lea – 1444,4, în lotul al V-lea – 1411,1, în  lotul al III-lea – 

1297,4 şi în lotul al VII-lea – 1245,8 ouă. În lotul I-i, familiile de albine care nu au fost 

suplimentar alimentate, dar s-au hrănit cu rezerva de miere din cuib, mătcile depuneau câte 

1170,8  ouă, iar cele din lotul II-i, care au fost alimentate cu sirop de zahăr, prolificitatea a fost 

de 1105,6 ouă în 24 ore sau cu 5,9% mai mică în comparaţie cu lotul I-i. 

 

Fig. 3.1. Dinamica puietului căpăcit, sute de celule 

 

Mătcile din loturile experimentale care au primit sirop de zahăr cu aditivul nutriţional 

Praimix-Bionorm-P  au avut o creştere a prolificităţii cu 126,6 (lotul III) şi 490,3 (lotul IV) de 

ouă în 24 de ore sau cu 10,8 şi 41,9% mai mare decât lotul I-i şi o creştere, respectiv, cu 191,8  şi 

555,5 ouă în 24 de ore sau cu 17,3 şi 50,2% mai mare decât lotul al II-lea. 

Prolificitatea mătcilor din familiile de albine din lotul al VII-lea care au fot hrănite cu 

soluţie algală „Chlorella vulgaris”  în această perioadă era de 1245,8 ouă în 24 de ore sau cu 75 

ouă  (6,41%) mai mult decât în lotul I-i martor şi, respectiv, cu 140,2 ouă (12,68%) faţă de lotul 

al II-lea [1, 226]. Rezultatele obţinute sunt în acord cu datele unor autori [172], care au hrănit 

albinele cu pastă din Chlorella în sirop de zahăr şi au menţionat o majorare a puietului şi 

prolificităţii mătcilor în comparaţie cu familiile, care au primit doar sirop de zahăr fără supliment 

proteic.     
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Înaintea de extragerea mierii de la salcâmul alb (08. 06. 2011), familiile de albine aveau 

puterea în loturile martor I şi II de 13,67 şi, respectiv 14,7 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine. 

Cel mai bine s-au dezvoltat familiile de albine din lotul IV, care au primit adausul nutritiv 

Primix-Bionorm-P cu 100 mg/l de sirop, având puterea, în medie, de 19 spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine, cu 4,30-5,33 spaţii mai multe sau cu 29,25-38,99% mai mult decât loturile 

martor I şi II (tabelul 3.5). Majorarea cantităţii de aditiv nutriţional la un litru de sirop (150 sau 

200 mg) nu au influenţat semnificativ la creşterea familiilor de albine.  

Tabelul 3.5. Starea familiilor de albine înaintea recoltării mierii, la 08. 06. 2011 (n = 3) 

 

L. 

 

 

Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre 

fagurii populaţi cu 

albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Miere (martor I) 14,7 ± 4,41 113,3  ± 12,72 24,9 ± 8,396 

I. Sirop de zahăr  (martor II) 13,67 ± 2,728 139,0 ± 10,693 25,0 ± 2,266 

III. Primix-Bionorm-P, 50 mg/l  15,4 ± 3,426 161,4 ± 11,22 29,3 ± 2,523 

   IV. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l 19,0 ± 2,517 182,0 ± 21,794 35,8 ± 4,073 

  V. Primix-Bionorm-P, 150 mg/l  14,7 ± 0,88 152,7 ± 12,02 28,5 ±4,32 

  VI. Primix-Bionorm-P, 200 mg/l 17,3 ± 1,45 122,0 ±7,21 34,7 ± 6,57 

VII. Suspensie algală + zahăr 15,3 ± 1,34 129,2 ± 8,07 26,5 ± 3,16 

 

Familiile de albine, care au primit soluţie algală, aveau puterea de 15,3 spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine sau cu 4,08%  şi, respectiv, 11,9% mai mult decât loturile martor (I şi 

II). 

 În această perioadă, cel mai mare număr de puiet căpăcit au fost atestate la  familiile de 

albine din lotul IV – 182 sute de celule sau cu 60,6% mai mult faţă de lotul martor I-i şi cu 

30,9% faţă de lotul al II-lea. 

 Familiile de albine care au primit soluţie algală respectiv – 129,2 sute celule sau cu 15,9 

sute de celule mai mult decât lotul I-i şi cu 9,8 sute de celule mai puţin ca lotul al II-lea, diferenţa 

fiind nesemnificativă [225]. 

 De la salcâmul alb familiile de albine din loturile martor au depozitat 24,9-25 kg de 

miere. O cantitatea maximă de miere a depozitat-o familiile de albine din lotul al IV-lea, care au 

fost hrănite cu aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop – 35,8 kg sau cu 10,8 kg 

(43,2%) mai mult faţă de loturile martor, lotul al III-lea – 29,3 kg, lotul al V-lea – 28,5 kg, lotul 

al VI-lea – 34,7 kg şi lotul al VII-lea – 26,5 kg sau cu 17,2, 14,0, 38,8 şi, respectiv, 6,0% mai 

mult ca loturile martor.  
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 Pe parcursul a patru controale, de pe data de 22 aprilie  până pe 8 iunie 2011, familiile de 

albine din loturile martor au crescut în total câte 467,33-479,8 sute de celule de puiet căpăcit. Cel 

mai mare număr de puiet căpăcit au crescut familiile de albine din lotul al IV-lea – 652,66 sute 

de celule sau cu 36,03% mai mult comparativ cu lotul I-i martor (tabelul 3.6).   

Tabelul 3.6. Numărul puietului căpăcit, sute de celule (n = 3) 

Data 

controlului 

Loturile experimentale 

I II III IV V VI VII 

22.04.11 73,33 63,33 79,57 80,0 68,67 83,67 76,6 

7.05.11 152,67 132,33 167,29 191,33 183,0 177,33 162,0 

19.05.11 140,5 132,67 155,69 199,33 169,33 173,33 149,5 

8.06.11 113,3 139,0 161,4 182,0 152,7 122,0 129,2 

Total 479,8 467,33 563,95 652,66 573,7 556,33 517,3 

±, % 100 97,41 117,54 136,03 119,57 115,95 107,82 

 

Familiile de albine din lotul al V-lea au crescut, respectiv – 573,7 sute de celule sau cu 

19,57%, din lotul al III-lea – cu 563 sute de celule sau cu 17,54%, din lotul al VI-lea – cu 556,33 

sute de celule sau cu 15,95% şi din lotul al VII-lea – cu 517,3 sute de celule sau cu 7,82% mai 

mult decât lotul I-i martor.  

Din rezultatele prezentate menţionăm, că doza optimă a aditivului nutriţional Primix-

Bionorm-P este de 100 mg/l de sirop de zahăr (1:1), care a fost administrat în perioada de 

primăvară, câte un litru, peste fiecare 10-12 zile până la începutul culesului melifer de la 

salcâmul alb. La această doză s-a marcat cea mai mare creştere a puterii familiilor de albine cu 

29,2-38,99%, totodată, s-a majorat prolificitatea mătcilor şi puietului căpăcit cu 41,9-50,2%, 

precum şi producţia de miere depozitată de la salcâmul alb cu 43,2% faţă de lotul martor. 

În baza cercetărilor efectuate, a fost elaborat şi brevetat „Procedeul de creştere a 

familiilor de albine” (brevet de invenţie de scurtă durată a Republicii Moldova) [2]. 

 Aşadar, la realizarea procedeului elaborat se obţine creşterea puterii familiilor de albine, 

majorarea prolificităţii mătcilor, puietului căpăcit şi a productivităţii lor. 

 

Influenţa utilizării aditivului nutriţional Primix-Bionorm-K asupra creşterii şi 

dezvoltării familiilor de albine. În experimentul efectuat la stupina didactico-experimentală a 

UASM s-a studiat influenţa aditivului nutriţional Primix-Bionorm-K (simbiotic complex) asupra 

creşterii, dezvoltării şi  productivităţii familiilor de albine. 

Familiile de albine au fost hrănite pe data de 03.04.12, 17.04.12 şi 29.04.12 cu câte un litru 

de sirop, cu doza respectivă de aditiv furajer. 
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Aditivul nutriţional „Primix-Bionorm-K” conform condiţiilor tehnice [181] (simbiotic 

complex) este cunoscut şi se realizează în Ucraina. Este un produs compus din celule liofilizate 

special selecţionate după rezistenţă la antibiotici şi fiind antagonişti microflorei patogene tulpinii 

lacto- şi bifidobacterii cu activitatea 1*10
6
 UFG/g, precum şi lactuloză, drojdii autolizate şi 

pectină.  

 Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că pe 3 aprilie 2012 în cuibul familiilor de albine 

erau, în medie, câte 7,33-8,67 faguri, puterea – de 6,0-7,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine, puietul căpăcit – de 30,67-52,67 sute de celule şi rezerva de miere – de 7,0-9,0 kg (tabelul 

3.7). Prolificitatea mătcilor, în această perioadă, a fost de 255 ouă în 24 de ore (lotul I) şi 439 

(lotul III).   

Tabelul 3.7. Controlul familiilor de albine la 03.04.2012 (n = 3) 

L. 

Remediul administrat 

la un litru de sirop de 

zahăr 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea 

familiilor, 

spaţii dintre 

fagurii populaţi 

cu albine 

Numărul 

puietului 

căpăcit, 

sute de 

celule 

Cantitatea 

de miere, 

kg 

I. Sirop de zahăr  (martor) 7,33 ± 0,882 6,33 ± 0,882 30,67 ± 7,688 7,0 ± 3,00 

II. Primix-Bionorm-K,  

100 mg/l  
7,0 ± 2,00 6,0 ± 2,00 40,67±15,213 7,0 ± 3,014 

III. Primix-Bionorm-K,  

150 mg/l  
8,67 ± 1,202 7,67 ± 1,202 52,67 ± 5,608 9,0 ± 2,517 

IV. Primix-Bionorm-K,  

200 mg/l  
7,33 ± 1,333 6,33 ± 1,333 40,0 ± 13,317 7,0 ± 2,00 

 

La controlul efectuat, pe 17 aprilie, s-a relevat că în familiile de albine puterea constituia 

6,67-8,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, numărul puietului căpăcit  – 71,0-100,33 sute 

de celule (figura 3.2 şi 3.3).  

Totodată, menţionăm, că condiţiile climaterice ale anului 2012 şi lipsa resurselor melifere 

în jurul stupinei au dus la reducerea rezervelor de miere din cuibul familiilor de albine. 

Prolificitatea mătcilor a crescut până la 592-836 ouă în 24 de ore. Cele mai prolifice au fost 

mătcile din familiile de albine din loturile II şi III, care au primit  sirop de zahăr cu aditivul 

nutriţional Primix-Bionorm-K,  cu 100 şi 150 mg/l, ele au depăşit lotul martor cu 238-244 ouă în 

24 de ore. 
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Fig. 3.2. Dinamica creşterii puterii familiilor de albine în perioada de primăvară,       

spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, 2012 
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Fig. 3.3. Dinamica creşterii puietului căpăcit în familiile de albine în perioada de primăvară,   

sute de celule, 2012 

 

La controlul din 29 aprilie s-a atestat, că familiile de albine au crescut populaţia în cuib, 

puterea fiind de 8,67-10,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, iar puietul căpăcit  era de 

97,33-140,67 sute de celule.  

Prolificitatea mătcilor la lotul II au atins 1172 de ouă în 24 de ore sau cu 361 de ouă mai 

mult decât cele din lotul martor, care au primit sirop de zahar pur. 
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La începutul înfloririi salcâmului alb, familiile de albine din loturile experimentale aveau 

în cuib cu 1,97-3,63 faguri mai mult decât în lotul martor, puterea –  cu 2,67-3,67  spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine, puiet căpăcit – cu 30,67-45,7 sute de celule şi cantitatea de miere în 

cuib – cu 2,0-4,0 kg (figura 3.4).  
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Fig. 3.4. Dinamica depozitării mierii în familiile de albine, kg 

 

Prolificitatea mătcilor în această perioadă la loturile experimentale care au fost hrănite cu 

sirop de zahăr şi aditivul nutriţional Primix-Bionorm-K era de 1339-1464 de ouă în 24 de ore sau 

cu 256-381 de ouă mai mult decât în lotul martor, care au primit ca hrană sirop de zahăr pur.   

La controlul efectuat la 22 mai s-a constatat, că cel mai mare număr de puiet căpăcit a 

fost în lotul al IV-lea – 187,3 sute de celule sau cu 57,6 sute de celule mai mult comparativ cu 

lotul I-i (martor) (***B ≥ 0,999),  prolificitatea mătcilor fiind de 1560 de ouă în 24 de ore, iar la 

lotul martor– 1081 buc. La finele înfloririi salcâmului alb, la culesul melifer principal din zona 

respectivă, s-a constatat, că cel mai bine s-au dezvoltat familiile de albine din lotul al III-lea 

experimental, având  în cuib, în medie, câte 19,0 faguri sau cu 5 faguri mai mult decât în cele din 

lotul martor, puterea era mai mare cu 5  spaţii dintre fagurii populaţi cu albine.  Puterea familiilor 

de albine din lotul al II-lea experimental, la finele culesului melifer, era cu 15,4% mai mare ca la 

cele din lotul martor, la lotul al III-lea – 38,5% şi lotul al IV-lea – 33,1%.   

O cantitate maximală de miere de la culesul principal de la salcâmul alb au depozitat-o 

familiile de albine din lotul al III-lea experimental – 33,83 kg sau cu 9,43 kg mai mult 

comparativ cu lotul martor (*B ≥ 0,95).  
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De la salcâmul alb, familiile de albine din lotul martor au depozitat 24,4 kg de miere. 

Familiile de albine din lotul al II-lea experimental  au depozitat cu 31,9% mai multă miere faţă 

de lotul martor, cele din lotul al III-lea – 38,6% şi lotul al IV-lea – 16,4%. 

Doza optimă de administrare a aditivului nutriţional Primix-Bionorm-K este de 150 mg la 

un litru de sirop, iar hrănirea familiilor de albine are loc de la începutul lunii aprilie până la 

începutul culesului melifer de la salcâmul alb, o dată la 12 zile câte un litru de sirop. 

 Aşadar,  menţionăm, că stimularea familiilor de albine în perioada de primăvară, prin 

hrănirea lor o dată la 12 zile câte un litru de sirop cu zahăr cu aditiv nutriţiona Primix-Bionorm-

K poate asigura creşterea puterii, prolificităţi mătcilor şi productivităţii [17]. 

 

 3.2.  Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor în perioada de 

primăvară 

Utilizarea aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P şi Bilaxan în alimentaţia 

albinelor în perioada de primăvară. Albinele melifere după ieşirea din iarnă, mai ales în 

perioada de primăvară, au o imunitate şi rezistenţă redusă, ceea ce duce la micşorarea 

longevităţii şi la o creştere lentă a familiilor de albine. Totodată, în perioada de primăvară, 

familiile de albine se îmbolnăvesc de maladia nosemoza (diaree) şi, ca rezultat, se atestă până la 

30-40% de pierderi, familii moarte, slabe cu un număr redus de albine, din cauza rezistenţei 

reduse.  

Pentru rezolvarea acestor probleme, au fost efectuate o serie de experienţe cu utilizarea 

unui aditiv nutriţional Bilaxan, ce conţine substanţe probiotice pentru normalizarea 

metabolismului, sporirea imunităţii şi reducerea mortalităţii, stimularea rezistenţei împotriva 

nosemozei, profilaxia şi terapia aparatului digestiv, recuperarea microflorei intestinului şi 

normalizarea procesului metabolic, majorarea creşterii puterii familiei de albine în perioada de 

primăvară, a productivităţii şi siguranţei albinelor.   

Aditivul nutriţional Bilaxan este produs de către AŞP „Ariadna” (Ucraina, Odessa), 

conform procedeelor prezentate în condiţiile tehnice [37], fiind un simbiotic furajer complex 

produs pe bază de celule liofilizate special selecţionate după rezistenţă la antibiotice şi care sunt 

antagoniste microflorei patogene a tulpinilor de lacto- şi bifidobacterii: Lactobacillus acidophilus 

cu un titru de 1x10
8 

UFC/g , Lactobacilus plantarum cu un titru de 1x10
8 

UFC/g, Lactobacilus 

bulgaricus cu un titru de 1x10
8 

UFC/g, Enterococus faecium cu un titru de 1x10
7 

UFC/g, 

Bifidobacterium bifidum cu un titru de 1x10
8 

UFC/g, precum şi pectină, extract de drojdii, 

lactuloză şi lecitină. 

La stupina „Albinărie” din r-nul Ialoveni s-a studiat influenţa aditivilor nutriţionali 

Bilaxan şi Primix-Bionorm-P asupra  creşterii şi productivităţii familiilor de albine. Familiile 



 60 

martor şi cele experimentale au fost alimentate câte cu 0,5 l de sirop de zahăr, o dată la 6 zile, 

seara, începând cu 19.04.13 şi până la începutul culesului principal de la salcâmul alb. 

 Rezultatele cercetărilor au demonstrat că la primul control de primăvară (19.04.2013) la 

formarea loturilor puterea familiilor a constituit 4,0-5,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, 

aveau câte 60,8-80,0 sute de celule de puiet căpăcit şi 4,2-8,2 kg de miere (tabelul 3.8).  

Tabelul 3.8. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine,  la 19.04.2013  (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, spaţii 

dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 5,0±0,00 64,3±9,20 7,1±0,70 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  

 (martor II) 
4,0±0,00 60,8±7,14 4,4±0,24 

III. Bilaxan, 50 mg/l  5,0±1,00 80,0±18,58 5, 7±1,67 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  5,0±0,58 67,0±13,43 4,2±0,79 

V. Bilaxan, 150 mg/l  5,0±1,00 65,0±7,94 6,8±2,05 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  4,7±0,33 67,0±1,16 8,2±0,81 

 

La controlul efectuat la 01.05.2013 s-a constatat, că puterea familiilor a constituit, în 

medie, pe loturi 4,7-8,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, puietul  căpăcit – 96,6-136,3 sute 

de celule şi 4,0-5,3 kg de miere (tabelul 3.9).  

Tabelul 3.9. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine, 01.05.2013 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu 

albine 

Puiet  

căpăcit, sute 

de celule 

Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 7,0±0,00 98,7±9,025 4,0±1,00 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  

 (martor II) 
6,0±0,45 96,6±11,06 4,8±0,37 

III. Bilaxan, 50 mg/l  6,3±1,33 120,0±23,74 5,0±1,53 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  8,0±0,58** 100,0±18,21 5,3±1,45 

V. Bilaxan, 150 mg/l  7,0±1,16 136,3±13,54 4,33±0,67 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  4,7±0,33 109,3±2,333 4,0±1,53 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: (IV-VI) **B ≥ 0,99  

 

În această perioadă, mai bine s-au dezvoltat familiile de albine din lotul al IV-lea, care au 

fost hrănite cu Bilaxan 100 ml/l de sirop de zahăr, întrecând după putere pe cele din lotul al VI-
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lea cu 3,3 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine (**B ≥ 0,99) şi cu 1-2 spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine pe cele din loturile martor I şi II. Cantitatea maximală  de puiet căpăcit a fost 

atestată la lotul V – 136,3 sute de celule sau mai mult cu 37,6 sute de celule comparativ cu lotul 

I-i (martor I) şi cu 39,7 sute de celule faţă de lotul al II-lea (martor II) (diferenţele fiind 

nesemnificative). 

Deoarece în această perioadă în raza utilă de zbor a albinelor lucrătoare nu a fost cules 

melifer, ele au consumat rezervele de miere din cuib. Pe parcursul a 12 zile s-a redus cantitate de 

miere cu 0,4-4,2 kg, care a  fost consumată pentru întreţinerea indivizilor şi creşterea puietului. 

 Totodată, s-a relevat că, înaintea înfloririi salcâmului alb (la 13.05.2013) cel mai mare  

număr  de puiet căpăcit (157,3 sute de celule) a fost prezent în lotul al V-lea  sau cu 37,6 sute de 

celule (31,41%) mai multe  comparativ cu lotul I-i (martor I) şi cu 9,1 sute de celule sau cu 

6,14% mai multe decât în lotul al II-lea (martor II) (tabelul 3.10).  

Tabelul 3.10. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine la 13.05.2013 

(înaintea înflorii salcâmului alb) (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu 

albine 

Puiet 

căpăcit, sute 

de celule 

Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 9,3±0,33 119, 7±8,51 6,7±0,67 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/ l  

 (martor II) 
11,0±2,00 148,2±13,0 9,0±1,87 

III. Bilaxan, 50 mg/l  7,3±1,33 136,0±31,19 5,3±1,45 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  9,7±1,20 122,7±22,93 9,3±0,89* 

V. Bilaxan, 150 mg/l  9,7±1,20 157,3±11,26 8,3±2,33 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  8,3±0,33 141,3±21,80 5,0±0,58 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: (IV-VI) *B ≥ 0,95    

  

 Prolificitatea mătcilor din lotul al V-lea  a constituit  1310,8 ouă depuse în 24 de ore, iar 

la lotul martor I – 997,5 buc.  şi, respectiv, la lotul al  II-lea (martor II) – 1235 buc. 

O cantitate mai mare de miere (9,3 kg) a fost depozitată de familiile de albine din lotul al 

IV-lea sau cu 4,3 kg mai mult faţă de lotul al  VI-lea (*B ≥ 0,95) şi cu 0,3-2,6 kg comparativ cu 

loturile martor I şi II. 

Prin urmare, s-a constat că după culesului de la salcâmul alb (26.05.2013) cea mai mare 

putere a fost posedată de familiile din lotul al V-lea  – 12,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine sau cu 8,29% mai mult comparativ cu lotul I-i (martor I) (tabelul 3.11). Cantitatea 

maximală de miere au colectat-o familiile de albine din lotul al IV-lea – 27,5 kg sau cu 12,24% 



 62 

mai mult decât lotul I-i (martor I) şi cu 10,44% faţă de lotul al II-lea (martor II). Majorarea dozei 

de aditiv nutriţional până la 200 mg/l a rezultat cu reducerea productivităţii familiilor de albine 

din lotul al VI-lea cu 1,6 kg  faţă de lotul martor I (*B ≥ 0,95). 

Tabelul 3.11. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine, la 26.05.13 

 (după culesul melifer de la salcâmul alb) (n = 3) 

L 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu 

albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 11,7±1,45 127,0±10,9 24,5±0,32 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  

(martor II) 
– – 24,9±5,50 

III. Bilaxan, 50 mg/l  11,67±2,67 132,3±24,85 22,2±6,38 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  11,33±0,88 97,7±10,20 27,5±1,43* 

V Bilaxan, 150 mg/l  12,67±2,73 131,3±15,25 25,1±4,36 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  11,7±1,20 105,0±7,1 22,9±0,35* 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: (IV-VI) (VI-I) *B ≥ 0,95    

 

Al doilea experiment – a fost efectuat la stupina individuală „Ion Cataraga” din r-nul 

Nisporeni. Familiile de albine au fost întreţinute în stupi multietajaţi, iar hrănirea s-a efectuat o 

dată la 12 zile, câte un litru de sirop, începând cu 20 aprilie până la culesul principal de la 

salcâmul alb.  

La momentul formării loturilor, la 20.04.2013, s-a relevat, că familiile de albine aveau 

puterea, în medie, de 6,7-7,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, puietul căpăcit număra câte 

71,2-75,0 sute de celule şi rezerva de miere era de 2,0-4,0 kg (tabelul 3.12). 

 Tabelul 3.12. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine, la 20.04.2013 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 6,7±0,33 73,67±9,82 3,3±0,88 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l 

(martor II) 
6,8±0,200 71,2±7,317 2,8±0,86 

III. Bilaxan, 50 mg/l  6,7±0,33 74,0±5,51 4,0±1,15 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  7,0±0,00 75,0±3,21 2,0±0,58 

V. Bilaxan, 150 mg/l  6,7±0,33 74,0±6,81 2,7±0,67 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  7,0±0,00 74,0±6,56 3,3±1,33 
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Următorul control  a fost efectuat după 12 zile,  în urma căruia s-a observat o creştere a 

numărului de puiet căpăcit (145,3 sute celule) în lotul al IV-lea, unde a fost administrat sirop de 

zahăr cu aditivul nutriţional Bilaxan 100 mg/l, mai mult cu 35,6 sute de celule sau  cu 32,45% 

faţă de lotul I-i (martor I) şi cu 32,9 sute de celule sau 29,27% mai mult faţă de lotul martor II 

(tabelul 3.13).  

Tabelul 3.13. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine, la 02.05.2013 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 9,0±0,00 109,7±4,05 6,0±1,00 

II. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  

de sirop (martor II) 
8,8±0,200 112,4±10,068 8,0±1,924 

III. Bilaxan, 50 mg/l  9,0±0,00 134,3±22,24 5,7±0,88 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  9,3±0,33 145,3±15,94 7,3±0,33 

V. Bilaxan, 150 mg/l  9,0±0,00 137,7±11,05 6,3±1,20 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  9,0±0,00 119,0±13,00 6,3±1,20 

 

O tendinţă de creştere s-a menţionat, de asemenea, şi la familiile de albine din lotul al V-

lea, care au crescut 137,7 sute de celule sau  cu 25,52% mai mult faţă de lotul martor I şi cu  

22,5% faţă de lotul martor II.  

După culesul melifer de la salcâmul alb, la 4 iunie 2013, familiile de albine din lotul al 

IV-lea au atins puterea de 19 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine sau cu 5,56% mai mare 

comparativ cu loturile martor, au crescut 169,3  sute de celule sau cu 28,26-29,93% mai mult 

decât în loturile martor I şi II.  Albinele au depozitat în cuib, în medie, câte 41,0 kg de miere sau 

cu 0,1-2,5 kg  (0,24-6,49%) mai mult decât cele din loturile martor. Prolificitatea mătcilor 

familiilor de albine din lotul al IV-lea,  în această perioadă, a constituit 1411 ouă în 24 de ore, 

sau cu 29,93% mai mult ca lotul martor I (tabelul 3.14). 

Cea mai mare cantitate de miere de la salcâmul alb a fost depozitată de familiile de 

albine din lotul al V-lea, în medie câte 43,3 kg sau cu 12,47% mai mult ca lotul martor I şi cu 

5,87% decât lotul martor II.  

Administrarea siropului de zahar cu aditivul nutriţional Bilaxan la albinele întreţinute în 

stupi orizontali asigură un surplus de  miere în medie de la o familie cu 10,44-12,24%  şi la cele 

întreţinute în stupi multietajaţi cu 5,87-12,47% mai mult decât loturile martor I şi II. 
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Tabelul 3.14. Indicii morfo-productivi ai familiilor de albine, la 04.06.2013  

(după culesul de la  salcâmul alb) (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 
Miere, kg 

I. Sirop de zahăr pur (martor I) 18,0±1,00 130,3±14,44 38,5±1,21 

II. Primix-Bionorm-P,100 mg/l 

(martor II) 
18,0±0,0 132,0±0,0 40,9±4,46 

III. Bilaxan, 50 mg/l  19,0±0,0 135,0±0,0  40,7±1,12 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  19,0±0,0 169,3±35,36   41,0±4,84 

V. Bilaxan, 150 mg/l  18,7±0,33 132,0±24,01 43,3±5,34 

VI. Bilaxan, 200 mg/l  18,7±0,33 139,0±26,96  40,4±2,51 

 

Aşadar, în baza cercetărilor efectuate a fost elaborat şi  brevetat „Procedeul de creştere a 

albinelor”, brevet de invenţie de scurtă durată [4], la realizarea căruia se asigură în perioada de 

primăvară o creştere a puterii cu 5,56-8,29%, prolificităţii mătcilor şi puietului căpăcit cu 28,26-

31,41% şi productivitatea familiilor de albine cu 5,87-12,47% mai mare ca loturile martor.  

  

Aprobarea în producere a rezultatelor experimentale obţinute. Studierea influenţei 

aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-K, Primix-Bionorm-P şi Bilaxan asupra dezvoltării şi 

productivităţii familiilor de albine în perioada de primăvară s-a efectuat la stupina „Albinărie”,  

amplasată pe o vatră lângă satul Ulmul, regiunea Codrilor, r-nul Ialoveni. 

În momentul formării loturilor, la 21 aprilie 2012, în cuibul familiilor de albine se 

numărau câte 5,0-6,0 faguri, puterea era, în medie, de  4,0-5,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine, 60,2-63,6 sute de celule de puiet căpăcit şi 2,4-3,4 kg de miere de rezervă (tabelul 3.15). 

La controlul efectuat peste 12 zile pentru următoarea hrănire (01.05.12) s-a constatat, că 

în cuibul familiilor de albine se număra 6,8-8,4 faguri, puterea era de 5,8-7,2 spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine, puietul căpăcit – de 86,2-120,6 sute de celule şi rezerva de miere – de 2,8-5,2 

kg (tabelul 3.16). Diferenţele între loturi nu au fost semnificative.  Coeficientul de variaţie ai 

acestor indici oscilează între 11,77 şi 35,33%. 

Rezultatele controlului de la 13 mai 2012 au relevat, că familiile lotului III, care au primit 

aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop s-au dezvoltat mai bine şi în cuib se 

numărau, în medie câte 12 faguri, puterea era de 11 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine şi 

148,25 sute de celule cu puiet căpăcit (Anexa A 1.2). 
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Tabelul 3.15. Controlul familiilor de albine, la 21.04.2012 (n = 5) 

L. 

 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr  

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor 

în familie, 

buc. 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre fagurii 

populaţi cu 

albine 

Puiet 

căpăcit, 

sute de 

celule 

Rezerva 

de miere, 

kg 

I. 
Sirop  de zahăr 1:1 

(martor) 

xSX   5,6 ± 0,245 4,6 ± 0,245 60,2±7,419 3,4±0,400 

V, % 9,78 11,91 26,86 26,31 

II. 
Primix-Bionorm-K, 

100 mg/l  

xSX   5,8 ± 0,583 4,8 ± 0,583 61,2±6,621 2,8±0,374 

V, % 22,48 27,16 24,19 29,88 

III. 
Primix-Bionorm-P, 

100 mg/l  

xSX   5,0 ± 0,00 4,0 ± 0,00 60,8±7,137 2,4±0,245 

V, % 0,00 0,00 26,25 22,82 

IV. 
Bilaxan, 100 mg/l  xSX   6,0 ± 0,00 5,0 ± 0,00 63,6±6,772 3,4±0,510 

V, % 0,00 0,00 23,81 33,53 

 

Tabelul 3.16. Controlul familiilor de albine, la 01. 05. 2012 (n = 5) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la 

un litru de sirop 

de zahăr 

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor 

în familie, 

buc. 

Puterea 

familiilor, 

spaţii dintre 

fagurii populaţi 

cu albine 

Puiet 

căpăcit, 

sute de 

celule 

Rezerva 

de miere, 

kg 

I. Sirop  de zahăr 

1:1 (martor) 

xSX   7,8 ± 0,490 6,6 ± 0,400 86,2±8,919 3,8±0,200 

V, % 14,04 13,55 23,13 11,77 

II.  Primix-Bionorm- 

K, 100 mg/l  

xSX   6,8 ± 0,663 5,8 ± 0,663 103,8±7,372 3,6±0,510 

V, % 21,81 25,57 15,88 31,67 

III.  Primix-Bionorm-

P, 100 mg/l  

xSX   7,4 ± 0,60 6,0 ± 0,447 96,6±11,057 2,8±0,374 

V, % 18,13 16,67 26,25 29,88 

IV. Bilaxan, 100 mg/l   xSX   8,4 ± 0,678 7,2 ± 0,583 120,6±8,658 5,8±0,917 

V, % 18,05 18,11 16,05 35,33 

 

Prolificitatea mătcilor din lotul al III-lea,  în această perioadă, era de 1235 ouă în 24 de 

ore sau cu 333 ouă mai mult decât în lotul martor. Rezerva de miere în cuibul familiilor de albine 

varia între 7,8 şi 10,6 kg, iar fagurii noi construiţi – 0,8-1,2 buc. 
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Condiţiile climaterice în anul 2012 au fost destul de capricioase, menţinându-se în 

perioada de primăvară temperaturi ridicate, fapt  ce a stimulat creşterea şi dezvoltarea plantelor, 

iar,  ca rezultat, salcâmul alb a început să înflorească la 10-13 mai, cu 15-20 de zile mai devreme 

ca de obicei. De aceea, familiile de albine nu au dovedit să crească şi să acumuleze un efectiv 

mare de albini lucrătoare capabile să participe şi să valorifice culesul principal de la salcâmul 

alb. Familiile de albine din lotul I martor de la salcâmul alb au depozitat, în medie, câte 20,2 kg, 

cu variaţia între 12,2 şi 25,9 kg, din lotul al II-lea – 23,22 kg  (16,2-34,4 kg), din lotul al III-lea – 

24,85 kg  (16,8-40,6 kg) şi din lotul al IV-lea – 25,32 kg  (18,6-30,3 kg), (tabelul 3.17).  

Tabelul 3.17. Cantitatea de miere depozitată în familiile de albine de la salcâmul alb, 

la 20.05.2012 (n = 5) 

Lotul 
Remediul administrat la un litru 

de sirop de zahăr 
X ± Sx V, % 

Limite 

(min.-max.) 

I. Sirop  de zahăr 1:1 (martor) 20,20 ± 2,485 27,51 12,2 – 25,9 

II. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  23,22 ± 3,728 35,90 16,2 – 34,4 

III. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  24,85 ± 5,50 44,26 16,8 – 40,6 

IV. Bilaxan, 100 mg/l  25,32 ± 2,076 18,33 18,6 – 30,3 

 

În condiţiile neobişnuite ale mediului ambiant cu temperaturi înalte în perioada de 

primăvară şi în timpul înfloririi salcâmului alb, cea mai mare influenţă a avut-o aditivul 

nutriţional Bilaxan 100 mg/l de sirop, ce a majorat productivitatea familiilor de albine, în medie, 

cu 5,12 kg de miere sau cu 25,35% faţă de lotul martor. Utilizarea aditivilor nutriţionali Primix-

Bionorm-P, 100 mg/l de sirop sporeşte producţia de miere depozitată în stup la finele culesului 

melifer cu  23,02% faţă de lotul martor, iar Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop,  respectiv, cu 

14,95%.  

 

3.3. Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor în perioada pregătirii către 

repausul de iarnă  

Influenţa utilizării aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-K şi soluţiei algale 

„Chlorella vulgaris” asupra stimulării rezistenţei la iernare a familiilor de albine. 

Pregătirile către repausul de iarnă se încep în luna august. Odată cu controlul de toamnă, este 

necesar de efectuat o serie de lucrări, precum: se completează cuiburile şi se amenajează corect 

rezervele de hrană, se înlătură fagurii noi fără puiet, se rebutează fagurii vechi de culoare neagră 

şi cei cu celule de trântor [13].  

Este cunoscută metoda de alimentaţie a albinelor, unde în calitate de înlocuitor al mierii 

este folosit siropul din zahăr. Pentru stimularea creşterii puietului se foloseşte siropul de zahăr în 
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concentraţie de 50% (1 kg de zahăr la 1 l de apă). Albinele sunt hrănite toamna cu sirop de zahăr, 

când cantitatea rezervei de hrană este insuficientă în familie, la schimbarea mierii de mană sau 

care se cristalizează repede (ca de la floarea-soarelui) şi cu scopul profilaxiei [134]. Deci, s-a 

stabilit, că cea mai eficientă metodă de alimentaţie stimulantă în sezonul de toamnă constă în 

administrarea săptămânală a unei doze de 800-1000 ml sirop (1:1) pentru o familie [28].     

Hrănirea târzie a generaţiei de toamnă cu sirop din zahăr impune albinele să consume în 

procesul de prelucrare a siropului a unui număr esenţial de substanţe nutritive depozitate în 

organism pentru iarnă. Astfel, atestăm degenerarea glandelor faringiene, a corpului adipos şi 

reducerea longevităţii la albine. 

Familiile de albine de rasă carpatică suportă mai bine iernarea în comparaţie cu metişii 

locali indiferent de puterea lor. Există legătură directă pozitivă între calitatea iernării şi producţia 

de miere a familiilor de albine (în condiţii de vreme favorabilă) [221]. 

În perioada de primăvară, uneori apare nosemoza şi, ca rezultat, avem un număr esenţial de  

pierderi, familii de albine moarte, slabe cu un număr redus de albine, în urma rezistenţei reduse.  

Reieşind din cele expuse, scopul investigaţiilor constă în stimularea rezistenţei albinelor pe 

parcursul iernii contra maladiei nosemoza, supravieţuirea după repausul de iarnă şi sporirea 

productivităţii familiilor de albine. 

 Rezultatele cercetărilor, efectuate la stupina „Albinărie”, au demonstrat că la pregătirea 

familiilor de albine către repausul de iarnă, la 13 august 2011,  acestea aveau puterea, în medie,  

câte 7,0-7,2 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, iar rezerva de miere în cuib era de 6,0-6,8 kg 

(tabelul 3.18). Coeficientul de variaţie la indicii studiaţi a oscilat, corespunzător, între 17,5-26,73 

şi 28,85-40,81%. 

La revizia de toamnă, la 7 octombrie, s-a stabilit, că în familii se numărau câte 5,6-6,8 

faguri, puterea era de 4,8-5,6 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine şi aveau câte 11,79-15,46 kg 

de miere (tabelul 3.19).  Coeficientul de variaţie a acestor indici era între 9,32 şi 25,61%. 

Tabelul 3.18. Starea familiilor de albine înaintea nutriţiei, la 13.08.2011 (n = 5) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine 
Rezerva de miere, kg 

xSX   V, % xSX   V, % 

I. Sirop de zahăr  (martor) 7,0 ± 0,548 17,5 6,0 ± 0,894 33,33 

II. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  7,2 ± 0,583 18,11 6,8 ± 1,241 40,81 

III. Soluţie algală+zahar 1:1 7,0 ± 0,837 26,73 6,2 ± 0,80 28,85 
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Tabelul 3.19. Starea familiilor de albine după nutriţie,  la 07.10.2011 (n = 5) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr  

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Rezerva de 

miere, kg 

I. 
Sirop de zahăr  

(martor) 

xSX   6,8 ± 0,374 5,8 ± 0,374 15,46 ± 0,738 

V, % 12,30 14,42 10,67 

II. 

 

Primix-Bionorm-K, 

 100 mg/l  

xSX   5,6 ± 0,400 4,8 ± 0,200 11,79 ± 1,116 

V, % 15,97 9,32 21,17 

III. 
Soluţie algală+zahăr 

1:1 

xSX   6,6 ± 0,510 5,6 ± 0,510 11,82 ± 1,354 

V, % 17,27 20,36 25,61 

  

La revizia de primăvară, care a fost efectuată la 20 martie 2012 s-a determinat influenţa 

aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-K şi a soluţiei algale asupra rezistenţei la iernare a 

familiilor de albine (tabelul 3.20). 

Tabelul 3.20. Starea familiilor de albine la revizia de primăvară, la 20.03.2012 (n = 5) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr  

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Rezerva de 

miere, kg 

I. 
Sirop de zahăr 

(martor) 

xSX   4,25 ± 0,250 3,50 ± 0,289 10,25 ± 0,465 

V, % 11,76 16,49 9,06 

II. 

 

Primix-Bionorm-K, 

100 mg/l  

xSX   5,00 ± 0,632 4,20 ± 0,583 7,18 ± 1,084 

V, % 28,28 31,044 33,76 

III. 
Soluţie algală+zahăr 

1:1 

xSX   5,33 ± 0,333 4,0 ± 0,577 6,97 ± 0,726 

V, % 10,82 25,00 18,06 

 

În consecinţă, s-a relevat, că în cuibul familiilor de albine din lotul martor au rămas, în 

medie, 4,25 de faguri, iar în cele experimentale 5-5,33 buc. Puterea familiilor de albine în lotul  

I-i a constituit 3,5 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, în lotul al II-lea – 4,2 şi în lotul al III-

lea – 4,0 spaţii. Rezerva de miere din cuib a variat, în medie, între 6,97 şi 10,25 kg.   

 Rezistenţa la iernare a familiilor de albine din lotul martor, care au fost hrănite cu sirop 

de zahăr, a constituit 51,34%, a celor din lotul al II-lea, care au primit sirop cu aditivul 

nutriţional Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop – 86,0%, iar din lotul al  III-lea cele care au 

primit suspensie algală + zahăr 1:1– 46,0% (tabelul 3.21) [33]. 
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Tabelul 3.21. Rezistenţa la iernare a familiilor de albine (n = 5) 

 

L. 

 

Remediul administrat 

la un litru de sirop de 

zahăr  

 

Indicii 

 

Rezistenţa la 

iernare, % 

Consumul de 

miere pe 

parcursul 

iernii, kg  

Consumul de 

miere, la un 

spaţiu dintre 

fagurii populaţi 

cu albine, kg 

I. Sirop de zahăr (martor) 
xSX   51,34±13,729 4,65 ± 0,598 1,34 ± 0,189 

V, % 59,80 25,72 28,28 

II. 

 

Primix-Bionorm-K,  

100 mg/l  

xSX   86,0 ± 9,798 4,60 ± 0,404 1,20 ± 0,210 

V, % 25,47 19,63 39,14 

III. Soluţie algală+zahăr 1:1 
xSX   46,0 ± 20,396 5,70 ± 1,039 1,57 ± 0,502 

V, % 99,14 31,58 55,49 

 

Consumul de miere pe parcursul iernii, în medie, pe familii a fost între 4,6-5,7 kg, iar 

consumul de miere la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine, respectiv, 1,2-1,57 kg. 

Aşadar, mai bine au iernat familiile de albine care, în perioada de pregătire către repausul 

de iarnă, au fost hrănite cu sirop cu aditivul nutriţional Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop, 

rezistenţa fiind  de 86,0% şi consumul de miere la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine – 

1,2 kg sau cu 0,14-0,37 kg mai puţin faţă de celelalte loturi. 

Mai slab au iernat familiile de albine din lotul al III-lea care au fost hrănite cu suspensie 

algală + zahăr 1:1, rezistenţa fiind de 46,0%, iar consumul de miere la un spaţiu dintre fagurii 

populaţi cu albine – 1,57 kg. 

 

În al doilea experiment efectuat la stupina IŞPBZ şi MV, au fost formate trei loturi de 

familii de albine, câte 5 în fiecare. Familiile de albine din lotul I-i au primit sirop de zahăr 1:1 

(martor), din lotul al II-lea – sirop de zahăr 1:1 cu  aditivul nutriţional Primix-Bionorm-K, 150 

mg/l de sirop şi din lotul al III-lea – soluţie algală „Chlorella vulgaris”  cu zahăr 1:1.    

Pentru completarea rezervei de hrană, familiile de albine au fost hrănite la 02 şi 09 

septembrie 2011 fiecare cu câte 3,0 litri sirop. La controlul efectuat pe 13 august 2011, înaintea 

alimentaţiei, în momentul pregătirii către repausul de iarnă,  familiile de albine aveau în cuib câte 

10,6-10,8 faguri, puterea fiind de 8,4-8,6 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, 3,2-3,6 faguri cu 

puiet căpăcit şi 5,6-7,0 kg de miere (tabelul 3.22). 

La revizia de toamnă, la 07 octombrie 2011, după hrănire, s-a constatat, că în cuibul 

familiilor de albine erau, în medie, câte 6,2-7,2 faguri, puterea – 5,4-6,2 spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine şi rezerva de hrană – 11,36-16,1 kg miere (tabelul 3.23). 
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Tabelul 3.22. Starea familiilor de albine înaintea nutriţiei, la 13.08.2011 (n = 5) 

L. 

Remediul 

administrat la 

un litru de sirop 

de zahăr 

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre 

fagurii populaţi cu 

albine 

Numărul 

fagurilor 

cu puiet, 

buc. 

Rezerva 

de miere, 

kg 

I. Sirop de zahăr  

(martor) 

xSX   10,6 ± 2,249 8,40 ± 1,208 3,6±0,400 7,0±2,168 

V, % 47,45 32,16 24,84 69,25 

  II. Primix-Bionorm-

K, 150 mg/l 

xSX   10,6 ± 2,159 8,6 ± 1,631 3,2±0,374 5,6±0,510 

V, % 45,54 42,41 26,15 20,36 

III. Soluţie 

algală+zahăr 1:1 

xSX   10,8 ± 1,960 8,6 ± 1,122 3,2±0,374 7,0±1,789 

V, % 40,57 29,18 26,15 57,14 

 

Tabelul 3.23. Starea familiilor de albine după nutriţie, la 07.10.2011 (n = 5) 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Rezerva de 

miere, kg 

I. Sirop de zahăr  

(martor) 

xSX   7,2 ± 0,374 6,2 ± 0,374 16,10 ± 1,062 

V, % 11,62 13,49 14,74 

  II. Primix-Bionorm-K, 

150 mg/l 

xSX   6,2 ± 0,374 5,4 ± 0,400 11,36 ± 2,139 

V, % 13,49 16,56 42,10 

III. Soluţie algală+zahar 

1:1 

xSX   7,2 ± 0,583 6,2 ± 0,583 15,28 ± 1,196 

V, % 18,11 21,03 17,50 

 

La revizia de primăvară, efectuată la 20 martie 2012, s-a constatat, că în cuibul familiilor 

de albine au rămas câte 4,8-5,6 faguri, puterea fiind de 3,7-4,6 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine, iar rezerva de miere fiind de 9,1-11,58 kg (tabelul 3.24). Mai bine au iernat familiile de 

albine din lotul al II-lea, care, în perioada de toamnă, au fost hrănite cu sirop de zahăr cu aditivul 

nutriţional Primix-Bionorm-K, 150 mg/l de sirop, rezistenţa fiind de 80,99%, consumul de miere 

– 4,86 kg, iar la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine – 1,21 kg (tabelul 3.25). La familiile 

de albine, care, toamna, au primit suspensie algală cu zahăr, rezistenţa a constituit 74,78%, 

consumul de miere – 5,94 kg, iar la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine – 1,51 kg. 

Familiile din lotul martor au cedat celor experimentale la rezistenţa la iernare cu 6,21-22,1% mai 

slabă. 



 71 

Tabelul 3.24. Starea familiilor de albine la revizia de primăvară, la 20. 03. 2012 (n = 5) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Rezerva de 

miere, kg 

I. Sirop de zahăr  

(martor) 

xSX   4,8 ± 0,490 3,7 ± 0,583 11,58 ± 1,079 

V, % 22,82 35,24 20,83 

II. Primix-Bionorm-K, 

150 mg/l  

xSX   4,8 ± 1,483 4,0 ± 0,316 9,1 ± 1,657 

V, % 30,90 17,68 40,71 

III. Soluţie algală+zahăr 

1:1 

xSX   5,6 ± 0,678 4,6 ± 0,678 9,34 ± 1,128 

V, % 27,08 32,97 27,01 

 

Tabelul 3.25. Rezistenţa la iernare a familiilor de albine (n=5) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

 

Indicii 

 

Rezistenţa la 

iernare, % 

Consumul de 

miere pe 

parcursul 

iernii, kg  

Consumul de miere, 

la un spaţiu dintre 

fagurii populaţi cu 

albine, kg 

I.  Sirop de zahăr  

(martor) 

xSX   58,38±7,467 4,52 ± 0,206 1,39 ± 0,283 

V, % 28,60 10,19 45,38 

II.  Primix-Bionorm- K, 

150 mg/l  

xSX   80,99±5,517 4,86 ± 0,532 1,21 ± 0,180 

V, % 15,23 25,39 18,51 

III.  Soluţie algală+zahăr 

1:1 

xSX   74,78±11,498 5,94 ± 0,191 1,51 ± 0,377 

V, % 34,38 7,02 55,83 

  

Influenţa utilizării aditivului nutriţional Primix-Bionorm-P şi a soluţiei algale 

„Chlorella vulgaris” asupra stimulării rezistenţei la iernare a familiilor de albine. În 

experimentul efectuat la stupina didactico-experimentală a UASM a fost studiată influenţa 

utilizării aditivului nutriţional Primix-Bionorm-P şi a soluţiei algale „Chlorella vulgaris” asupra 

stimulării rezistenţei la iernare a familiilor de albine.  

Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că, la momentul formării loturilor, pe data de 19 

august 2011, înainte de hrănire, familiile de albine aveau, în medie, puterea de 7,0-9,33 spaţii 

dintre fagurii populaţi cu albine, puietul căpăcit  – 45,0-55,67 sute celule şi rezerva de miere – 

15,1-27,93 kg (tabelul 3.26). 
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Tabelul 3.26. Starea familiilor de albine înainte de hrănire, la 19. 08. 2011 (n = 3) 

L. 

Remediul administrat la 

un litru de sirop de 

zahăr 

Indicii 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre fagurii 

populaţi cu 

albine 

Numărul 

puietului 

căpăcit, sute 

de celule 

Cantitatea 

de miere, 

kg 

I. Miere (martor I) xSX   9,33 ± 0,882 45,0±8,737 27,93±2,980 

V, % 16,37 33,63 17,92 

II. Sirop de zahăr  

 (martor II) 

xSX   7,0 ± 1,528 48,67±9,528 16,5 ± 3,819 

V, % 37,79 33,91 40,09 

III. Primix-Bionorm-P,   

100 mg/l  

xSX   7,0 ± 2,00 55,67±13,119 17,0 ± 6,752 

V, % 49,49 40,82 68,79 

IV. Primix-Bionorm-P,  

150 mg/l  

xSX   8,33 ± 1,453 52,0±5,033 18,83±3,371 

V, % 30,120 16,765 30,99 

V. Primix-Bionorm-P,  

200 mg/l 

xSX   7,33±1,856 50,67±9,615 16,5±4,77 

V, % 43,83 32,87 50,07 

VI. Soluţie algală+zahăr 1:1 xSX   7,6±0,678 55,4±10,294 15,1±2,261 

V, % 19,95 41,55 33,47 

 

La revizia de toamnă, la 04 octombrie 2011, după hrănire, s-a constatat, că în cuibul 

familiilor de albine erau, în medie, câte 8,0-10,33 faguri, puterea – 7,0-9,33 spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine şi rezerva de hrană – 15,6-19,83 kg de miere (tabelul 3.27). Pentru loturile 

martor revenea câte 2,11-2,43 kg de miere la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine, la cele 

experimentale – 2,13-2,59 kg. Coeficientul de variaţie la indicii studiaţi conţine extremităţile 

între 14,78% (lotul I, miere) şi 57,91% (lotul III – Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop). 

La revizia de primăvară, efectuată la 17.03.2012, s-a constatat, că în cuibul familiilor au 

rămas câte 8,0-10 faguri, puterea – 7,0-9,0 spaţii dintre faguri populaţi cu albine, iar cantitatea de 

miere globală – de 9,2-15,9 kg (tabelul 3.28).  Familiilor de albine din loturile martor le revine, 

în medie, câte 1,55-1,77 kg de miere la un spaţiul dintre fagurii populaţi cu albine, la cele 

experimentale – câte 1,31-1,60 kg.  Puietul căpăcit în această perioadă la familiile martor a 

constituit, în medie, 6,0-6,33 sute de celule, la cele experimentale – 2,67 (lotul III), 11,33 (lotul 

IV) şi 15,0 sute de celule (lotul V). Rezistenţa la iernare a familiilor de albine în loturile martor a 

fost, în medie, de 94,44-95,83%. Cel mai bine au iernat familiile de albine din lotul al IV-lea, 

care au fost hrănite în perioada de toamnă cu Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de sirop, rezistenţa 
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fiind de100%. Rezistenţa familiilor de albine din lotul al III-lea a fost de 93,33%, iar a celor din 

lotul al V-lea – de 57,78%. 

Tabelul 3.27. Starea familiilor de albine după hrănire, la 04.10.2011 (n = 3) 

 

L. 

 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr  

 

Indicii 

 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Rezerva de 

miere, kg 

I. Miere (martor I) xSX   10,33±0,882 9,33 ± 0,882 19,73 ± 3,698 

V, % 14,78 16,37 32,46 

II. 

 

Sirop de zahăr  

 (martor II) 

xSX   8,33 ± 1,333 7,33 ± 1,333 17,83 ± 4,037 

V, % 27,71 31,49 39,21 

III. Primix-Bionorm-P,  

100 mg/l  

xSX   8,33 ± 2,333 7,33 ± 2,333 15,6 ± 5,216 

V, % 48,50 55,11 57,91 

IV. 

 

Primix-Bionorm-P,  

150 mg/l  

xSX   8,67±1,202 7,67±1,202 19,83±3,087 

V, % 24,02 27,15 26,96 

V. 

 

Primix-Bionorm-P,  

200 mg/l  

xSX   8,0±1,528 7,0±1,528 16,27±4,256 

V, % 33,07 37,80 45,31 

VI. Soluţie algală+zahăr 

1:1 

xSX   8,6±0,678 7,6±0,678 16,8±1,569 

V, % 17,63 19,95 20,89 

 

Pe parcursul  iernii, familiile de albine din loturile martor au consumat, în medie, câte 

7,0-10,5 kg de miere sau câte 1,06-1,27 kg la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine, iar cele 

experimentale, respectiv, 6,4-8,95 kg de miere sau 1,0-1,29 kg la un spaţiu dintre fagurii populaţi 

cu albine.  Cea mai mică cantitate de miere consumată pe parcursul iernii la un spaţiu dintre 

faguri populaţi cu albine a fost înregistrată la familiile din lotul al IV-lea (1,0 kg). 

 La realizarea procedeului propus se asigură o stimulare a rezistenţei la iernare a familiilor 

de albine cu 5,56% faţă de lotul martor, se reduce cantitatea de miere consumată pe parcursul 

iernii (1,0 kg) la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine [227]. 
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Tabelul 3.28. Starea familiilor de albine la revizia de primăvară,  la 19. 03. 2012 (n = 3) 

Indicii Indicii 
I. Miere 

(martor I) 

II. Sirop de 

zahăr   

(martor II) 

III. Primix-

Bionorm-P,  

100 mg/l de 

sirop 

IV. Primix-

Bionorm-P, 

150 mg/l de 

sirop 

V. Primix-

Bionorm-P, 

200 mg/l 

VI. Soluţie 

algală+zahăr 

1. Numărul fagurilor în familia de 

albine, buc. 
xSX 

 
10,0 ± 1,155 8,0 ± 1,528 8,0 ± 2,517 8,67 ± 1,202 8,0 ± 2,00 8,4 ± 0,812 

V, % 20,0 33,07 54,49 24,02 35,35 21,63 

2. Puterea familiilor, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine 
xSX 

 
9,0 ± 1,055 7,0 ± 1,528 7,0 ± 2,517 7,67 ± 1,202 7,0 ± 2,00 7,0 ± 0,837 

V, % 22,22 37,79 62,27 27,15 40,41 26,77 

3. Cantitatea de miere globală, kg xSX 

 
15,9 ± 4,709 10,83 ± 3,563 9,2 ± 4,371 12,27 ± 2,348 10,15 ± 3,250 9,64±1,313 

V, % 51,29 56,97 82,30 33,16 45,28  

4. Starea familiilor  de albine la 

momentul reviziei de primăvară 
vii vii vii vii vii 

fam. nr. 42, 

moartă 
vii 

5. Cantitatea puietului căpăcit, sute 

de celule 
xSX 

 
6,0 ± 1,155 6,33 ± 1,667 2,67 ± 0,667 11,33 ± 2,667 15,0 ± 9,00 2,2±1,020 

V, % 33,33 45,58 43,30 40,75 84,85 - 

4. Rezistenţa la iernare, % xSX 

 
95,83 ± 4,167 94,44 ± 5,557 93,33 ± 6,667 100,0 ± 0,00 57,78 ± 28,95 91,67±5,271 

V, % 7,53 10,14 12,37 0 86,795 12,86 

5. Cantitatea de miere consumată 

pe parcursul iernii, kg 
xSX 

 
10,5 ± 1,801 7,0 ± 0,577 6,40 ± 0,850 7,57 ± 0,784 8,95 ± 2,25 7,16±0,872 

V, % 29,71 14,29 23,02 17,94 35,55 27,24 

6. Cantitatea de miere consumată la 

un spaţiu dintre fagurii populaţi cu 

albine, kg  

xSX   1,27 ± 0,352 1,06 ± 0,129 1,06 ± 0,212 1,0 ± 0,052 1,29 ± 0,050 1,05±0,102 

V, % 47,85 21,08 34,72 8,93 5,48 21,69 



 

Influenţa aditivilor nutriţional Bilaxan, Primix-Bionorm-K, Primix-Bionorm-P 

asupra stimulării rezistenţei la iernare a familiilor de albine. Rezultatele cercetărilor 

efectuate la stupina „Dănceni” au demonstrat, că puterea familiilor de albine la momentul 

formării loturilor experimentale a constituit 8,33-9,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, 

aveau în cuib câte 5,0-6,0 faguri cu puiet căpăcit şi 10,0-10,67 kg de miere (tabelul 3.29).  

     Tabelul 3.29. Starea familiilor de albine la începutul experienţei, la 05.08.2013 (n =3) 

L. 

Remediul administrat 

la un litru de sirop de 

zahăr 

Indicii 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre  

fagurii populaţi 

cu albine 

Fagurii cu 

puiet 

căpăcit, buc. 

Cantitatea 

de miere, kg 

I. Sirop pur (martor) 
xSX   8,39±0,882 5,0±1,155 10,34±0,682 

V,% 18,33 40,0 14,78 

II. 

 

Bilaxan, 100 mg/l  xSX   8,33±0,882 5,0±0,577 10,0±2,00 

V,% 18,33 20,0 34,64 

III. Bilaxan, 150 mg/l  xSX   9,67±1,202 6,0±0,577 10,67±1,33 

V,% 21,53 16,67 21,65 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  xSX   8,67±0,88 5,3±0,667 10,67±0,667 

V,% 17,63 21,65 10,83 

V. 

 

Primix-Bionorm-K,  

100 mg/l 

xSX   9,33±0,333 5,0±0,38 10,0±2,31 

V,% 6,19 20,0 40,0 

VI. Primix-Bionorm-P, 

 100 mg/l 

xSX   8,67±0,882 5,0±0,577 10,67±2,404 

V,% 17,62 20,0 39,03 

 

Familiilor de albine din loturile experimentale li s-au administrat câte 2 litri de sirop de 

zahăr cu aditivii nutriţionali şi au fost completate rezervele de hrană pentru repausul de iarnă. 

Hrănirea s-a efectuat la data de 11 şi 17 septembrie 2013.   

Revizia de toamnă a  fost efectuată după completarea rezervelor de hrană, evaluându-se 

numărul fagurilor din cuib, puterea familiei şi rezerva totală de miere. 

Rezultatele studiului au demonstrat, că, la 21 octombrie 2013, familiile de albine aveau  

puterea, în medie, de 6,67-9,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine. Rezerva totală de  miere a 

constituit 15,73-21,1 kg (tabelul 3.30). Coeficientul de variaţie la aceşti indici a oscilat între 6,40 

şi 19,92%.  
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Tabelul 3.30. Revizia de toamnă a familiilor de albine, la 21.10.2013 (n = 3) 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Indicii 
Numărul 

fagurilor, buc. 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre  fagurii 

populaţi cu albine 

Cantitatea 

de miere, kg 

I. Sirop pur (martor) xSX   7,67±0,333 6,67±0,333 15,73±0,84 

V,% 7,53 8,66 9,20 

II. Bilaxan, 100 mg/l  

 

xSX   9,0±0,577 8,0±0,577 19,4±1,457 

V,% 11,11 12,5 13,01 

III. Bilaxan, 150 mg/l  xSX   7,67±0,667 6,67±0,667 16,67±1,633 

V,% 15,06 17,32 16,97 

IV. 

 

Bilaxan,  200 mg/l  xSX   8,33±0,667 7,33±0,667 16,27±0,601 

V,% 13,86 15,75 6,40 

V. 

 

Primix-Bionorm-K,  

100 mg/l  

xSX   8,67±0,882 7,67±0,882 17,63±1,812 

V,% 17,63 19,92 17,80 

VI. Primix-Bionorm-P,  

100 mg/l  

xSX   10,0±0,573 9,0±0,577 21,1±1,504 

V,% 10,0 11,11 12,35 

 

La revizia de primăvară, la 22 martie 2014, s-a constatat, că  în cuib se numărau câte 

6,33-9,67 buc., puterea familiilor de albine era de 4,33-8,67 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine, iar rezerva de miere a constituit 11,82-14,37 kg (tabelul 3.31). 

La administrarea siropului de zahăr cu aditivul nutriţional Bilaxan, în perioada  de 

toamnă, pentru completarea rezervelor de hrană pentru repausul de iarnă s-a constatat, că cel mai 

bine au iernat familiile de albine din lotul al III-lea (150 mg/l). Aditivul furajer în această doză a 

stimulat sistemul imun, iar rezistenţa la iernare a familiilor de albine a constituit 94,43%, la 

administrare în sirop cu 100 mg/l de Bilaxan – 86,77%, iar la majorarea dozei până la 200 mg/l  

– 90,27% (tabelul 3.32).  

Totodată, putem menţiona că în loturile experimentale, unde albinele au primit sirop de 

zahăr împreună cu aditivul nutriţional Bilaxan, s-a majorat rezistenţa la iernare a familiilor cu 

24,87-32,53% în comparaţie cu lotul martor, care au primit doar sirop de zahăr pur. Mai bine au 

iernat familiile de albine care, în perioada de toamnă, au primit sirop de zahăr cu aditivii 

nutriţionali Primix-Bionorm-P (rezistenţa fiind de 96,67%) şi Primix-Bionorm-K (de 100%). Pe 

parcursul perioadei de iarnă, familiile de albine au consumat câte 3,7-8,43 kg de miere sau câte 

0,58-0,98 kg la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine. 



 77 

Tabelul 3.31. Revizia de primăvară a familiilor de albine, la 22.03.2014 (n = 3) 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Indicii 
Numărul 

fagurilor, buc. 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre  faguri 

populaţi cu albine 

Cantitatea 

de miere, kg 

I. Sirop pur (martor) xSX   7,5±0,50 4,33±2,186 12,2±0,100 

V,% 9,43 87,37 1,16 

II. Bilaxan, 100 mg/l  xSX   8,67±0,882 7,33±1,202 14,47±0,939 

V,% 17,62 28,39 11,24 

III. Bilaxan,  150 mg/l  xSX   7,33±0,882 6,33±0,882 11,82±0,194 

V,% 20,83 24,12 2,84 

IV. Bilaxan,  200 mg/l  xSX   6,33±1,202 6,67±0,882 12,57±0,233 

V,% 24,98 22,91 3,22 

V. Primix-Bionorm-K, 

100 mg/l  

xSX   8,67±0,882 7,67±0,882 13,23±1,472 

V,% 17,62 19,92 19,27 

VI. Primix-Bionorm-P, 

100 mg/l  

xSX   9,67±0,333 8,67±0,333 12,67±1,910 

V,% 5,97 6,66 26,12 

 

 Pentru determinarea influenţei aditivilor nutriţionali Bilaxan, Primix-Bionorm-K şi 

Primix-Bionorm-P asupra dezvoltării şi productivităţii familiilor de albine, în perioada de 

primăvară, la stupina „Dănceni”, după revizia generală, a fost continuat experimentul început din 

toamnă cu aceleaşi loturi experimentale.  

Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că la efectuarea controlului, după revizia de 

primăvară, la 18 aprilie 2014, în loturile experimentale puterea era, în medie, de 7,33-10,33 

spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, numărul puietului căpăcit a constituit 111,3-171,0 sute de 

celule, iar rezerva de miere în cuib – de 2,33-5,0 kg (tabelul 3.33). 

În această perioadă, cel mai bine s-au dezvoltat familiile de albine din lotul al VI-lea, care 

au fost hrănite cu sirop şi aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop, puterea lor 

fiind cu 3,0 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine (*B ≥ 0,95) sau cu 40,93% mai mult 

comparativ cu lotul martor, diferenţa fiind autentică. 

O diferenţă semnificativă s-a constatat şi la familiile de albine din lotul al V-lea, cărora li 

s-a administrat sirop cu Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop, având puterea cu 2,34 spaţii 

dintre fagurii populaţi cu albine  (*B ≥ 0,95) sau cu 31,92% mai mult ca lotul martor. 
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Tabelul 3.32. Rezistenţa la iernare  a familiilor de  albine, la 22.03.2014 (n = 3) 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Indicii 
Rezistenţa la 

iernare, % 

Consumul de 

miere pe 

parcursul iernii, 

kg 

Consumul de 

miere  la un 

spaţiu dintre 

fagurii populaţi 

cu albine, kg 

I. Sirop pur (martor) xSX   61,9±31,225 4,0±1,30 0,66±0,215 

V,% 87,37 45,96 45,72 

II. 

 

Bilaxan,  100 mg/l  

 

xSX   86,77±8,314 4,97±1,369 0,73±0,192 

V,% 16,59 47,74 45,27 

III. 

 

Bilaxan, 150 mg/l  

 

xSX   94,43±5,567 4,67±1,800 0,76±0,307 

V,% 10,21 66,82 70,21 

IV. 

 

Bilaxan,  200 mg/l  

 

xSX   90,27±5,015 3,7±0,802 0,54±0,062 

V,% 9,62 37,55 20,03 

V. 

 

Primix-Bionorm-K,  

100 mg/l  

xSX   100,0±0,00 4,4±0,608 0,58±0,061 

V,% 0,00 23,94 18,16 

VI. Primix-Bionorm-P,  

100 mg/l  

xSX   96,67±3,333 8,43±0,467 0,98±0,081 

V,% 5,97 9,58 14,38 

  

 Aditivul nutriţional Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop a influenţat pozitiv 

prolificitatea mătcilor, fiind de 1425 ouă în 24 de ore sau cu 645 ouă mai mult faţă de lotul 

martor. Prolificitatea mătcilor loturilor experimentale, cărora li s-a administrat sirop cu Bilaxan, 

a constituit  944,2-1369,2 ouă în 24 de ore sau cu 164-589 ouă mai mult ca lotul martor.   

Controlul de la 30 aprilie 2014 a demonstrat, că familiile de albine din loturile 

experimentale au crescut cu 0,33-5,0 spaţii mai mult dintre fagurii populaţi cu albine faţă de lotul 

martor. Diferenţa semnificativă s-a înregistrat la lotul al V-lea, având puterea familiilor cu 3,0 

spaţii dintre fagurii populaţi cu albine sau cu 37,5% (**B ≥ 0,99) mai mult faţă de lotul martor.   

  Deci, s-a constatat, că administrarea siropului de zahăr cu aditivul nutriţional Bilaxan, 

100 mg/l de sirop, influenţează pozitiv creşterea puietului căpăcit, familiile de albine din lotul al 

II-lea au crescut cu 40,67 sute de celule sau cu 43,42% (*B ≥ 0,95) mai mult ca lotul martor. Cu 

majorarea dozei scade numărul puietului căpăcit în lotul al III-lea  (Bilaxan, 150 mg/l de sirop) – 

cu 8,0 sute de celule şi la lotul al IV-lea (Bilaxan, 200 mg/l de sirop) – cu 18,0 sute de celule mai 

puţin faţă de lotul I-i (martor).  La începutul înfloririi salcâmului alb,  la 12 mai 2014, s-a constat 

că, în luna aprilie şi până la mijlocul lunii mai, nu a fost cules melifer în raza utilă de zbor a 
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albinelor, acestea consumând rezervele de miere din cuib. La acest moment, în cuib au fost, în 

medie, câte 0,83-2,0 kg (tabelul 3.34).  

 Tabelul 3.33. Influenţa aditivilor furajeri asupra dezvoltării familiilor de albine  

şi creşterii puietului (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit,  

sute de celule 
Miere, kg 

18. 04. 2014 

 I.  Sirop pur (martor) 7,33±0,333 111,3±17,638 3,67±0,333 

II.  Bilaxan, 100 mg/l  8,33±0,667 133,3±13,132 5,0±0,577 

III.  Bilaxan, 150 mg/l  7,33±1,453 113,3±12,143 4,67±0,333 

IV.  Bilaxan, 200 mg/l  7,67±0,667 164,3±8,17 3,0±1,155 

V.  Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  9,67±0,667* 171,0±22,591 2,33±0,882 

VI.  Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  10,33±0,667* 128,0±7,234 3,33±0,882 

30. 04. 2014 

 I.  Sirop pur (martor) 8,0±0,00 93,66±8,511 3,0±0,00 

II.  Bilaxan, 100 mg/l  10,33±1,856 134,33±9,563* 4,33±0,667 

III.  Bilaxan, 150 mg/l  9,67±1,333 126,33±17,487 2,33±0,333 

IV.  Bilaxan, 200 mg/l  8,33±1,202 116,33±11,837 3,0±0,577 

V.  Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  11,0±0,577** 136,67±6,489* 2,67±0,667 

VI.  Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  13,0±0,00 142,33±16,476 3,33±1,333 

Notă: Semnificaţia diferenţelor medii este autentică: *B ≥ 0,95; **B ≥ 0,99.    

  

Lipsa culesului nectaro-polinifer a stagnat dezvoltarea familiilor de albine. Însă, 

administrarea siropului cu aditivi furajeri stimulează creşterea puterii în loturile experimentale cu 

0,3-5,7 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine faţă de lotul martor. Mai bine s-au dezvoltat 

familiile de albine din loturile V şi VI, care au crescut cu  2,67 (*B ≥ 0,95) şi, respectiv, 5,67 

spaţii dintre fagurii populaţi cu albine (**B ≥ 0,99) faţă de lotul I-i (martor). 

 Până la finele culesului melifer de la salcâmul alb, cel mai bine s-au dezvoltat familiile de 

albine din lotul al VI-lea, care au primit sirop de zahăr cu aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, 

având 18,3 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine sau cu 3,6 mai mult decât lotul martor. În 

consecinţă, s-a relevat, că cea mai optimală doză de Bilaxan este de 100 mg/l, care asigură 

creşterea puterii familiilor de albine până la 15,3 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, puiet 

căpăcit – 145,0 sute de celule şi producţia de miere – 25,3 kg sau, respectiv, cu 0,6; 35,3 şi 10,1 

mai mult decât lotul martor (tabelul 3.35). 
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Tabelul 3.34. Dezvoltarea familiilor de albine la culesul melifer de la salcâmul alb (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit,  

sute de celule 
Miere, kg 

12.05.2014  

I. Sirop pur (martor) 9,0±0,577 76,67±14,836 1,33±0,333 

II. Bilaxan, 100 mg/l  10,67±2,186 120,3±12,387 1,67±0,333 

III. Bilaxan, 150 mg/l  9,3±1,202 117,3±12,837 1,33±0,333 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  10,0±2,082 113,67±10,729 2,0±0,577 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  11,67±0,333* 118,3±5,608 0,83±0,167 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  14,67±0,333** 149,3±21,427* 2,0±0,577 

24.05.2014 

I. Sirop pur (martor) 11,3±1,453 93,3±6,96 5,0±0,577 

II. Bilaxan, 100 mg/l  15,0±1,732 144,7±13,679* 8,0±0,577* 

III. Bilaxan, 150 mg/l  11,0±1,155 139,7±5,33** 7,33±0,667 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  13,67±1,453 123,7±3,383* 7,0±0,577 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  15,0±1,00 140,0±13,229* 7,33±0,882 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  18,0±0,577* 143,3±14,678* 8,7±1,764 

Notă: Semnificaţia diferenţelor medii este autentică: *B ≥ 0,95; **B ≥ 0,99. 

 

Tabelul 3.35. Influenţa aditivilor furajeri la dezvoltarea şi productivitatea familiilor de albine  

la finele culesului melifer de la salcâmul alb, la 08.06.2014 (n = 3) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea familiilor, 

spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet 

căpăcit,  

sute de celule 

Miere, kg 

I. Sirop pur (martor) 14,7±2,33 109,7±10,366 15,2±2,078 

II. Bilaxan, 100 mg/l  15,3±2,028 145,0±7,810 25,3±2,136* 

III. Bilaxan, 150 mg/l  11,7±1,764 124,7±19,325 19,6±5,613 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  14,0±1,732 112,7±31,248 22,5±3,868 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  15,0±1,00 132,3±19,238 25,7±3,012* 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  18,30±0,667 136,3±22,086 23,2±4,779 

Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică:*B ≥ 0,95.   

 

Utilizarea aditivului nutriţional Bilaxan pentru hrănirea stimulatoare în perioada de 

primăvară asigură majorarea producţiei de miere cu 28,9-66,4%, Primix-Bionorm-K – cu 69,1%, 

Primix-Bionorm-P – cu 52,6% faţă de  lotul martor (zahăr pur).  
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Putem menţiona, că administrarea aditivului nutriţional Primix-Bionorm-K, asigură 

obţinerea  de la culesul melifer principal de la salcâmul alb 25,7 kg de miere sau cu 10,5 kg mai 

mult decât lotul martor (*B ≥ 0,95). Administrarea siropului de zahăr cu aditivi nutriţional 

stimulează,  de asemenea, şi creşterea fagurilor artificiali.  

Totodată, la 22 martie 2014, s-a relevat, că la revizia de primăvară a loturilor 

experimentale, albinele, care au ieşit din iarnă, aveau masa vie corporală, în medie, de 106,66-

122,14 mg sau cu 1,6-17,08 mg mai mare în comparaţie cu cele de la  lotul martor (Anexa A 

1.1). Albinele lucrătoare din familiile de albine din lotul al IV-lea, care au primit toamna 

Bilaxan, 200 mg/l de sirop la ieşirea din iarnă, au avut masa corporală mai mare cu 9,7 mg faţă 

de lotul martor (**B ≥ 0,99), iar albinele din lotul al VI-lea, care au fost hrănite cu Primix-

Bionorm-P, 100 mg/l de sirop – cu 17,08 mg (***B ≥ 0,999). În loturile experimentale, masa 

corporală a albinelor fără intestin a fost de  75,67-81,75 mg, iar la lotul martor – de 77,73 mg. 

 La începutul hrănirii stimulatoare de primăvară, la 18.04.2014, nu s-a menţionat diferenţe 

esenţiale între loturile experimentale referitor la masa corporală la albinele vii şi fără aparatul 

digestiv (intestin). Dar, în comparaţie cu luna martie, masa corporală la albinele vii din loturile 

experimentale era mai mare cu 8,96 mg (lotul VI) şi 31,84 mg (lotul IV), iar la lotul martor – cu 

34,54 mg. Aceeaşi tendinţă s-a observat şi la masa corporală a albinelor fără intestin la loturile 

experimentale, s-a majorat cu  10,85 mg (lotul VI) şi 17,25 mg (lotul V), iar la lotul martor – cu 

14,67 mg.  

 În începutul înfloririi salcâmului alb (12.05.2014)  masa vie a albinelor lucrătoare a variat 

între 111,1 mg (lotul IV) şi 125,3 mg (lotul II), iar masa corporală fără intestin a fost între 65,5 şi 

73,4 mg, la lotul martor respectiv a constituit 108,5 mg şi 68,6 mg. 

Aşadar, în baza cercetărilor efectuate putem menţiona că utilizarea aditivilor nutriţionali în 

alimentaţia albinelor în perioada pregătirii către repausul de iearnă şi în perioada de primăvară a 

influenţat pozitiv asupra indivizilor în particular cât şi a familiei întregi. Aditivii nutriţionali au 

influenţat asupra majorării imunităţii şi stimulării rezistenţei nespecifice a albinelor pe parcursul 

iernii contra maladiei nosemoza, cea ce l-ea permis supravieţuirea după repausul de iarnă. 

Rezistenţa familiilor de albine la iernare procentual, a constituit: Primix-Biionorm-P – 93,33-

100%, Primix-Biionorm-K – 80,99-100%, Beloxan – 86,87-94,4%, suspensia algală „Clorella 

Vulgaris” – 46,0-91,67% şi siropul de zahăr – 51,3-94,44%. 

Hrănirile stimulatoare în perioada de primăvară cu utilizarea aditivilor nutriţionali asigură 

sporirea prolificităţii mătcilor cu Primix-Biionorm-P  –  41,9-50,2%, Primix-Biionorm-K – 15,4-

38,5%, Beloxan – 28,26-31,41%, suspensia algală „Clorella Vulgaris” – 18,68% şi respectiv 

produstivitatea familiilor de albine cu 23,02-52,6%; 16,4-69,1%; 5,87-66,4%; 6,0% faţă de lotul 

martor. 
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3.4. Concluzii la capitolul 3 

 1. În baza cercetărilor efectuate, s-a relevat că doza optimă de utilizare în hrana albinelor 

a aditivilor nutriţionali Primmix-Bionorm-P este de 100 mg/l de sirop de zahăr, iar Primmix-

Bionorm-K – 150 mg/l sirop de zahăr, care se administrează în perioada de primăvară pentru 

stimularea creşterii şi sporirii productivităţii familiilor de albine, câte un litru peste fiecare 10-12 

zile, din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal de la salcâmul alb. 

 2. S-a menţionat, că pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de 

primăvară, în lipsa culesului nectaro-polinifer, este rezonabil de utilizat suspensia algală 

„Chlorella Vulgaris” în amestec cu zahăr în proporţie 1:1, câte un litru la familie.  

3. S-a constatat, că doza optimă a aditivului nutriţional Bilaxan este de 100-150 mg/l de 

sirop de zahăr, care se administrează în perioada de primăvară pentru stimularea familiilor de 

albine, câte un litru peste fiecare 10-12 zile, din primele zile ale lunii aprilie  până la începutul 

culesului de la salcâmul alb. 

 4. Alimentaţia familiilor de albine în perioada de pregătire către repaosul de iarnă cu 

sirop cu aditivul nutriţional Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop asigură rezistenţa la iernare de 

86,0-100%, iar cu suspensie algală + zahăr 1:1  –  cu 46,0-74,78%. 

 5. S-a determinat, că utilizarea aditivului nutriţional Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de 

sirop,  în nutriţia albinelor la completarea rezervelor de hrană asigură stimularea rezistenţei la 

iernare a familiilor de albine, reduce cantitatea de miere consumată pe parcursul iernii la un 

spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine şi sporeşte productivitatea cu 38%. Hrănirea se efectuează 

din următorul calcul: 1,25 litri de amestec la o familie de albine, seara, o dată la şase zile, 

începând cu a doua decadă a lunii august, ca până la finele  primei decade a lunii septembrie 

rezervele necesare de hrană să fie completate pentru iarnă. 

 6. Familiile de albine, care au fost hrănite toamna cu Bilaxan, 200 mg/l de sirop, la ieşirea din 

iarnă au avut masa corporală mai mare cu 9,7 mg faţă de lotul martor (**B ≥ 0,99), iar care au fost 

alimentate cu Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop – respectiv cu 17,08 mg (***B ≥ 0,999). Masa 

corporală a albinelor fără intestin a fost la loturile experimentale de 75,67-81,75 mg, la lotul martor – 

de 77,73 mg. 

 7. Se poate de menţionat, că în condiţii nefavorabile ale mediului ambiant, pentru stimularea 

şi pregătirea familiilor de albine pentru creşterea mătcilor, este rezonabil de a utiliza aditivii 

nutriţionali în alimentaţia albinelor în perioada de primăvară din primele zile ale lunii aprilie până la 

începutul înfloririi salcâmului alb. Cea mai mare influenţă a avut-o aditivul nutriţional Bilaxan 100 

mg/l de sirop, majorând productivitatea familiilor de albine, în medie, cu 5,12 kg de miere sau cu 

25,35% faţă de lotul martor. Utilizarea aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop 

sporeşte producţia de miere depozitată în stup la finele culesului melifer cu 23,02% faţă de lotul 

martor, iar Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop  –  cu 14,95%.  
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4. STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR TEHNOLOGIEI CREŞTERII MĂTCILOR  

DE ALBINE 

4.1. Studierea caracterelor morfo-productive ale albinelor locale la  stupinele de 

reproducere a mătcilor şi formarea loturilor de prăsilă 

Studiul rezistenţei la iernare a familiilor de albine de la stupina de reproducere 

„Albinărie”. În procesul evoluţiei, albinele melifere au format o metodă specifică de iernare, 

care are o importanţă majoră în perioada pasivă şi lungă de 6 luni şi mai mut. Rezistenţa la 

iernare constituie o proprietate a familiilor de albine ce caracterizează capacitatea lor de a 

suporta condiţiile extremale de iarnă. 

 Rezistenţa albinelor carpatice, precum şi intensitatea dezvoltării în perioada de 

primăvară, în condiţii egale, sunt mai superioare faţă de indicii altor albine de provenienţă 

sudică. Aceste particularităţi, în scurt  timp au  obţinut o popularitate largă [86].  

Productivitatea familiilor de albine şi utilizarea lor pentru creşterea mătcilor, în mare 

măsură, depinde de condiţiile climaterice favorabile din timpul iernii. Asupra calităţii iernării 

albinelor influenţează o mulţime de factori, ca: pregătirea corectă din toamnă, îndestularea pe 

parcursul iernii cu hrană calitativă, crearea condiţiilor optimale de  temperatură, umiditate şi 

ventilaţie. Totodată, o însemnătate majoră are ameliorarea rasei rezistente la iernare, bine 

adaptate la condiţiile climaterice locale. Familiile de albine, în condiţiile Republicii Moldova, 

iernează sub cerul liber.  

Rezultatele cercetărilor efectuate la stupina „Albinărie” au demonstrat, că la revizia de 

toamnă, la 24 septembrie 2010, în familiile de albine, care au fost pregătite către repausul de 

iarna, aveau în cuib, în medie,  câte 8,4 faguri, cu variaţia 6-12 faguri (tabelul 4.1).  

Tabelul 4.1. Starea familiilor de albine la revizia de toamnă, la 24.09.2010 

Indicii xSX   V, % Limite 

Numărul fagurilor în familia de albine, buc. 8,40 ± 0,303 16,11 6 – 12 

Puterea familiilor de albine, spaţii dintre 

fagurii populaţi cu albine 
7,30 ± 0,178 21,84 5 – 16 

Cantitatea de miere globală, kg 13,76 ± 0,373 24,40 8 – 24 

Numărul fagurilor artificiali construiţi, buc. 1,86 ± 0,090 43,34 1 – 5 

Cantitatea de miere-marfă obţinută, kg 4,68 ± 0,567 90,69 0 – 24 

 

Puterea familiilor de albine era de 7,3 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine. Cantitatea 

de miere globală, care a fost depozitată  ca rezervă de hrană pe parcursul iernii, a variat între 8 şi 

24 kg. Pe parcursul sezonului activ, familiile de albine, în medie, au construit câte 1,86 faguri, cu 
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extremităţile între 1 şi 5 faguri şi 4,68 kg (0-24 kg) de miere-marfă. Coeficientul de variaţie la 

indicii studiaţi a oscilat între 16,11 şi 90,69%. 

  La revizia de primăvară, la 17 aprilie 2011, s-a constatat, că în cuibul familiilor de albine 

erau, în medie, câte 7,62 faguri, puterea – de 6,56 spaţii dintre fagurii populaţi cu albine, 

cantitate de miere globală care a rămas în cuib era de  3,27 kg (tabelul 4.2).   

Tabelul 4.2. Starea familiilor de albine de la stupina “Albinărie”, la revizia de primăvară,  

la 17.04.2011 

Indicii xSX   V, % Limite 

Numărul fagurilor în familia de albine, buc. 7,62 ± 0,152  17,87 4 – 10  

Puterea familiilor de albine, spaţii dintre fagurii 

populaţi cu albine 
6,56 ± 0,193 26,32 3 – 12  

Cantitatea de miere globală, kg 3,27 ± 0,173 47,35  1 – 10  

Rezistenţa la iernare, % 87,58 ± 1,631 16,45 50 – 100  

Cantitatea de miere consumată pe parcursul 

iernii, kg 
10,46 ± 0,321 27,46 4 – 16  

Cantitatea de miere consumată la un spaţiu 

dintre fagurii populaţi cu albine, kg  
1,59 

  

Conform datelor obţinute, s-a constatat, că rezistenţa la iernare a familiilor de albine este 

de 87,75%, cu variaţia între 50 şi 100%. Pe parcursul iernii, familiile de albine au consumat, în 

medie, câte 10,46 kg de miere sau 1,59 kg la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine [16]. 

Coeficientul de variaţie a oscilat între 16,45% (rezistenţa la iernare) şi 47,35% (cantitatea 

de miere globală). 

Aşadar, albinele carpatice locale sunt rezistente la condiţiile de iernare şi au un consum 

redus de hrană. 

Studiul caracterelor morfo-metrice ale albinelor lucrătoare de la stupinele de 

reproducere a mătcilor şi formarea loturilor de prăsilă. Rezultatele studiului indicilor morfo-

metrici la albinele lucrătoare de la stupina de reproducere  „Albinărie”, în anul 2011, au 

demonstrat, că ele au lungimea trompei, în medie, de 6,46 mm, cu variaţie  de la 6,06 mm 

(familia nr. 25) până la  6,82 mm (familia nr. 9).  

Dimensiunile între proeminenţele tergitului-3, în medie,  au fost 4,87 mm, lungimea 

tergitului-3 – 2,27 mm, lungimea sternitului-3 – 2,88 mm şi lăţimea – 4,23 mm, lungimea 

oglinzilor ceriere ale sternitului-3 – 2,48 mm şi lăţimea – 1,51 mm, lungimea aripii mari din 
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dreapta – 9,11 mm şi lăţimea – 3,46 mm, indicele cubital – 2,24 şi dislocarea discoidală pozitivă 

– 71,3%, neutră – 28,7% (tabelul 4.3).                                                                                                                                 

Coeficientul de variaţie la caracterele studiate are extremităţile de 1,94% la lungimea 

aripii mari din dreapta şi 7,51% la lăţimea aripii mari din dreapta.   

Tabelul 4.3. Caracterele morfo-metrice  la albinele lucrătoare de la stupina “Albinărie”,  mm 

(n=40) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,46 ± 0,045 3,15 6,06 - 6,82 

Dimensiune între proeminenţele 

tergitului-3 
4,87 ± 0,042 3,85 4,38 – 5,03 

Lungimea tergitului-3 2,27 ± 0,028 5,62 1,99 – 2,90 

Lăţimea sternitului-3 4,23 ± 0,029 4,27 3,89 – 4,52  

Lungimea sternitului-3  2,88 ± 0,026 5,61 2,41 – 3,04 

Lungimea oglinzilor ceriere ale 

sternitului-3 
2,48 ± 0,018 4,51 2,14 – 2,63 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale 

sternitului-3 
1,51 ± 0,010 4,19 1,29 – 1,61 

Lungimea aripii mari din dreapta 9,11 ± 0,039 1,94 8,64 – 9,34 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,46 ± 0,058 7,51 3,07 – 3,98 

Indicele cubital 2,24 ± 0,036 7,09 1,96 – 2,42 

Dislocarea discoidală, % + 71,3;  n-28,7 - 25 - 85 

 

Studiul caracterelor morfo-metrice la albinele lucrătoare ale familiilor din lotul de prăsilă 

a demonstrat, că ele, în medie, au lungimea trompei de 6,56 mm, dimensiunile între 

proeminenţele tergitului-3 – 4,97 mm, lungimea tergitului-3 – 2,31 mm, lungimea sternitului-3 – 

2,90 mm şi lăţimea – 4,26 mm, lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 – 2,53 mm şi lăţimea 

– 1,53 mm, lungimea aripii mari din dreapta – 9,21 mm şi lăţimea – 3,48 mm, indicele cubital – 

2,25 şi dislocarea discoidală pozitivă – 71,3% şi neutră – 28,7% (tabelul 4.4). 

Coeficientul de variaţie la caracterele studiate ale albinelor lucrătoare din lotul de prăsilă 

posedă extremităţile de 0,97% la lungimea aripii mari din dreapta şi 6,29% la indicele cubital.   

 Albinele lucrătoare din familiile materne, care au fost selectate şi incluse în lotul de 

prăsilă, în medie, au lungimea trompei de 6,61 mm, dimensiunile între proeminenţele tergitului-3 

– 4,96 mm, lungimea tergitului-3 – 2,32 mm, lungimea sternitului-3 – 2,94 mm şi lăţimea – 4,26 

mm, lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 – 2,52 mm şi lăţimea – 1,52 mm, lungimea 



 86 

aripii mari din dreapta – 9,24 mm şi lăţimea – 3,42 mm, indicele cubital – 2,28 şi dislocarea 

discoidală pozitivă – 77,1% şi neutră – 22,8% (tabelul 4.5). 

Tabelul 4.4. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din lotul de prăsilă de la stupina 

“Albinărie”, mm (n=21) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,56 ± 0,040 2,72 6,06 – 6,74 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,97 ± 0,011 0,99 4,86 – 5,07 

Lungimea tergitului-3 2,31 ± 0,019 3,59 2,11 – 2,42 

Lăţimea sternitului-3  4,26 ± 0,035 3,69 3,97 – 4,52 

Lungimea sternitului-3 2,90 ± 0,034 5,24 2,59 – 3,01 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,53 ± 0,008 1,35 2,45 – 2,59 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,53 ± 0,007 2,17 1,47 – 1,57 

Lungimea aripii mari din dreapta 9,21 ± 0,020 0,97 9,06 – 9,34 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,48 ± 0,030 3,89 3,22 – 3,98 

Indicele cubital 2,25 ± 0,032 6,29 2,09 – 2,91 

Dislocarea discoidală, % + 71,3; n-28,7 - 60 –85 

 

Tabelul 4.5. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile materne de la stupina 

“Albinărie”, mm  (n=7) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,61 ± 0,050 2,01 6,47 – 6,82 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,96 ± 0,014 0,75 4,90 – 5,01 

Lungimea tergitului-3 2,32 ± 0,022 2,54 2,26 – 2,42 

Lăţimea sternitului-3 4,26 ± 0,069 4,26 4,04 – 4,46 

Lungimea sternitului-3  2,94 ± 0,005 0,41 2,93 – 2,96 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,52 ± 0,011 1,16 2,48 – 2,59 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,52 ± 0,007 1,25 1,50 – 1,55 

Lungimea aripii mari din dreapta 9,24 ± 0,032 0,91 9,10 – 9,34 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,42 ± 0,037 2,85 3,22 – 3,48 

Indicele cubital 2,28 ± 0,060 6,98 2,11 – 2,59 

Dislocarea discoidală, % +77,15; n-22,85 - 75-85 
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Coeficientul de variaţie la caracterele studiate ale albinelor lucrătoare din familiile 

materne are extremităţile de 0,75% la dimensiunile între proeminenţele tergitului-3 şi 6,98% la 

indicele cubital.   

 Albinele lucrătoare din familiile paterne, care au fost selectate şi incluse în lotul de 

prăsilă, în medie, au lungimea trompei de 6,53 mm, dimensiunile între proeminenţele tergitului-3 

– 4,96 mm, lungimea tergitului-3 – 2,30 mm, lungimea sternitului-3 – 2,88 mm şi lăţimea – 4,26 

mm, lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 – 2,52 mm şi lăţimea – 1,54 mm, lungimea 

aripii mari din dreapta – 9,19 mm şi lăţimea – 3,52 mm, indicele cubital – 2,23, dislocarea 

discoidală pozitivă – 64,67% şi neutră – 35,33% (tabelul 4.6).                                                                                   

Tabelul 4.6. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile paterne de la stupina 

“Albinărie”, mm (n=14) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,53 ± 0,055 3,04 6,06  - 6,74 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,96 ± 0,016 1,13 4,86 – 5,07 

Lungimea tergitului-3 2,30 ± 0,026 4,11 2,10 – 2,41 

Lăţimea sternitului-3 4,26 ± 0,042 3,52 3,97 – 4,52 

Lungimea sternitului-3 2,88 ± 0,052 6,53 2,59 – 3,01 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,52 ± 0,010 1,49 2,38 – 2,57 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,53 ± 0,011 2,51 1,50 – 1,58 

Lungimea aripii mari din dreapta 9,19 ± 0,024 0,95 9,06 – 9,34 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,52 ± 0,040 4,09 3,43 – 3,98 

Indicele cubital 2,23 ± 0,037 6,04 2,05 – 2,91 

Dislocarea discoidală, % +64,67; n-35,33 - 60-70 

 

    Albina carpatică locală are un comportament liniştit pe faguri şi în timpul controlului, este 

posibil de a lucra chiar fără mască apicolă. Are o slabă predispoziţie pentru furtişag şi roire 

naturală, recoltează hrană în intervale scurte de timp favorabil.  

În baza cercetărilor efectuate în anul 2011, la studiul caracterelor morfo-productive ale 

albinelor de la stupina „Albinărie” [16], a fost creat lotul de prăsilă din următoarele familiile: 

- familiile materne cu nr. 26, 9, 19, 66, 32, 4 şi 53, care au fost utilizate pentru 

obţinerea şi transvazarea larvelor pentru creşterea mătcilor; 

- familiile paterne cu nr. 222, 10, 245, 68, 77, 34, 8, 25, 78, 31, 82, 1, 56 şi 88 – pentru 

creşterea trântorilor. 

Familiile de albine, care nu au corespuns standardului, au fost excluse din procesul de 

selecţie şi utilizate pentru obţinerea produselor apicole. 
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Studiul indicilor morfo-metrici ale albinelor lucrătoare de la stupina de reproducere 

a mătcilor „Albinărie” în anul 2013. Rezultatele cercetărilor efectuate au demonstrat, că 

albinele lucrătoare de la stupina de reproducere „Albinărie” din lotul de prăsilă, în medie, au 

lungimea trompei de 6,29 mm cu variaţia între 6,03 şi 6,74 mm, dimensiunea între proeminenţele 

tergitului-3 constituie 4,33 mm (4,17-4,74 mm), lungimea tergitului-3 – 2,06 mm (1,92-2,33 

mm), lungimea sternitului-3 – 2,49 mm (2,34-2,54 mm) şi lăţimea  – 3,54 mm (3,29-4,36 mm), 

lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 este de 2,10 mm (2,02-2,34 mm) şi lăţimea – de 1,43 

mm (1,27-1,61 mm), lungimea aripii mari din dreapta – 8,67 mm (8,24-9,31 mm) şi lăţimea – 

3,07 mm (2,96-3,46 mm), indicele cubital – 2,23 (2,0-2,57), lungimea tarsului – 1,97 mm (1,87-

2,17 mm) şi lăţimea – 1,12 mm (1,1-1,26 mm). 

 Albinele lucrătoare din lotul de prăsilă, în medie, au dislocarea discoidală de 77,99% – 

pozitivă, 20,0% – neutră si 2,01% – negativă (tabelul 4.7). 

Tabelul 4.7. Indicii morfo-metrici  la albinele lucrătoare din lotul de prăsilă de la stupina 

“Albinărie”, mm (n=14) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,29 ± 0,056 3,35 6,03 – 6,74 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,33 ± 0,038 3,24 4,17 – 4,74 

Lungimea tergitului-3 2,06 ± 0,028 5,14 1,92 – 2,33 

Lăţimea sternitului-3 3,54 ± 0,072 7,64 3,29 – 4,36 

Lungimea sternitului-3 2,49 ± 0,014 2,11 2,34 – 2,54 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,10 ± 0,020 3,64 2,02 – 2,34 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,43 ± 0,022 5,67 1,27 – 1,61 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,67 ± 0,102 4,38 8,24 – 9,31 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,07 ± 0,040 4,93 2,96 – 3,46 

Indicele cubital 2,23 ± 0,047 7,94 2,0 – 2,57 

Dislocarea discoidală, % + 77,99;n-20,0;- 2,01 15,14 60 – 94,8 

Lungimea tarsului 1,97 ± 0,021 4,11 1,87 – 2,17 

Lăţimea tarsului 1,12 ± 0,019 6,26 1,1 – 1,26 

 

Coeficientul de variaţie la indicii studiaţi a oscilat între 2,11% – lăţimea sternitului-3 şi 

15,4% – dislocarea discoidală.  

 Albinele lucrătoare din familiile materne, în medie, au lungimea trompei de 6,43 mm cu 

variaţia între 6,20 şi 6,74 mm, dimensiunea între proeminenţele tergitului-3 constituie 4,42 mm 

(4,26-4,74 mm), lungimea tergitului-3 – 2,07 mm (1,95-2,33 mm), lungimea sternitului-3 – 2,45 

mm (2,34-2,51 mm) şi lăţimea – 3,70 mm (3,29-4,36 mm), lungimea oglinzilor ceriere ale 
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sternitului-3 este de 2,16 mm (2,09-2,34 mm) şi lăţimea de 1,45 mm (1,42-1,46 mm), lungimea 

aripii mari din dreapta – 8,72 mm (8,24-9,14 mm) şi lăţimea – 3,18 mm (2,97-3,46 mm), indicele 

cubital – 2,23 (2,0-2,40), lungimea tarsului – 1,98 mm (1,89-2,17 mm) şi lăţimea – 1,12 mm 

(1,06-1,26 mm) [34]. 

 Albinele lucrătoare din familiile materne au dislocarea discoidală, în medie, de 90,22% 

pozitivă şi 9,78% neutră (tabelul 4.8). Coeficientul de variaţie la indicii studiaţi a oscilat între 

2,09% lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 şi 11,26%  lungimea sternitului-3.  

Tabelul 4.8. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile materne de la stupina 

“Albinărie”, mm  (n=5) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,43 ± 0,114 3,97 6,20 – 6,74 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,42 ± 0,083 4,21 4,26 – 4,74 

Lungimea tergitului-3 2,07 ± 0,069 7,48 1,95 – 2,33 

Lăţimea sternitului-3 3,70 ± 0,186 11,26 3,29 – 4,36 

Lungimea sternitului-3 2,45 ± 0,031 2,79 2,34 – 2,51 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,16 ± 0,047 4,90 2,09 – 2,34 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,45 ± 0,014 2,09 1,42 – 1,46 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,72 ± 0,214 5,49 8,24 – 9,14 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,18 ± 0,093 6,51 2,97 – 3,46 

Indicele cubital 2,23 ± 0,065 6,53 2,0 – 2,40 

Dislocarea discoidală, % + 90,22; n-9,78 6,42 81,2 – 94,7 

Lungimea tarsului 1,98 ± 0,052 5,83 1,89 – 2,17 

Lăţimea tarsului 1,12 ± 0,037 7,39 1,06 – 1,26 

 

 Albinele lucrătoare din familiile paterne, în medie, au lungimea trompei de 6,21 mm cu 

variaţia între 6,03 şi 6,41 mm, dimensiunea între proeminenţele tergitului-3 constituie 4,28 mm 

(4,17-4,42 mm), lungimea tergitului-3 – 2,05 mm (1,92-2,17 mm), lungimea sternitului-3 – 2,51 

mm (2,46-2,53 mm) şi lăţimea – 3,46 mm (3,33-3,59 mm), lungimea oglinzilor ceriere ale 

sternitului-3 este de 2,08 mm (2,02-2,15 mm) şi lăţimea de 1,42 mm (1,32-1,61 mm), lungimea 

aripii mari din dreapta – 8,65 mm (8,24-9,14 mm) şi lăţimea – 3,01 mm (2,94-3,13 mm), indicele 

cubital – 2,24 (2,0-2,40), lungimea tarsului – 1,93 mm (1,87-2,02 mm) şi lăţimea – 1,13 mm 

(1,06-1,21 mm). 

 Albinele lucrătoare din familiile paterne au dislocarea discoidală, în medie, de 71,2% – 

pozitivă, 25,68% – neutră şi 3,12% – negativă (tabelul 4.9). Coeficientul de variaţie la indicii 

studiaţi a oscilat între 1,09% – lăţimea sternitului-3 şi 9,0%  – indicele cubital. 
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Tabelul 4.9. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile paterne de la stupina 

“Albinărie”, mm (n=9) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,21 ± 0,048 2,30 6,03 – 6,41 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,28 ± 0,028 1,93 4,17 – 4,42 

Lungimea tergitului-3 2,05 ± 0,026 3,77 1,92 – 2,17 

Lungimea sternitului-3 2,51 ± 0,009 1,09 2,46 – 2,53 

Lăţimea sternitului-3 3,46 ± 0,032 2,75 3,33 – 3,59 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,08 ± 0,012 1,80 2,02 – 2,15 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,42 ± 0,033 6,99 1,32 – 1,61 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,65 ± 0,114 3,97 8,24 – 9,14 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,01 ± 0,020 1,95 2,94 – 3,13 

Indicele cubital 2,24 ± 0,067 9,00 2,0 – 2,40 

Dislocarea discoidală, % + 71,2;n25,68;-3,12 - 62,5 – 85 

Lungimea tarsului 1,93 ± 0,018 2,75 1,87 – 2,02 

Lăţimea tarsului 1,13 ± 0,023 6,02 1,06 – 1,21 

 

 Masa corporală a albinelor de la stupina „Albinărie”, la primul control de primăvară, a 

fost, în medie  pe stupină, de 127,29 mg cu variaţia între 115,54 şi 143,53 mg (tabelul 4.10). 

Tabelul 4.10. Masa albinelor lucrătoare de la stupina “Albinărie” la primul control de primăvară, 

mg, la 19.04.2013 

Lotul  n xSX   V, % Limite 

Familii materne 5 131,04 ± 5,232 8,93 117,36 – 143,4 

Familii paterne 9 124,97 ± 2,003 4,81 115,54 – 133,76  

Lotul de prăsilă  14 127,14 ± 2,290 6,74 115,54 – 143,4 

Media pe stupină 26 127,29 ± 1,612 6,33 115,54 – 143,53 

 

Masa  corporală a albinelor este influenţată esenţial de conţinutul tractului digestiv (guşii, 

intestinului mijlociu şi pungii rectale) [100].  

Masa albinelor lucrătoare din familiile materne era, în medie, cu 3,75 mai mare ca media 

pe stupină, cu 3,9 mg – faţă de lotul de prăsilă şi cu  6,07 mg – faţă de familiile paterne. 

Aşadar, în rezultatul cercetărilor indicilor morfo-productivi ale albinelor în anul 2013, a 

fost recomandat de format lotul de prăsilă din familiile de albine cu nr. 45, 25m, 14, 44, 77, 

11m, 17, 50, 43, 33, 74, 23, 22 şi 3, inclusiv:  
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- familii materne, care vor fi întrebuinţate pentru obţinerea şi transvazarea larvelor la 

creşterea mătcilor, nr.: 45, 25m, 14, 44 şi 77; 

- familii paterne, care vor fi întrebuinţate pentru creşterea trântorilor, nr.: 11m, 17, 50, 

43, 33, 74, 23, 22 şi 3.    

  

  Studiul indicilor morfo-metrici ale albinelor lucrătoare de la stupina de reproducere 

a mătcilor „Albinărie” în anul 2014.  Rezultatul cercetării indicilor morfo-metrici ale albinelor 

lucrătoare de la stupina „Albinărie” în anul 2014 au demonstrat, că lungimea trompei constituie, 

în medie pe stupină, 6,39 mm, dimensiunile între proeminenţele tergitului-3 era de  4,41 mm, 

lungimea  tergitului-3 – de 2,0 mm, lungime sternitului-3 – de 2,53 mm şi lăţimii – 3,58 mm, 

lungimea oglinzilor ceriere a sternitului-3 – de 2,11 mm şi lăţimea – de 1,45 mm, lungimea aripii 

mari din dreapta – 8,37 mm şi lăţimea – 2,99 mm, indicele cubital – 2,20 şi dislocarea discoidală 

pozitivă – 59,6% şi neutră – 40,4% (tabelul 4.11). 

Tabelul 4.11. Indicii morfo-metrici la albinele  lucrătoare de la stupină „Albinărie”, mm (n=21)  

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,39 ± 0,016 1,18 6,28 – 6,50 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,41 ± 0,023 2,34 4,22 – 4,57 

Lungimea tergitului-3 2,0 ± 0,008 1,90 1,93 – 2,53 

Lungimea sternitului-3 2,53 ± 0,021 3,79 2,26 – 2,75 

Lăţimea sternitului-3 3,58 ± 0,018 2,32 3,45 – 3,78 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,11 ± 0,008 1,74 2,04 – 2,18 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,45 ±0,012 3,81 1,31 – 1,55 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,37 ± 0,026 1,41 8,22 – 8,58 

Lăţimea aripii mari din dreapta 2,99 ± 0,025 3,84 2,69 – 3,33 

Indicele cubital 2,20 ± 0,044 9,12 1,97 – 2,93 

Dislocarea discoidală, % +59,6; 40,4n - 7,1 - 100 

Lungimea tarsului 1,91 ± 0,009 2,08 1,85 – 2,03 

Lăţimea tarsului 1,06 ± 0,006 2,58 1,02 – 1,13 

 

Aşadar, s-a constatat, că albinele din familiile materne aveau, în medie, lungimea trompei 

de 6,37 mm cu variaţia între 6,31-6,44 mm. Dimensiunea între proeminenţele sternitului-3 a 

variat între 4,29-4,57 mm, lungimea tergitului-3 – 1,93-2,07 mm, lungimea sternitului-3 – 2,51-

2,65 mm, lăţimea – 3,45-3,60 mm, lungimea oglinzilor ceriere – 2,09-2,16 mm, lăţimea – 1,39-

1,55 mm, lungimea aripii mari din dreapta  – 8,25-8,54 mm şi lăţimea – 2,97-3,33 mm, indicele 

cubital – 2,19-2,31 şi dislocarea discoidală pozitivă – 84,6-100% (tabelul 4.12). 
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Tabelul 4.12. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile materne de la  

stupina „Albinărie”, mm (n=4) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,37 ± 0,027 0,86 6,31-6,44 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,47 ± 0,062 2,76 4,29-4,57 

Lungimea tergitului-3 2,01 ± 0,030 2,99 1,93-2,07 

Lungimea sternitului-3 2,59 ± 0,033 2,56 2,51-2,65 

Lăţimea sternitului-3 3,54 ± 0,032 1,79 3,45-3,60 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,13 ± 0,014 1,35 2,09-2,16 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,47 ± 0,07 4,45 1,39-1,55 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,39 ± 0,073 1,75 8,23-8,54 

Lăţimea aripii mari din dreapta 3,07 ± 0,088 5,77 2,97-3,33 

Indicele cubital 2,23 ± 0,40 3,81 2,19-2,31 

Dislocarea discoidală, % +92,8; 7,2n - 84,6-100 

Lungimea tarsului 1,92 ± 0,010 1,35 1,89-1,95 

Lăţimea tarsului 1,06 ± 0,010 1,95 1,03-1,08 

 

Albinele lucrătoare din familiile paterne au avut, în medie, lungimea trompei de 6,40 mm, 

dimensiunea între proeminenţele sternitului-3 – 4,35 mm, lungimea tergitului-3 – 2,01 mm, 

lungimea sternitului-3 – 2,57 mm, lăţimea – 3,54 mm, lungimea oglinzilor ceriere – 2,12 mm, 

lăţimea – 1,44 mm, lungimea aripii mari din dreapta  – 8,37 mm şi lăţimea – 2,97 mm, indicele 

cubital – 2,17 şi dislocarea discoidală pozitivă – 69,7% (tabelul 4.13). 

Tabelul 4.13. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile paterne de la  

stupina „Albinărie”, mm (n=6) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,40 ± 0,036 1,40 6,28-6,49 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,35 ± 0,040 2,27 4,21-4,46 

Lungimea tergitului-3 2,01 ± 0,020 2,45 1,95-2,08 

Lungimea sternitului-3 2,57 ± 0,040 3,82 2,46-2,75 

Lăţimea sternitului-3 3,54 ± 0,020 1,58 3,47-3,62 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,12 ± 0,010 1,56 2,08-2,18 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,44 ± 0,010 1,72 1,40-1,47 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,37 ± 0,042 1,23 8,24-8,53 

Lăţimea aripii mari din dreapta 2,97 ± 0,033 2,73 2,90-3,13 

Indicele cubital 2,17 ± 0,050 5,29 1,99-2,28 

Dislocarea discoidală, % +69,7; 30,3n - 60,0-83,3 

Lungimea tarsului 1,94 ± 0,022 2,78 1,87-203 

Lăţimea tarsului 1,07 ± 0,016 23,76 1,03-1,13 
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Rezultatele studiului indicilor morfo-metrici ale albinelor lucrătoare de la stupina 

„Dănceni” au demonstrat, că albinele lucrătoare, în medie, au lungimea trompei 6,32 mm, 

dimensiune între proeminenţele tergitului-3 – 4,43 mm, lungimea tergitului-3 – 2,00 mm, 

lungimea sternitului-3 – 2,52 mm, lăţimea – 3,67 mm, lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-

3 – 2,13 mm, lăţimea – 1,47 mm, lungimea aripii mari din dreapta – 8,36 mm, lăţimea – 2,99 

mm, indicele cubital – 2,11 şi dislocarea discoidală pozitivă – 54,2% (tabelul 4.14). 

Tabelul 4.14. Indicii morfo-metrici  la albinele lucrătoare de la stupina „Dănceni”, mm  (n=16) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,32 ± 0,022 1,41 6,07 - 6,49 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,43 ± 0,018 1,67 4,31 - 4,59 

Lungimea tergitului-3  2,00 ± 0,006 1,23 1,97 - 2,05 

Lungimea sternitului-3 2,52 ± 0,010 1,60 2,46 - 2,60 

Lăţimea sternitului-3 3,67 ± 0,018 1,99 3,56 - 3,80 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,13 ± 0,024 4,46 2,01 - 2,44 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,47 ± 0,010 2,59 1,38 - 1,53 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,36 ± 0,024 1,15 8,23 - 8,62 

Lăţimea aripii mari din dreapta 2,99 ± 0,007 0,89 2,95 - 3,04 

Indicele cubital 2,11 ± 0,023 4,40 1,99 - 2,27 

Dislocarea discoidală, % +54,2; 45,8n - 0 - 86,7 

Lungimea tarsului 1,92 ± 0,011 2,24 1,87 - 2,04 

Lăţimea tarsului 1,08 ± 0,011 3,99 1,02 - 1,15 

 

 În rezultatul studiului indicilor morfo-productivi au fost selectate cele mai valoroase şi 

creat lotul de prăsilă pentru reproducerea mătcilor din familii materne şi paterne. Albinele 

lucrătoare din familiile materne  aveau, în medie, lungimea trompei 6,24 mm, lungimea 

tergitului-3 – 1,98 mm, lungimea sternitului-3 – 2,56 mm şi lăţimea – 3,65 mm, lungimea 

oglinzilor ceriere – 2,20 mm şi lăţimea – 1,46 mm, lungimea aripii mari din dreapta – 8,34 mm şi 

lăţimea – 2,98 mm, dislocarea discoidală pozitivă – 82,2% şi neutră – 17,8% (tabelul 4.15). 

Pentru creşterea trântorilor au fost selectate familiile paterne. Albinele lucrătoare din 

aceste familii aveau, în medie, lungimea trompei 6,31 mm, dimensiune între proeminenţele 

tergitului-3 – 4,43 mm, lungimea tergitului-3 – 2,01 mm, lungimea sternitului-3 – 2,52 mm şi 

lăţimea – 3,69 mm, lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 – 2,09 mm şi lăţimea – 1,47 mm, 

lungimea aripii mari din dreapta – 8,37 mm şi lăţimea – 2,99 mm, indicele cubital – 2,15, 

dislocarea discoidală pozitivă – 56,8%, neutră – 43,2%, lungimea tarsului – 1,93 mm şi lăţimea – 

1,09 mm (tabelul 4.16). 



 94 

Tabelul 4.15. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile materne de la  

 stupina Dănceni, mm  (n=3) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,24 ± 0,088 2,45 6,07 - 6,36 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,40 ± 0,030 1,18 4,37 - 4,60 

Lungimea tergitului-3 1,98 ± 0,01 0,77 1,97 - 2,00 

Lungimea sternitului-3 2,56 ± 0,012 0,81 2,54 - 2,58 

Lăţimea sternitului-3 3,65 ± 0,03 1,51 3,59 - 3,69 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,20 ± 0,12 9,37 2,06 - 2,44 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,46 ± 0,010 1,19 1,45 - 1,48 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,34 ± 0,017 0,35 8,32 - 8,37 

Lăţimea aripii mari din dreapta 2,98 ± 0,013 0,77 2,97 - 3,01 

Indicele cubital 2,16 ± 0,044 3,51 2,07 - 2,21 

Dislocarea discoidală, % +82,2; 17,8n - 80,0 - 86,7 

Lungimea tarsului 1,90 ± 0,018 1,61 1,87 - 1,93 

Lăţimea tarsului 1,06 ± 0,037 6,01 1,02 - 11,3 

  

Tabelul 4.16. Indicii morfo-metrici la albinele lucrătoare din familiile paterne de la 

stupina ”Dănceni”, mm  (n=10) 

Indicii xSX   V, % Limite 

Lungimea trompei 6,31 ± 0,015  0,62 6,27 - 6,38 

Dimensiune între proeminenţele tergitului-3 4,43 ± 0,040 2,38 4,31 - 4,59 

Lungimea tergitului-3 2,01 ± 0,011 1,41 1,98 - 2,05 

Lungimea sternitului-3 2,52 ± 0,020 2,12 2,46 - 2,60  

Lăţimea sternitului-3 3,69 ±0,032 2,32 3,58 - 3,80 

Lungimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 2,09 ± 0,018 2,30 2,01 - 2,15 

Lăţimea oglinzilor ceriere ale sternitului-3 1,47 ± 0,019 3,38 1,38 - 1,53 

Lungimea aripii mari din dreapta 8,37 ± 0,022 0,68 8,27 - 8,42 

Lăţimea aripii mari din dreapta 2,99 ± 0,14 1,21 2,96 - 3,03 

Indicele cubital 2,15 ± 0,037 4,53 2,0 - 2,27 

Dislocarea discoidală, % +56,8; 43,2n - 53,3 - 63,7 

Lungimea tarsului 1,93 ± 0,021 2,92 1,87 - 2,04 

Lăţimea tarsului 1,09 ± 0,014 3,48 1,05 -1,14 
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Aşadar, în baza cercetărilor indicilor morfo-metrici la pepiniera apicolă “Albinărie” în 

anul 2014 a fost selectat şi creat lotul de prăsilă pentru reproducerea mătcilor, precum: 

- familiile materne cu nr. 27, 43, 23 şi 33, care au fost utilizate pentru obţinerea şi 

transvazarea larvelor pentru creşterea mătcilor; 

- familiile paterne cu nr. 40m, 26, 40, 65, 79, 49 – pentru creşterea trântorilor. 

La pepiniera  “Dănceni” următoarele: 

- familiile materne cu nr. 29,16, 55; 

- familiile paterne cu nr. 1, 41, 32, 35, 9, 5a şi 10m. 

  

4.2. Studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor de albine 

Influenţa aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P şi a soluţiei algale „Chlorella 

vulgaris” asupra creşterii mătcilor de alnine. Rezultatele cercetărilor efectuate au demonstrat, 

că la 8 iunie 2011 masa mătcilor neîmperecheate  a constituit,  în medie, 195,9 mg cu variaţia 

între 180 şi 220 mg, a celor împerecheate, respectiv, 246,8 mg cu variaţia 230-257 mg, (tabelul 

4.17). 

Tabelul 4.17. Masa corporală a mătcilor nefecundate şi împerecheate  

la finele înflorii salcâmului alb, la 08.06.2011 

Indicii xSX   V, % Limite 

Masa mătcilor nefecundate  195,9 ± 5,784 6,60 180 – 220  

Masa mătcilor împerecheate 246,8 ± 2,396 2,17 230 – 257  

  

Pe parcursul sezonului activ au fost desfăşurate investigaţii cu utilizarea aditivilor 

nutriţionali la creşterea artificială a mătcilor de albine.  

 Rezultatele cercetărilor efectuate au demonstrat că, începând cu 16 iulie, familiile de 

albine-doici aveau 8-12 fagure în cuib, iar puterea – de 7-10 spaţii dintre fagurii populaţi cu 

albine. Familiilor de albine-doici li s-a dat câte o ramă cu 30-35 de larve transvazate şi au  fost 

hrănite zilnic cu sirop şi cu aditivi furajeri până la căpăcirea botcelor.  

 Astfel, s-a constatat, că albinele-doici martor I şi II din larvele transvazate 34-35 buc. au 

adoptat câte 19-22 buc. sau 54,3-64,7% (tabelul 4.18). Familiile de albine-doici, care  au primit 

sirop cu aditivul nutriţional Praimix-Bionorm-P, 100 şi 150 mg/l, au adoptat 21-24 de larve din 

30-32 sau 65,6-80%. 

Cel mai bine s-au prezentat familiile din lotul experimental IV, care au adoptat larve 

transvazate la creştere cu 15,3-25,7% mai mult decât în loturile martor I şi II. La bonitarea 

botcelor, la data de 26 iulie, s-a constatat, că la loturile martor masa lor a variat între 1,0 şi 1,05 

g, lungimea – 2,57-2,67 cm şi diametrul a fost de 1,22 cm (tabelul 4.19).   
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Tabelul 4.18. Influenţa aditivilor nutriţionali asupra acceptării larvelor transvazate, la 16.07.2011 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Puterea 

familiilor 

de albine 

Cantitatea 

de sirop 

administr

ată, l 

Numărul  

de larve 

transvazate 

Numărul  

larvelor 

acceptate 

buc. % 

I. Miere (martor I) 10 - 34 22 64,7 

II. Sirop din miere +apă 1:1 

(martor II) 
10 1,0 35 19 54,3 

III. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  7 1,0 32 21 65,6 

IV. Primix-Bionorm-P,  150 mg/l  8 1,0 30 24 80,0 

V. Primix-Bionorm-P,  200 mg/l  8 1,0 30 16 53,3 

VI. Soluţie algală+miere 1:1 10 0,5 30 18 60,0 

  

Tabelul 4.19. Influenţa aditivilor nutriţionali asupra masei, lungimii şi diametrului botcelor,  

la 26.07.2011 

L. Lotul 
Nr. 

botcelor 
Indicii xSX   V, % Limite 

I. Miere (martor I) 8 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,05±0,040 

2,67±0,025 

1,22±0,025 

10,82 

2,64 

5,77 

0,9-1,22 

2,7-2,8  

1,1-1,3 

II. Sirop  

(miere+apă) 1:1 

(martor II) 

18 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,0±0,021 

2,57±0,036* 

1,22±0,015 

8,99 

5,93 

5,08 

0,89-1,2 

2,3-2,9 

1,1-1,4   

III. Primix-Bionorm- 

P, 100 mg/l  

21 Masa, mg 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,04±0,019 

2,57±0,020 

1,23 ± 0,014 

8,38 

3,54 

4,10 

0,98-1,27 

2,4-2,8 

1,2-1,3 

IV. Primix-Bionorm-

P,  150 mg/l  

24 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,11±0,019*** 

2,77±0,024*** 

1,25±0,008 

9,40 

4,66 

3,40 

0,88-1,21 

2,3-2,8 

1,2-1,3 

V. Primix-Bionorm-

P,  200 mg/l  

2 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,94±0,045 

2,7±0,100 

1,2±0,00 

6,73 

5,24 

0,0 

0,9-0,99 

2,6-2,8 

1,2-1,2 

VI. Soluţie 

algală+miere 1:1 

17 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,14±0,016*** 

2,84±0,026***  

1,31±0,016*** 

5,62 

3,73 

5,04 

1,03-1,24 

2,6-3,0 

1,2-1,4 

 Notă: Semnificaţia diferenţelor dintre medii este autentică:  

 La masa botcelor (II-IV) ***B ≥ 0,999; (I-VI) *B ≥ 0,95; (II-VI) ***B ≥ 0,999;  

 La lungimea botcelor (I-II) *B ≥ 0,95; (I-IV) (II-IV) **B ≥ 0,99; (II-IV) ***B ≥ 0,999; 

(I-VI) (II-VI) ***B ≥ 0,999;  La diametru botcelor (I-VI) (II-VI) ***B ≥ 0,999. 
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Masa botcelor obţinute din lotul experimental IV (albinele-doici care au fost hrănite cu 

Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de sirop) este mai mare cu 60,0-110,0 mg sau cu 5,7-11,0% faţă de 

loturile martor I (*B ≥ 0,95) şi martor II (***B ≥ 0,999), diferenţa fiind semnificativă şi 

autentică. Lungimea botcelor este mai mare cu 0,1-0,2 cm sau cu 3,7-7,8% faţă de loturile martor 

I şi II (**B ≥ 0,99) [228]. Diferenţe semnificative s-au constatat şi în lotul VI (albinele-doici care 

au fost hrănite cu soluţie algală şi zahăr), masa botcelor este mai mare cu 8,6-14,0% (***B ≥ 

0,999) faţă de loturile martor I şi II, lungimea – 6,4-10,5% (***B ≥ 0,999) şi diametrul – 7,4% 

(***B ≥ 0,999). Coeficientul de variaţie a indicilor studiaţi are extremităţile între 0-10,82%. 

Masa corporală a mătcilor neîmperecheate, la 29 iulie, în loturile martor a fost, în medie, 

de 175,69-180,37 mg, limitele variind de la 157 mg până la 199 mg. La loturile experimentale 

masa corporală a mătcilor a fost de 174,62-182,31mg cu variaţia între 153 şi 202 mg  (tabelul 

4.20).  

Tabelul 4.20. Masa corporală a mătcilor neîmperecheate, la 29.07.2011 

L. 
Remediul administrat la un litru 

de sirop de zahăr 

Numărul

mătcilor 
xSX   V, % Limite 

I. Miere (martor I) 8 180,37 ± 4,91 7,70 159 - 199 

II. Sirop  (miere+apă) 1:1 (martor II) 16 175,69 ± 2,12 4,82 157 - 186 

III. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  19 174,62 ± 2,52 6,30 153 - 196 

IV. Primix-Bionorm-P,  150 mg/l  23 182,31 ± 2,33* 6,13 159 - 202 

V. Primix-Bionorm-P,  200 mg/l   1 176,0 ± 0,00** 0,00 176 

VI. Soluţie algală+miere 1:1 17 178,87 ± 2,01 4,64 166 - 204 

Notă: Semnificaţia diferenţelor dintre medii este autentică:  

       (II-IV) (III-IV) *B ≥ 0,95; (IV-V) **B ≥ 0,99. 

 

Cel mai bine s-au dezvoltat mătcile de albine din lotul al IV-lea, care au fost hrănite cu 

sirop  şi aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de sirop, având masa corporală, în 

medie, de 182,31 mg sau cu 1,94-6,62 mg mai mare comparativ cu loturile martor I şi II (*B ≥ 

0,95). 

Coeficientul de variaţie a masei corporale la mătcile neîmperecheate a fost maximal de 

7,70%. 

Masa corporală a mătcilor fecundate, la 5 august, a fost, în medie, între 223,67 mg (lotul 

I) şi 249,0 mg (lotul IV).  Mătcile din lotul IV, care au primit sirop cu Primix-Bionorm-P, 150 

mg/l de sirop, au avut masa corporală cu 26,19 mg mai mare decât cele din lotul martor I şi II 
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sau cu 9,1-11,7%. Potenţialul biologic al masei corporale a mătcilor împerecheate a fost de 270 

mg, iar coeficientul de variaţie fiind de 5,25-17,15%  (tabelul 4.21).   

Tabelul 4.21. Masa corporală a mătcilor împerecheate, la 05.08.2011 

L. 
Remediul administrat la un litru de 

sirop de zahăr 

Nr. 

mătcilo

r 

xSX   V, % Limite 

I. Miere (martor I) 3 229,0 ± 10,408 7,87 209-244 

I. Sirop  (miere+apă) 1:1 (martor II) 4 223,67 ± 17,18 17,15 181 – 270  

III. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  4 244,0 ± 7,29 5,98 216 – 249 

IV. Primix-Bionorm-P,  150 mg/l  7 249,86 ± 6,37 7,03 219 – 270  

V. Primix-Bionorm- P,  200 mg/l  1 243,0 ± 0,00 - - 

VI. Soluţie algală+sirop  de zahăr 1:1 5 232,4 ± 5,45 5,25 219 – 252  

 

Masa corporală a mătcilor din lotul al VI-lea, care au primit soluţie algală şi zahăr, a fost, 

în medie, de 232,4 mg sau cu 1,5 şi 3,9% mai mare decât loturile martor I şi II [32].  

 Aşadar, s-a constatat, că doza optimă a aditivului nutriţional Primix-Bionorm-P 

(simbiotic complex), utilizat în alimentaţia albinelor la creşterea mătcilor, este de 150 mg/l de 

sirop de zahăr. Hrănirea se efectuează zilnic, din calculul 1 litru de amestec la o familie de 

albine, din momentul introducerii ramei cu larve transvazate şi până la căpăcirea botcelor, timp 

de 5 zile. 

 La realizarea metodei propuse se asigură adoptarea larvelor transvazate la creşterea 

mătcilor de albine cu 15,3-25,7% mai mult faţă de loturile martor I şi II, sporeşte masa botcelor 

cu 60,0-110,0 mg sau cu 5,7-11,0%, lungimea – cu 0,1-0,2 cm sau cu 3,7-7,8%, diametrul – cu 

0,03 cm sau cu 2,5%. Masa corporală a mătcilor nefecundate creşte cu 1,94-6,62 mg sau cu 1,1-

3,8%, iar a celor împerecheate – cu 20,86-26,19 mg sau cu 9,1-11,7%. 

În baza cercetărilor efectuate, a fost elaborată „Metoda de creştere a mătcilor” cu 

utilizarea aditivului nutriţional  Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de sirop, care a fost brevetată [3]. 

 Utilizarea soluţiei algale „Chlorella vulgaris” în alimentaţia familiilor de albine 

crescătoare influenţează masa, lungimea şi diametru botcelor şi masa mătcilor crescute artificial 

[224].  

  Influenţa aditivului nutriţional Bilaxan asupra creşterii mătcilor de alnine. La 

creşterea mătcilor, albinele au fost hrănite la introducerea ramei cu larve transvazate în familiile-

doici (crescătoare), cărora li s-a administrat câte un litru de sirop cu aditivul nutriţional Belaxan, 

apoi zilnic câte 0,5 l de sirop până la căpăcirea botcelor (4 zile), la introducerea următoarei rame 
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cu larve transvazate siropul s-a administrat după aceeaşi schemă (prima zi câte un litru, apoi 0,5 l 

până la căpăcirea botcelor, 4 zile).     

Pentru determinarea condiţiilor optimale de realizare a metodei propuse a fost studiată 

influenţa aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor – asupra stimulării acceptării larvelor 

transvazate, sporirii masei, lungimii şi diametrul botcelor şi masei mătcilor. 

Familiile-doici au fost predestinate pentru creşterea mătcilor din larve tinere acceptate. Ele 

au fost selectate din numărul celor mai puternice, productive şi sănătoase familii, cu o dezvoltare 

normală şi însuşiri evidente de creştere, întreţinute în stupi orizontali de 20 de rame. 

Familiile-doici au fost pregătite prin orfanizare (fără matcă), efectuată în felul următor: de 

la ele a fost înlăturată matca şi tot puietul necăpăcit, lipsind-o de posibilitatea să-şi scoate o 

matcă nouă din larvele proprii. Cu 5-6 ore înainte de introducerea larvelor, matca, împreună cu 

puietul necăpăcit, s-a înlăturat din stup şi s-a introduc în alt stup. În familia-doică (crescătoare)  

s-a lăsat tot puietul căpăcit, fagurii cu miere şi păstură. Înainte de a introduce în familiile-doici 

ramele cu larvele transvazate în potiraşe, cuibul lor s-a micşorat în aşa mod, ca albinele să ocupe 

8-9 spaţii dintre rame în loc de 10-11 (în mod obişnuit). O atenţie deosebită s-a acordat izolării 

termice minuţioase a cuibului de sus şi din părţi.  

 Familiile de albine-doici au fost hrănite cu sirop de zahăr şi aditivi nutriţionali 

corespunzător pe loturi la 16.06.2013 câte un litru de sirop, iar la 17, 18, 19 şi 20.06.2013 – câte 

0,5 l sirop de zahăr cu aditiv furajer, la 21.06.2013 – câte un litru şi la 22, 23, 24 şi 25.06.2013 

câte 0,5 l sirop de zahăr cu aditiv furajer. 

 În primul experiment efectuat la stupina de reproducere „Albinărie” s-a constatat, că 

cele mai multe larve (28 buc. sau 93,33%) din numărul larvelor transvazate au fost acceptate la 

lotul III, care au primit sirop de zahăr cu aditivul nutriţional Bilaxan 100 mg/l (tabelul 4.22). 

Odată cu majorarea cantităţii de aditiv nutriţional la un litru de sirop procentul de acceptare se 

reduce până la 60,0% la lotul V, la care a  fost administrat sirop de zahăr cu Bilaxan 200 mg/l. 

Tabelul 4.22. Influenţa aditivului nutriţional Bilaxan asupra acceptării larvelor transvazate,  

la 21. 06. 2013 

L. 
Remediul administrat la 

un litru de sirop de zahăr 

Numărul de larve 

transvazate, buc. 

Numărul  larvelor acceptate 

buc. % 

I. Sirop de zahăr pur (martor) 30 17 56,67 

II. Bilaxan  50 mg/l  30 26 86,67 

III. Bilaxan  100 mg/l  30 28 93,33 

IV. Bilaxan  150 mg/l  30 22 73,33 

V. Bilaxan  200 mg/l  30 18 60,0 
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Rezultate satisfăcătoare (86,67%) au fost obţinute şi în lotul al II-lea, unde familiile-doici 

au fost alimentate cu sirop de zahăr şi aditiv nutriţionali în doză de 50 mg/l. Din cele 30 de larve 

transvazate, albinele-doici din lotul I-i (martor) au acceptat la creştere 17 buc. sau 56,67%. 

Cele mai mari botce au fost crescute în lotul al III-lea, masa fiind de 1,30 g sau cu 

47,73% mai mare ca în lotul martor, lungimea – 2,79 cm sau respectiv cu 12,5% şi diametrul – 

1,19 cm sau cu 9,17%, semnificaţia diferenţelor medii faţă de lotul martor este autentică (***B ≥ 

0,999) (tabelul 4.23).                      

Tabelul 4.23. Influenţa aditivului nutriţional Bilaxan asupra masei, lungimii şi 

diametrului botcelor, la 26. 06. 2013 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Număru

l 

botcelor 

Indicii xSX   V, % Limite 

I. 

 

Sirop de zahar pur  

(martor) 17 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,88 ± 0,066 

2,48 ± 0,036 

1,09 ± 0,008 

7,58 

5,98 

3,05 

0,8 – 1,0 

2,3 – 2,7 

1,0 – 1,1 

I. Bilaxan  50 mg/l  

26 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,95 ± 0,028*** 

2,74 ± 0,034*** 

1,06 ± 0,010** 

14,95 

6,14 

4,60 

0,7 – 1,3 

2,4 – 3,0 

1,0 – 1,1 

II. Bilaxan  100 mg/l  

28 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,30±0,024**** 

2,79±0,030*** 

1,19±0,010*** 

8,56 

4,86 

4,03 

1,2 – 1,6 

2,6 – 3,0  

1,1 – 1,3  

III. Bilaxan  150 mg/l  

22 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,90 ± 0,058 

2,50 ± 0,058 

1,07 ± 0,033 

11,11 

4,00 

5,41 

0,8 – 1,0 

2,4 – 2,6 

1,0 – 1,1 

IV. Bilaxan  200 mg/l  

18 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: 

masa (III-I) ***B ≥ 0,999; lungimea (II-I) ***B ≥ 0,999; (III-I) ***B ≥ 0,999;  

diametru  (II-I) *B ≥ 0,95; (III-I) ***B ≥ 0,999. 

 

Botcele crescute în familiile-doici, care au fost hrănite cu sirop şi Biloxan 50 mg/l (lotul 

II), aveau masa mai mare cu 7,95% şi lungimea – cu 10,48% faţă de lotul martor şi, respectiv, 

cele obţinute de la lotul IV – cu 2,27% şi 0,81% faţă de lotul martor.  
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Masa corporală a mătcilor neîmperecheate în lotul martor a constituit, în medie, 164,17-

175,2 mg (tabelul 4.24).  

Deci, s-a relevat, că masa corporală a mătcilor neîmperecheate în loturile experimentale a 

fost de 176,07-176,08 mg cu variaţia între 164 şi 213 mg sau cu 11,90-11,91 mg mai mare ca 

cele obţinute din lotul martor (**B ≥ 0,99). Masa mătcilor neîmperecheate din lotul al III-lea a 

fost cu 7,25% mai mare ca lotul (I) martor. Masa corporală a mătcilor împerecheate a constituit 

218-220 mg la loturile experimentale . 

Tabelul 4.24. Masa corporală a mătcilor neîmperecheate la  01.07.2013 

L. 
Remediul administrat la 

un litru de sirop de zahăr 

Numărul 

mătcilor 
xSX   V, % Limite 

I. Sirop de zahăr pur (martor) 13 164,17 ± 2,128  4,49 152 – 181 

II. Bilaxan  50 mg/l  16 176,07±3,119** 6,86 164 – 213 

III. Bilaxan  100 mg/l  13 176,08±2,524** 4,96 164 – 191 

IV. Bilaxan  150 mg/l  – – – – 

V. Bilaxan  200 mg/l  –  – – – 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: **B ≥ 0,99     

 

 În al doilea experiment, care s-a efectuat în prelungire la primul după căpăcirea botcelor 

(5 zile), s-a constatat, că familiile-doici, cărora li s-au administrat sirop de zahăr cu aditivul 

nutriţionali în doză de 50 şi 100 mg/l (lotul II şi III), din numărul total de larve transvazate au 

acceptat 63,33% sau cu 6,66% mai multe larve decât în lotul martor (tabelul 4.25). La mărirea 

dozei procentul de acceptare scade până la 46,67% (lotul IV).                                  

Tabelul 4.25. Influenţa aditivului nutriţionali Bilaxan asupra acceptării larvelor 

transvazate, la 26.06.2013 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Numărul de larve 

transvazate, buc. 

Numărul  larvelor acceptate 

buc. % 

I. Sirop de zahăr pur (martor) 30 17 56,67 

II. Bilaxan  50 mg/l  30 19 63,33 

III. Bilaxan  100 mg/l  30 19 63,33 

IV. Bilaxan  150 mg/l  30 14 46,67 

V. Bilaxan  200 mg/l  30 - - 

  



 102 

Cele mai  voluminoase botce au fost crescute în familiile experimentale din lotul II, care 

aveau masa de 1,31 g sau cu 39,36% mai mare ca în lotul martor,  lungimea – 3,14 cm sau cu 

19,85% (***B ≥ 0,999), diametrul – 1,16 cm sau cu 9,43% (**B ≥ 0,99) (tabelul 4.26).   

Tabelul 4.26. Influenţa aditivului nutriţionali asupra masei, lungimii şi diametrului botcelor,  

la 01.07.2013 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Numărul 

botcelor 
Indicii xSX   V, % Limite 

I. 

Sirop de zahăr pur 

(martor) 

5 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,94 ± 0,024 

2,62 ± 0,058 

1,06 ± 0,024 

5,83 

4,98 

5,17 

0,9- 1,0 

2,4 – 2,7 

1,0 – 1,1  

II. Bilaxan  50 mg/l  19 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,31±0,038*** 

3,14±0,039*** 

1,16±0,014** 

12,24 

5,26 

5,23 

1,1 – 1,6 

2,8 – 3,3 

1,1 – 1,3 

III. Bilaxan  100 mg/l  8 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,09±0,040** 

2,50 ± 0,065 

1,14 ± 0,018* 

10,35 

7,41 

4,55 

1,0 – 1,3 

2,3 – 2,8 

1,1 – 1,2 

IV. Bilaxan  150 mg/l  13 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,23±0,026*** 

2,71 ± 0,024 

1,20±0,020*** 

7,70 

3,18 

5,89 

1,1 – 1,4 

2,6 – 2,9 

1,1 – 1,3 

V. Bilaxan  200 mg/l  18 Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: (II-I) ***B ≥ 0,999; **B ≥ 0,99; 

(III-I) **B ≥ 0,99; *B ≥ 0,95; (IV-I) ***B ≥ 0,999. 

 

Diferenţe semnificative au fost obţinute după masa botcelor şi în lotul III, unde a fost mai 

mare cu 150 mg sau cu 15,96% faţă de lotul I (martor) (**B ≥ 0,99) şi la lotul IV, respectiv – cu 

290 mg sau cu 30,85% (***B ≥ 0,999), lungimea – cu 0,09 cm sau 3,4% (lotul IV-I), diametrul – 

cu 0,08 cm (III-I, *B ≥ 0,95) şi 0,14 cm (IV-I, ***B ≥ 0,999) faţă de lotul martor. 

  Volumul botcelor a variat la familiile experimentale între 1,10-1,27 ml, iar cele din lotul 

martor – 0,95 ml. 

 Masa corporală a mătcilor neîmperecheate crescute în loturile experimentale a variat între 

184,4 şi 193,1 mg, iar în lotul martor – 182,0 mg (tabelul 4.27). 
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Masa corporală a mătcilor neîmperecheate din loturile experimentale a fost cu 1,32-6,1%  

mai mare decât în lotul martor. 

Tabelul 4.27. Masa corporală a mătcilor neîmperecheate, la 04.07.2013 

L. 
Remediul administrat la 

un litru de sirop de zahăr 

Numărul 

mătcilor 
xSX   V, % Limite 

I.  Sirop de zahăr pur (martor) 5 182,0 ± 4,536 5,60 159 – 185 

II.  Bilaxan  50 mg/l  15 193,1 ± 3,194* 6,40 174 – 209 

III.  Bilaxan  100 mg/l  7 184,4 ± 3,664 5,26 172 – 196 

IV.  Bilaxan  150 mg/l  8 187 ± 6,100 9,23 170 – 221 

V.  Bilaxan  200 mg/l  – – – – 

 Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică: * B ≥ 0,95.                     

   

            Din rezultatele prezentate se observă, că cantitatea optimală a aditivului nutriţionali 

Bilaxan la  creşterea mătcilor, în lipsa culesului nectaro-polinifer, este de 50-100 mg/l de sirop, 

câte un litru la momentul introducerii larvelor transvazate, apoi câte 0,5 l până la căpăcirea 

botcelor (4 zile), după aceasta se introduce o altă ramă cu larve transvazate, iar albinele-doici 

sunt hrănite după aceeaşi chemă.     

 Aşadar, la realizarea procedeului propus la creşterea mătcilor se asigură acceptarea 

larvelor transvazate 63,33-93,33%, botcele crescute au masa mai mare decât lotul martor cu 

39,36-47,73%, lungimea, respectiv, – cu 12,5-19,85%, diametrul – cu 9,17-13,21% şi masa 

mătcilor neîmperecheate – cu 6,1-7,25%. 

 Avantajele utilizării procedeului de creştere a mătcilor de albine în lipsa culesului 

nectaro-polinifer şi rezervele de hrană din stup sunt reduse – oferă următoarele priorităţi ce 

constau în  sporirea acceptării larvelor transvazate la creştere, îmbunătăţirea calităţii botcelor şi 

mătcilor obţinute. 

  

Studiul influenţei aditivului nutriţional Bilaxan şi preparatului ME 

(Microorganisme Eficiente) asupra creşterii mătcilor de albine. În anul 2014, la pepiniera 

“Dănceni” din raionul Ialoveni s-a studiat influenţa aditivilor nutriţionali asupra acceptării 

larvelor transvazate, calităţii botcelor, masei mătcilor neîmperecheate şi fecundate. Pentru 

experimentul de la 13 mai au fost formate 3 loturi de familii crescătoare (doici), lotul I au primit 

sirop de zahăr pur (martor), lotul II – preparatul ME (Microorganisme Eficiente) 2,5 ml/l de 

sirop, lotul III – Bilaxan 100 mg/l de sirop. Familiilor crescătoare li s-au dat la creştere câte 30 

larve transvazate, totodată, ele au fost hrănite cu câte un litru de sirop de zahăr cu aditivi 

nutriţionali. Următoarele 4 zile până la căpăcire botcelor – câte 0,5 l de sirop cu aditivi furajeri.  
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Prin urmare, s-a constatat, că din 30 de larve transvazate şi date la creştere au fost 

acceptate 17-27 buc. sau 56,67-90,0% (tabelul 4.28). 

 

Tabelul 4.28. Influenţa aditivilor nutriţionali asupra acceptării larvelor transvazate, la 13.05.14 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Numărul de larve 

transvazate, buc. 

Nr.  larvelor acceptate 

buc. % 

I. Sirop de zahăr pur (martor) 30 27 90,00 

II. Preparatul ME,  2,5 ml/l  30 17 56,67 

III.  Bilaxan,  100 mg/l  30 17 56,67 

 

 Cele mai mari dimensiuni au fost depistate la botcele crescute în lotul al III-lea, care au 

avut lungimea de 2,96 mm, masa – 1,6 g şi diametru – 1,37 cm sau, respectiv – cu 0,4 cm, 0,38 g 

şi 0,26 cm mai mult faţă de lotul martor (tabelul 4.29). 

Tabelul 4.29. Influenţa aditivilor nutriţionali asupra masei, lungimii şi diametrului botcelor, 

 la 23.05. 2014 

L. 

Remediul 

administrat la un 

litru de sirop de 

zahăr 

Numărul 

botcelor 
Indicii xSX   V, % Limite 

I . 
Sirop de zahăr pur 

(martor) 
11 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,22 ± 0,070 

2,56 ± 0,075 

1,11 ± 0,035 

18,04 

9,24 

9,91 

1,0 – 1,6 

2,2 – 2,9 

0,9 – 1,2 

II.      
Preparatul ME,  2,5 

ml/l  
9 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

0,89 ± 0,026 

2,49 ± 0,042 

1,22 ± 0,022 

8,79 

5,10 

5,45 

0,8 – 1,0 

2,3 – 2,7 

1,1 – 1,3 

III.  Bilaxan,  100 mg/l  11 

Masa, g 

Lungimea, cm 

Diametru, cm 

1,6 ± 0,079** 

2,96 ± 0,104** 

1,37 ± 0,029*** 

13,01 

9,33 

5,51 

1,2 – 1,8 

2,5 – 3,2 

1,3 – 1,5 

Notă: semnificaţia diferenţelor medii este autentică:**B ≥ 0,99;  ***B ≥ 0,999. 

 

Masa corporală a mătcilor neîmperecheate, obţinute la 27 mai, a variat între 164,5 mg 

(lotul I) şi 174,3 mg (lotul IV) (tabelul 4.30).  
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Tabelul 4.30. Masa corporală a mătcilor neîmperecheate, mg, la  27.05.14  

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 

Numărul 

mătcilor 
xSX   V, % Limite 

II. Preparatul ME,  2,5 ml/l  10 173,8 ±  2,670 4,86 163 – 190 

III. Bilaxan,  100 mg/l  1 174,0 ±  0,00 0,00 174  

 

 Astfel, s-a relevat, că cele mai calitative mătci au fost obţinute la finele lunii mai şi până 

la mijlocul lunii iunie, masa lor fiind, în medie, de 238,92-252,06 mg (tabelul 4.31).  

Tabelul 4.31. Masa corporală a mătcilor împerecheate, mg 

Data cântăririi 
Numărul 

mătcilor 
xSX   V, % Limite 

23.05.2014 10 238,92 ± 6,728 5,63 225 – 265,7 

08.06.2014 16 252,06 ± 2,874 4,58 226 – 275 

16.06.2014 17 246,17 ± 4,241  7,31 221,0 – 270,0 

18.08.2014 21 227,1 ± 3,549 3,83 210 – 234,0 

29.08.2014 24 221,7 ± 3,967 4,00 212 – 236,2  

02.09.214 7 213,7 ± 4,789 4,48 205 –226,5 

  

Creşterea mătcilor în a doua perioadă a verii şi spre toamnă duce la reducerea masei 

corporale. Cele mai mici mătci fecundate au fost obţinute în luna septembrie, masa lor fiind de 

213,7 mg. 

 

4.3. Particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor de albine  

 La productivitatea familiilor de albine influenţează mai mulţi factori, printre care sunt şi 

metodele de creştere, organizarea şi efectuare a lucrului de prăsilă.  Materialul de prăsilă valoros 

poate fi reprodus prin lucrul de creştere a mătcilor. De valoarea mătcilor, calitatea şi potenţialul lor 

genetic depinde mult şi productivitatea familiilor de albine. 

Printre factorii care influenţează asupra calităţii mătcilor sunt metodele şi perioadele de 

creştere, vârsta, caracterele ereditare, starea familiilor crescătoare-doici, vârsta, numărul larvelor 

transvazate, baza nectaro-poliniferă etc.  

Pentru reproducerea materialului valoros şi selectat la stupinele de creştere a mătcilor se 

formează loturi de prăsilă, luându-se în considerare rezultatele bonitării şi caracterele lor morfo-

productive.  

În perioada de primăvara (martie-aprilie), după zborul de curăţire, se aleg mostre de albine 

şi se măsoară indicii morfo-metrici, ca: lungimea trompei, lungimea şi lăţimea tergitului-3, 
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sternitului-3, a glandelor cerifere a sternitului-3, a aripii mari din dreapta, a tarsului, dislocarea 

discoidală, indicele cubital etc. 

Pentru creşterea mătcilor la stupinele specializate se recomandă de format următoarele loturi de 

familii: materne, paterne, starter (începătoare, pornitoare), doici (crescătoare), familii incubatoare, 

ajutătoare, familii de îngrijire şi producere. 

Familiile paterne sunt destinate pentru creşterea trântorilor. Se recomandă ca familiile 

paterne să fie cele mai valoroase (clasa elita, elita-record) după indicii morfo-productivi 

(productivitate, rezistenţă la iernare, indicii morfo-metrici). 

Familiile materne sunt destinate doar pentru obţinerea larvelor tinere sau a ouălor pentru 

creşterea mătcilor. Este necesar ca acestea să fie selectate din cele mai valoroase (clasa elita-

record) şi care corespund standardului rasei Carpatice. 

Familiile starter (începătoare, pornitoare) sunt  destinate pentru primirea unui număr de 

larve şi hrănirea lor în primele 24 de ore după transvazare.  

Familiile crescătoare (doici) sunt destinate pentru creşterea mătcilor din larve tinere sau 

acceptate din familia pornitoare.  

Familiile incubatoare sunt destinate pentru maturizarea botcelor căpăcite şi întreţinerea 

mătcilor nefecundate în coliviile Titov până la introducerea lor în nuclee.  

Familiile ajutătoare, de îngrijire şi familiile de producţie sunt destinate pentru întărirea 

familiilor materne şi paterne, crescătoare, pornitoare, formarea incubatoarelor şi popularea 

nucleelor, formarea roiurilor destinate vânzării, obţinerii produselor apicole şi polenizării 

culturilor agricole. 

Pregătirea familiilor pentru creşterea mătcilor de albine 

Pregătirea familiilor paterne şi creşterea trântorilor. După revizia de primăvară, în 

mijlocul cuibului familiilor destinate pentru creşterea trântorilor, se introduc unu-doi faguri cu 

celule de trântori de culoare cafenie deschisă. Spaţiile dintre ramele cu faguri şi cele două rame 

vecine se măresc cu 5 mm. Cuibul se micşorează şi se izolează termic minuţios. În lipsa 

culesului nectaro-polenifer se utilizează hrănirea stimulatoare cu utilizarea aditivilor nutriţionali 

Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop [2] sau Bilaxan, 100 mg/l de sirop. La apariţia unui cules 

melifer, în mijlocul familiei paterne, se introduce o ramă cu o fâşie de ceară pentru clădirea 

fagurilor cu celule de trântori. 

 Pregătirea familiilor materne. Familia maternă se selectează din cele mai valoroase şi 

puternice conform indicilor morfo-productivi. Pentru stimularea ouatului mătcilor, familiile 

materne se hrănesc cu sirop de zahăr cu aditiv nutriţional Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de sirop, 

câte 0,5-1,0 l o dată la 6-12 zile conform procedeului elaborat [2]. 
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 Pregătirea familiilor-starter (pornitoare, începătoare). Ea se întreţine într-un 

compartiment al stupului cu 20 de rame, împărţit în două printr-un perete despărţitor. În al doilea 

compartiment se întreţine familia ajutătoare.  

Cu 5-6 ore înainte de a introduce larvele, din familie se îndepărtează matca şi tot puietul 

necăpăcit şi cuibul se micşorează. Cuibul familiei-starter se formează în felul următor: pe din părţi 

se aşează fagurii cu miere, apoi cu păstură, iar în mijloc – cei cu puiet căpăcit. Între ramele cu puiet 

se lasă un spaţiu de o ramă în care se va introduce rama cu larvele transvazate. După introducerea 

larvelor cuibul se izolează termic minuţios de sus şi din părţile laterale. 

Pregătirea familiei crescătoare prin orfanizare (fără matcă). Cu 5-6 ore înainte de 

introducerea larvelor, matca cu tot puietul necăpăcit se înlătură din stup şi se introduc într-un alt 

stup. Înainte de a introduce în familia-doică rama cu larvele transvazate în potiraşe, cuibul ei se 

micşorează şi se izolează termic de sus şi din părţi. 

Familiile-doici în lipsa culesului nectaro-polinifer se recomandă de hrănit cu sirop de zahăr 

şi aditivul nutriţional (Primix-Bionorm-P, 100 mg/l, câte 1,0 litru de la momentul introducerii 

larvelor până la căpăcirea botcelor, conform procedeului elaborat) [3]. Familiile-doici se 

recomandă de hrănit cu aditivul furajer Bilaxan, 100 mg/l de sirop, conform procedeului elaborat 

„Procedeu de hrănire a albinelor-doici” [5].  

Pregătirea familiei-doici fără orfanizare. Matca nu se înlătură din familie, însă se izolează 

cu gratia Hanemann, ca albinele din partea centrală a cuibului să crească puietul. În continuare, 

tehnica pregătirii familiilor-doici pentru primirea larvelor este aceeaşi ca şi în cazul bazat pe 

orfanizarea familiei.  

Îngrijirea familiilor ajutătoare şi de producţie. Acestor familii trebuie să se creeze 

condiţii optime pentru dezvoltarea şi sporirea puterii, îndeosebi primăvara timpuriu, ca deja la 

momentul pregătirii familiilor materne, paterne, starter, doici şi încărcării nucleelor ele să posede 

un număr mare de albine tinere şi puiet. Pentru simularea creşterii familiilor de albine în 

perioada de primăvară se recomandă hrănirea lor cu sirop de zahăr de 50%, în care se introduce 

aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, care include tulpini de lacto- şi bifidobacterii în cantitate 

de 1*10
6 

UFC/g, precum şi lactuloză, extract de drojdii, pectină, în cantitate de 50-200 mg/L de 

sirop. Hrănirea se efectuează din calculul: un litru de amestec la o familie de albine, seara, peste 

fiecare 10-12 zile, începând din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal 

[2]. 

Rezultatul procedeului propus constă în creşterea puterii familiilor de albine, a prolificităţii 

mătcilor, a numărului de puiet căpăcit şi în sporirea producţiei de miere. 

Obţinerea şi transvazarea larvelor tinere pentru creşterea mătcilor de albine. Pentru 

creşterea mătcilor se iau larve de 10-18 ore, dar nu mai mari de o zi după eclozionare. Mătcile se 
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pun într-un izolator pe 3 rame, limitate din ambele părţi de grile separatoare. În astfel de izolator, 

2 faguri de la margine conţin miere şi păstură, iar cel din mijloc (de culoare cafenie deschisă) – 

liber – este destinat pentru depunerea ouălor. Izolatorul se introduce la mijlocul cuibului. Peste 

trei zile, fagurele din mijlocul izolatorului cu ouăle depuse se introduce în partea centrală a 

cuibului acestei familii, iar în locul lui se introduce altul liber. În a patra zi, se pot alege larve 

pentru transvazare şi creşterea mătcilor. Larvele se iau din celulele situate în partea superioară şi 

centrală a fagurelui. După extragerea larvelor, fagurele se introduce în partea centrală a cuibului. 

Confecţionarea botcelor (potiraşelor, străchinuţelor din ceară). Botcele artificiale se 

confecţionează din ceară de culoare deschisă de calitate superioară sau obţinută dintr-un topitor 

solar. Ele se confecţionează cu ajutorul unui şablon din lemn tare (unul singur sau 5-10, unite 

într-un bloc). Şablonul reprezintă un bastonaş din lemn tare cu lungimea de 100-120 mm, 

diametrul de 8-10 mm cu capătul bine rotunjit şi şlefuit. Ceara se topeşte într-un vas pe baie de 

abur. În momentul înmuierii şablonului în ceară temperatura ei trebuie să fie de 70
0
C. Pentru ca 

şablonul să se îmbibe cu apă se ţine timp de 5-6 minute într-un  vas cu apă rece. După acea se 

scutură de apă şi se înmoaie de 3-4 ori în ceară topită: prima oară la adâncimea de 5-7 mm, a 

doua – de  4-5 mm, a treia – de 3-4 mm şi, dacă este necesar, a patra oară – la adâncimea de 2-3 

mm, apoi se va scufunda în apă rece, sucindu-l se va scoate de pe şablon. 

Montarea ramei de transvazare. Botcele artificiale se fixează cu ceară de nişte fâşiuţe 

din lemn, pe şipcile ramei de transvazare. Pe o asemenea ramă se fixează 2-3 şipci orizontale: 

una la distanţa de 3 cm de la bara superioară a ramei, celelalte – la un interval de 7 cm. Botcele 

artificiale se aranjează pe şipcă la distanţa de 3-4 cm una de alta. Pentru verificarea calităţii 

fixării botcelor rama se  scutură brusc, dacă nu cad, atunci rama este gata pentru transvazare. 

Rama cu botce artificiale se introduce în familia crescătoare timp de 30-40 min. pentru ca 

albinele să le şlefuiască. 

Transvazarea larvelor. Larvele se transvazează în laborator, în care se menţine 

temperatura aerului de 24
0
C şi umiditatea de 80%. Fagurele cu larve se fixează cu ajutorul unui 

prinzător de rame. Este necesar ca celulele să fie bine iluminate până la temelie. Pe fundul 

potiraşului se pune, din timp, puţin lăptişor de matcă sau miere. Această metodă se numeşte 

transvazare umedă. În acest caz, larva lunecă mai uşor de pe spatulă în potiraş. Lăptişorul se ia 

din celulele unor larve de aceeaşi vârstă, iar mierea – din celulele căpăcite. 

 

 

 Larvele se transvazează cu succes, de asemenea, pe uscat. Larvele din celule se 

transvazează în botcele artificiale cu lanţeta (spatula) (fig. 4.1). Când se ia larva, spatula se 

introduce sub spatele larvei şi, concomitent, se ia şi puţin lăptişor. La introducerea larvei în botca 

artificială, spatula se atinge uşor de fundul ei şi este trasă cu atenţie înapoi. Dacă nu se reuşeşte 

din prima oară a lua larva, se lasă şi se ia alta. Procesul tehnologic de transvazare este necesar de 
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efectuat cât mai urgent, pentru a nu admite zvântarea, uscarea, suprarăcirea sau supraîncălzirea 

larvelor. După transvazare, rama cu larve se introduce repede în familia-starter sau în familia-

doică. Rama  cu larve transvazare din laborator la stupul familiei-doică se transportă în lăzi 

portative. 

 

Fig. 4.1. Procesul tehnologic de transvazare a larvelor 

 

Creşterea larvelor în familii-starter (pornitoare). În familia pornitoare, ramele cu larve 

transvazate se introduc în spaţiile libere, pregătite cu 3-4 ore înainte. Ramele cu larve transvazate 

se introduc în familia-starter pentru 20-24 ore între ramele cu puiet. După aceasta, larvele primite 

se trec la creştere în familiile-doici. 

Creşterea larvelor primite în familiile crescătoare. De pe rama cu larve transvazate, 

scoasă din familia pornitoare, se înlătură botcele goale şi se introduc câte 25-30 larve în spaţiile 

pregătite din timp în familiile-doici. În familiile crescătoare ramele de transvazare se ţin până 

la căpăcirea botcelor – 4 zile. 

 Pentru stimularea familiei de albine-doici în adoptarea larvelor, sporirea lungimii, 

diametrului şi masei botcelor, masei corporale a mătcilor neîmperecheate şi fecundate, a  fost 

elaborată metoda de creştere a mătcilor cu utilizarea aditivilor nutriţionali.  

 Conform metodei recomandate, albinele-doici se hrănesc cu sirop de zahăr de 50%, în 

care se introduce aditivul nutriţional Primix-Bionorm-P, care include lacto- şi bifidobacterii în 

cantitate de 1*10
6 

UFC/g, precum şi lactuloză, extract de drojdii, pectină, în cantitate de 100-200 

mg/l de sirop, totodată, hrănirea se efectuează zilnic, din calculul 1,0 l de amestec la o familie de 
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albine, din momentul introducerii ramei cu larve transvazate şi până la căpăcirea botcelor, timp 

de 5 zile. 

 Rezultatul metodei propuse constă în stimularea adoptării larvelor transvazate la creştere, 

sporirea lungimii, diametrului botcelor şi masei corporale a mătcilor neîmperecheate şi 

fecundate. La realizarea tehnologiei menţionate se asigură adoptarea larvelor transvazate la 

creşterea mătcilor cu 15,3-25,7%, lungimea – cu 0,1-0,2 cm sau cu 3,7-7,8%, diametrul – cu 0,03 

cm sau cu 2,5%, masa corporală a mătcilor neîmperecheată – cu 1,94-6,62% mg sau cu 1,1-3,8% 

şi a celor împerecheate – cu 20,86-26,19 mg sau cu 9,1-11,7% [3]. 

 Această tehnologie a fost brevetată în Republica Moldova şi prezentată la Expoziţia 

Internaţională „Euroinvent-2014”, România, Iaşi,  unde a fost menţionată cu Medalia de Aur.   

Familiile-doici se recomandă de hrănit cu utilizarea aditivului nutriţional Bilaxan, 100 

mg/l de sirop, conform procedeului elaborat „Procedeu de hrănire a albinelor-doici”. Acest 

procedeu include administrarea  albinelor-doici sirop de zahăr de 50% cu adaos de 50-200 mg/l 

de aditiv nutriţional Bilaxan, zilnic, din ziua introducerii ramei cu larve transvazate în familia de 

albine-doici până la căpăcirea botcelor. Totodată, aditivul nutriţional Bilaxan conţine tulpini de 

lacto- şi bifidobacterii: Lactobacillus acidophilus cu titrul de 1x10
8 

UFC/g, Lactobacilus 

plantarum cu titrul de 1x10
8 

UFC/g, Lactobacilus bulgaricus cu titrul de 1x10
8 

UFC/g, 

Enterococus faecium cu titrul de 1x10
7 
UFC/g, Bifidobacterium bifidum cu titru de 1x10

8 
UFC/g, 

precum şi pectină, extract de drojdii, lactuloză şi lecitină. Hrana se administrează în cantitate de 

1,0 litri la o familie în prima zi de la introducerea ramei cu larve transvazate şi câte 0,5 l în restul 

zilelor, la introducerea următoarei rame cu larve transvazate siropul se administrează după 

aceeaşi schemă  [5].  

 Folosirea familiilor-incubatoare (finisoare). La a 10 zi după transvazarea larvelor, 

ramele cu botcele căpăcite se scot din familiile-doici. Botcele mărunte şi deformate se rebutează, 

celelalte se introduc în coliviile Titov asigurate cu candi.  

Coliviile Titov cu botce se montează în rame maturatoare şi se introduc în familia-

incubator. Peste 1-2 zile mătcile eclozionează. Cele mărunte, nedezvoltate, cu defecte fizice, care 

nu corespund standardului rasei Carpatice, se rebutează, restul se folosesc după destinaţie. 

 Împerecherea mătcilor de albine. Împerecherea mătcii cu trântorii în natură se produce 

numai în zbor, în aer liber. În timpul zborului de împerechere matca este urmărită de 100-300 de 

trântori, care formează un roi în urma ei, zburând cu o viteză mare în zigzag. Împerecherea se 

face în zilele senine şi călduroase între orele 13 şi 16, temperatura optimă fiind de 20-25
0
 C, fără 

curenţi puternici de aer, la înălţimea de 10-30 m şi la distanţa de până la 2 km de stup.  Zborul de 

împerechere durează 15-30 de minute, timp în care matca se împerechează cu 7-8 trântori. Când 

s-a acumulat o cantitate suficientă de spermă, la ultima împerechere, matca contractă camera 



 111 

acului şi se produce detaşarea bulbului penisului de organismul trântorului. La îndepărtarea 

bulbului penisului, care constituie semnul împerecherii, matca este ajutată de albinele lucrătoare. 

Sperma migrează şi este depozitată în timp de 12-18 ore în spermatecă. După împerechere, 

ovarele se dezvoltă intens, începe ovulaţia şi în 2-3 zile matca începe să depună ouă fecundate 

[23].     

Bonitarea botcelor, mătcilor de albine şi rebutarea lor. Calitatea botcelor se apreciază la 

a 9-10-a zi după transvazarea larvelor. Botcele se selectează după dimensiuni, iar  acele care au 

înălţimea mai mică de 1,9 cm se rebutează.  

Calitatea  mătcilor nefecundate tinere se apreciază după un complex de însuşiri, principala 

dintre care este masa vie. Mătcile mărunte cu abdomenul prea ascuţit sau scurt, cu pigmentaţie 

neomogenă, necaracteristică rasei Carpatice, se rebutează. Mătcile normale au abdomenul mare, 

rotund din părţi, care se îngustează treptat spre partea dorsală cu o pigmentaţie omogenă.  

Calitatea mătcilor fecundate se apreciază după modul de depunere a ouălor. Mătcile tinere 

de o calitate bună depun ouă fără întrerupere, în toate celulele la rând, iar ouăle sunt înclinate în 

aceeaşi direcţie. Ouăle în fagure, sunt situate simetric, începând ceva mai sus de centrul fagurelui 

şi răspândindu-se în toate direcţiile uniform. Puietul căpăcit de la aşa mătci este situat compact. 

Mătcile care depun puţine ouă sau cu goluri se rebutează. Bonitarea finală a mătcilor se face 

înainte de comercializare prin determinarea masei corporale cu balanţa CT-500 mg. 

Formarea nucleelor şi întreţinerea lor. Înainte de împerechere, mătcile nefecundate se 

introduc în nuclee speciale (stupi mici cu rame de dimensiuni mai mici ca cele obişnuite). 

Nucleele sunt destinate pentru întreţinerea mătcilor până la fecundarea lor. În acest scop, pot fi 

folosiţi şi stupii obişnuiţi, care se vor despărţi cu ajutorul unor pereţi despărţitori în mai multe 

compartimente, cu câte 2-3 rame de cuib obişnuite. 

O răspândire largă a căpătat stupul cu 4 nuclee (compartimente), ramele căruia sunt cu 

dimensiunea de ¼ a celor obişnuite de cuib. El s-a dovedit a fi destul de comod, fiind întrebuinţat 

la stupinele de creştere a mătcilor. Nucleele se instalează la o distanţă de 150-200 mm de la sol, 

direcţionate invers faţă de zborul albinelor din stupina de bază. 

La formarea nucleului, în cuib se introduce o ramă cu hrană (miere + păstură) şi o ramă cu 

faguri goi înmuiată în sirop de zahăr, care se pune în peretele despărţitor şi rama cu hrană. Această 

ramă matca o va folosi pentru depunerea ouălor. 

În momentul încărcării nucleelor cu albine, pentru a preveni zborul lor, în fiecare cuib, între 

rame se introduce o botcă sau matcă nefecundată în colivia Titov, iar pe fund – 100-120 g de candi     

(1 parte de miere calitativă: 4 părţi de zahăr pudră). 
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Pentru încărcarea nucleelor cu albine se folosesc familiile ajutătoare rezervate în acest scop 

sau familiile de îngrijire. Înainte de scuturarea albinelor în stupi este necesar de a găsi matca şi     

de a o izola pentru ca ea să nu nimerească în nucleu împreună cu albinele. 

Pentru o matcă se folosesc 150-200 g de albine. În familiile de îngrijire se lasă atâtea 

albine, câte trebuiesc pentru încălzirea puietului. După ce a început să depună ouă, matca se lasă 

pentru două zile să însămânţeze fagurii deplin, apoi se scoate din stup şi se foloseşte după 

destinaţie. În momentul introducerii unei mătci sau botce noi, albinele lucrătoare trebuie hrănite 

cu sirop de zahăr, câte 150-200 ml. Pentru creşterea unei mătci împerecheate se consumă 400 g 

de zahăr. 

Însămânţarea instrumentală a mătcilor de albine nefecundate se utilizează pentru 

obţinerea unor familii valoroase, noilor linii şi în selecţia materialului de prăsilă, ţinând cont că 

densitatea familiilor de albine la 1 km
2
 este mare şi este greu de găsit vetre izolate pentru 

împerecherea mătcilor. Însămânţarea instrumentală a mătcilor se efectuează în laborator cu 

ajutorul unui  aparat special şi a unui microscop „MBS-9”, conform instrucţiunii. 

Selectarea, împachetarea şi comercializarea mătcilor de albine fecundate. Colectarea 

mătcilor din nuclee se face dimineaţa, înainte de a-şi începe albinele zborul. Fecunditatea mătcii 

se determină după existenţa unei proaspete depuneri de ouă în faguri. 

 Mătcile selectate se marchează cu vopsea de acetonă, cu un marcher sau cu un semn special 

pe partea posterioară a toracelui. Mărimea semnului nu trebuie să depăşească 2 mm în diametru, 

după care  matca se introduce în pachetul de expediere unde preventiv s-a introdus hrană şi 6-10 

albine, apoi se fixează capacul şi astfel ea este gata pentru comercializare.  

Fiecare matcă pentru comercializare este însoţită de un certificat în care este indicat numărul 

matricol al mătcii, data ecloziunii, data începerii pontei, greutatea corporală a mătcii, rasa, linia, 

numărul familiei materne (paterne în cazul aplicării însămânţării instrumentale), denumirea 

stupinei, conducătorul stupinei sau apicultorul, data eliberării certificatului, denumirea 

organizaţiei care a eliberat certificatul [18, 95]. 

 

Eficacitatea economică a rezultatelor investigaţiilor. Familiile de albine din stupina 

„Albinărie” sunt utilizate pentru creşterea mătcilor şi obţinerea produselor apicole. Pe parcursul 

sezonului activ s-a obţinut, în medie, de la o familii de albine din loturile experimentale câte 

23,22 kg de miere (Primix-Bionorm-K), 25,32 kg (Bilaxan) şi, respectiv, 20,2 kg (martor) 

(tabelul 4.32).  

De asemenea, s-au obţinut, în medie, câte 9 mătci, 0,3-0,6 kg de ceară. Valoarea producţiei 

obţinute a fost calculată prin aplicare preţurilor comerciale la etapa actuală. Profitul total de la 

comercializarea producţiei apicole în lotul martor a constituit 1751 lei, iar în loturile unde s-a 
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utilizat Primix-Bionorm-P – 1971,5 lei, Primix-Bionorm-K – 1909 lei şi  Bilaxan – 2021 lei. 

Cheltuielile directe (salariu, zahăr, faguri artificiali, rame, etc.) totale, în medie, pentru 

întreţinerea şi exploatarea unei familii de albine au constituit 1300 lei. Profitul obţinut de la o 

familie de albine a variat între 451 şi 720,5 lei. 

În baza cercetărilor efectuate, a fost elaborată tehnologia de creştere a mătcilor de albine 

în baza utilizării aditivilor nutriţionali la stupinele de reproducere, aprobată pentru editare şi 

implementare de către Comisia de Zootehnie şi Medicină Veterinară a Consiliului Tehnico-

ştiinţific al Ministerului Agriculturii şi Industriei  al Republicii Moldova, proces verbal nr. 3 din 

18 decembrie 2013, ceea ce a contribuit considerabil la ameliorarea calităţii mătcilor de rasă 

Carpatică locală. 

Tabelul 4.32. Eficacitatea economică privind utilizarea aditivilor furajeri la creşterea albinelor 

  Indicii 

Loturile experimentale  

Sirop de 

zahăr 

(martor) 

Primix-

Biono 

rm-P 

Primix-

Biono 

rm-K 

Bila 

xan 

Efectivul familiilor de albine, buc. 90 

 S-a recoltat miere, în medie la o familie de albine, 

kg 
20,2 24,4 23,22 25,32 

Costul unui kg de miere, lei 50 50 50 50 

Profitul de la realizarea mierii, lei 1010 1220 1161 1266 

S-a realizat mătci, buc. 9 9 9 9 

Profitul de la realizarea mătcilor, lei 720 720 720 720 

S-a  produs ceară, kg 0,30 0,45 0,40 0,50 

Profitul de la realizarea cerii, lei 21 31,5 28 35 

Profitul total, lei 1751 1971,5 1909 2021 

Cheltuieli directe (salariu, zahar, faguri artificiali, 

rame), lei 
1300 1300 1300 1300 

Cheltuieli pentru procurarea aditivilor furajeri, lei  - 0,5 0,5 0,5 

Cheltuieli totale, lei 1300 1300,5 1300,5 1300,5 

Profitul, în medie, la o familie de albine, lei 451 671 608,5 720,5 

  

 Pentru ameliorarea calităţii mătcilor obţinute de la stupinele de reproducere se propune 

creşterea lor conform recomandărilor elaborate şi aprobate. 
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4.4. Concluzii la capitolul 4 

1. În rezultatul lucrului de ameliorare şi selecţie efectuat s-a relevat, că albinele lucrătoare 

din lotul de prăsilă de la stupina „Albinărie” au, în medie, lungimea trompei de 6,56 mm, 

dimensiunile între proeminenţele tergitului-3 – 4,97 mm, lungimea tergitului-3 – 2,31 mm, 

lungimea sternitului-3 – 2,90 mm şi lăţimea – 4,26 mm, lungimea oglinzilor ceriere ale 

sternitului-3 – 2,53 mm şi lăţimea – 1,53 mm, lungimea aripii mari din dreapta – 9,21 mm şi 

lăţimea – 3,48 mm, indicele cubital – 2,25 şi dislocarea discoidală pozitivă – 71,3%, neutră – 

28,7%.  

2. În baza studiului indicilor morfo-productivi ale albinelor lucrătoare, rezistenţei la 

iernare şi productivităţii au fost create loturi de prăsilă: 

- în anul 2011, la stupina „Albinărie”, au fost selectate familiile materne cu nr. 26, 9, 

19, 66, 32, 4 şi 53, care au fost utilizate pentru obţinerea şi transvazarea larvelor la creşterea 

mătcilor şi familiile paterne cu nr. 222, 10, 245, 68, 77, 34, 8, 25, 78, 31, 82, 1, 56 şi 88 – pentru 

creşterea trântorilor. 

- în anul 2013, la stupina “Albinărie”,  familiile materne – nr. 45, 25m, 14, 44 şi 77 şi   

familii paterne – nr. 11m, 17, 50, 43, 33, 74, 23, 22 şi 3.  

- în anul 2014, la stupina “Albinărie”, familiile materne – nr. 27, 43, 23 şi 33 şi 

familiile paterne cu nr. 40m, 26, 40, 65, 79, 49. 

 3. Albinele lucrătoare din familiile materne de la stupina „Dănceni” aveau, în medie, 

lungimea trompei de 6,24 mm, lungimea tergitului-3 – 1,98 mm, lungimea sternitului-3 – 2,56 

mm şi lăţimea – 3,65 mm, lungimea oglinzilor ceriere – 2,20 mm şi lăţimea – 1,46 mm, 

lungimea aripii mari din dreapta – 8,34 mm şi lăţimea – 2,98 mm, dislocarea discoidală pozitivă 

– 82,2% şi neutră – 17,8%.  

  În lotul de prăsilă au fost selectate familiile materne cu nr. 29,16, 55 şi familiile paterne 

cu nr. 1, 41, 32, 35, 9, 5a şi 10m. 

4.  S-a relevat, că rezistenţa la iernare a familiilor de albine de la stupina „Albinărie” este, 

în medie, de 87,75 %. Pe parcursul iernii familiile de albine au consumat, în medie, câte 10,46 kg 

miere sau  1,59 kg la un spaţiu dintre fagurii populaţi cu albine. 

 5. În perioada sezonului activ când lipseşte culesul natural (nectar, polen), este rezonabil 

de utilizat aditivul nutriţional Praimix-Bionorm-P şi suspensia algală „Chlorella vulgaris” cu 

zahăr 1:1, câte un litru la alimentaţia familiilor-doici, de la momentul transvazării larvelor până 

la căpăcirea botcelor (5 zile).  

 6. Doza optimală a aditivului nutriţional Praimix-Bionorm-P, utilizat la hrănirea 

albinelor-doici la creşterea mătcilor, este de 150 mg/l de sirop.  
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 7. Doza optimală a aditivului nutriţional Bilaxan, utilizat la  creşterea mătcilor, în lipsa 

culesului nectaro-polinifer, este de 50-100 mg/l de sirop, câte un litru în momentul introducerii 

larvelor transvazate, apoi câte 0,5 l până la căpăcirea botcelor (4 zile), după aceasta se introduce 

o altă ramă cu larve transvazate, iar albinele-doici sunt hrănite după aceeaşi schemă.     

 8. În baza cercetărilor efectuate, a fost elaborată tehnologia de creştere a mătcilor de 

albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali la stupinele de reproducere, care prevede pregătirea 

familiilor de albine prin stimularea lor cu utilizarea aditivilor nutriţionali Praimix-Bionorm-P, 

Bilaxan şi hrănirea familiilor-doici de la momentul introducerii ramei cu larve transvazate până 

la căpăcirea botcelor [3, 5].  
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  

Concluzii: 

1. În rezultatul cercetărilor efectuate au fost elaborate şi brevetate noi procese 

tehnologice, procedee de creştere şi hrănire a albinelor, precum şi metoda de creştere a mătcilor, 

care asigură sporirea productivităţii familiilor de albine, calităţii botcelor şi mătcilor. 

2. La creşterea mătcilor este necesar să  avem familii de albine puternice şi unul  din 

factori care influenţează la creşterea lor este hrănirea stimulatoare în perioada de primăvară. 

Utilizarea aditivului nutriţional Primix-Bionorm-P în nutriţia albinelor stimulează creşterea 

puterii familiilor cu 29,2-38,99%, prolificitatea mătcilor, puietului căpăcit – cu 41,9-50,2% şi 

asigură majorarea producţiei de miere de la salcâmul alb cu 43,2% faţă de lotul martor. În baza 

cercetărilor efectuate a fost elaborat şi brevetat „Procedeul de creştere a familiilor de albine” [2].  

 3. Suspensia algală „Chlorella vulgaris” contribuie la dezvoltarea mai bună a familiilor de 

albine, la creşterea numărului puietului căpăcit cu 7,82% şi a producţiei de miere cu 6,0% în 

comparaţie cu lotul martor. Pentru stimularea creşterii familiilor de albine în perioada de 

primăvară, când lipseşte culesul, este rezonabil de utilizat suspensia algală „Chlorella vulgaris” 

cu zahar 1:1, câte un litru o dată la 12 zile. 

4. S-a relevat, că utilizarea aditivului nutriţionali Primix-Bionorm-K, câte 150 mg/l de 

sirop de zahăr în nutriţia albinelor în perioada de primăvară când lipseşte culesul natural, câte un 

litru de amestec o dată la 12 zile, stimulează creşterea puterii familiilor cu 15,4-38,5% şi asigură 

majorarea producţiei de miere cu 16,4-38,53% faţă de lotul martor. 

5. Stimularea familiilor de albine întreţinute în stupi orizontali în perioada de primăvară 

cu administrarea aditivului nutriţionali Bilaxan 100 mg/l o dată la 12 zile, din primele zile a lunii 

aprilie până la începutul culesului melifer, de la  salcâmul alb, se poate obţine, în medie, câte 

27,5 kg, iar în stupi multietajaţi – câte 43,3 kg  de miere. În baza cercetărilor efectuate a fost 

elaborat şi brevetat „Procedeul de creştere a albinelor” [4]. 

 6. S-a relevat, că utilizarea aditivilor furajeri în alimentaţia albinelor la completarea 

rezervelor de hrană, de la a treia decadă a lunii august până la mijlocul lunii septembrie, 

rezistenţa la iernare a familiilor de albine constituie: Primix-Bionorm-K, 100 mg/l de sirop – 

86,0-100% şi Primix-Bionorm-K, 150 mg/l de sirop – 80,99%, Primix-Bionorm-P, 100 mg/l de 

sirop – 93,33-96,67% şi Primix-Bionorm-P, 150 mg/l de sirop – 100%, Bilaxan, 150 mg/l de 

sirop – 94,49%, soluţia algală „Chlorella vulgaris” – 46,0-91,67%, sirop de zahăr pur – 51,34-

94,44%. 

  7. Utilizarea aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P şi suspensia algală „Chlorella 

vulgaris” cu zahar 1:1, câte un litru la alimentaţia familiilor-doici, de la momentul transvazării 

larvelor până la căpăcirea botcelor (5 zile) se asigură adoptarea larvelor transvazate la creşterea 
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mătcilor de albine cu 15,3-25,7% mai mult faţă de loturile I şi II, sporeşte masa botcelor cu 60,0-

110,0 mg sau cu 5,7-11,0%, lungimea – cu 0,1-0,2 cm sau cu 3,7-7,8%, diametrul – cu 0,03 cm 

sau cu 2,5%. Masa corporală a mătcilor nefecundate – cu 1,94-6,62 mg sau cu 1,1-3,8% şi a 

celor împerecheate – cu 20,86-26,19 mg sau cu 9,1-11,7%. În baza cercetărilor efectuate a fost 

elaborată şi brevetată „Metoda de creştere a mătcilor” cu utilizarea aditivului nutriţional  Primix-

Bionorm-P, 150 mg/l de sirop, care a fost brevetată [3]. 

 8. Utilizarea  metodei de exploatare a familiilor-doici cu folosirea aditivului nutriţionali 

Bilaxan în cantitate de 50-100 mg/l de sirop la  creşterea mătcilor, în lipsa culesului nectaro-

polinifer, administrat câte un litru la momentul introducerii larvelor transvazate, apoi câte 0,5 l 

până la căpăcirea botcelor (4 zile), după aceasta se introduce o altă ramă cu larve transvazate, iar 

albinele-doici sunt hrănite după aceeaşi schemă – se asigură acceptarea larvelor transvazate  

63,33-93,33%, botcele crescute au masa mai mare decât lotul martor cu 39,36-47,73%, lungimea 

respectiv – cu 12,5-19,85%, diametrul – cu 9,17-13,21% şi masa mătcilor neîmperecheate – cu 

6,1-7,25%. 

 9. S-a remarcat, că cele mai calitative mătci au fost obţinute la finele lunii mai şi până la 

mijlocul lunii iunie, masa lor fiind, în medie, de 238,92-252,06 mg. Creşterea mătcilor în a doua 

perioadă a verii şi spre toamnă duce la reducerea masei corporale.  

10. Tehnologia de creştere a mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali 

asigură obţinerea unui profit de la 451 până la 720,5 lei de la o familie de albine. 

 

Recomandări: 

1. În scopul sporirii eficienţei şi productivităţii familiilor de albine se recomandă 

tehnologia de creştere a mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali la stupinele de 

reproducere ce a fost aprobată pentru implementare în producţie de către Comisia de Zootehnie 

şi Medicină Veterinară a Consiliului Tehnico-ştiinţific al Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare al Republicii Moldova (proces verbal nr. 3 din 18 decembrie 2013).  

2. La reproducerea şi creşterea mătcilor se recomandă evaluarea familiilor de albine 

conform indicilor morfo-productivi, selectarea lotului de prăsilă din familii materne şi paterne.  

3. Pentru stimularea dezvoltării şi majorarea productivităţii familiilor de albine în 

perioada de primăvară, în lipsa culesului nectaro-polinifer, este rezonabilă utilizarea aditivilor 

nutriţionali Primix-Bionorm-P [2], Bilaxan [4] şi suspensia algală „Chlorella vulgaris. Pentru 

creşterea mătcilor este recomandat de a fi  utilizat „Procedeul de hrănire a albinelor-doici” [5]  şi 

„Metoda de creştere a mătcilor” [3]. 
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Anexa 1. Caracterele morfo-productive ale  albinelor 

Tabelul A 1.1.  Masa corporală a albinelor lucrătoare 

 

L. 
Remediul administrat la un litru de 

sirop de zahăr 

Masa vie  a albinelor, 

mg 

Masa corporală 

fără intestin, mg 

22. 03. 2014 

I. Sirop pur (martor) 105,06 ± 0,390 77,73 ± 4,75 

II. Bilaxan, 100 mg/l  106,66 ± 2,088 75,67 ± 0,814 

III. Bilaxan, 150 mg/l  111,24 ± 4,119 80,45 ± 2,355 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  114,76 ± 3,013** 81,16 ± 2,350* 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  114,44 ± 4,967 80,05 ± 4,670 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  122,14 ± 1,765*** 81,75 ± 1,350 

18. 04. 2014 

I. Sirop pur (martor) 139,6 ± 6,778 92,4 ± 0,794 

II. Bilaxan, 100 mg/l  132,1 ± 3,835 90,4 ± 2,198 

III. Bilaxan, 150 mg/l  144,1 ± 0,985 95,8 ± 3,530 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  146,6 ± 2,779 91,5 ± 1,954 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  138,3 ± 2,131 97,3 ± 2,390 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  131,1 ± 2,315 92,6 ± 1,966 

30. 04. 2014 

I. Sirop pur (martor) 98,3 ± 5,937 68,6 ± 3,254 

II. Bilaxan, 100 mg/l  105,0 ± 5,026 71,3 ± 2,734 

III. Bilaxan, 150 mg/l  113,2 ± 2,702 71,1 ± 0,784 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  115,4 ± 6,183 72,2 ± 5,033 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  113,4 ± 1,858 72,2 ± 0,432 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  107,5 ± 2,439 70,9 ± 1,419 

12. 05. 2014 (la începutul înfloririi salcâmului alb) 

I. Sirop pur (martor) 108,5 ± 5,082 68,6 ± 2,740 

II. Bilaxan, 100 mg/l  125,3 ± 2,383 73,4 ± 1,457 

III. Bilaxan, 150 mg/l  112,7 ± 6,028 70,1 ± 2,972 

IV. Bilaxan, 200 mg/l  111,1 ± 4,101 65,5 ± 0,913 

V. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l  113,5 ± 4,441 70,9 ± 2,085 

VI. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  118,0 ± 3,792 72,7 ± 2,359 



Tabelul A 1.2.  Controlul familiilor de albine de la stupina „Albinărie”, 13. 05. 2012 (n = 5) 

L. 
Remediul administrat la un 

litru de sirop de zahăr 
Indicii 

Numărul 

fagurilor în 

familie, buc. 

Puterea 

familiilor, spaţii 

dintre fagurii 

populaţi cu albine 

Puiet căpăcit, 

sute de celule 

Rezerva de 

miere, kg 

Numărul fagurilor 

artificiali, buc. 

I. Sirop  de zahar 1:1 (martor) xSX   9,4 ± 0,600 8,2 ± 0,583 108,2 ± 9,281 10,6 ± 1,631 0,8 ± 0,200 

V, % 14,27 15,90 19,18 34,40 55,90 

II. Primix-Bionorm-K, 100 mg/l xSX   9,4 ± 0,510 8,8 ± 0,735 117,4 ± 7,743 7,8 ± 0,970 1,0 ± 0,316 

V, % 12,13 18,67 14,75 27,79 70,71 

III. Primix-Bionorm-P, 100 mg/l  xSX   12,0 ± 2,00 11,0 ± 2,00 148,25 ± 13,002 9,0 ± 1,871 1,0 ± 0,00 

V, % 33,33 36,36 17,54 41,57 0,00 

IV. Belaxan, 100 mg/l  xSX   10,6 ± 0,600 9,6 ± 0,600 137,2 ± 10,651 10,0 ± 1,761 1,2 ± 0,200 

V, % 12,66 13,97 17,36 39,37 37,27 
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Anexa  2. Acte de implementare 

Anexa 2.1.  Act de implementare a brevetului de invenţie nr. 538 Z 2012.08.31 

 “Procedeu de creştere a albinelor” la SRL “Albinărie” 
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Anexa 2.2.  Act de implementare în producţie a procesului tehnologic  

 „Metodă de creştere a mătcilor” 
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 Anexa 3. Brevete de invenţie de scurtă durată 

Anexa 3.1. Brevet de invenţie de scurtă durată, nr. 538  
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Anexa 3.2. Brevet de invenţie de scurtă durată, nr. 567 
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Anexa 3.3. Brevet de invenţie de scurtă durată, nr. 848 
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Anexa 3.4. Brevet de invenţie de scurtă durată, nr. 878  
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Anexa 4. Recomandări în producţie 

Anexa 4.1. Tehnologia creşterii mătcilor de albine. Recomandări 
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Anexa 4.2. Технология выращивания пчелиных маток. Рекомендации 
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Anexa 4.3. Utilizarea Chlorellei vulgaris în zootehnie ca aditiv biologic eficient. 

Recomandări 
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Anexa 5. Diplome şi medalii obţinute la Expoziţiile Internaţionale şi naţionale în anii 2013-2015 

 



 153 

 



 154 

 



 155 

 



 156 

 



 157 

 



 158 



 159 

 

                  

     Medalia de Argint –                        Medalia de Aur a  omului  gânditor, inventator –  

     Euroinvent, Iaşi, 2013                                                       Inventica, Iaşi, 2013 

 

 

    
Medalia de Aur – Inventica,               Medalia de Aur de la Salonul de invenţii şi noi tehnologii, 

                Iaşi, 2013                                                              Sevastopol,  2013    

      
 

Medalia de Argint –Infoinvent, 2013 
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   Medalia de Aur a  omului  gânditor, inventator – Inventica, Iaşi, 2014 
 

inventica2013@inventica.org.ro 
 
 

 
Medalia de Aur – Euroinvent, Iaşi, 2014 

 

     
                    Medalia de Aur – Proinvent,                      Medalia de Bronz – Proinvent, 

Cluj-Napoca, 2014                                       Cluj-Napoca, 2014

mailto:inventica2013@inventica.org.ro
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Anexa 6. Certificate de participare la Simpozioane şi conferinţe ştiinţifice Internaţionale 
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