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M
MĂCRIŞ, burboancă, Rumex acetosa, 

este o plantă erbacee din familia 
Polygonaceae, care are tulpina cu 
frunze numeroase in formă de săgeată, 
cu flori hermafrodite, verai, sau roşia
tice, reunite în verticile false. Fructul 
este asemănător cu o nucă cu trei 
feţe. Se cultivă in grădini pentru 
frunzele sale acrişoare care Împreună 
cu spanacul se folosesc in scop ali-

MScriş

menlar. Frunzele conţin multă 6are 
de măcriş (acid oxalic) şi acid tartric. 
Apicultorii folosesc măcrişul la neu
tralizarea efcctelor nocive provocate 
de consumul mierei de mană, dată 
uneori albinelor ca hrană in iarnă. 
V.n. Diaree. In acest scop frunzele se 
culeg din vară, se pun la păstrare în 
saci de hirlie la loc uscat; în ianuarie 
se face o fiertură de 2 kg frunze la
10 litri apă şi un volum egal de miere 
dindu-1 albinelor cald, turnat în ce
lulele unui fagure gol aşezat lîngă 
ghem. V.n. Diaree.

MAGNETUL DE APĂ, astfel denumit 
de A m b r u s t e r, sau condensa
torul metalic, este un dispozitiv ce 
se montează la fundul stupului spre 
leaţul din spate şi care constă dintr-o 
fîşie de tablă de 6/20 cm ce acoperă 
o tăietură făcută pe fund la locul 
indicat. Cum vaporii proveniţi din res
piraţia albinelor iarna se condensează 
acolo unde este punctul cel mai rece 
din spaţiul stupului, iar flşia de tablă 
va fi totdeauna mult mai rece decît 
pereţii stupului sau fagurii mărginaşi, 
ei vor fi atraşi acolo ca de un magnet, 
se vor condensa, iar apa se va scurge,
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uşor afară. V.n. Iernarea albinelor — 
fundul stupului.

MASCA pentru acopcrirea feţei api
cultorului atunci cind albinele sint 
iritate esto absolut nccesară, ştiut 
fiind că in primul rind albinele atacă 
faţa şi mai cu seamă ochii. Desigur 
că acest prim obiectiv de atac este 
înnăscut in instinctul lor de apărare; 
el le dă astfel siguranţa că adversarul 
va fi repede îndepărtat. Intr-adevăr, 
înţepăturile la faţă sint cele mai dure
roase şi uneori chiar periculoase, mai 
ales cind e înţepat ochiul care poate fi 
pierdut dacă nu se intervine de urgenţă. 
Nu este nevoie ca masca să stea in per
manenţă coborltă pe faţă cit timp 
se lucrează la stupi, ci ridicată pe borul 
pălăriei, gata oricînd să fie lăsată in 
jos, atunci cind apicultorul constată 
că albinele sint iritate şi dispuse să 
înţepe. Se intimplă ca zile întregi 
el să lucreze la stupi, fără să lase o 
dată masca jos. Masca se face din voal 
mătăsos, rar şi subţire, negru sau 
numai cu o porţiune !n dreptul feţii, 
căci prin această culoare se vede mai 
bine. Voalul trebuie să fie destul de 
lung, cel puţin pînă la briu şi destul 
de larg pentru ca pînza Bă stea depăr
tată de faţă; altfel albinele înţeapă 
prin ţesătură, acolo unde ea este in 
contact direct cu pielea. Pentru a 
preintimpina pătrunderea albinelor pe 
sub mască este bine ca marginea ei de 
jos să fie prinsă sub haină.

MĂTĂCIUNEA, busuioc de munte, 
roiniţă, busuiocul stupului, melisă 
turcească, Dracocephalum moldav ia, 
plantă erbacee din familia Labialae, 
adeseori asemănată cu melisa, are 
tulpina ramificată de la bază, inaltă 
de 50—70 cm; creşte in tufă deasă 
avlnd frunze lanceolate. Florile sint de 
culoare albastră-violetă, aşezate in

verticile; ele formează un spic, între
rupt la virful ramurilor, avînd corola 
bilabială. Glandele nnctarifere sînt în 
directa apropiere a ovarului, secretind 
chiar de la începutul înfloririi cea mai 
mare cantitate de nectar. Atlt florile 
cît şi frunzele secretă eteruri volatile, 
care, prin distilare, dau uleiuri pre
ţioase pentru industria cosmetică.

Albinele culeg de la mătăciune toată 
ziua, dar cantitatea cea mai mare de 
neclar o dă la amiază. In condiţii 
atmosferice favorabile, deci căldură şi 
umiditate potrivite — planta oferă 
pînă la 2—6 miligrame nectar la o 
floare cu un însemnat procent de 
zahăr. Cind este secetă, neclarul scade 
la jumătate. El este limpede, fără 
culoare, avînd un pronunţat parfum 
de lămîie. Producţia de nectar Ia ha 
este considerată de la 150—200 kg. 
înflorirea plantei durează 20 — 30 zile.

MATCA. Denumirea de matcă se 
dă acelei insecte din colectivitatea 
unei colonii, de obicei unică în stup, 
care asigură continuitatea speciei. 
Numai ea este in stare să dea ouă 
fecundate din care să se nască al
bine.

In afară de depunerea ouălor, matca, 
prin prezenţa ei permanentă in cuib,
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dă albinelor din colonie siguranţa unei 
continuităţi de vieţuire.

Albinele simt această prezenţă căci 
o dată cu schimbul de hrană îşi trans
mit una alteia ..substanţa de matcă" 
pe care o secretă glandele ei mandibu- 
lare. Lipsa măteii din colonie provoacă 
o mare tulburare. Albinele o caută 
pretutindeni; pe fagurii din stupi 
şi apoi pe afară unde fac zboruri de 
cercetare de jur-împrejurul stupului. 
După 2—3 ore, zarva se potoleşte, iar 
albinele încep să-şi clădească botei 
pentru creşterea altei mătci.

O colonie se pregăteşte să-şi crească 
o matcă nouă atunci cind datorită 
unui accident matca a murit sau a 
dispărut din colonie. In această situa
ţie albinele clădesc 1—2 botei aşa-zise 
de „salvare11 de obicei in mijlocul cuibu
lui — folosind larve de albine lucră
toare, care nu depăşesc virsta de 3 zile. 
De asemenea ele îşi schimbă matca 
dacă e prea bătrînă, sau are vreun 
defect; atunci numărul de ouă depus 
de ea fiind prea mic, secreţia sub
stanţei sale circulă într-o măsură in
suficientă intre albinele coloniei. In 
această situaţie albinele îşi clădesc 
botei fie pe marginea fagurilor, sau 
chiar pe mijlocul lor, îndrumind 
matca, spre aceste celule; sint aşa- 
numitele „botei de schimbare liniştită“, 
foarte apreciate de stupar. Numărul lor 
este redus Ia două sau cel mult trei. 
In sfirşit, cind instinctul de reprodu
cere a coloniei începe să se manifeste, 
albinele clădesc botei numai pe margi
nea de jos sau laterală a fagurilor, în 
preajma şi în continuarea puietului; 
la început botcile se fac din ceară 
reînnoită, căci aceasta se modelează 
mai uşor. Ele sînt denumite „botei de 
roire“, iar numărul lor nu e limitat. 
Sint colonii care clădesc pină la 
50—60 botei de roire pe care le con
struiesc in etape, la distanţă de cîteva

Matca

zile între ele, pentru ea viitoarele mătci 
să nu eclozioneze toate deodată.

Pregătirea şi construirea botcilor. 
Botca seamănă bine cu forma unei 
ghinde mari, ce stă în poziţie verti
cală. Lungimea botcilor este in medie 
de 3 crn, avînd diametrul minim de 
8 mm, cu fundul îngroşat, iar capaci
tatea lor este de 824 mm3 (Komarov). 
Cind însă in natură nu este cules, 
capacitatea lor e mai redusă, pină la 
728 mm3. S-au văzul şi din cele mici, 
care nu aveau mai mult de 295 mm3; 
desigur că valoarea măteilor crescute 
in ele era cu atit mai redusă. Cînd 
albinele pornesc creşterea cu lăptişor 
din stadiul de ou botca se construieşte 
mai largă şi mai lungă, în care caz se 
nasc mătci mari, bine dezvoltate; din 
contra, cînd pornesc creşterea de la 
larvă botcile sînt mai reduse.

Botcile mai largi dau posibilitatea 
larvei eclozionate din ou să aibă 
chiar din primele minute o mare canti
tate de hrană, ceea ce va influenţa 
in bine dezvoltarea viitoarei mătci.

Spre începuturile de botei albi
nele indrumează matca coloniei să 
depună ouă, sau chiar ele trans
portă în mandibule ouă fecundate 
luate din alte celule. După de
punerea oului, clăditoarele prelun
gesc pereţii-botcii, luînd forma unei 
ghinde puţin lărgită la mijloc şi ceva 
mai adunată spre virf.
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Poziţia botcilor pe fagure este verti
cală, stînd suspendate în golul din 
josul fagurilor sau pe laturile lor, 
dar numai pe faguri din cuib. Este o 
poziţie specifică creşterii de mătei; 
ea este cu totul diferită de poziţia ori
zontală a celulelor in care stau larvele 
de albine lucrătoare sau trintori.

în oricare din situaţiile arătate mai 
sus albinele Întăresc botca, aducind 
material in cea mai mare parte din 
ceară veche, deja prelucrată, pe care o 
iau fie de pe marginile fagurilor, 
fie din orice alt loc unde o găsesc in 
stup. Cu acest material îngroaşă baza 
celulei de botcă. Ele prelungesc pro
gresiv pereţii în timp ce larva din 
interior creşte, aşa fel încit, in cea de a 
doua zi, botca are pereţii de zece ori 
mai groşi decit celulele din faguri; 
culoarea lor e mai Închisă, provenită 
de la ceara veche recondiţionată, folo
sită în parte la construirea ei. In cea 
de-a noua zi de la depunerea oului, 
botca este Închisă cu un căpăcel făcut 
din ceară şi polen, prin care albinele 
lasă orificii mici, invizibile, pentru 
schimbul aerului necesar larvei.

Grija lor nu se opreşte aici, ci, parcă 
fiindu-le teamă că locaşul nu ar avea 
Încă pereţii destul de groşi şi de solizi, 
mai adaugă la exterior incă unul sau 
două straturi de ceară, in care ele 
cizelează desene hexagonale. După ce 
matca tinără s-a împerecheat şi a 
început in stup depunerea de ouă, 
botca este desfiinţată.

Oul, larva, nimfa şi matca nou&. 
După ce matca a depus un ou in 
începutul de botcă, albinele doici il 
iau in grijă. Nu insfi oricare albină- 
doică şi de orice virstă are aceâstă 
sarcină, ci numai albinele doici trecute 
de cinci zile.

Doicile, chiar inainte ca oului să i 
se desfacă coaja, varsă asupra lui o 
cantitate de lăptişor anumit, care nu

este la fel ca cel dat larvelor de albină 
lucrătoare sau trîntor. Această hrană 
pătrunde la embrionul viitoarei mătei 
prin coaja oului, si-l hrăneşte în 
mod deosebit.

In sfirşit, oului ajuns la maturitate, 
(de trei zile) coaja i se desface şi apare 
un mic viermişor alb-sidefiu, mic, 
apod, incit aproape nu se distinge cu 
ochiul liber; este larva de matcă, 
căreia de îndată doicile ii varsă din 
guşă cu dărnicie, mult lăptişor. In 
această hrană, larva începe să înoate 
mereu cu gura deschisă şi o soarbe 
lacom, fără ca să o termine, căci doicile 
o reînnoiesc mereu. Ele oferă larvelor 
de matcă această hrană glandulară de 
la început şi pînă la căpăcirea botcii, 
spre deosebire de larvele de albine 
lucrătoare, cărora le dau din ea numai 
în primele trei zile din viaţa lor lar
vară.

Matca matură, la ieşirea din botcă 
cintăreşte 270—350 mg, pe cind o 
albină are 100 mg. Aceasta se datoreşte 
exclusiv lăptişorului pe care-1 primesc 
continuu în mari cantităţi in toată 
perioada larvară, incit pe fundul 
botcilor rămîne lăptişor neconsumat. 
Cu cit matca va primi, in stare lar
vară, o cantitate mai mare de lăptişor 
şi va fi mai des şi bine Îngrijită de 
doici, iar acestea vor avea la dispoziţie 
mai multă hrană proteică pentru 
a ajuta secreţia glandelor faringiene, 
cu atit ovarele ei vor fi mai dezvoltate 
şi ea va fi mai prolifică. Intr-adevăr, 
abdomenul se extinde prin lăţimea 
ultimelor două tergite, tubuleţele ovi- 
gene se înmulţesc şi se lungesc, iar 
greutatea corporală este mai mare. 
Căpăcirea botcii are loc la sfirşitul 
celei de a opta sau a noua zi de la 
depunerea oului.

Larva de matcă işi Înlătură Învelişul 
corporal (nfiplrleşte) de patru ori tn pri
mele cinci zile de la ecloziune din ou;
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cea de a cincea năplrlire are loc in ziua 
a unsprezecea de la depunerea oului, 
iar cea de-a şasea — în ultima zi, cînd 
iinăra matcă virgină eclozionează din 
botcă, deci In a 16-a zi de la depunerea 
oului in începutul de botcă. Ţesutul 
învelişului nimfal necesită două zile; 
spre deosebire de cel al albinelor lucră
toare, învelişul nimfal al nimfei de 
matcă nu ajunge pină la fundul botcii; 
acolo rămin urme destul de însemnate 
din bogatul său ospăţ de lăptişor. 
Dc altfel o prelungire a acestui înveliş 
nici nu şi-ar avea roBtul, căci larva 
de matcă primind permanent drept 
hrană numai lăptişor — deci secreţie 
glandulară de cea mai bună calitate, 
aceasta nu lasă în intestinele ei nici 
un reziduu. In stadiul nimfal, de for
mare deplină a întregului organism, 
larva şi nimfa de matcă cresc ca formă 
şi greutate. Este un fenomen întllnit 
numai la mătci. Cercetătorul american 
Haydak M. a constatat că o larvă 
de matcă in momentul căpăcirii, 
deci cind ea ocupă întreaga botcă 
are o greutate de 129 mg începind 
de atunci pină la eclozionarea tinerei 
mătci din botcă, greutatea ei creşte 
încontinuu pînă ajunge la 270—350 mg, 
deci cu totul contrariu faţă de larva 
de albină lucrătoare, care pierde în 
această perioadă 20 mg din greutatea 
ce o avea în momentul căpăcirii.

Explicaţia acestui fenomen este ur
mătoarea: larva de matcă căpăcită, 
avind o botcă spaţioasă, largă şi în
toarsă in plan vertical, cu depozitul 
de lăptişor în partea de sus, din fundul 
botcii, poate primi în continuare hrană 
prin scurgere, spre gura ei, atît cit li 
cere organismul, pentru a suferi toate 
transformările organice şi a deveni 
o matcă bună.

In sfîrşit cu două zile înainte de 
eclozionarea măteii care are loc în 
cea de a 16-a zi de la depunerea oului,

Botcă de roire in diferite stadii:
I — lăptişor pe fundul botcii; 2 — larva de maică; 
3 — botei deschisă; 4 — botei că pic I i i  cu matei 
m a tu r i ;  5 — început dc botei; 6 — matei ce cclo- 

zioneaiă din botei; 7 — larvă de matcă

botca începe să se decoloreze la vîrf: 
din cafenie-inchisă îşi schimbă culoa
rea spre galbenă. Aceasta se datoreşte 
faptului că nimfa de matcă secretă 
din glandele sale mandibulare o sub
stanţă care dizolvă sau cel puţin 
Înmoaie vîrful botcii; albinele simţind 
că ea urmează să iasă la lumină, rod 
dinspre exterior stratul de ceară. 
In felul acesta ele uşurează munca 
tinerei mătci, care prin acest căpăcel 
mult subţiat îşi introduce una din 
mandibule şi cu o mişcare ca de foar
fecă, cu ajutorul celei de-a doua mandi
bule, taie un cerc perfect rotund in 
această ultimă barieră ce o desparte 
de lumea de afară. Zgomotul roaderii 
durează 25—30 minute, după care, 
căpăcelul rămas prins ca într-o balama, 
împins fiind cu capul se dă într-o 
parte, iar la marginea botcii apare 
tînăra matcă.
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Caractere morfologice şi fiziologice 
proprii mătcii faţft de albine. Matca 
are capul de formă triunghiulară, ochii 
ei au numai 3 500—4 000 de faţete 
(omnatidii) faţă de 4 000—4 500 cît 
au albinele şi 9 000—9 500 faţele cît 
au trîntorii.

L a  p i c i o a r e  matca nu posedă 
paneraşe de adus polen, căci ea nu 
are ce face cu ele, iar cu vremea, prin 
nefolosire, ele au dispărut; au rămas 
pe coapse numai nişte mici semne rudi
mentare.

A b d o m e n u l  este mai lung, 
de 18—20 mm, faţă de 10—13 mm 
cit este cel al albinei; el este ascuţit 
mult la vîrf şi nu are cele opt oglinzi 
cerifere la partea ventrală prin care 
albinele lucrătoare produc ceara. Greu
tatea sa corporală la naştere variază 
după sezonul în care s-a născut; astfel, 
după cercetătoarea H a r c e v a ,  măt- 
eile eclozionate toamna cintăresc mai 
puţin decît cele din vară, iar acestea 
Bînt depăşite de mătcile de roire, eclo
zionate în coloniile puternice.

C u l o a r e a  mătcii se deosebeşte 
de cea a albinelor lucrătoare, dar diferă 
de la rasă la rasă. V.n. Albina, rasele.

Acestea sint deosebirile aparente 
între matcă şi masa albinelor dintr-o 
colonie. Cele mai importante insă apar 
la organele ei interne. De pildă:

C a p a c i t a t e a  g u ş e i  unei 
mătei este jumătate cît a albinei, căci 
matca, fiind aproape permanent hră
nită cu lăptişor, hrană ce nu trebuie 
digerată şi nici depozitată în guşă, 
aceasta are o capacitate redusă. De 
asemenea stomacul mătcii este şi el 
mai mic; in schimb corpul gras la 
matcă e mult mai dezvoltat faţă de cel 
al albinei. Lanţul ganglionar nervos 
din abdomen are numai patru gan
glioni faţă de cei 5 ai albinei. Organul 
cel mai de seamă al mătcii şi care 
generează marea deosebire faţă de cel

al albinelor este aparatul reproducător, 
descris pe larg la locul potrivit. V.n. 
Albina, anatomia internă, aparatul de 
reproducere.

A c u l  mătcii prezintă unele dife
renţe faţă de cel al albinelor: nu are 
acele cîrlige marginale ca de undiţă, 
V.n. Albina, aparat vulnerant; e mult 
mai puternic, ceva mai lung şi puţin 
încovoiat. Cu el matca se serveşte 
la dirijarea poziţiei oului depus pc 
fundul celulei, dar mai ales cu ajutorul 
lui mătcile tinere atacă pe rivalele lor 
in luptele de întîietate ce 6e dau in 
colonie in anumite ocazii, după cum se 
va vedea mai departe. De asemenea 
veninul produs de glanda veniniferă, 
la matcă, este secretat numai la 
începutul vieţii sale; după citva timp, 
această glandă nu-1 mai secretă, iar 
ea se atrofiază, veninul se întăreşte 
şi din transparent cum e la tinereţe, 
devine brun închis. In această stare, 
matca îmbătrînită, nu mai are o 
armă eficientă de atac în lupta cu 
rivalele sale şi astfel se explică de ce 
in luptele ce se dau între mătei de 
vîrste diferite, cele tinere sînt tot
deauna victorioase.

O altă mare deosebire între matcă 
şi albină, pe care nu o putem clasifica 
nici intre cele aparente, nici în cele 
organic interioare, este mirosul său 
caracteristic, care diferă do la matcă 
la matcă, fiind un atribut cu totul 
subiectiv şi caracteristic. El este un 
produs complex al aparatului său 
reproducător, cu conţinutul vezicei 
spermatice neomogen, provenit de la 
seria de trîntori cu care ea s-a fecundat 
în timpul zborului de împerechere.

In acest complex intră şi acea se
creţie hormonală, produs al glandelor 
mandibulare şi căreia i s-a dat o 
denumire generică de „substanţă de 
matcă". Fapt cert este că mirosul 
propriu al mătcii este influenţat în
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parte de această secreţie transmisă 
întregii colonii şi care constituie unul 
dintre elementele de coeziune ale co
munităţii. Unii cercetători susţin că 
această secreţie „conţine o anumită 
aromă deosebită cu care se Îmbibă 
atmosfera din interiorul stupului. De 
indată ce acest miros dispare, fiecare 
albină simte că matca nu mai este 
In stup“ (F. T i c h y).

De aici se poate trage concluzia 
firească că matca e cea care imprimă 
mirosul său coloniei. Insă acest miros 
propriu al măteii este şi el influenţat 
de alte elemente din stup cum este de 
exemplu hrana pe care ea o primeşte 
de la albinele sale însoţitoare. Acest 
miros complex formează o unitate 
precis distinctă intre matca din stup 
şi albinele din colonie, diferenţiat 
Insă de la stup la stup. El este atit 
dc pătrunzător Incit albinele coloniei 
respective îl percep şi In afară de 
stup, cind, de pildă, albinele sînt în 
zbor de roire. Atunci roiul se adună 
in jurul măteii, de îndată ce ea s-a 
aşezat într-un anumit loc.

Mirosul măteii virgine abia ieşită 
din botcă apare numai după ce a fost 
hrănită cu lăptişor. Deci cînd o matcă 
eclozionează in colonia ei, substanţa 
de matcă apare la scurt timp. Nu 
acelaşi lucru se intimplă cu măteile 
care au eclozionat izolat In coliviile 
de incubare, în care au fost puse bot
cile pentru ca să fie ferite de atacul 
uneia eclozionate cu puţin înainte. La 
aceste tinere mătci izolate substanţa 
de matcă apare abia in a treia zi de 
la eclozionare. Cind insă in colivie 
se găseşte lingă tînăra matcă un grup 
mic de albine care o hrănesc din prima 
clipă a apariţiei, substanţa apare în 
prima sau cel mult a doua zi de la 
eclozionare. De aci se trage firesc o 
concluzie: că mirosul caracteristic 
provine de la secreţia proprie a mătei

lor, produsă de anumite glande, dar 
întreţinută de albinele doici ce o hră
nesc.

Substanţa are deosebita calitate de a 
fi inhibitivă pentru ovarele albinelor 
lucrătoare din comunitate, cărora le 
frinează dezvoltarea şi deci nu pot să 
creeze ouă. Numai cind o matcă a 
dispărut dintre albine, sau este epui
zată, iar substanţa nu mai circulă 
activ intre toate albinele coloniei, 
ovarele lucrătoarelor încep să se dez
volte; dacă au larve în cuib potrivite 
ca virstă, şi îşi clădesc botei, ovarele 
lor rămin inactive; in caz contrar ele 
continuă Bă se dezvolte, iar unele lu
crătoare chiar depun ouă, colonia de
venind atunci bezmetică, V.n.

De asemenea cînd o matcă descinde 
dintr-o linie cu caractere inferioare, 
slabe, dintr-o colonie săracă, ale cărei 
doici au hrănit-o in stare larvară cu 
puţin lăptişor, matca aceea va pro
duce puţină secreţie hormonală, care 
se va epuiza curind, iar atunci va fi 
înlocuită. Uneori chiar dacă o matcă 
e bună şi secretă destul de multă 
substanţă, dar are în stup o populaţie 
prea mare, căreia substanţa ei nu 
ajunge să fie împărţită suficient tutu
rora, albinele coloniei respective se 
pregătesc să-şi crească o altă matcă, 
considerînd-o epuizată pe cea exis
tentă. Cercetătorii atribuie tot aces
tei substanţe de matcă apariţia Bau 
nu a instinctului de roire in colonie. 
Ei au ajuns la această concluzie vă- 
zind că albinele clădesc botei atunci 
cînd secreţia substanţei de matcă se 
Împuţinează. In această privinţă un 
fapt cert este stabilit, că matca in 
prejma roitului este mai puţin hrănită 
cu lăptişor, iar ca o consecinţă, secre
ţia substanţei de matcă este micşorată. 
Roitul este însă rezultatul unor factori 
multipli. Albinele ce înconjoară matca 
găsesc substanţa pe capul, toracele,
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abdomenul şi picioarele ei, o ling şi o 
trec albinelor vecine o dată cu schim
bul de hrană. Ea este Împărţită apoi 
tuturor albinelor coloniei, fiecare trans- 
miţind alteia o parte din ceea ce a 
primit, constituind un element de coe
ziune, de unitate a acestui tot biolo
gic ce caracterizează colonia. E sufi
cient ca un număr redus de albine 
din colonie să fie in preajma ei şi să 
o lingă, pentru ca toate albinele să 
ia cunoştinţă de prezenţa sa în m ij
locul lor. Repeziciunea cu care îşi 
fac cunoscut absenţa sau prezenţa ei, 
a fost evidenţiată printr-o experienţă 
concludentă, făcută de doi cercetă
tori, Nixon şi Ribbands, care au dat o 
hrană cu izotopi fosforici numai la 
şase albine dintr-o colonie. A doua zi 
întreaga colonie, de 20 000 de albine, 
indicau prin radiaţie că au primit clte 
o părticică de hrană fosforată. Deci, 
o dată cu hrana primită de albine, 
substanţa de matcă circulă de la una 
la cealaltă in permanenţă, Intre toate 
albinele coloniei şi aceasta cu alit 
mai uşor, cu cit matca se deplasează 
destul de repede de pe un fagure la 
celălalt, iar albinele din suita ei se 
schimbă cînd ea trece pe alt fagure.

Cercetătoarea P e r e p e l o v a  a 
orfanizat un stup dind coloniei orfane 
o hrană extrasă din guşile albinelor 
luate dintr-un stup cu o matcă. Hrana 
fiind împărţită tuturor albinelor din 
colonia orfană, ele nu au mai clădit 
botei şi nici ovarele lor nu s-au mărit. 
Ca urmare practică a acestei preţioase 
observaţii, substanţa de matcă poate 
fi folosită în lucrările de prevenire 
a roitului, V.n. cit şi în frlnarea mani
festărilor unei colonii orfane care ar 
putea deveni bezmetică, V.n. Cercetă
toarea J . P a i n e  a mers şi mai de
parte: intr-o colonie orfanizată de 
două zile in care albinele Începuseră 
să clădească botei de salvare, iar ova

rele le erau deja mărite, a introdus o 
simplă fişie de hîrtie sugativă cu 
care a frecat in prealabil corpul unei 
mătei Împerecheată, dintr-un stup 
vecin. De Îndată albinele coloniei 
orfanizate, avlnd impresia prezenţei 
mătcii, au distrus botcile, iar ovarele 
li s-au micşorat devenind normale.

Cercetătorii au ajuns acum să pre
pare o substanţă de matcă pentru toate 
lucrările unde este necesar să se in
tervină cu ea. V.n. Substanţă şi Re- 
ginal.

Desigur că această „înşelare11 a al
binelor orfane nu poate fi de durată; 
după 2—3 zile ele încep din nou 6ă 
clădească botei. De aici s-a tras con
cluzia firească că in substanţa de matcă 
se află elemente hormonale care îm
piedică dezvoltarea ovarelor la albinele 
lucrătoare şi numai atunci cind ele nu 
mai au la dispoziţie această substanţă 
se trezeşte instinctul pentru creş
terea unei mătei noi. In lipsă de ouă 
sau larve potrivite in cuib, albinele 
autoconsumă lăptişorul produs de pro
priile lor glande faringiene, ovarele li 
se dezvoltă şi un anumit număr de al
bine devin albine ouătoare. V.n. Al
bine ouătoare.

S-a observat că albinele au o încli
nare naturală de selectivitate pentru 
matca lor, în raport de o matcă stră
ină cu care intră în contact.

Această selectivitate nu se manifestă 
la fel în tot timpul anului faţă de mat
ca proprie; de pildă albinele reacţio
nează mai puţin in această privinţă 
in timpul marelui cules, căci atunci 
instinctul de acumulare al hranei in 
stup este preponderent şi în plină des
făşurare. Atunci schimbarea mătcilor 
se face cu uşurinţă d« către stupar. 
Albinele dau mai puţină atenţie unei 
diferenţe ce ar fi intre substanţa de 
matcă ce o schimbau intre ele şi aceea 
produsă şi primită de la o matcă nouă.
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In atare situaţie totul se rezumă numai 
la faptul ca ele să nu fie lipsite de sub
stanţa circulatorie secretată de matcă 
In colonie.

Diverse manifestări de comportare 
a m&tcii în colonie. Obişnuit matca 
tlnără este o fiinţă sensibilă, căreia 
nu-i place lumina şi fuge de zgomot. 
Cu cit trece timpul şi îmbătrîneşte, se 
face mai greoaie in mişcări, mai puţin 
sperioasă şi nu se preocupă decît de 
lucrul său. Adeseori o găsim in m ij
locul albinelor depunind chiar ouă, 
atunci cind rama este scoasă Încet, fără 
a se da fum şi fără zgomot.

A t a c u l  b o t c i l o r .  Cind prima 
matcă tinără eclozionează, iar pe mar
ginea fagurilor se mai găsesc şi alte 
mătci In botei căpăcite, mătci care-şi 
aşteaptă rîndul să iasă la lumină, cea 
dinţii ieşită 6e grăbeşte să le distrugă. 
Dacă instinctul de roire s-a potolit şi 
deci albinele nu mai au nevoie de bot
cile existente pe faguri, permite tinerei 
mătci să le atace. Ea le roade lateral 
pereţii, realizind clte un orificiu mic 
pe unde Îşi introduce acul cu venin şi 
străpunge cu el pe fiecare rivală din 
botei, ucig!nd-o. Albinele lărgesc apoi 
acest orificiu şi elimină cadavrul celei 
ucise. Obişnuit matca repetă acest 
atac asupra a incă 2—3 botei, ca apoi 
albinele singure să continue opera 
aceasta destructivă.

Atacul tinerei mătci porneşte din- 
tr-un instinct de autoapărare; ea atacă 
pentru a nu fi atacată la rindu-i de 
viitoarele sale rivale. Nu rareori s-au 
văzut mătci eclozionind din botei 
puse in colivii de protecţie, care 
minate de acest puternic instinct, rod 
lateral propria lor botcă.

Cind eclozionarea unei mătci nu 
este consecinţa unei stări de organi
zare ci a uneia de roire, manifestările 
noii-născute, vor fi altele decit cele 
arătate mai sus.

S e m n a l e l e  emi se  rsau cin- 
t e c u l  m ă t e i l o r .  Cind mai sint 
numai 4—5 zile pină la ieşirea primului 
roi şi deci in stup albinele doici hrănesc 
deja cu lăptişor de matcă larvele abia 
eclozionate din ouă, matca bătrlnă de
vine neliniştită. Ea mai depune puţine 
ouă, căci albinele coloniei li dau porţii 
reduse de lăptişor; de aceea ea este 
vioaie şi mai uşoară, Sn vederea apro
piatului zbor al roiului. In aceste 
Împrejurări, uneori matca bătrlnă pro
duce un fel de sunete, pe care cerce
tătorii le-au asemănat cu un fel de 
cîntec ce se repetă cu atit mai des, cu 
cit se apropie momentul plecării roiu
lui primar.

Pină în ultimii ani (1960) se bă
nuia că aceste sunete sînt produse 
numai de măteile tinere, care pleacă 
cu roiul secundar sau terţiar; cerce
tătorul A 1 1 a n însă adlncind pro
blema, a văzut prin geamul Btupului 
de observaţie că însăşi matca bătrină 
a roiului primar produce acest „cln- 
tec“. Manifestările ei Insă nu se asea
mănă cu cele ale fiicelor sale care ur
mează să eclozioneze peste opt zile 
şi care sînt mai vioaie şi mai agresive. 
Matca bătrlnă produce aceste sunete 
numai cînd, circulînd pe faguri ajunge 
în apropierea botcilor cu larve, pe 
care nu numai că nu le atacă, dar stă 
lîngă ele, uneori chiar deasupra lor. 
După plecarea roiului, în stupul cu 
botei domneşte linişte încă 7—8 zile, 
cînd din nou se aude clntecul carac
teristic pînă eclozionează prima matcă. 
Dacă colonia nu vrea să mai roiască 
şi a doua oară, albinele lasă măteii 
posibilitatea să atace pe surorile ei 
care mai sint In botei, aşa cum s-a 
arătat mai sus. Atunci însă cind colo
nia roieşte şi a doua oară, albinele 
nu permit ca rivalele să se întllnească 
şi nici atacul să mai aibă loc. In 
această situaţie, mai ales dacă timpul
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de afară este potrivit ieşirii roiului, 
multe mătei tinere ajung la termenul 
de maturitate şi dacă ar sta in botei 
fără hrană, ar pieri de foame. De 
aceea printr-un mic orificiu pe care 
albinele coloniei il menţin deschis, 
doicile hrănesc mătcile captive în 
leagănul lor, pînă le vine rîndul să 
fie eliberate. Insă atunci aceste con- 
trarietăţi apărute pe deoparte intre 
matca tînără nou ieşită şi albinele 
care nu o lasă să-şi ucidă surorile din 
botei, şi pe de altă parte între matca 
nouă şi cele încă închise în botei, ne 
dau ocazia să vedem şi să auzim mani
festările de mînic ale ambelor tabere.

In primul rind mătcile închise in 
botei rod pe dedesubt căpăcelelc ca 
să eclozioneze, insă albinele înconjură
toare adaugă alt strat de ceară pe 
deasupra şi munca lor rămîne zadar
nică.

în acelaşi timp matca tînără caută 
să ajungă la botei, să le roadă şi să 
ucidă pe cele care-şi aşteaptă rîndul 
la eclozionare. Cum însă albinele nu-i 
permit apropierea de botei ţinînd-o 
departe de ele, matca aleargă pe fa
guri producînd un sunet prelung şi 
agresiv: tuut...! luut!... luutl... sau
alteori mai ascuţit şi prelung: z iip !_
ziip !_ ziip!... El este mai puţin
grav ca cel produs numai cu cîteva 
zile înainte, de matca bălrînă ce a 
plecat cu roiul primar.

Mătcile care sînt. încă in botei, 
răspund cu tonuri mai slabe, cu sunete 
•scurte, grave, înfundate: mac! mac! 
maci

Deci cind stuparu! va auzi aceste 
sunete prevestitoare de roit a roiului 
primar, fără r ă s p u n s u l  c e l o r  
d i n  b o t c i va şti precis că primul 
roi iese a doua zi, sau chiar in ziua 
respectivă. Cind se face Insă acel 
schimb de sunete amintit mai sus, 
apicultorul va şti c& acel roi este secun

dar şi că slupul va roi a doua sau a 
treia oară. V.n. Roiul şi roirea.

Mătcile tinere, neimperecheate, afla
te in colivii de păstrare, sau mătei 
împerecheate de curînd şi puse in 
colivii de expediţie, care stau in 
pachete unele lingă altele şi simt că 
în apropierea lor se găsesc alte mătei, 
produc şi ele aceste sunete.

Cercetătorul E. W  o o d, care a stu
diat astfel de manifestări a lăsat să 
eclozioneze pe palma lui o matcă 
nouă din botca ce o studia; matca a 
ieşit chiar în momentul cind stupul 
roia, iar roiul era in plin zbor în 
prisacă: ea şi-a luat de îndată zborul, 
dar eurind s-a înapoiat pe palma în
tinsă a cercetătorului unde era botca. 
După al doilea zbor, timp in care el 
a acoperit botca cu mina a doua şi a 
încălzit-o, la înapoierea mătcii, ea a 
început să emită sunetele respective şi 
totodată s-a năpustit asupra propriei 
sale botei incepînd să o roadă lateral.

Aceste sunete care se aud pînă la o 
distanţă de ciţiva metri de stup, 
se produc numai cind ovarele le sint 
mai restrinse, iar sacii traheeni res
piratori nu sînt comprimaţi. După 
împerechere, mătcile produc mai rar 
aceste sunete, deoarece sacii traheeni 
sint comprimaţi de extinderea ovare
lor ce au luat proporţii mari. S-au 
observat insă mătei de 1—2 ani care 
scot asemenea sunete, dar numai iu 
perioadele cind se găsesc in diapauză 
(perioada cind nu ouă) şi nu sint încă 
hrănite cu lăptişor mai mult, pentru 
ca ovarele să-şi reia dezvoltarea şi 
funcţia lor normală. In această situaţia 
sunetele scoase se deosebesc de cele 
ale mătcilor tinere, printr-un ton mai 
grav. Se pare că ele sint cauzate de 
presiunea aerului emis prin capetele 
stigmatelor, concomitent cu o vibrare 
imperceptibilă a aripilor pe sens ori
zontal.
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L u p t a  î n t r e  m ă t c i  i n  
s c o p u l  s e l e c ţ i o n ă r i i  l or .  
In mod obişnuit, inlr-o colonie nu 
trăiesc mai multe mătci; rareori se 
găseşte In acelaşi stup atit matca bă- 
trină cit şi cea tînără. Situaţia aceasta 
Insă nu este de durată, iar cea bătrlnă 
va dispare curînd. Apariţia mai multor 
mătci într-o colonie are loc atunci 
cînd după roirea primară sau mai ales 
secundară, din botei apar deodată o 
serie de mătci tinere, fie că albinele 
intenţionat le-au lăsat să iasă, fie că 
rămînlnd nesupravegheate au profi
tat de zarva ieşirii roiului şi atunci 
au ros repede căpăcelul plecînd şi ele 
cu roiul. Cum rivalitatea intre mătci 
este atavică, avind la bază legea de 
Belecţie naturală, măteile se caută şi 
se găsesc uşor datorită simţului miro
sului lor dezvoltat. Atunci începe o 
luptă pe viaţă şi pe moarte. Ele se 
prind strins una de alta corp la corp şi 
caută să se sfişie cu mandibulele şi să 
se străpungă cu acul.

O dată liniştea restabilită în colo
nie, matca victorioasă, singură în 
stup, nu mai scoate acele sunete ascu
ţite de luptă, ci se plimbă pe faguri, 
timidă, fără ca albinele să-i dea o 
atenţie deosebită, aşa cum dau obiş
nuit unei mătci fecundate.

împerecherea şi fecundarea măteii. 
Cînd timpul este frumos, fără ploaie, 
cald de peste 18°C şi fără vînt, după 
2—3 zile de la ieşirea din botcă, matca 
tînără, fie forţată de albine, fie ca 
urmare a instinctului de împerechere, 
iese din stup pe seîndura de zbor. îşi 
curăţă aripile cu picioarele poste
rioare; îşi curăţă ochii şi antenele; îşi 
pipăie abdomenul şi după această 
minuţioasă toaletă, începe primul 
z b o r  de  r e c u n o a ş t e r e .  Ea 
dă ocol stupului, observind unele par
ticularităţii ca să nu greşească urdi
nişul, la înapoiere.

In timpul acestui prim zbor, nici 
un trîntor nu se preocupă de prezenţa 
ei, căci glandele ei mandibularc încă 
nu secretă acel miros pătrunzător pe 
care orice femelă dintre vieţuitoarele 
lumii îl are, în momentul căldurilor 
de împerechere.

Ea zboară în aer şi după aproape un 
sfert de oră, cind se înapoiază, rein
tră in stup o dată cu albinele culegă
toare.

Incepind de atunci şi pină cind 
matca iese in zborul de împerechere, 
albinele coloniei par că nici nu se 
uită la ea; ba uneori o tratează chiar 
cu oarecare brutalitate. Albinele din 
juru-i o împing cu capul, unele se 
introduc pe sub dînsa ca şi cînd ar voi 
s-o răstoarne, în timp ce altele mai 
puţin agresive o hrănesc. Aceste ma
nifestări sint îndemnuri ca matca să 
iasă mai curînd în zborul de împere
chere, pentru care se pregăteşte. Ma
nifestările ei în acest timp sînt ciu
date. Din cînd în cînd îşi îndoaie ab
domenul, făcînd eforturi vizibile. Cu 
aceste mişcări exercită un fel de gim
nastică funcţională a aparatului său 
sexual, lărgindu-şi vulva. Cu abdo
menul ea produce vibraţii care pe 
măsură ce se apropie ziua zborului, 
sînt tot mai dese. Faţă de aceste semne 
care denotă că se pregăteşte de zborul 
împerecherii, albinele par tot mai 
binevoitoare cu tînără matcă, pe care 
o hrănesc mai des. După trecerea altor 
2—3 zile de la primul zbor de recu
noaştere, ea este pregătită fizic pentru 
actul împerecherii, căci vulva ei s-a 
dezlipit şi deci organul masculului 
va putea pătrunde uşor în vagin. 
Acel miros caracteristic al rutului se 
creează in această perioadă de călduri, 
datorită în special unei hrăniri mai 
abundente cu lăptişor, care activează 
glandele şi-i dă un surplus de energie. 
Cînd vine timpul pentru zborul de
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nuntă albinele coloniei bat activ din 
aripi şi fac un du-te-vino dinspre 
locul mătcii spre urdiniş. Cind ea 
apare In pragul stupului, albinele 
parcă ar sili-o să-şi ia mai repede 
zborul. Zborul obişnuit de Împere
chere are loc între orele 11 şi 17. Ma
joritatea mătcilor se reţin să-l facă 
dacă afară timpul este potrivnic, noros, 
cu ploaie sau vint tare. Totuşi sînt 
şi mătei care ies în condiţii atmosfe
rice mai puţin bune; acelea însă mai 
totdeauna au puţină spermă, sint puţin 
prolifice, iar stuparul trebuie să le 
aibă in evidenţă pentru înlocuire. In 
condiţii atmosferice nepotrivite nici 
trîntori prea mulţi nu ies la zbor şi 
de aceea matca, in zborul său de îm
perechere, preferă zile senine, liniş
tite, cel mult cu un vînt ce abia adie. 
Trîntorii sînt atunci în mare număr 
afară. Zborul vertiginos al mătcii, dar 
mai ales mirosul său de matcă în căl
duri, pe care-1 secretă glandele mandi- 
bulare, se răspîndeşte în largul stu- 
pinii; trîntorii zboară în grupe în 
anumite locuri de lntîlnire spre care 
se îndreaptă şi matca în zborul ei; 
albinele culegătoare ocolesc aceste 
locuri de întllnire, pentru a nu-i stin- 
jeni. Acest instinct de împerechere 
este atît de puternic incit mătcile 
care ies în zbor, dacă nu intilnesc trin- 
tori, se duc in căutarea lor pînă la 
depărtări de 10—15 km. Obişnuit 
Insă mai întotdeauna cind mătcile 
ies pentru împerechere, se găsesc trin- 
tori să se împreuneze cu ele. Aceştia 
fie că sînt din propria prisacă, sau 
veniţi din alte părţi, simt că a sosit 
ceasul mult aşteptat pentru care au 
fost creaţi. Cu ochii lor cu multe faţe
te, o văd c& se Înalţă repede şi zboară 
fulgerător. De asemenea sensibilita
tea organului de percepere a mirosului 
mătcii le dau de veste că in Împreju
rimi zboară o matcă ieşită pentru îm

preunare; ei urmează cu grabă zborul 
acela, ce-i cheamă punindu-le la în
cercare puterile. In cursa aceasta 
obositoare, pe care matca o prelun
geşte adesea, ea face mişcări de înşelare 
a gloatei urmăritorilor. Uneori întreg 
grupul, matcă şi trîntori urmăritori, 
coboară fulgerător din înălţime, pînă 
aproape de pămînt, ca apoi din nou 
să se avinte in înălţimi. Se pare că 
natura a impus acest zbor, în special 
trlntorilor, pentru ca să se poată 
îndeplini mai bine şi mai complet 
actul împerecherii. Intr-adevăr, cu 
cît sacii lor traheeni vor fi mai vo- 
luminoşi, plini de aer, presiunea asu
pra organului sexual va fi mai pu
ternică, iar actul împerecherii, va fi 
deplin şi bine înfăptuit.

A g l o m e r ă r i l e  de t r i fi
l o r i. Trîntorii zboară în aglomerări 
compuse din 20—300 ce au formă de 
comete, cu capul orientat spre matcă. 
Altitudinea la care zboară această 
categorie de trîntori şi în general la 
care matca este atrasă de ei, variază 
nu prea mult. Din cercetările lui 
N. E. G a r y rezultă că ei se menţin 
Ia Înălţimi constante, indiferent de 
condiţiile atmosferice. In general înăl
ţimea maximă nu prea depăşeşte 100 
metri, iar cea minimă favorabilă 10 m, 
deşi In anumite zile, în urmărirea 
mătcii, ei coboară pînă la 2—5 metri. 
In mod invariabil, ei se apropie de 
matcă posterior şi ventral.

Cind trîntorii sînt la cîţiva cm de 
abdomenul mătcii, ei Încearcă s& o 
monteze. Matca în zbor, prin mişcările 
ei, pare să stimuleze pe trîntori In 
această acţiune. Ghearele de la picioa
rele posterioare ale trintorului, atlr- 
nă la spate puţin lăsate in jos In 
timpul apropierii şi par să fie folosite 
la orientarea tactilă a lui spre ab
domenul mătcii. Şi celelalte picioare 
sint folosite tot in acest scop. Im-
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perecheaţi in această poziţie ei pot 
zbura uşor. Pentru a fi posibilă îm
perecherea, pe lingă cele arătate mai 
b u s ,  trebuie să fie deschisă la matcă 
şi camera acului. Aceasta este deci 
ultimul act al împreunării. Cercetă
torul G a r v  E. spune: „după nu
meroase observaţii se pot considera 
două feluri tipice de comportare a 
măteii la împerechere, caracterizate 
prin împerecheri multiple şi despăr
ţirea spontană a trîntorului de matcă 
după împreunare. Prima matcă s-a 
împerecheat de 6 ori într-un timp 
foarte scurt. A doua s-a împerecheat 
de 11 ori în circumstanţe care au 
permis să se facă observaţii amănun
ţite. In cîteva secunde, de la înăl
ţimea la care se afla, de cca 7 metri, 
s-a petrecut împerecherea cu primul 
trîntor, apoi in succesiunea rapidă 
într-un timp de 5—10 minute, s-a 
împerecheat cu alţi 10 Lrîntori. în 
timpul acestor împerecheri, auLorul 
a stat chiar sub matcă şi a prins fiecare 
trîntor, pe măsură ce cădea. Pentru 
fiecare trîntor, apropierea, montarea 
şi împerecherea au durat numai cîleva 
secunde. Imediat după ce au montat 
matca, trîntorii paralizau — ca re
zultat al procesului de ejaculare — 
eliberind abdomenul măteii din strîn- 
soarea picioarelor şi căzînd pe spate. 
Pe măsură ce se înmulţeau împere
cherile, camera acului se umplea tot 
mai mult cu mucozităţi. După toate 
aparenţele, dopul de muc-us nu slin- 
jeneşte succesul împerecherii, de fapt, 
dopul ajută la deschiderea camerei, 
constituind poate chiar un stimul 
pentru împerecherile următoare.

Procesul de proiectare in afara or
ganelor genitale se petrece probabil 
în momentul cînd trîntorul, paralizat, 
cade pe spate, încovoierea dorsală a 
organelor genitale mascule permiţind 
să se schimbe unghiul dintre mascul

linpercchcroa măteii şi moartea Irînlorului

şi femelă; în cele din urmă, cind trin- 
lorul rămîne suspendat de matcă, 
aerul prin6 în endofalus este compri
mat şi provoacă un zgomot ca un poc
net în legătură cu despărţirea pere
chii. In tot cursul observaţiilor, nume
roase mătci virgine legate experimen
tal, s-au împerecheat numai cu cite 
un trîntor, fără pocnetul caracteristic 
rămînînd legat de matcă. Alte îm
perecheri au fost considerate ca fiind 
intrucitva anormale, din cauza că nu 
se petrec împerecheri multiple, chiar 
dacă măteile au toată posibilitatea 
pentru aceasta şi din cauză că nu are 
loc separarea trîntorului prin acel 
zgomot sau pocnet caracteristic. în- 
trucît actul sexual cu un singur trîn
tor nu necesită decît cîteva secunde, 
iar separarea dintre mascul şi femelă 
se face spontan, este probabil că măt
eile nu cad in mod obligatoriu pe 
pămint de fiecare dată cind se îm
perechează.
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Numărul de Irintori necesari pentru 
împerecherea mătcii.

Pentru buna reuşită a împerecherii, 
mătcile au nevoie să fie urmate de 
mulţi trîntori. Numărul lor se ridică 
la cîteva sute, de fiecare matcă îm
perecheată, deşi la actul de împereche
re propriu-zisă, nu participă decît 
cîţiva: 5, 10, 15.

Spermatozoizii de la diferiţi trîn
tori intră în spermatică in ordinea 
împerecherilor repetate. Aşa se ex
plică de ce în aceeaşi colonie se văd 
citeodată albine cu alte caracteristici 
moştenite de la diferiţi masculi. In 
acest caz albinele sînt surori vitrege 
între ele.

Zborul acesta de împerechere poate 
fi uneori repetat în ziua următoare 
şi chiar in cea de-a treia zi. Atunci 
cind matca simte că spermatica ei nu 
este complet ocupată cu spermatozoizi 
ii trebuie trei zile bune, senine şi 
frumose; dacă intre timp vremea s-a 
schimbat şi ea nu-şi poate efectua 
zborul următor prea curind, ovarele 
nu intră incă in funcţiune. Cercetă
torul Ruttner citează o matcă care a 
ieşit abia după 21 de zile în zborul 
următor, fără ca pînă atunci să fi În
ceput să ouă în cuib. Alţii ca R o - 
b e r t s şi T a b e r cit şi T r j a- 
s c o au constatat că 48—70% din 
mătei ies la zborul de împerechere 
mai mult de două ori. Aceste zboruri 
repetate sînt mai rare pe vreme priel
nică atunci cind trîntorii sînt vigu- 
roşi, au avut tot timpul multă hrană 
proteică la dispoziţie, iar doicile le-au 
dat lăptişor citva timp după ieşirea 
lor din celule, ceea ce-i face mai 
virili.

Problema împerecherii repetate a 
mătcii a fost mult timp pusă la în
doială. Ea a fost pe deplin lămurită 
abia cind, sacrificlndu-se după Îm
perechere un număr de mătei, s-a

măsurat cantitatea de spermă in sper
matica lor care varia de la 6—20 mms. 
Cum fiecare trîntor nu are mai mult 
de 3 mm3 spermă, dar in spermatica 
ei s-au găsit după un prim zbor de 
împerechere cantităţi mult mai mari, 
este dovadă neîndoielnică că matca 
s-a împerecheat cu mai mulţi trîn
tori. B. T o m s i c k găseşte că 
tocmai aceste împerecheri repetate şi 
variate cu trîntori din mai multe 
prisăci, a dus la asigurarea unei vita
lităţi deosebite a neamului albinelor 
de-a lungul milioanelor de ani de 
cind sînt pe pămînt. In acest fel s-a 
asigurat heterospermia la fecundare, 
prin faptul că in punga ei spermatică 
se intilnesc gameţi care au o prove
nienţă diferită.

Cind matca rămine neimperecheată, 
va depune ouă nefecundate, din care 
se vor naşte numai trîntori. V.n. 
Parlenogeneza. Ele sînt denumite mătei 
arhenotoce. Această situaţie se da- 
toreşte mai multor cauze: fie că matca 
s-a născut cu aripile nedezvoltate şi 
deci nu poate să zboare, sau că timpul 
s-a răcit brusc şi continuă astfel 5—6 
săptămîni; după acest termen o matcă 
nu mai iese la împerechere, chiar dacă 
în stupină se găsesc trîntori. Stuparul 
trebuie să se îngrijească ca in stupină 
să fie trîntori suficienţi din cei cres
cuţi în colonii de selecţie pentru ca la 
zborurile de împerechere să ia parte 
cit mai mulţi; in felul acesta se face
o selecţie naturală Intre ei, iar măt
cile sint pe deplin fecundate şi cu 
vezica spermatică plină.

La cîteva zile după împerechere mat
ca va începe să ouă.

Fecundarea artificială. Oricîte mă
suri s-ar lua de crescătorul de mătei 
ca împerecherea să se facă numai cu 
trîntori valoroşi din punct de vedere 
biologic, s-a văzut adeseori, că mătci
le selecţionate nu sint prolifice.
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Împerecherea in zborul nupţial este 
riscantă nu numai din acest punct 
de vedere, dar acolo în înălţimi, matca 
este pindită de păsări insectivore, 
duşmanul lor principal. Apoi chiar 
din cauza măteii se pot intlmpla acci
dente, căci greşind la înapoiere şiin- 
trînd în alt stup, o aşteaptă o moarte 
sigură.

De aceea cercetătorii se trudesc încă 
din anul 1887 să facă o fecundare 
controlată a măteilor selecţionate. 
M a k 1 e i, W a t 8 o n, N o i a n  şi 
alţii, englezi, americani şi sovietici 
au făcut încercări din ce în ce mai 
apropiate de ţel, pînă cînd în 1955 
M a k e n s e n  şi R o b e r t s  au 
inventat o aparatură mai potrivită 
şi o metodă mai sigură.

Ca lucrări preliminare ei pregătesc 
colonii puternice pentru obţinerea de 
trintori şi mătci de înaltă productivi
tate.

P r o d u c e r e a  t r i n t o r i -
l o r, pentru furnizarea spermei se 
cere imperios cunoaşterea cu precizie 
a originii masculului; de aceea trin- 
torii sînt crescuţi în colonii cu cele 
mai multe şi superioare calităţi. Ei 
sint marcaţi de la naşterea din celule, 
ca nu cumva să se ia vreunul care vine 
în stup din altă parte, pe care al
binele obişnuit nu-i opresc să intre. 
Zborul lor, în orele cînd încep să iasă, 
Be face In voliere înalte şi spaţioase 
de tifon, sub care se ţine stupul cu 
trintori de selecţie. După încetarea 
zborului, cei care nu-şi găsesc urdi
nişul şi au rămas pe afară, sint adu
naţi cu grijă şi introduşi in stupul 
lor. Se merge atît de departe cu grija 
pentru păstrarea unei linii pure de 
masculi care să fecundeze viitoarele 
mătci îneît cercetătorul M a k e n- 
b e n, cu ajutorul bioxidului de car
bon forţează o matcă de clasă supe
rioară să depună toată viaţa numai

Aparatura necesară fecundării artificiale a 
măteilor

ouă de trintori, devenind aşa-zisă 
matcă „trîntor iţă“ sau arhenotocă. 
Cei mai buni trîntori pentru procu
rarea de spermă suficientă sînt cei ce 
au împlinit vîrsta de 9 zile. Unii cer
cetători susţin că şi cei de 7 zile ar fi 
buni, dar, Z a n d e r a găsit că în 
primele 8 zile se face coborîrea sper
matozoizilor din testiculi in bulb, 
unde împreună cu mucusul unor glan
de formează un pachet. Deci maturi
tatea lor sexuală precede maturitatea 
de zbor, căci apţi pentru zborul de 
împerechere nu sint decît trîntorii de 
la 12 zile Înainte.

înainte de a fi folosiţi, trintorii 
sint prinşi şi ţinuţi în colivii în număr 
mai mare, dar niciodată singuri ci 
împreună cu o matcă virgină. Aceasta 
le păstrează o vioiciune deosebită, 
iar la recoltarea spermei, ejaculările 
sînt depline.

T e h n i c a  f e c u n d ă r i i  a r 
t i f i c i a l e  cu aparatura necesară 
se face astfel: operaţia se execută cu 
ajutorul unei seringi eu piston în
zestrată cu şurub micrometric. în 
primul rind se procură sperma nece
sară unei prime fecundări, recoltată 
de la 5—8 trintori apţi pentru împe
rechere, ştiut fiind că, deşi aparent 
mulţi trintori sint mai bine dezvoltaţi, 
din ei puţini sint cei care pot să fe
cundeze. Cercetătorul M o g e s amin
teşte de doi crescători care s-au dus la
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Institutul de la Liebefeld (Elveţia) 
cu 100 de trintori din cei mai buni 
din prisaca lor ca să se iniţieze acolo 
de felul cum trebuie să minuiască apa
ratul de insăminţat mătcile. Spre ma
rea lor surprindere laboratorul nu a 
găsit decit un singur trintor apt pen
tru reproducere. Numai trintorii care 
au primit lăptişor de la doici, după 
ce au eclozionat devin virili.

Tubul capilar cu care se colectează 
sperma fiind gradat, se absoarbe 
din organul genital al trintorului
— organ aproape complet răsfrint — 
întreaga cantitate de spermă ce o 
poate da. Necesarul acestei prime ino
culări este de 2,5 mm3 ce se recol
tează de la 5—8 trintori tineri.

Sperma în contact cu aerul se în
tăreşte. Deci operatorul trebuie să 
minuiască foarte repede tubul capilar, 
cit şi trîntorul care-şi oferă organul 
său sexual, astfel incit sperma să nu 
ia contact cu aerul, fiind recoltată din 
interiorul organului. Operaţia de re
coltare şi insămlnţare trebuie făcută 
în cel mult 7 minute. In acest timp, 
mătcii narcotizată cu bioxid de car
bon (COt) şi aşezată Intr-un dispo
zitiv anumit, i se deschide vaginul 
plnă la camera acului, adică acolo 
unde se află cele două oviducte. Prin 
tubul capilar al seringii ce conţine 
sperma recoltată, se injectează con
ţinutul direct în apropierea oviduc- 
telor. Dacă inocularea se face alături, 
lnsămlnţarea nu reuşeşte. Operaţia 
nu este greu de efectuat, dar trebuie 
multă dexteritate şi cunoaşterea ana
tomiei organului genital al mătcii.

După prima însămînţare, matca, 
Incâ sub stare de narcoză, este adusă 
In nucleul Bău — unde se trezeşte; 
după o zi ea este din nou Insămînţată 
cu o cantitate egală de spermă. In 
mod obişnuit după a treia însămln- 
ţare, care are loc In ziua următoare,

o matcă poate fi considerată deplin 
fecundată pentru toată viaţa. Din 
acest punct de vedere prolificitatea 
ei nu ar fi mai B c ă z u t ă  faţă de mătcile 
care se fecundează natural.

In munca de selecţie, întrebuinţarea 
fecundării artificiale a devenit indis
pensabilă. Nu se pot creşte linii abso
lut pure, decît recurgînd la această 
tehnică.

Yiaţa mătcii în stup. După cîteva 
zile de la fecundare matca Începe să 
depună ouă. Tuburile ovigene ale 
ovarului mătcii, după ce ea a fost 
hrănită cu lăptişor de albinele tinere 
însoţitoare, Încep să formeze ouă, 
iar ele se coboară pe traiect, în ovi
ducte. La unele mătei pot să apară 
Intlrzieri în pornirea acestei activi
tăţi. După observaţiile făcute, 25% 
din mătei Încep să ouă după şapte 
zile, 50% după zece zile şi restul de 
25% după 12 zile. Sînt mătei excep
ţionale care încep ouatul după 14— 
15 ore de la fecundare. Mătcile de rasă 
neagră încep ouatul mai ttrziu; cele 
de la noi — după 3—6 zile.

Incepindu-şi deci viaţa normală de 
matcă fecundată, fiind Înconjurată de 
un număr de 8—10 albine doici ce o 
îngrijesc şi o hrănesc, ea depune ouă 
după posibilităţile sale, în măsura In 
care albinele ii dau lăptişor. Ritmul 
acesta variază in raport cu puterea 
coloniei şi timpul de afară; cu cit 
hrănirea este mai abundentă cu atît 
numărul de ouă va fi mai mare.

La început, unele mătei depun cîte- 
va ouă nefecundate sau pun cîte două 
In aceeaşi oelulă. Foarte curlnd Insă 
ouatul ei se normalizează, depunlnd 
în celule de albine lucrătoare numai 
ouă fecundate, clte unul în fiecare 
celulă. Cind matca are un spaţiu dis
ponibil destul de mare, depune ouă 
în cuib pornind dintr-un punct cen
tral al fagurelui. Insă cind cuibul
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este blocat cu miere sau polen la un 
cules bogat, albinele ocupă repede 
celulele golite de puiet; atunci ouatul 
măteii nu mai are aceeaşi ordine. Ea 
trece peste fagurii ocupaţi cu puiet şi 
hrană In căutare de celule goale unde 
să depună ouăle, pe care, dacă intlr- 
zie puţin, le lasă adeseori să cadă in 
drum şi sint devorate de albinele 
însoţitoare.

Cind depune ouă matca Îşi pleacă 
mai Intii capul in celulă, o verifică 
dacă este curată, apoi se întoarce, se 
prinde bine cu picioarele dinapoi de 
marginea celulei şi işi introduce ab
domenul înăuntru. Atunci depune pe 
fundul celulei un ou, pe care-1 diri
jează cu ajutorul acului, iar el se li
peşte de Îndată, avlnd o materie vis- 
coasă pentru acest scop. Cind matca 
este incă viguroasă, iar doicile o hră
nesc abundent cu mult lăptişor, ea poa
te să depună peste 2 000 ouă In 24 de 
ore — bineînţeles după o anumită pe
rioadă de adaptare. O matcă prolifică 
care are spaţiu mare de extindere In 
stupi cu volum mare, cit şi faguri gata 
clădiţi, nu e depăşită de culegătoare 
declt rareori şi mai mult din cauza stu- 
parului care n-a intervenit la timp.

Activitatea ei intensă in privinţa 
ouatului merge ascendent din primele 
zile ale lunii februarie şi pină către
1 iulie, pentru ca apoi curba să co
boare. La finele lunii septembrie sau 
cel mult octombrie, ouatul la multe 
mătci încetează pină in decembrie- 
ianuarie. Perioada aceasta de înce
tare In depunerea ouftlor este denumită 
diapauză. Ea se produce ca un feno
men natural, datorită condiţiilor din
afară, precum şi celor din stup. Cele 
exterioare sint In legătură cu tempe
ratura scăzută, cit şi cu fenomenul de 
fotoperioadă a anotimpului; cele in
terioare sint legate de nutriţie, in spe
cial de lipsa de hrană bogată in pro

teine. Diapauză Insă nu Înseamnă că 
aparatul său ovarian şi-a Încetat ac
tivitatea in această perioadă. Ovarele 
măteii nu rămln inactive, ele produc 
încontinuu ouă, dar intr-un ritm redus. 
Organismul le resoarbe Înainte ca ele 
să ajungă In oviducte, iar elementele 
componente se reîntorc prin circuitul 
sangvin in organism. Reluarea activi
tăţii efective a ovarelor şi depunerea 
de ouă In fagurii cuibului, deci Înce
tarea diapauzei, se datoresc tempera
turii exterioare In iernile mai calde, 
cum a fost cea din 1960—1961 clnd 
măteile au depus ouă pină la 15 ianua
rie, cit şi a unei alimentaţii bogate 
in proteină naturală atunci clnd Btu- 

parul a lăsat in cuib 2—3 faguri cu 
păstură. Incepînd de atunci, matca 
primeşte din nou drept hrană numai 
lăptişor in proporţii firesc mărite.

Capacitatea de depunere a ouălor 
se întinde in timp pină la al patrulea 
an al vieţii lor. S-au văzut insă mătci 
de Înaltă valoare bilogică privind pro
lificitatea şi vigoarea, care au atins 
chiar şi virata de opt ani. Crescătorul 
de mătci J . Smith, Florida (S.U.A.) 
a păstrat o matcă de selecţie opt ani 
jumătate, tot timpul activă şi din ea 
a prăsit mii de mătci valoroase. Obiş
nuit măteile nu se păstrează in co
lonii mai mult de doi ani, conBide- 
rind că atunci ating maximum de pro
lificitate. Totuşi sint mulţi apicultori 
care fac apicultură intensivă şi supra
solicită măteile In cursul unui sezon 
activ, Incit trebuie să le schimbe 
după Împlinirea unui an de activi
tate. De exemplu: apicultorii care folo
sesc metode de stimulare naturală sau 
artificială a albinelor In stupi multie- 
tajaţi extind populaţia pe clte 6—7 
corpuri, aşa incit anual trebuie nea
părat pregătită creşterea unei noi 
mătci In corpul superior al fiecărui 
stup. Tinăra matcă ouă un timp sin
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gură în corpul de sus, după care, api
cultorul, ridiclnd rama-separator din
tre corpuri, permite ca cea tînără să 
coboare şi să înlocuiască definitiv pe 
cea bătrînă şi epuizată, care dispare. 
Cînd se cresc astfel de mătei tinere 
spre sfîrşitul celui de-al doilea mare 
cules, deci cam in timpul teiului sau 
florii-soarelui prin luna iulie, ele 
prelungesc ouatul pînă la finele lunii 
octombrie, dînd în plus încă una-două 
generaţii de albine tinere faţă de măt
cile de doi ani. Din observaţiile au
torului mătcile de trei ani depun ouă 
cel mult pînă la 15 septembrie, cele 
de doi ani pînă la 25 septembrie, iar 
cîteva din mătcile tinere din acel an, 
îşi prelungesc ouatul pînă la 15—20 
octombrie. De asemenea in primăvară 
mătcile tinere încep ouatul cu mult 
înaintea celor vîrstnice.

Pierderea capacităţii de ouat a măt
cii trebuie pusă numai pe seama u- 
nor anumite accidente şi în special a 
unor boli cum este de exemplu no- 
6emoza şi altele. Se ştie că unele 
mătei devin inapte după o perioadă 
de intensă activitate şi anume atunci 
cînd pe traiectul ovarian apar 
corpusculi petrif icaţi care barează 
trecerea ouălor. Aceştia se formează 
la fel ca şi calculii de la vezica biliară 
sau cea renală la om.

Uneori glandele anexe ale sperma- 
ticei degenerează, iar matca depune 
ouă nefecundate; de asemenea cele 
care au trecut printr-o perioadă de 
frig intens chiar numai de scurtă 
durată şi apoi au fost readuse la viaţă, 
depun ouă nefecundate devenind trîn- 
toriţe (arhenotoce). W . F y g atri
buie o asemenea schimbare în ovarele 
unei mătei prolifice intoxicaţiei cu 
nectar sau polen, ori cind i se dau 
faguri cu celule prea mărite. Ouă 
nefecundate pot fi depuse de mătcile 
cărora li s-au înfundat oviduclele

cu ocazia ejaculării spermei. Esle 
suficient ca sperma să ia contact cu 
aerul de afară, ca aceasta să se întă
rească formînd un dop, care nu poale 
fi scos decît cu o pensetă. Chiar o 
parte din organul de copulare al trîn- 
torului ar putea rămîne uneori în 
vagin, oprind începerea depunerii o- 
ouălor. Şi în această ocazie o inter
venţie a stuparului, scoţind cu o 
pensetă aceste resturi, redau coloniei 
o matcă deplin fecundată. Mătcile 
care se cresc tirziu in toamnă, rămin 
uneori neîmperecheate, iar în pri
măvară încep să depună ouă de trîn- 
tor.

Controlul ouatului. Apicultorul, cu 
drept cuvînt se poate îndoi dacă o 
matcă s-a împerecheat sau nu. El va 
face în primul rînd in astfel de oca
zii, proba existenţei mătcii în cuib, 
punînd un fagure cu ouă şi larve potri
vite ca virstă în mijlocul cuibului, 
fagure pe care îl verifică peste 3—4 
zile. Dacă albinele au pornit botei 
noi, va şti că, or colonia ^ste orfană, 
or matca tînără este inaptă şi va pro
ceda apoi în consecinţă. De multe 
ori acest ajutor cu un fagure avînd 
puiet tînăr determină o matcă îm
perecheată să înceapă depunerile de 
ouă în cuib. In astfel de situaţie al
binele vor dubla atenţiile lor faţă de 
ea, crezind că puietul adus cu ramele 
din alt stup ii aparţine. Hrănind-o 
din belşug, determină începerea a- 
cestui mare act din viaţa ei. Contro
lul ouatului nu trebuie să se facă prea 
curind. Matca tînără este încă fri
coasă, se sperie de orice zgomot şi 
chiar de lumina puternică a zilei cînd 
se deschide stupul; ea începe să alerge 
pe faguri, albinele, bănuitoare la tot 
ce nu e normal în stup o iau drept 
străină, o prind în ghem şi o sufocă, 
iar colonia rămîne orfană. De aceea 
cînd se ştie că într-un stup se află o
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matcă de curind împerecheată, stu- 
parul va lăsa să treacă cel puţin 10 
zile de la termenul ştiut şi abia va 
deschide stupul cu cele mai mari 
precauţii. El nu va da fum; va lu
cra fără zgomot şi fără a lovi ramele 
şi nu va atinge şi nici freca albinele 
de pe o ramă cu cele de pe rama ve
cină. Apicultorul face controlul a- 
cesta fără a căuta matca; el se va mul
ţumi să observe dacă in cuib sint 
ouă sau puiet tlnăr şi dacă rezultatul 
este afirmativ, el închide stupul cu 
aceeaşi precauţie. Pe măsură ce tim
pul trece, matca devine tot mai gre
oaie, mai liniştită în mişcări, mai 
puţin impresionabilă de ceea ce se 
petrece in juru-i. Albinele înconju
rătoare dirijează forma elipselor şi 
calea pe care o urmează matca în 
ouatul său. In unele Împrejurări, 
apare evident că albinele constrîng 
chiar matca să depună ouă acolo 
unde vor ele. De pildă dacă colonia 
vrea să roiască, albinele pregătesc 
botei pe marginea fagurilor şi încon- 
jurînd matca ca într-un cerc, ea 
depune ouă, cu sau fără voie, inele; 
în acest caz creşterea viitoarelor 
mătci începe — chiar din starea de ou.

Moartea măteilor e3te cauzată de 
diferite situaţii ce intervin în viaţa 
coloniei. Ea poate fi naturală ori ac
cidentală. Moartea naturală se da- 
toreşte în mare măsură bolilor, care 
obişnuit atacă albinele adulte. Hra
na măteilor fiind insă lăptişorul, 
bogat in proteine, aminoacizi, vita
mine etc. ele prezintă o rezistenţă 
faţă de aceste boli.

In special nosemoza răpune multe 
mătci în timpul iernii, dar mai ales 
primăvara după începutul ouatului.

O boală caracteristică măteilor ca
re duce totodeauna la un sfirşit letal 
este melanom V.n., produsă de pa
razitul Melanosella mors apis.

Uneori moartea naturală a mătei- 
lor e o consecinţă a bătrîneţei, adică 
a epuizării ei fiziologice care pro
voacă modificări funcţionale în apa
ratul său reproducător. Aceste tul
burări duc indirect la un sfirşit letal, 
căci albinele, simţind neputinţa ei 
de a menţine colonia la un nivel 
echilibrat, îşi cresc o matcă nouă 
care va înlătura pe cea bătrină, epu
izată sau cu defecte. Dintre aceste 
afecţiuni menţionăm:

•  Obliterarea oviductelor care este
o tulburare in activitatea depunerii 
ouălor datorită faptului că in in
testinul posterior se acumulează con
creţii calcaroase care, apăsind asu
pra oviductelor, le întrerupe total 
sau temporar funcţionarea.

•  Degenerarea spermatozoizilor din 
spermatică care s-ar datora unui vi
rus încă necunoscut.

•  Atrofia ovarelor este o consecinţă 
a unui dezechilibru neuroendocrin. 
Acţiunea apare mai des după o că
lătorie cu avionul la mari înălţimi, 
sau cind micul grup de albine din 
colivia de expediţie n-a putut men
ţine pentru matcă temperatura nor
mală. Ajunsă la destinaţie şi reani
mată apare acest defect; cîte o dată 
el este de scurtă durată.

•  In sfirşit şi rivalitatea dintre mătci 
duce tot la o moarte naturală a celor 
mai slăbite dintre ele, care sînt mai 
bătrine sau mai rău întreţinute.

Moartea accidentală. Cînd zborul 
nupţial a decurs fără accidente, dar 
matca, neavind puncte suficiente de 
orientare puse pe stup greşeşte la îna
poiere şi intră in alt stup vecin unde 
se află o altă matcă, albinele nu o 
primesc, ci o ucid.

Albinele nu ucid niciodată matca 
decit prin comprimare; una sau mai 
multe o urmăresc, o imobilizează şi 
altele vin şi se string ghem in jurul
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ei, stringind-o cu putere pînă o as
fixiază. Cînd stuparul surprinde din 
limp că albinele s-au strins in jurul 
mătcii o mai poate 6alva, aruncind 
ghemuleţul într-o farfurie adincă pli
nă cu apă. Această baie forţată e fo
lositoare mai aleB pentru că o spală 
de veninul cu care albinele strînse in 
ghemuleţ, au improşcat-o în învăl
măşeală.

Moartea accidentală a mătcii se 
datoreşte uneori chiar stuparului, care 
deschide stupul prea curînd după 
împerechere, făcînd zgomot sau dind 
fum; matca se sperie, fuge pe faguri, 
albinele se năpustesc asupra ei şi o 
ucid. Apicultorul trebuie să lase co
lonia în linişte cel puţin 10 zile, pînă 
matca începe să depună ouă şi numai 
apoi să cerceteze stupul dacă e cazul 
să o facă.

•  La controlul stupului ea poate 
fi accidentată, lovită sau chiar stri
vită o dată cu ridicarea bruscă a fa
gurelui; stuparul va proceda periodic 
la tăierea tuturor făguraşilor şi cres- 
căturilor de ceară dintre ramele ve
cine, înainte de a le ridica pentru 
control, pentru evitarea accidentării 
mătcii.

•  Ga poale să dispară, cind slu- 
parul cercetînd fagurii stupului, mat
ca alunecă şi cade pe pămînt, fără 
să fie observată. Pentru evitarea unei 
astfel de intîrnplări, stuparul va cer
ceta totdeauna fagurii deasupra stu
pului deschis.

•  Accidente asemănătoare pot să 
se intimple cind la cercetarea colo
niei fagurii sint rezemaţi de peretele 
exterior al stupului, unde matca s-ar 
refugia şi deci se pierde.

După fiecare control făcut unei 
colonii, apicultorul va trece peste 
10—15 minute prin faţa stupului 
respectiv pentru a privi urdinişul. 
Dacă observă o agitaţie anormală,

este dovada caractcristică a pierderii 
mătcii la control, sau chiar a morţii 
sale.

•  Matca se pierde cind la un con
trol făcut cu neindemînare, ea zboară 
de pe fagurele aflat în mîna sluparu- 
lui. Aceasta se intimplă mai ales cînd 
el urmăreşte să prindă matca tînără 
cu mîna. Pentru a înlătura pierderea, 
apicultorul stă pe loc nemişcat, cu 
stupul deschis, iar matca în scurt 
timp se aşază printre albine, or se 
trage la urdinişul stupului său.

•  Cu ocazia transportului in 6lu- 
păritul pastoral, matca poate fi u- 
cisă din cauza relei împachetări a 
cuibului.

•  De asemenea la prima vizită 
de primăvară, cînd coloniile abia au 
fost scoase din liniştea adăpostului, 
dacă se deschide stupul înainte ca al
binele să fi făcut zborul de curăţare, 
este posibil ca matca, speriată, să 
fie ucisă de albine. Numai după 2— 
3 zile de activitate a coloniei, cind al
binele aduc puţin polen, se poale 
face o vizită mai amănunţită.

•  Dacă apicultorul ţine matca prea 
mult timp intre degete şi îi transmite 
astfel mirosul mîinii, sau foloseşte 
la marcarea ei un lac aderent ce are 
un miros puternic, albinele nu-şi 
mai recunosc matca pentru un mo
ment şi o omoară. De aceea în atari 
împrejurări este bine ca după mar
care matca să fie închisă provizoriu 
intr-o colivie automată de introdu
cere, din care albinele singure o vor 
elibera, după cîteva ore. La urdiniş 
se aşază pentru 1—2 zile vestibulul de 
control, V.n.

•  Accidente se intimplă adesea 
mătcilor sosite in coliviile de expe
diere şi pe care unii apicultori nu 
ştiu cum trebuie să le elibereze. Ei 
introduc matca în colonia orfană îm
preună cu albinele însoţitoare, ceea
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ce este absolut contra oricărei reguli 
de igienă şi tehnică. In atari Împre
jurări se deschide colivia de expe
diere la o fereastră. Matca, ca şi al
binele însoţitoare, vor ieşi prin ridi
carea capacului pe geam, de unde ea 
poate fi prinsă uşor de apicultor în
tr-o colivie cu puţin şerbet drept hra
nă, pînă cînd se va introduce în stup.

•  Pentru că vorbim aici de trans
portul măteilor, amintim că uneori 
măteile transportate cu avionul la 
mari înălţimi, mor în timpul dru
mului datorită presiunii şi depresiu
nii aerului in propriile ei organe. 
Chiar dacă unele nu mor, aceste că
lătorii la înălţimi mari au o influen
ţă negativă asupra calităţii lor, căci 
le trebuie cîtva timp pînă să reintre 
in normal. De aceea se impune mai 
intîi ca aceste mătci să fie introduse 
într-un mic nucleu cu albine tinere 
şi numai după ce s-a văzut că ea şi-a 
inceput activitatea normal, să fie 
dată unei colonii puternice. Altfel, 
dacă ea se introduce la sosire intr-o 
astfel de colonie, chiar dacă albinele
0 acceptă la început, o vor ucide după 
cîteva zile.

•  Uciderea măteii mai poate avea 
loc şi cu ocazia unirii a două colonii, 
cind apicultorul trebuie să lase în 
stup numai una din cele două mătci. 
V.n. Unirea coloniilor.

•  Tratamentele prea brutale cu 
medicamente, fumigaţii, narcotizări 
etc. pot cauza moartea măteii direct 
sau indirect, atunci cînd stuparul 
exagerează dozele sau durata trata
mentului propriu-zis.

•  In sfirşit trebuie să amintim 
şi de o moarte aparentă, sau c a t a -
1 e p s i e , provocată de Btupar. A- 
ceasta este urmarea unei tulburări

nervoase, a unei stări de paralizie în 
care cad unele mătci tinere, atunci 
cînd sînt luate intre degetele mîinii. 
In atari ocazii este bine să nu se a- 
runce imediat matca aparent moartă, 
ci să se aştepte cu răbdare reanima
rea ei.

Creşterea şi selecţia măteilor. A  -
m c l i o r a r e a  a l b i n e i  l o 
c a l e .  Conform legilor eredităţii, 
numai anumiţi indivizi au facultatea 
de a transmite urmaşilor calităţile 
lor bune şi aceasta numai in cazul 
că au fost crescuţi in mediu favorabil. 
La albine există particularitatea că 
nu individul ameliorat, adică matca, 
ne dă posibilitatea să apreciem mo
dul cum am lucrat. Această apreciere 
se face după rezultatele obţinute de 
totalitatea urmaşilor ei, a căror ca
lităţi mai depind şi de însuşirile trin- 
torilor şi a mediului în care s-au dez
voltat. La albine nu contează indivi
dul, decit în foarte mică măsură şi 
aprecierea noastră priveşte întot
deauna colonia ca un tot biologic 
unitar.

Însuşirile rele sau bune ale urma
şilor pot fi modificate la albine in 
raport de însuşirile trîntorului cu 
care matca s-a împerecheat, cît şi de 
influenţa albinelor doici şi mediu in 
care a crescut larva de matcă. Intr- 
adevăr, in urmărirea procesului de 
ameliorare al albinei locale, nu numai 
provenienţa tatălui sau a mamei dia 
coloniile cele mai bune sînt determi
nate, dar şi cele a albinelor lucrătoare 
doici care cresc larvele de matcă sau 
de trintori. Colonia crescătoare ame

liorată transmite însuşirile ereditare 
prin albinele doici şi hrana ce o dau 
larvelor. O colonie crescătoare de 
soi bun cu indici de selecţie superiori 
va influenţa in bine prin albinele



M A T C A 34 MATCA

sale doici larvele şi le va transmite 
propriile lor însuşiri ereditare. Lăp- 
tişerul dat larvelor de matcă are o 
mare influenţă asupra celulelor se
xuale. Desigur că are însemnătate şi 
calitatea lăptişorului. In special la 
creşterea de mitei, albinele doici 
trebuie să aibă hrană multă la dis
poziţie fie in faguri, fie dată de api
cultori printr-o hrană bogată in sub
stanţe proteice. Intiietatea o deţine 
păstură cu miere.

Colonia cu individualitatea ei 
constituie mediul în care se per
petuează generaţiile. Dacă acest me
diu este favorabil, progenitura măt
cii va avea calităţi ale3e. Da exemplu, 
cind o matei de elită este introdusă 
într-o colonie mîdiosră, tulbură in
dividualitatea acestei colonii. Atunci 
se observă cum, din generaţie in ge
neraţie, masa de albine îşi îmbună
tăţeşte caracterele. La prima gene
raţie, caracterele bune ale m iteii se 
manifestă mai puţin, datorită fap
tului că primele larve iejite din ouăle 
depuse de ea au fo?t hrănite de doici 
provenite de la fosta matcă ce avea 
caraotere mediocre. După ce îşi dez
voltă propriul slu puiet şi fiicele sale 
devin doici, formlnd majoritatea în 
stup, caracterele bune ale mătcii în
cep să apară; ele se acumulează din 
ce în ce, p in i ca întreaga populaţie 
este alcătuită numai din albine din 
propria sa progenitură. In plus, cind 
o dată cu matca de elită se trec in 
colonia mediocră şi cîţiva faguri cu 
puiet căpăcit, care deci a fost hrănit 
în perioada larvară de doicile colo
niei bune, imprimarea caracterelor 
de elită apare foarte curînd in colo
nia mediocră. Puietul mătcii bune 
va fi hrănit de doicile ce sint fiicele 
ei, iar caracterele coloniei sint total 
şi r6pede schimbate in bine.

Colonia crescătoare, care dă larvele 
de selecţie şi tot ea le şi creşte, tre
buie să fie cea mai bună din prisacă, 
pornind de la principiul de rentabi
litate, deci de la producţia mare şi 
constantă, de-a lungul citorva ani. 
Ea trebuie să aibă albine multe, hrană 
îmbelşugată, matcă prolifică, puiet 
mult şi numeroase doici. Influenţa 
acestui mediu prielnic se răsfrînge 
asupra larvelor crescute in condiţii 
optime.

Multe încercări s-au făcut pentru 
a statornici efectul determinant al 
mediului şi hranei asupra dobîndirii 
anumitor caractere distincte. Larvele 
din colonii cu trompa scută, date in 
creştere coloniilor cu tompa lungă,au 
avut la maturitate albine cu trompa 
lungă ; larvele din coloniile de culoare 
predominantă galbenă date la colo
nii crescătoare de culoare neagră, au 
imprimat albinelor culoarea lor nea
gră; larvele din colonii ce căpăcesc 
mierea cu pojghiţă de ceară lipită de 
suprafaţa mierii, date în colonii cres
cătoare care căpăcesc mierea cu poj
ghiţa pusă bombat, au moştenit acea
stă caracteristică şi căpăcesc mierea 
bambat. In afară de cantitatea şi cali
tatea lăptişorului primit de larve, 
crescătorul trebuie să ţină seamă şi de 
numărul de botei dat coloniei crescă
toare. Cind o colonie crescătoare ar 
primi spre creştere un număr exagerat 
de larve, pjjte puterea de hrănire a 
doicilor, mătcile vor ieşi sub n i
velul indicilor superiori. In această 
privinţă indicii preţioase ni le dau 
însăşi albinele care lăsate in voie să-şi 
crească botei în preajma roirii, le 
clădesc în etape, care obişnuit nu 
depăşesc pentru o serie mai mult de 
10-12 botei.

Un alt factor de mare însemnă- 
tato in ciştigarea şi transmiterea ca
lităţilor dobindite din generaţie in
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generaţie este: gimnastica funcţio
nală a organelor respective. Dacă 
unei mătci prolifice nu i se dă spaţiu 
larg spre a-şi extinde la maximum 
ouatul, prolificitatea ei se pierde. 
Doicile cu glandele faringiene bine 
dezvoltate, vor pierde calitatea do- 
blndită dacă colonia are o matcă bă- 
trînă, sau neprolifică, care abia de
pune cîteva sute de ouă pe zi. Albi
nele cu glandele cerifere dezvoltate 
vor pierde calitatea moştenită, din 
lipsa gimnasticii lor funcţionale, a- 
tunci cind nu au la dispoziţie faguri 
artificiali sau rame clăditoare unde 
să-şi poată exercita această calitate. 
Longevitatea cîştigată de-a lungul 
generaţiilor precedente, se pierde sau 
nu se evidenţiază.

Apicultura modernă caută prin 
toate mijloacele şi metodele, să a- 
jungă ca prin selecţie de masă, ori 
cea individuală, Bă pună in produc
ţie numai albine ale căror bune ca
ractere de rasă să fie fixate şi adap
tate mediului, dind o producţie din 
ce In ce mai mare. Trebuie să se mear
gă spre selecţia albinelor locale, in- 
trucît mediul înconjurător are şi el 
o mare însemnătate.

Ameliorarea albinei locale este o 
lucrare de o primordială importanţă, 
migăloasă şi care cere spirit de ob
servaţie ascuţit şi tenacitate in mun
că. Fixarea definitivă a unei linii 
poate fi considerată atinsă abia după 
mulţi ani de muncă. Lucrarea tre
buie făcută in toate stupinile dintr-o 
regiune, căci numai astfel se poate 
ajunge să se creeze şi să se fixeze linii 
bune de albine, care răspindite în 
cercuri cit mai largi, să ajungă la 
producţii cit mai mari pe regiuni în
tregi, cel puţin constante, dacă nu 
mereu in urcare.

Clnd lucrarea de ameliorare se ba
zează pe material biologic furnizat

de o staţiune regională ce creşte mătci 
selecţionate, apicultorul formează un 
roi puternic de 7—8 faguri cu al
bina tinără acoperitoare unită prin 
pulverizare cu acelaşi parfum. Ro
iul are hrană multă şi de calitate. 
Matca selecţionată este introdusă in 
roi cu o colivie automată, V.n. din 
care albinele o eliberează în 36 ore.

După ce matca ameliorată a înce
put să depună ouă, roiul va fi ajutat 
cu puiet matur din coloniile produc
tive, fără albină acoperitoare, pentru 
ca această colonie cu matcă selecţi
onată să fie în cele mai perfecte con
diţii de putere ca populaţie, hrană 
multă şi de calitate, cit şi un stup 
de capacitate mare. Numai astfel 
matca nouă va dovedi întreaga sa 
capacitate de desfăşurare a bunelor 
ei însuşiri. Măteile fiice, Ia rlndul 
lor trebuie să fie puse şi ele in con
diţii optime, înlocuind pe cele bă- 
t.rîne care nu corespund; ele se împe
rechează cu trîntorii superiori selec
ţionaţi din prisacă.

Măteile trebuie să fie întreţinute 
numai in colonii puternice in stupi 
ce pot fi extinşi în măsura cerinţelor 
coloniei. Dacă vor fi ţinute în nuclee 
a căror putere este redusă, rezulta
tele nu vor fi cele aşteptate. De a- 
semenea, coloniile cu astfel de mătci 
trebuie să fie foarte bine populate şi 
bine hrănite. Dacă este posibil, ele 
vor ierna perechi, în stupi spaţioşi, 
de preferat multietajaţi în care incap 
două colonii suprapuse cu urdinişuri 
inversate ajutîndu-se reciproc cu căl
dură.

Criteriile de selecţie privind colo
nia.

1. P r o d u c t i v i t a t e a  este singu
rul criteriu principal pe care trebuie 
să-l avem în vedere. Toate celelalte cri
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terii sint secundare, deci complemen
tare. Prin productivitatea unei fa
milii înţelegem cantitatea totală de 
miere realizată. Aceasta se compune 
din mierea extrasă şi din cea lăsată 
in cuib pentru iernat şi dezvoltarea 
de primăvară. La această cantitate 
se adaugă şi cea dată altor familii, 
precum şi echivalentul materialului 
biologic produs. In cazul în care a 
primit vreun ajutor sub orice formă, 
acesta, sau echivalentul lui, se scade 
din cantitatea de miere produsă. 
Astfel, se stabileşte productivitatea 
reală a coloniilor de albine.

Datorită fenomenului de variabi- 
litate, care este foarte mare la albine, 
vom observa că există colonii cu cele 
mai diferite producţii.

Acestea le vom împărţi în 5 grupe, 
in cazul unei stupini ceva mai im
portante:

a. recordiste vor fi considerate a- 
celea ce au o producţie de 160% sau 
peste aceasta faţă de media stupinei;

b. productive vor fi cele intre 130— 
159%;

c. mijlocii — cele între 90—129%;

d. submijlocii — cele intre 70— 
89% şi

e. slabe — cele sub procentul de 
70%.

In cazul unei stupini mai reduse 
ca număr, vom împărţi coloniile 
numai in trei grupe:

a. cele cu o producţie peste 130% 
faţă de media stupinei;

b. cele cu o producţie cuprinsă 
Intre 90—129% şi

c. cele ce au mai puţin de 90% faţă 
de media stupinei.

2 . H ă r n i c i a  la lucru a unor 
colonii, are, în general, ca urmare o 
productivitate sporită. Stuparul o 
stabileşte intrind dis-de-dimineaţă

in prisacă, înainte ca albinele să por
nească la lucru. El notează 10—15 
zile în şir pe cele care pornesc la cimp 
mai devreme. Aceeaşi observaţie se 
face şi seara, de astă dată notînd pe 
cele care-şi opresc cel mai tîrziu ac
tivitatea.

3. A c t i v i t a t e a  de z b o r  
se stabileşte pentru fiecare stup din 
grupa de selecţie, din 2 în 2 ore, in- 
cepind de la orele 7 la 19, în decurs 
de cîteva zile. Se procedează in felul 
următor: fiecărui stup i se consacră
2 minute, in care timp se numără 
albinele care intră de la cules în stup. 
Deci in cele 12 ore de observaţii, 
fiecare stup este urmărit de şase ori a 
cite două minute, adică în total 12 
minute. Apoi se va stabili compa
rativ, care colonie din grupă are o 
activitate mai mare de zbor. Bineîn
ţeles că toate coloniile din grupă tre
buie să fie de putere egală. Această 
activitate este in legătură cu capaci
tatea fiecărei colonii de a descoperi 
noi surse de cules şi de a trece de la 
un cules la altul, în cursul zilei, în 
funcţie de specificul secreţiei de nec
tar a plantelor.

4. R e z i s t e n ţ a  l a  i n t e m 
p e r i i  este uşor de urmărit. A lbi
nele culegătoare din anumiţi stupi, 
ies pe orice timp în primăvară, la 
cules de nectar, polen şi apă, pe cînd 
altele nu înfruntă timpul potrivnic, 
unele stind chiar strinse in ghem. 
Primele sînt mai bine adaptate tim
pului rece, ceea ce este in folosul pro
ductivităţii şi dezvoltării coloniei.

5. A d a p t a b i l i t a t e a  este 
posibilitatea pe care o au coloniile 
de a-şi organiza viaţa potrivit con
diţiilor de mediu. Datorită marii 
lor variabilităţi, albinele sint in
secte ce se adaptează bine mediului 
înconjurător. Cu cit sint mai obiş
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nuite cu condiţiile respective de me
diu, cu atît această acţiune a lor este 
mai uşoară. Randamentul unei fa
milii de albine este determinat de 
gradul adaptării albinelor la condi
ţiile exterioare ale mediului Încon
jurător (aclimatizare). Este mai a- 
daptabilă colonia care foloseşte cel 
mai bine un cules bogat, dar dă şi 
în cazul unuia mai slab, cea mai 
mare producţie.

Aceste patru criterii sint factori 
care contribuie la o sporire a pro
ductivităţii.

6. L i p s a  u n e i  p r e d i s p o 
z i ţ i i  s p r e  r o i r e , denumită 
ştiinţific anecbalie, V.n. Această ca
litate trebuie urmărită de selecţio- 
nator, căci cea mai mare producţie 
o dau în general coloniile neroitoare. 
Pentru grupa de selecţie nu se păs
trează decit coloniile care au dat cel 
mult un roi la patru ani. Păstrarea 
acestei calităţi trebuie urmărită prin 
împreunarea mătcilor crescute de 
astfel de colonii, cu trintori ce provin 
la rîndul lor tot din colonii de selec
ţie anecbalice.

Printr-o serioasă muncă de selec
ţie, apicultorii J . S p e c k  şi A.  
W u e l f r a t h  au avut anual nu
mai 100 roi la 20 000 colonii ce le 
posedă. Nici oamenii de ştiinţă şi 
nici apicultorii nu au ajuns in aceas
tă problemă la un punct de vedere 
absolut idcntic. Unii selecţionatori a- 
firmă că trebuie continuată selecţia 
pină se vor crea albine absolut ne
roitoare, pc cind alţii susţin că nu este 
bine să forţăm in acest sens „natura11, 
intrucit instinctul de răspîndire a 
speciei este un instinct de bază, in lu
mea vieţuitoarelor. Coloniile, ca ur
mare a unei selecţii îndelungate în 
această direcţie, primesc o serie de 
caractere nedorite, o vitalitate mai 
scăzută, care in final duc la o scădere

de productivitate şi chiar la o greu
tate in conducerea şi mînuirea lor. 
In general astăzi se admite că predis
poziţia la roire, fiind unul din in
stinctele de bază ale coloniei, o bună 
productivitate nu presupune o eli
minare totală a acesteia, ci numai 
moderarea şi reducerea ei.

7. S ă  a i b ă  u n  c a r a c t e r  
l i n i ş t i t ,  adică să fie blînde şi 
să înţepe rareori. Aceasta este o cali
tate de care trebuie să se ţină seama, 
căci cu albine agresive lucrul in stu
pină este anevoios şi neplăcut. Ca
racterul de blindeţe se evidenţiază 
mai ales la coloniile care reacţionează 
bine faţă de fum. Albina noastră este 
în general considerată printre cele 
mai blînde. De multe ori, in cursul 
muncii de selecţie, apar colonii cu 
caracter agresiv. Azi se ştie că acest 
caracter se transmite pe linie paternă. 
De aceea mătcile coloniilor agresive 
trebuie împerecheate cu trintori pro
veniţi din coloniile cele mai blînde. 
Este de asemenea important ca fami
lia să aibă un caracter liniştit, fără 
să se agite in stup sau pe rame în 
cursul controlului efectuat de apicul
tor, uşurindu-i astfel munca.

8. S ă  i e r n e z e  b i n e .  în 
condiţiile climei noastre aceasta este o 
cerinţă importantă, căci de multe ori 
albinele rămîn in stup 3—4 luni fără 
a putea face nici un zbor de curăţare. 
Rezistenţa la iernat este apreciată 
după cantitatea de albină moartă, 
după existenţa sau inexistenţa urmelor 
de diaree pe faguri şi consumul de 
hrană. Această calitate, privită sub 
întreitul ei aspect, trebuie luată în 
considerare.

9. P r o d u c ţ i a  de c e a r ă  
este un alt aspect al productivităţii 
generale a familiei de albine. Apicul
torul selecţionator va ţine in partidele 
coloniei respective o evidenţă precisă
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a producţiei l'ăgurasilor clădiţi in 
rama clădiloare; de ceara folosită la 
clăditul fagurilor artificiali dai i pen
tru reînnoirea stocului de faguri goi, 
cit şi a cerii obţinute din diferite 
resurse. Se vor calcula şi îngrosările 
de ceară dintre stinghiile superioare 
ale ramelor, cit şi a cerii obţinute de la 
descăpăcirea fagurilor la recoltarea 
mierii. Desigur cil aceasta din urma 
nu poate fi făcută exact, dar după ce 
au fost topite căpăcelele la un loc 
toate, la terminarea operaţiei se repar
tizează cola respectivă fiecărei colonii.

10. L o n o p c i t a t r a este una 
din cele mai însemnate calităţi care 
contribuie la propăşirea unei colonii 
şi la productivitatea ei mărită. Intr- 
adevăr, numai cîteva zile de viaţă in 
plus a albinelor linei colonii, faţă de 
o alta, fac ca producţia de miere şi 
păst.ură din stup să se mărească. Se 
ştie că vara albinele au o viaţă foarte 
scurtă, datorită eforturilor pe care sînt 
silite să le depună in căutarea şi 
transportarea hranei în slup. Dacă 
in cele 28—30 de zile cil este media 
de viaţă a albinelor in acest, virf dc 
muncă o colonie are albine care vie
ţuiesc numai cu 4—f> zile mai mult 
înseamnă că diferenţa de zile se sol
dează cu un spor de 18—20% in stup, 
adică cu munca unui număr dc albine 
născute in aceste 4 — 5 zile şi care 
contribuie la sporul producţiei. Cum 
vara, matca ouă 2 000—2 500 ouă pe 
zi, sporul de albine in cele 4 — 5 zile 
este de 8 000—10 000 care vor fi 
viitoare culegătoare. Selecţionatorul 
înseamnă în caietul de selecţie la 
partida fiecărei colonii din grup numă
rul albinelor tinere dc abia ieşite din 
celule pe care le-a marcat pe torace cu 
o anumită culoare de lac. Incepînd 
din a douăzeci şi cincea zi seara, el 
numără albinele ce le găseşte in stupul 
respectiv rezervat pentru acea zi (mai

mult dc un slup pe zi nu se poate obser
va si de aceea in această lucrare el are 
nevoie să fie ajutai). Colonia care a 
păstrat un nuinăr mai marc dc albine 
însemnate in comparaţie cu numără
toarea făcută la alic colonii, va avea 
albine cu longevitatea cea mai marc. 
Desigur că se vor avea în vedere şi 
multe pierderi şi accidente ale acesto
ra. Acolo unde există îndoieli, crescă- 
lorul repetă încercarea.

Cercetătoarea A. M a ii r i z i  o gă
seşte că există o strinsă corelaţie inlre 
lirănirea abundentă cu păsturâ a unor' 
colonii şi longevitatea lor. precum şi 
calitatea şi bogăţia in proteine a pole
nului folosit.

In prezent crescătorii de mălci sint, 
preocupaţi în problema longevităţii, 
de o observaţie foarte interesantă şi 
anume: măteile cele mai prolifice şi 
cu vitalitatea cea mai mare, sînt cele 
ce au fost crescute de doici de la început 
direcl din ouă si nu din larve.

11. O h u n ă  d e z v o l t a r e  
c n r p o r a I ă. S-a observat, că, in 
general, între organele albinei există 
o interdependenţă. Deci o albină mai 
mare are in general fiecare organ pro
porţional mărit. Sint anumite rase, 
colonii şi linii, care au unele organe 
mai dezvoltate decil altele. Din 
punct de vedere practic ne interesează 
mai ales lungimea limbii şi mărimea 
guşii.

Lungimea limbii albinelor din colo
nie se face cu glosometrul V.n. Acesta 
se trece zilnic de la o colonic Ia alta 
şi se stabileşte comparativ, care din 
ele au limba cea mai lungă. Cum 
obişnuit această particularitate este 
legată de alte organe de recoltat 
mărite, crescătorul va măsura cu 
guşometrul — capacitatea guşii albi
nelor din grupa de selecţie. EBte o 
particularitate foarte preţioasă, ştiut 
fiind că cele care vor avea o guşă mai
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încăpătoare vor aduce in transportu
rile făcute, o încărcătură mai mare de 
nectar, ceea ce este in folosul şi sporul 
producţiei. Aceste măsurători biome- 
trice ale limbii şi guşii vor fi comple
tate şi coordonate cu măsurătoarea 
toracelui cu ajutorul toraxometrului, 
V.n. care pus la urdinişul fiecărui 
stup din grupul de selecţie, indică 
lărgimea toracică a albinelor din 
colonii. La o albină crescută Intr-un 
fagure normal cu 860 de celule pe 
dm2, fagure care să nu fie mai vechi 
de trei ani, toracele trebuie să măsoare 
cel puţin 3,85 mm în diametru. Tot 
ce depăşeşte această măsură, este in 
folosul selecţionării. In ultimele de
cenii s-a adăugat la criteriile de selec
ţionare şi condiţiunea îmbunătăţirii 
taliei albinei prin folosirea de faguri cu 
celule mărite progresiv. In fagurii cu 
celule mari, larvele primesc o nutriţie 
mai abundentă. Cercetătorul S. Rozov 
a măsurat aceste larve; ele au crescut 
în greutate cu 12,4% faţă de larvele 
obişnuite, iar albinele mature cu 
10,4%. Ele aveau şi guşile mărite cu 
14,18% faţă de cele din stupi martori. 
Dimensiunea celulelor folosită de Ro
zov In fagurii de cuib era de 6 mm şi 
deci „printr-o acţiune dirijată asupra 
organismului albinelor in procesul de 
dezvoltare, este pe deplin posibil ca să 
se obţină albine cu indici economici 
folositori, modificaţi11 (Rozov).

Tot aici putem vorbi şi de albine ce 
au glandele faringiene producătoare 
de lăptişor mai dezvoltate. Acest 
lucru se stabileşte verificînd botcile, 
din care au ieşit mătcile şi apreciind 
sau chiar cintărind resturile de hrană 
neconsumată ce a rămas in fundul 
botcilor. Stuparii, care se ocupă şi cu 
recoltarea lăptişorului de matcă vor 
putea să-şi dea seama şi mai bine de 
această caracteristică însemnată pentru 
selecţie.

12. R e z i s t e n ţ a  l a  b o l i  
ţ i  a p ă r a r e a  î m p o t r i v a  
d ă u n ă t o r i l o r .  Una din primele 
cerinţe ce trebuie respectate la alegerea 
coloniilor in vederea selecţiei este 
sănătatea lor. Se vor evita acele colo
nii care au fost bolnave, chiar dacă 
s-au vindecat. In special coloniile 
trebuie să fie rezistente la bolile 
puietului. De asemenea ele trebuie să 
lupte cu succes împotriva dăunători
lor (găselniţe etc.)

Criteriile de selecţie privitoare la 
matcA. In ceea ce priveşte mătcile 
ameliorate, ele trebuie Bă prezinte:

1. O m a r e  p r o l i f i c i t a t e ,  
depunind puiet In elipse compacte, 
pe ambele feţe ale fagurilor, fără 
goluri comparativ cu altele care-1 
depun răsfirat şi puţin.

Aprecierea formei in care ele îşi 
depun puietul se face vizual, iar cal
culul suprafeţelor de faguri ocupaţi 
cu puiet, se face folosind rama-reţea 
de măsurat, V.n.

O metodă ştiinţifică în aprecierea 
prolificităţii mătcilor selecţionate este 
numărarea la microscop a tuburilor 
ovariene din ovarele unei mătei tinere 
abia eclozionată, care este sacrificată 
in acest scop, tuburi în care se fac 
secţionări cu un microtom. O matcă 
de cea mai bună calitate are peste 
120 tuburi de fiecare ovar, deci in 
total 240. Cercetătorul Orosi Pali a 
obţinut mătei cu un total de 300 de 
tuburi ovariene. în general este consi
derată bună cea cu 220 iar una obiş
nuită, cu 160 tubuleţe ovariene în 
ambele ovare.

Aprecierea calităţii mătcilor în mod 
ştiinţific se determină:

•  după greutatea in mg a mătcii; 
se consideră drept bună cea care cîn- 
tăreşte de la 180 mg în sus.

•  după volumul botcilor în care au 
crescut mătcile ştiut fiind că matca
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este mai viguroasă intr-o botcă spa
ţioasă şi potrivit de lungă. Indicele 
volumului pentru o bolcă de matcă 
bună este de 1 cm3; el se stabileşte cu 
o pipetă gradată, prin umplerea botcii 
cu apă.

•  d u p ă  n u m ă r ă t o a r e a  
t u b u r i l o r  o v i g c 11 e aşa cum 
am mai spus.

— d u p ă  c a n t i t a t e a  dc  
l ă p t i ş o r  de m a t c ă  rămas 
pe rundul botcilor după eelozionarea 
mătcilor. Pentru mătcile bune indi
cele este de 95,96 kg.

•  d u p ă  a b d o m e n u l  m a i 
c i l o r  măsurat la lergitul al treilea 
şi al patrulea abdominal, care prezintă 
indicele 6,19 mm.

2. î n c e p e r e a  d e v r e m e  a 
o u a t u l u i  mătcilor cit mai cu- 
rind in primăvară si prelungirea 
lui cit mai tirziu — pînă in octom
brie este o calitate de care trebuie să se 
ţină seama la selecţie — şi se eviden
ţiază in regislru.

In toi timpul perioadei, depunerea 
ouălor trebuie să fie susţinută şi cil 
mai constantă, fără a fi influenţată 
prea mult de schimbările mediului 
exterior.

3. U t i l i z a r e a  m a x i m ă a 
c u i b u l u i  este o calitate aleasă, 
dovedită prin depunerea de ouă pe 
toată suprafaţa ramelor, pînă la 
npetezele laterale şi cele inferioare, 
păslrind sus un briu protector de 
miere.

Caracterul acesta valoros, reiese in 
evidenţă mai ales in timpul marelui 
cules, cînd colonia are tendinţa de a 
bloca cuibul. Intre matcă şi colonie 
în această perioadă se naşte o stare 
antagonistă. Obligarea culegătoarelor 
de a depune surplusul de miere in 
magazinul de recoltă, ae daloreşle 
activităţii mătcii şi depinde de cali
tăţile acesteia in a utiliza la maximum

spaţiul din cuib şi a 1111 scădea in 
această perioadă intensitatea depu
nerii ouălor.

\. T e m p e r a m e n t u l  n e i m- 
p r e s i o n a b i l  al mătcilor este de 
asemenea o calitate. Sint rase de albine 
primitive ale căror mătei încep să 
alerge pe faguri de cum simt lumina 
zilei Ia deschiderea stupului cil şi 
puţin fum. De multe ori acestea cad 
pradă albinelor din stup, care le ucid. 
Allele, prea impresionabile, cum sint 
mătcile franceze din rasa comună, 
părăsesc fagurele desprinzîndu-se de 
pe el şi lăsindu-se să alunece in jos.

5. V i t a l i t a t e a  d e o s e b i 
t ă  a m ă t c i l o r  se stabileşte 
atunci cînd epuizarea lor organică nu 
apare decit cel mai devreme in al 
patrulea an de viaţă. Aceasta nu 
înseamnă că apicultorii trebuie să 
reţină in mod obişnuit în stupi mătei 
bătrine şi să nu schimbe mătcile după 
1—2 ani. Selecţionatorul insă are 
obligaţia ca în coloniile in care urmă
reşte aceste caractere, mătcile să fie 
lăsate alit timp cil dovedesc că nu 
le-a scăzut prolificitatea. Esle o cali
tate căreia selecţionarul trebuie să-i 
dea cea mai mare atenţie, căci ea 
transmite urmaşilor această putere 
de viaţă. Aceste mătei vor fi schim
bate de însăşi albinele coloniei prin 
înlocuirea liniştită, cind ele cunosc că 
matca esle epuizată. Cu multă proba
bilitate maica tînără va fi o demnă 
urmaşă, astfel că prin această metodă, 
se păstrează intacte caracterele cîşti- 
gate de selecţionator.

Selecţia individuală. Acest mod de 
selecţie constă in împreunarea repro
ducătorilor de elită. Din materialul 
rezultat se creează linii de descendenţi 
în număr suficient, unind apoi între 
ei pe acei descendenţi ce au caracterele 
cele mai valoroase. In cadrul acestei 
munci, in primele generaţii se recurge
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de obicei la consangvinitate apropiată, 
uneori chiar la inccst, după care se 
trece la consangvinitate moderată. La 
albine, în stadiul actual, trebuie să 
recurgem şi la practicarea impereche- 
rii artificiale. Criteriile după care se 
aleg reproducătorii, in cadrul selecţiei 
individuale sint aceleaşi ca şi la 
selecţia in masă, la care insă se mai 
adaugă următoarele:

Aprecierea productivităţii familiei 
este ceva mai complicată. In cazul 
în care se urmăreşte crearea unei linii, 
trebuie să se cunoască nu numai pro
ductivitatea familiei respective, ci şi 
comportamentul sub acest aspect al 
părinţilor, al surorilor şi mai ales al 
descendenţilor. Trebuie să se urmă
rească şi gradul în care acest caracter 
se transmite ereditar şi nu intîmplător.

Tot aici trebuie urmărit ca materia
lul „albină“ să fie cit mai omogen, 
in sensul că albinele lucrătoare să aibă 
o culoare cît mai uniformă, un indice 
cubital cît mai asemănător şi o 
răspîndire similară a perilor acoperi
tori. Toate aceste elemente comune 
creează o premiBă de stabilitate şi 
uniformitate a restului caracterelor.

In general această lucrare, numită şi 
selecţie genealogică, este urmărită de 
cercetători în staţiunile de cercetare. In 
această muncă, apicultorii cu un înalt 
nivel de pregătire ştiinţifică pot veni 
In ajutorul staţiunilor de cercetare, 
prin verificarea exactă a rezultatelor 
obţinute, întrebuinţînd alte metode 
de exploatare specifice fiecărei regiuni. 
Amelioratorul trebuie să aibă la dis
poziţie un efectiv mai important, care 
să fie suficient pentru crearea şi urmă
rirea unei linii, căci este nevoie de un 
material biologic numeros. Acesta nu 
poate fi obţinut decit de la un număr 
mare de stupi.

Pentru efectuarea Împerecherilor 
consangvine, se va practica Împere

cherea artificială, care necesită nu 
numai aparatură specială, dar şi însu
şirea practicii necesare.

De asemenea, trebuie rezolvată în 
prealabil problema staţiunilor de impc- 
rechere. In aceste staţiuni împereche
rea va fi pe deplin controlată şi abso
lut sigură, spre a rezulta mătci com
plet împerecheate.

Fiindcă la crearea unei linii se 
simte nevoia de a păstra şi creşte ma
terialul biologic rezultat in mai multe 
stupini, o apreciere a productivităţii 
este foarte greu de făcut. La albine, 
mai mult ca oriunde în zootehnie, 
există o interacţiune de importanţă 
capitală între caracterele ereditare şi 
mediu, fiindcă acesta din urmă nu 
poate fi influenţat de om.

Munca de selecţie astfel practicată 
va duce la un progres în ce priveşte 
uniformitatea caracterului, apariţia ra
pidă a caracterelor recesive, deţinute 
de întemeietorii de linii; fixarea carac
terelor valoroase care trebuie să devină 
ereditare; crearea unei linii de pro
ductivitate superioară, cu caracter 
cit mai stabil.

Tehnica creşterii naturale dirijată a 
botcilor, precum şi altoirea lor. Sînt 
stupari care voind să simplifice lucră
rile de creştere a măteilor superioare 
aleg o metodă mai uşoară: colonia 
puternică ajunsă intr-un anumit stadiu 
de roire îşi creşte singură mătci, iar 
stuparul le dă roilor stoloni artificiali 
ce se fac in prisacă, fie altoind botcile, 
fie introducindu-le in stupuşorii de 
împerechere, şi apoi date ca mătci 
împerecheate acestor roi.

Acest fel de creştere este pe cit de 
simplă pe atît de bună în anumite 
condiţii, căci atunci clnd albinele îşi 
clădesc botei de roire o fac în perioada 
cea mai prosperă, adică atunci clnd In 
colonie s-a dezvoltat instinctul de 
roire şi deci de Înmulţire a ei.
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Intr-adevăr, complexul de cerinţe 
biologice ce se impun pentru a creşte 
mătei bune şi de înaltă productivitate, 
rezistente şi pline de vitalitate, este 
greu de îndeplinit întotdeauna, atunci 
cind crescătorii aplică metode artifi
ciale. Dar cind toate elementele de
scrise mai înainte sînt realizate, iar 
crescătorul se apropie prin aplicarea 
lor cit mai mult de natură, rezultatele 
creşterii dirijate şi supravegheate sînt 
cele mai bune. Lăsînd însă ca numai 
colonia care este pusă de apicultor in 
bune condiţii pentru roit, să hotărască 
singură tot procesul de creştere şi dez
voltare pentru a ajunge la acest, ţel, 
pot surveni întîmplări neprevăzute 
care în parte să o compromită. De 
aceea lucrările de creştere naturală 
trebuie dirijate cu toată atenţia pen
tru a nu se face greşeli, greu plătite 
mai tîrziu. Lăsînd totul la discreţia 
albinelor, crescătorul întîmpină urmă
toarele neajunsuri: nu se vor putea 
obţine mătei controlate şi superioare; 
numărul botcilor pornite de albine 
adeseori este mult prea mic pentru 
nevoile stupinii, mai ales cînd aceasta 
are un număr însemnat de colonii; 
albinele cresc mătei numai în sezonul 
strict de roire; tăierea şi altoirea aces
tor botei este anevoioasă; iar cel mai 
important din toate neajunsurile este 
că albinele cresc mătei din colonii 
care au o înclinare mai pronunţată 
spre roirea naturală.

Primăvara, cind salcia începe să 
Înflorească, iar în stupi albinele aduc 
polen şi nectar proaspăt, se încep 
operaţiile de creştere a mătcilor prin 
forţarea coloniilor din grupa de selec
ţie. Acestea trebuie întărite, aşa îneît 
In ele să apară mai curînd instinctul 
de roire.

Sînt două metode pentru obţinerea 
de botei crescute natural, de albine; 
prima în care apicultorul laBă albine

lor deplină libertate dc lucru şi de 
alegere a locului în cuib unde ele să 
crească botei naturale; în cea de a 
doua, apicultorul intervine direct prin- 
tr-o tehnică ce se va descric mai de
parte.

M e t o d a  I. Se alege din prisacă 
cea mai produci ivă colonie cu celc 
mai numeroase caraeteritici dc selecţie. 
Esle bine ca matca să fie mai în vîrslă, 
ştiut fiind că o astfel de colonie intră 
mai curînd in slare de roire. Totuşi 
în cei 2—3 ani precedenţi aceasta să nu 
mai fi manifestat tendinţa de roire. 
Nu este bine să se prăsească mătei 
din colonii roitoare, căci apicultorul 
va avea multe necazuri, muncă supli
mentară şi recolte compromise.

Colonia aleasă va fi stimulată din 
primăvară şi se va restrînge într-un 
spaţiu mai îngust. Curînd stupul se va 
umple cu albine tinere, deci prima 
condiţie spre dezvoltarea instinctului 
de roire este satisfăcută. Cea de a 
doua condiţie prezenţa trlntorilor buni 
se îndeplineşte stimulînd şi punînd 
la finele lunii martie in mijlocul cui
bului o ramă goală fără fagure artifi
cial; albinele îl vor clădi cu celule 
mari de trintor, iar matca îl va insă- 
mînţa.

Curînd după eelozionarea trlntorilor 
colonia intră în stare de roire, clădind 
botei mari cu larve bine hrănite. Cînd 
botcile sint căpăcite, apicultorul le 
altoieşte la colonii cu mătei bătrîne 
sau care nu corespund (altoirea botci
lor şi înlocuirea mătcilor cu sau fără 
orfanizarea prealabilă, aceeaşi noţiune).

M e t o d a  a Ii-a. Se procedează 
astfel: de îndată ce timpul permite, 
după zborul de curăţare, se începe 
stimularea citorva colonii, intre care 
se găsesc şi 1—3 colonii crescătoare, ce 
sînt considerate ca cele mai bune de 
către apicultor. De fiecare colonie 
crescătoare, se mai stimulează încă



M ATCA 43 U A T C A

patru colonii ajutătoare. Hrănirea se 
face cu sirop si drojdia. In sirop se 
mai adaugă şi polen, cind există posi
bilităţi. Proporţia este de 1/2 din 
cantitatea de drojdie întrebuinţată.

Presupunind că stimularea a Început 
la 5—10 martie, pe la data de 1 aprilie, 
se ia un fagure cu puiet căpăcit gata 
de eclozionare, fără albină acoperi
toare, de la cea mai puternică colonie 
din cele 4 ajutătoare şi se dă coloniei 
crescătoare. Din 7 în 7 zile se repetă 
operaţia, luind un fagure cu puiet de 
la altă colonie din cele ajutătoare. 
Stimularea se continuă tot timpul, 
chiar şi atunci cînd in natură apare un 
cules puternic de polen, dar numai cu 
sirop, fără adaus de polen Bau drojdie. 
Inceplnd de la 10 aprilie se dă pe zi 
cite 1 kg sirop preparat din 500 g 
zahăr şi 500 ml apă. In cazul in care 
şi in natură apare un inceput de cules 
se poate intimpla ca această colonie ce 
este foarte puternică, să Înceapă blo
carea cuibului. In acest caz, se opreşte 
stimularea, dar se reia imediat ce 
cintarul de control indică un spor 
numai de 300—500 g pe zi. Uneori 
nici nu trebuie dată şi a 4-a ramă, 
nemaifiind necesară, fiindcă apar pri
mele botei. In orice caz, cel mai tirziu 
la finele lunii aprilie, familia clădeşte 
botei şi se pregăteşte de roit. Cind 
in stup sint botei in număr suficient, 
cu 1—2 zile inainte de a pleca roiul 
natural, se scoate matca coloniei, 
intrebuinţind-o in altă parte. Cel mai 
bine este dacă alături de colonie se 
înfiinţează un mic nucleu cu matca 
respectivă.

Se aşteaptă încă 6 zile in care timp 
botcile sint căpăcite; atunci pot fi 
folosite aşa cum s-a indicat la capitolul 
altoirea botcilor. Insă, cea mai bună 
folosire a lor, mai ales in perioada 
aceea de sfirşit de aprilie, sau Început 
de mai, constă din a împărţi fagurii

coloniei crescătoare In 10 nuclee, în 
care, după introducerea fagurelui cu 
botei şi cu albinele acoperitoare de pe 
el, se mai adaugă incă un fagure cu 
puiet căpăcit şi un altul cu miere şi 
polen cu albina respectivă acoperi
toare, luaţi din coloniile ajutătoare.

In cazul în care, nu toţi fagurii din 
stupul crescător au botei, cu o zi 
înainte de înfiinţarea nucleelor, api
cultorul altoieşte pe fiecare fagure 
cite două botei, după numărul de care 
dispune. La înfiinţarea nucleelor, albi
nele se stropesc cu puţină apă aroma- 
tizată. Pentru ca aceBte nuclee să nu 
se depopuleze este foarte bine ca stupii 
să fie duşi la 3—4 km depărtare de 
stupină. Intr-un fagure gol se toarnă 
puţină apă. In cazul în care nucleele 
rămin in prisacă, urdinişele sint închi
se două zile, timp în care se asigură 
aerisirea pe la fund. După două zile, 
urdinişul se înfundă cu muşchi udat 
cu apă, pentru ca numai după o muncă 
mai susţinută albinele să poată Înde
părta acest dop. Atunci vor face un 
zbor de orientare şi nucleele nu se vor 
depopula.

In stupul coloniei crescătoare Be 
poate lăsa un fagure cu puiet şi o 
botcă; hrana se ia de la alt stup. Albi
na aflată la cules, precum şi cea care 
rămine pe pereţii stupului, la o astfel 
de colonie extrem de puternică, este 
Buficientă pentru a o popula. In cazul 
în care in momentul ridicării măteii 
fecundate cu 7 zile mai inainte s-a 
făcut un nucleu alăturat, acela poate 
primi acum toată aoeastă populaţie. 
Colonia respectivă se va reface, deve
nind din nou una de producţie.

Bineînţeles, cu această metodă pot 
fi crescute mătci oricind in cursul 
sezonului, de la sfirşitul lunii aprilie 
pină în iulie inclusiv.

M e t o d a  d r. M i l l e r  (III). 
Pornind de la aceBte constatări un
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cunoscut crescător de mătei din 
S .l’.A., Miilor, a conceput o ramă 
specială in care sint lipite sus, sub 
speteaza superioară 3 — 4 bucali do 
fagure artificial, lungi do 15—ÎS cin, 
tăiat in formă triunghiulară, baza 
fiecărui fagure triunghiular nu este 
mai mare de 6—8 cm: virful fiecăruia 
esle îndreptat spre speteaza de jos a 
ramei. Pentru ea ei să nu se dârime 
sub greutatea albinelor, cirul ii vor 
clădi, aceşti faguri triunghiulari sint 
mărginiţi cu sirme întinse de sus in 
jos, do-a lungul laturilor triunghiului, 
sîrine care se fixează pe aceste margini. 
In felul acesta fagurii triunghiulari 
sint bine consolidaţi.

Rama astfel pregătită se introduce 
in cel mai bun stup din prisacă, din 
care s-au retras majoritatea fagurilor 
cu puiet, dar s-au lăsat matca şi doi 
faguri cu larve şi puiet căpăcit, inter- 
callndu-se între ei. In felul acesta albi
nele clădesc făguraşi numai cu celule 
dc albină lucrătoare, lăţindu-i pe 
margini şi depăşind sîrmele consoli
date, iar matca—din lipsă de spaţiu—
11 şi ocupă cu ouă pînă la marginea 
fişiilor triunghiulare, repede clădite de 
albine.

Pentru o şi mai bună creştere de 
mătei selecţionate, lucrarea este încre
dinţată la două colonii; prima este 
cea de selecţie, care clădeşte eei 2—3 
faguri din rama specială in care matca 
depune ouă pe toată suprafaţa lor, iar 
a doua colonie este eea crescătoare, 
pregătită şi stimulată cu sirop, cu 
drojdie, timp de 10—15 zile înainte 
de a-i da larve de îngrijit, or eu păs
tură cu miere cristalizată in doza 
zilnică de 200 — 250 g.

Cînd in cea de a treia zi sint gata 
să iasă din ouă primele larve se orfa- 
nizează colonia crescătoare, luindu-i 
matca şi tot puietul necăpăcit şi 
fagurii cu oufi; în mjlocul cuibului

sc lasă un spaţiu gol cil ar încăpca o 
ramă. După două ore de la orfanizarea 
coloniei crescătoare, se scoale rama 
specială din colonia de selecţie şi se 
scurtează cu un cuţil cald şi bine 
ascuţit înălţimea celulelor cu ouă şi 
larve aflate pe marginile celor trei 
făguraşi triunghiulari. Scurtarea celu
lelor se face pînă aproape de fundul 
lor, pentru ca ouăle să poala fi văzute. 
Cum albinele ar lua in creştere aproape 
toate larvele de pe margine şi deci 
viitoarele botei ar fi îngemănate şi 
greu de minuit, crescătorul elimină, 
din trei în trei, ouăle sau larvele din 
celulele intermediare. Lucrarea in 
întregime se face intr-o cameră caldă, 
fără curenţi. Rama astfel pregătită 
se introduce in mijlocul coloniei cres
cătoare in spaţiul gol lăsat cu două 
ore mai înainte cind ca s-a orfanizat 
şi unde acum sint majoritatea albine
lor tinere din colonie.

Doicile acestei colonii orfane care 
găsesc chiar pe marginea celor trei 
faguri triunghiulari ouă din care nu 
au eclozionat încă larvele, le hrănesc 
cu un lăptişor cu anumite substanţe 
de care au nevoie embrionii din ouă. 
Ele preferă să clădească botei pe mar
ginile acestor faguri triunghiulari care 
sint cruzi, de curînd clădiţi şi cu ouă 
potrivite.

Originalitatea acestei metode stă 
în faptul că lucrările de creştere s-au 
făcut pornind de la ouă sau larve abia 
eclozionate. Adaptindu-se metoda la 
noile cerinţe ale creşterii, lucrările 
pornesc atunci cind ouăle se găsesc la 
finele zilei a treia, deci cît mai 
aproape de faza de larvă. Atunci albi
nele clădesc botei mari, frumoase şi 
cu larve bine hrănite, asemănătoare 
botcilor de roire.

Cînd botcile acestea au ajuns la 
maturitate, se taie uşor de pe marginea 
făguraşilor triunghiulari şi se altoiesc
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în colonii după cura este nevoie. Dacă 
albinele au prins botcile şi de sîrmele 
marginale, acestea se taie cu un foar
fece o dată cu decuparea fiecărei botei.

M e t o d a  A 11 e y (IV). Pe ace
laşi principiu de a oferi albinelor or
fane larve bune pentru creştere, fără 
a mai muta larva din culcuşul său, 
se bazează metoda lui Alley, asemă
nătoare în parte cu cea descrisă mai 
sus.

Tehnica metodei. Se pregăteşte 
o ramă specială fixind un fagure 
artificial numai cu 2—3 sîrme orizon
tale, ramă care este dată spre a fi clădită 
de albinele unei colonii bune. Ea se 
pune in mijlocul cuibului, după 48 
ore este retrasă, gata clădită, şi in
trodusă definitiv in mijlocul cuibu
lui celei mai bune colonii din stu
pină. Aceasta va fi stimulată cît timp 
rama va fi umplută cu ouă.

Cind din ouă au inceput să se nască 
larve şi ele abia sînt vizibile, se taie 
1—2 fîşii cu celule ce conţin larve. 
Cuţitul trebuie să aibă o lamă fină, 
bine ascuţită şi să fie încălzit uşor 
în apă fierbinte. Lama încălzită şi 
scoasă din apă se şterge pe un prosop 
uscat şi curat.

Pentru ca albinele doici să poată 
ajunge bine la larve fîşiile se aşază 
pe muchie şi cu acelaşi cuţitaş cald 
se taie 5—6 mm din înălţimea lor. 
Apoi cu capătul rotund al unui chi
brit, se strivesc cite două larve ve
cine, lăsind neatinsă în celula ei pe 
cea de a treia. Partea de sus a celule
lor cu larve vii se lărgeşte pentru ca 
albinele să poată clădi uşor botei 
spaţioase.

O dată terminată această operaţie, 
fîşia cu larve se lipeşte in partea infe
rioară a unui fagure gol, cald, scur
tat pînă la jumătate din Înălţimea lui. 
In celulele goale ale fagurelui se toar
nă puţină apă îndulcită cu miere, de

care vor avea nevoie albinele doici la 
elaborarea bogată a lăptişorului de 
matcă, în momentul cînd vor hrăni 
larvele din celule.

Rama cu fîşia lipită se introduce 
apoi in mijlocul unei colonii crescă
toare puternice, orfanizată de matcă 
şi de tot puietul său cu două-trei ore 
mai înainte. Curind albinele doici vor 
lua în grijă aceste larve, construind 
botcile ce le vor adăposti, care la 
termenul apropiat de maturitatea lor, 
vor fi folosite de crescător acolo unde 
este nevoie.

M e t o d a  C a i l l a s (V). Cer
cetătorul A. C a i 1 1 a s simplifică 
metoda lui Alley. El introduce un 
fagure artificial in cea mai bună 
colonie; albinele îl cresc, matca îl 
însăminţează iar cînd larvele abia 
s-au născut, scurtează fagurele pină 
la marginea elipsei de puiet. Apoi, 
fără a mai tăia fîşii ca să le lipească, 
lărgeşte şi desface pereţii celulelor 
cu larve din marginea tăieturii, lăsind 
un interval între celulele lărgite. Co
lonia organizată de matcă şi de pu
ietul necăpăcit, avînd la dispoziţie 
acest fagure nou, de curînd clădit, 
cu larve abia ieşite şi cu celule lăr
gite, profită de această muncă făcută 
de apicultor şi clădeşte botei numai 
in celulele lărgite

M e t o d a  p o l o n e z ă  (VI)- 
Se aleg trei colonii fruntaşe care vor 
conlucra pentru obţinerea de mătci 
de soi bun, folosind botei crescute na
tural. Prima are destinaţia să producă 
ouă sau larve selecţionate; cea de a 
doua — să fie colonie crescătoare a 
botcilor pînă la maturitatea lor, iar 
cea de a treia este destinată creşterii 
de trintori de valoare superioară V.iî. 
Trîntori. Toate aceste trei colonii, dar 
mai cu seamă ultimele două, vor fi 
pregătite de la începutul primăverii 
prin stimulări. Cind se apropie Ier-
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menul începerii lucrărilor propriu-zise 
de creştere, aceste colonii trebuie să 
fie pline pînă la refuz de albine şi 
puiet. Stupul in care se cresc şi în
mulţesc trîntorii va avea pus in m ij
locul cuibului, încă din primele zile 
ale primăverii, faguri cu celule mari. 
Colonia destinată să dea ouăle va pri
mi la timpul oportun un fagure gol, 
gata clădit, in care cu un an inainte, 
spre sfîrşitul veţii, albinele au cres
cut 1—2 generaţii de puiet. Acest fa
gure nu trebuie luat la intîmplare, 
ci ales în aşa fel ca să nu aibă vreun 
miros străin. Mulţi crescători folo
sesc pentru ouatul măteii selecţionate 
un fagure din propriul ei stup.

Fagurele să fie cald, fie că el a stat 
in cuib dincolo de cel cu păstură lin
gă diafragmă, iar albinele l-au curăţat, 
in parte, fie că a fost ţinut în casă, 
lingă sobă 1—2 zile. El se stropeşte 
puţin cu apă, înainte dc a fi introdus 
in cuib. Albinele se vor grăbi să cu
reţe celulele lui. Matca îl va ocupa 
cu ouă depuse într-o elipsă cel puţin 
egală ca întindere cu suprafaţa celor 
doi faguri cu care este învecinat.

Crescătorul are nevoie să cunoască 
precis virsta ouălor. El va trebui ca 
o dată pe zi, începind de a doua zi de 
la introducerea fagurelui, să-l ridice 
incet şi să observe dacă matca a început 
-să-l însăminţeze. Pentru uşurinţa aces
tei operaţii se lasă pentru el un inter
val mai mare cu 2—3 mm faţă de cei 
doi faguri vecini, ca să poată fi ridicat 
uşor, fără ca matca sau albinele ve
cine să se neliniştească. In felul 
acesta in spaţiul lărgit se adună mai 
multă albină tînără.

Cînd au început să eclozioneze pri
mele larve din ouă, se organizează cea 
de a doua colonie — cea crescătoare. 
Se ridică de acolo matca împreună 
cu tot puietul necăpăcit şi fagurii cu 
ouă, orfanizind astfel colonia; cu mat

ca ridicată se face un nucleu aparte 
dîndu-i faguri cu hrană luaţi din alţi 
stupi vecini.

Fagurii cu puiet se mătură de albina 
acoperitoare în propriul lor stup şi se 
împart provizoriu pentru îngrijirea 
unor colonii vecine. In schimb, in co
lonia crescătoare rămin toţi fagurii cu 
puiet căpăcit şi cei cu hrană — miere 
şi păstură.

In mijlocul cuibului coloniei cres
cătoare se lasă un loc gol, cît ar Încape 
un fagure, in care se adună între timp 
majoritatea albinelor tinere din co
lonia orfanizată.

Bineînţeles, colonia crescătoare este 
permanent stimulată. Ea se Iasă în 
această situaţie disperată două ore 
in care timp doicile sint hrănite din 
belşug cu substanţe proteice şi vor 
avea glandele faringiene pline, cici 
în acest timp ele n-au avut cui să 
împartă lăptişorul, fiind ridicaţi din 
cuib fagurii cu larve necăpăcite.

După trecerea celor două ore, cres
cătorul retrage din cuibul primei co
lonii fagurele insămînţat de matca 
familiei valoroase, fagure în ale cărui 
celule au început să eclozioneze larve 
din ouă.

Pentru ca larvele să nu răcească, 
fagurele este învelit într-un prosop 
şi dus într-o cameră caldă.

Crescătorul taie de-a lungul fagu
relui, cu un cuţit călduţ, două ferestre 
orizontale, lungi aproape cit este lun
gimea fagurelui şi late dc cite 50 mm 
fiecare. Prima fereastră o taie la 80 mm 
sub prima tăietură. Celulele cu larve 
aflate in partea de sus a fiecărei feres
tre le scurtează la jumătate din înălţi
mea lor cu lama unui cuţitaş foarte 
tăios, cald, dar numai pe una din fe
ţele fagurelui; apoi, cu capătul unui 
chibrit, distruge cite patru larve in şir, 
lăsind intactă pe cea de a cincea. Clnd 
crescătorul are nevoie de mai multe
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botei, poate strivi larvele din 3 In 3 
celule. Trebuie insă s& se ştie că, cu 
cît mătcile crescute vor fi în număr 
mai mic, cu atit vor fi mai bune. Ce
lulele în care larvele au fost lăsate, 
se lărgesc cu un lărgitor de celule, 
V.n., pentru a înlesni albinelor clă- 
ditul botcilor.

Pentru ca albinele să nu ia în creş
tere larvele aflate pe marginea opusă 
a ferestrelor tăiate, se strivesc acolo 
toate larvele aflate în 2—3 rînduri de 
celule. In felul acesta albinele vor în
griji numai larvele de pe o singură 
margine, din celulele lărgite.

Fagurele astfel prelucrat esle dat 
albinelor coloniei crescătoare orfa- 
nizată, cu două ore înainte, introdu- 
cîndu-1 In golul din mijlocul cuibului.

Albinele doici orfanizate, cind văd 
larvele şi ouăle din fagurele cu celule 
lărgite revarsă asupra lor lăptişor 
din abundenţă, formînd botei din fie
care celulă lărgită, botei ce vor sta 
suspendate în golul ferestrelor tăiate. 
Colonia va fi zilnic stimulată, pînă 
cind aceste botei vor fi căpăcite. In 
felul acesta albinele iau în creştere 
30—40 de botei din care vor ieşi peste 
12—13 zile mătei superioare, bine con
formate şi prolifice.

Altoirea botcilor n&tnrale. In primul 
rînd apicultorul va face o alegere a 
botcilor, altoind în stupii orfanizaţi 
numai pe cele mai mari, mai frumoase 
şi care nu au fost lovite sau cit de pu
ţin turtite lateral, şi mai ales la vîrf. 
Ele se altoiesc în cea de-a 14-a zi 
de cînd matca a depus ouăle în celule. 
Deci botcile altoite mai au de stat In 
noul stup încă două zile pînă la eclo- 
zionarea mătcilor din ele. Nu trebuie 
să se întîrzie, căci s-au văzut botei 
în care mătcile fiind bine hrănite, 
şi-au scurtat evoluţia eclozionînd în 
a doua jumătate a celei de a cincis
prezecea zi.

Un indice preţios pentru cel mai pro
pice moment al altoirii botcilor este 
atunci cînd vîrful lor prinde o culoare 
mai deschisă. Accasla e6te o dovadă 
că albinele din colonia crescătoare au 
început să ajute viitoarelor mătei la 
eliberarea lor, ridicînd de pe vîrful 
fiecărei botei stratul de ceară prea 
gros.

Altoirea este o lucrare destul de 
migăloasă, dar nu grea. Botcile cu 
mătcile gata de ieşit pentru preschim
barea celor bătrîne, se pun sus, sus
pendate între spetezele superioare a doi 
faguri din marginea cuibului fiecărui 
stup. Fagurii să fie bine acoperiţi de 
albine. In felul aceasta botcile stau 
departe de eventualitatea unui atac 
al mătcii stupului gazdă.

Cind timpul este cald şi stupii au 
magazine de recoltă care sînt bine 
populate cu albine, se pot introdu
ce botei sus, între spetezele superioare 
ale ramelor din mijlocul magazinului 
de recoltă. Ele se fixează lateral pe 
speteaza de sus a ramei, lipindu-le 
cu ceară frămînlată bine între dege
te şi amestecată cu puţin propolis 
moale. Botcile se aşază în poziţie uşor 
oblică ca să se poală observa vîrfn) 
fiecărei botei şi apicultorul să ştie 
dacă matca a ieşit sau nu. De aseme
nea, rama vecină trebuie să stea puţin 
mai îndepărtată pentru ca albinele să 
nu lipească vîrful botcii de ea, iar în 
al doilea rlnd, dacă spaţiul este mai 
larg, acolo se adună mai multe albine, 
ceea ce eBte în favoarea bunei primiri 
a tinerei mătei. Coloniilor care nu ac
ceptă asemenea botei şi le rod lateral,
li se repetă operaţiunea. Dacă şi a 
doua oară albinele le rod, este dovada 
efi matca coloniei este încă bună şi 
viguroasă; ea va fi lăsată pînă spre 
sfîrşitul verii, cînd se schimbă. Ase
menea introduceri neobservate a bot
cilor in colonii neorfanizate reuşesc
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numai clnd albinele sint preocupate 
de un bun cules şi ele nu se sesizează 
de această operaţie anormală; altfel, 
este mult mai bine ca mai intii colo
nia să fie orfanizată şi după o oră 
să se altoiască 1—2 botei, dar de data 
aceasta direct intr-un fagure eu puiet. 
Operaţia cere atenţie şi indeminare la 
tăierea botcilor, care se decupează cu 
o mică porţiune de fagure in jurul 
lor, ce le serveşte drept suport. Altoi
rea pe locul ales se face decupind din 
fagurele cu puiet o porţiune de mări
mea şi forma suportului cu botcă ce 
se introduce acolo. Locul cel mai bun 
pe fagure, unde se face operaţia de al
toire, este intre briul de miere şi elipsa 
cu puiet. Albinele consolidează supor
tul botcii, iar aceasta stă in suspensie 
In intervalul dintre doi faguri. Supor
tul apără fundul botcii de atacul al
binelor. Este bine a se altoi o dată două 
botei, pentru ca albinele coloniei să-şi 
aleagă pe cea preferată.

Pentru a feri botcile de distrugere, 
ştiut fiind că uneori ele sint roase la
teral, vor fi protejate cu un manşon 
de protecţie avind numai virful liber, 
manşon făcut din material plastic 
sau dintr-o plasă de sirmă deasă sau 
chiar dintr-o sirmă infăşurată, avind 
forma unei botei. V.n. Colivii, colivii 
spirale.

Altoirea se face la puţin timp de la 
orfanizarea coloniei căreia apicultorul 
vrea să-i schimbe matca. In acest scop 
cu o oră inainte, se ridică din stup 
matca bătrlnă, deci colonia se or- 
fanizează. Operaţia poate să se facă 
şi concomitent dacă o dată cu ridica
rea măteii bătrine, se introduce botca 
căpăcită mai ales cind ieşirea din botcă 
a tinerei mătci urmează să se facă 
curînd.

Unii stupari preferă să altoiască 
botcile după ce colonia orfană şi-a 
clădit botei. După 6 zile le strică şi

concomitent altoieşte pe cea tăiată 
din colonia crescătoare. Operaţia reu
şeşte numai dacă botcile se strică ri- 
dicindu-Ie şi lăptişorul aflat in ele 
pentru ca albinele să nu dea de gustul 
acestei hrane foarte apreciată şi care 
apoi le deschide pofta, incit distrug 
chiar şi unica botcă de selecţie dată 
de stupar. După puţin timp matca 
tinără eclozionează din botcă, dis
truge eventualele botei din colonia 
orfanizată şi după împerechere con
tinuă opera Înaintaşei sale. E bine 
ca in momentul cînd botcile se alto
iesc, apicultorul să hrănească albinele, 
dindu-ie sirop in jgheaburile a două 
rame hrănitor, ca un stimulent. De 
altfel, în toate operaţiile de creştere 
a măteilor şi pină Ia Împerecherea lor, 
stimularea albinelor să nu Înceteze, 
mai ales cind afară se găsesc cantităţi 
mici de nectar şi polen.

Colonia căreia i s-a dat o botcă este 
supravegheată zilnic, fără a se deschi
de stupul. Privind urdinişul, un stu
par priceput poate să spună dacă al
binele au primit sau nu matcă. Dacă 
totul este in regulă in colonie, albinele 
intră şi ies pe urdiniş, fără ezitare. 
Cele care nu au matcă, ies din stup şi 
se întorc din zbor privindu-1 ca şi cind 
ar căuta ceva pierdut, se urcă pe pe
retele frontal şi au o uşoară ezitare, 
dacă să intre sau nu In stup, atunci 
cind vin in zbor spre casă. E bine ca 
stuparul să folosească pentru scurt 
timp acel vestibul de control. V.n. 
care, aşezat la urdinişul stupului, 
reţine pe scindura de zbor cadavrul 
tinerei mătci, in cazul cind albinele 
nu acceptă botca.

Vestibulul se ridică chiar de a treia 
zi. La 10 zile stuparul trebuie să ve
rifice colonia, deschizind stupul foarte 
Încet, fără zgomot şi fără fum. El 
ridică uşor rama Însemnată pe care a 
fost altoită botca şi dacă vede că ea
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este deschisă la virf, va şti că albinele 
au eliberat matca; dacă botca este 
roasă la o margine este dovadă că al
binele nu au acceptat-o, iar stuparul 
trebuie să intervină, fie dlnd o altă 
botcă, ori o matcă, dar in primul rind 
controllnd să afle care este cauza aces
tei neacceptări.

Obişnuit, cauzele care determină 
o colonie să nu primească şi deci să 
roadă o botcă dată, sint:

•  Colonia are deja o matcă tinără 
şi nefecundată, pe care apicultorul 
nu a văzut-o atunci cînd a suprimat 
matca bătrînă. Sint cazuri cind in 
colonie trăiesc fără adversitate matca 
tinără şi pe un alt fagure matca bă- 
trină.

•  Din greşeală o matcă ce s-a rătă
cit din zborul său de Împerechere a 
intrat in stupul orfanizat, pe care, 
in mod cu totul excepţional, albinele 
au acceptat-o.

•  Colonia şi-a clădit ea singură bot
ei Înainte ca apicultorul să fi interve
nit cu altoirea botcii.

•  Matca a murit in botcă din vreo 
cauză accidentală.

•  Colonia a fost atacată de hoaţe.
•  Albinele au fost surescitate de 

vreo furtună cu grindină ce a căzut 
pe acoperişul stupului făcind zgomot 
mare etc.

Din cele de mai sus reiese clar că 
operaţia altoirii botcilor comportă 
oarecare riscuri pentru colonia or- 
fanizată căreia i s-a dat botcă gata de 
ieşit matca din ea.

P&strarea botcilor disponibile. Cind 
crescătorul începe operaţia altoirii, 
va scoate o dată mai multe botei din 
stupul crescător, pentru ca să nu-1 
deschidă mereu pentru fiecare altoire. 
Botcile vor fi ţinute numai cu vîrful 
in jos, ferite de răceală şi de razele 
solare. Crescătorul va avea alături o 
cutie cu rumeguş de lemn încălzit;

adinceşte degetul arătător în rumeguş, 
pune acolo un cornet ca un degetar 
făcut din hirtie cerată înfăşurată în 
jurul degetului şi introduce în acest 
orificiu căptuşit botca care stă la căl
dură şi întuneric. Unii crescători fo
losesc vata, care insă lipindu-se pe 
vîrful botcilor, irită albinele coloniei 
in care ele se altoiesc. Cutia cu botei 
se duce apoi în camera caldă, unde se 
face altoirea pe fagurii stupului orfan, 
sau se lipesc pe dispozitive mobile 
pentru a le putea pune acolo unde 
crescătorul doreşte. Cind numărul de 
botei crescute este mare, ele pot fi 
date nucleelor sau micronucleelor de 
Împerechere formate în acest scop. 
Dacă şi aşa tot mai rămin botei, ele se 
pun in colivii de păstrare prevăzute 
cu gratii Hannemann, prin care albi
nele unei colonii, orfanizate anume 
pentru acest scop, pot să pătrundă şi 
să ajute la naşterea mătcilor şi la în
treţinerea lor 2—3 zile pînă se folo
sesc, aşa cum se arată mai departe.

Creşterea mătcilor in botei artifi
ciale din colonii orfanizate. In creşte
rea artificială trebuie să se urmăreas
că felul cum cresc albinele in mod na
tural mătcile de roire. Mătei bune vor 
fi cele care sint crescute după o meto
dă apropiată de cea naturală, atunci 
cînd albinele se pregătesc să roiască 
Deci colonia care va creşte mătei tre
buie să aibă: populaţie numeroasă, 
densă, comprimată, cu multe doici 
care au lăptişor aglomerat in glande, 
şi multe albine tinere. V.n. Roire, 
mătcile de roire. Botcile de roire sînt 
de două ori mai lungi decît cele cres
cute pe dispozitivele artificiale mobi
le. De asemenea cantitatea de lăpti
şor rămas in fundul lor, după ieşirea 
mătcilor, este mai mare la cele de roi
re, decît la cele crescute pe dispoziti
ve mobile cu larve mutate. Preferinţa 
albinelor de a creşte mătei In faguri
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noi, se datorează faptului că ele pot 
modela cu uşurinţă botei bune, spa
ţioase, cu fundul bombat şi adlncit 
aşa cum trebuie pentru dezvoltarea 
normală a larvei şi măteii. Timp de 
peste şapte decenii apicultorii au folosit 
patru metode de creştere artificială a 
măteilor. Primele două au fost mult 
folosite cu mici modificări fără Însem
nătate, iar celelalte două au un istoric 
mai recent.

M e t o d a  D o o l i 111 e - P r a 11 
(mutaţia larvei In botei artificiale). 
Apicultorul pregăteşte din timp o 
colonie crescătoare, ajutlnd-o cu pu
iet căpăcit de la coloniile vecine, cit 
şi cu stimulări de sirop, aşa cum s-a 
mai spus.

Cu ajutorul unui dispozitiv denumit 
şablon sau modelator de botei V.n. 
se fac, din ceara obţinută la descăpă- 
cirea fagurilor cu miere, un număr de 
botei artificiale, ca nişte cupe. Ele 
se lipesc pe mici suporturi de lemn (de- 
getare) ce stau In suspensie intr-o 
ramă denumită ramă sau fagure port- 
botei V.n. Înainte de a introduce lar
ve in aceste botei artificiale ele se dau 
timp de două-trei ore albinelor colo
niei crescătoare, care le curăţă cu 
salivă, se obişnuiesc cu ele, aşa incit 
vor fi mult mai bine acceptate, cînd 
vor fi prezentate în colonie, avind în 
ele larve. Cu 4—5 zile inainte de înce
perea lucrărilor propriu-zise de creş
tere, apicultorul orfanizează un nu
cleu din stupină păstrind provizoriu 
matca într-o colivie cu cîteva albine. 
El stimulează nucleul orfan iar albi
nele vor clădi botei luînd în creştere 
un număr de larve bine hrănite cu 
lăptişor. După trei zile elimină din 
botei larvele, recoltează lăptişorul şi 
redă nucleului matca lui. Concomitent 
se introduce cea mai valoroasă matcă 
din Btupină într-un izolator. V.n. 
unde timp de 36 ore ea depune ouă

într-un fagure curăţat In prealabil de 
către albine.

Cînd larvele încep să eclozioneze 
din ouă deci după trei zile, apicul
torul diluează cu puţină apă distila
tă lăptişorul, punind pe fundul fie
cărei botei artificiale o picătură cit 
un bob de mei. Apoi scoate din celu
lele fagurelui cu o spatulă fină din 
sirmă de oţel larve abia eclozionate 
din ouă şi le pune cite una In fiecare 
botcă. Rama port-botci se aşază in 
mijlocul cuibului coloniei crescătoa
re; aceasta a fost desigur orfanizată 
mai înainte cu două ore, luîndu-i 
matca şi tot puietul.

Albinele doici hărănesc cu lăpt işor 
larvele din botcile artificiale, iar ele 
işi urmează evoluţia pină aproape de 
maturitate, clnd botcile sint folosite 
fie la preschimbarea măteilor Imbfitrl- 
nite din stupii ale căror colonii nu 
progresează sau la formarea de nu
clee, roi-stoloni etc.

M e t o d a  W.  C o f f e y ,  S.U.A., 
este o metodă mai expeditivă,lucrlnd 
cu stupi mulţi-etajaţi orfanizînd co
lonia de creştere numai cu 30 minute 
inainte de a primi botei.

Se alege una din cele mai puternice 
colonii din stupină, care are multă 
albină zburătoare şi albină ttnfiră. 
Cu patru zile înainte o stimulează cu 
substanţe proteice, miere cu păstură 
sau sirop cu drojdie ori cu Boia. 
Matca cu lot puietul In corpul de pe 
fund Be izolează introduclnd o gratie 
Hannemann între acest corp şi cele
lalte ce au hrană acumulată. După 
cele patru zile de stimulare corpul 
superior al stupului se ridică, se pune 
pe un fund nou, deplasindu-1 cu 30 cm 
in Bpatele corpului cu matcă, retră- 
glndu-se din el provizoriu fagurii cu 
miere ce deocamdată se pun Intr-o 
lădiţă portativă. Atunci, din corpul 
cu matcă se scot toţi fagurii cu puiet
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inclusiv matca, mutindu-i in corpul 
golit ce a fost deplasat Sn spate. 
Deci se face un schimb de faguri în
tre corpuri. Stupul deplasat este acum 
ca un roi cu matcă, puiet şi hrană şi 
numai cu albina tînără acoperitoare a 
puietului, căci cea zburătoare se în
toarce la locul cunoscut.

Pentru ca populaţia din acest stup 
devenit „crescător1' să fie cît mai mare, 
in faţa lui se mai perie albina tînără 
de pe alţi 5—6 faguri cu puiet deschis 
luaţi din stupii vecini, avînd grijă 
ca nu cumva să se dea şi vreo matcă. 
Această din urmă operaţie se face nu
mai cind albina din stupul crescător 
este încă tulburată de aceste schimbări 
in organizare aşa Incit albinele nu 
observă pe noile venite.

Aşezarea fagurilor in acest stup se 
face puţin mai distanţat, pentru ca 
intre faguri să încapă cit mai multă 
albină. Se lasă însă între rame loc 
suficient pentru alte 2—3 rame port- 
botci cu larve transvazate, care vor 
fi curînd aduse şi date albinelor pentru 
creştere. Operaţia aceasta din urmă 
se face după 30 de minute de la orfa- 
nizarea coloniei crescătoare, oferindu-i- 
se pe barele port-botci maximum 20 
de botei pentru creştere şi stimulin- 
d-o permanent, pînă la căpăcire.

Dacă crescătorul are nevoie de mai 
multe botei, pentru ca să nil mai or- 
fanizeze altă colonie crescătoare, o 
foloseşle tot pe aceasta. In acest scop 
după 24 de ore se scot ramele port- 
botci şi se împart botcile acceptate 
altor colonii-gazde puternice, din pri- 
sacă, care nu se orfanizează. Albine
le acestora vor continua munca de 
hrănire şi îngrijire a larvelor din 
botei.

Mătcile acestor stupi-gazde vor sta 
In cuibul de jos, izolate cu o gratie 
Hannemann de corpul superior, unde 
sînt botcile date spre îngrijire. Pen-

Metoda Heyrand de creşterea mătcilor

tru ca larvele din botei să fie şi mai 
bine îngrijite, în corpul superior se 
urcă încă doi faguri cu puiet necăpă- 
cil, cu albină acoperitoare; rama port- 
botci se va intercala între aceste două 
rame. Coloniile gazde se hrănesc in
tens cu sirop cu proteine.

M e t o d a  H e y r a n d , constă 
în mutaţia larvei o dată cu celula ei, 
metodă care a apărut tîrziu, la aproa
pe trei decenii după cea a lui Doolit- 
tle-Pratt.

Se introduce cu cîteva zile înainte 
în mijlocul cuibului unei colonii, care 
are matca cea mai bună, un fagure 
nou clădit in care a eclozionat in 
primăvara curentă cel puţin o gene
raţie de puiet. El Be stropeşte cu apă 
îndulcită cu miere sau zahăr. După 
24 de ore se controlează dacă matca 
şi-a depus ouăle in celulele sale. 
In caz afirmativ, după trei zile, cind

Celule din fagure cu larve tinere în ele, 
fixate pe pene triunghiulare
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Preducea dc scoaterea ou lu i o da lâ  cu fu n 
du l celu lci în care a fost depus 

( O r d s i  P a l i )

larvele au eclozionat din ouă, se de
cupează cu o preducea, prin răsucire, 
un număr de celule care au pe fundul 
lor larve de cîteva ore. Celulele decu
pate sc lipesc pe suporturi cilindrice 
de lemn care au la una din extremităţi 
un triunghi de tablă fixat cu un cui 
mic.

Cu un cuţit puţin încălzit sau o 
lamă de ras, se scurtează din înălţi
mea celulelor decupate pină la jumă
tatea lor, apoi cu un lărgitor de celu
le se răsfring marginile acestora. 
Pana triunghiulară de tablă cu su
portul respectiv şi celula lipsită se 
Înfige pe un fagure vechi gol, care 
are deasupra un jgheab de hrănit. Se 
pun numai cite 10 botei cu suporţi pe 
fiecare faţă a fagurelui.

Fagurele porl-botci se introduce in 
mijlocul cuibului unei colonii cres
cătoare, orfanizată cu două ore mai 
inainte de matcă şi puietul necăpăcit. 
Cînd botcile ajung la maturitate se 
retrag cu suportul lor din fagurele 
port-botci şi se folosesc aşa cum s-a 
arătat mai sus.

Foloasele acestei metode sint evi
dente faţă de meloda precedentă a 
transvazării larvei din celula sa intr-o 
botcă artificială. Intr-adevăr, larvele 
nu mai sint zdruncinate din mediul lor 
natural prin operaţiunea mutării lor. 
In afară de aceasta, ele au deja lăpti
şor pus acolo de albinele doici, chiar 
de la eclozionarea larvei din ou. Doi
cile din stupul crescător măreBC can

titativ şi îmbunătăţesc calitativ lăp
tişorul, oferind larvelor de data aceas
ta un lăptişor cu anumite substanţe 
hormonale, pe care-1 dau numai lar
velor de matcă.

M e t o d a  R o m a n e s c u esle 
metoda creşterii de mătci fără muta
ţia celulei cu larvă. Se fixează un fa
gure artificial pe suprafaţa unei plăci 
de lemn formată din mici cuburi îm
binate, care pot apoi să fie dezmem
brate. Placa cu fagurele lipit pe ea, 
după ce a fost clădit de albine se in
troduce in mijlocul cuibului cu matcă 
selecţionată, pentru a fi insămînţat. 
La cîteva ore după ecloziunea larvelor 
din ouă, suprafaţa fagurelui este „ara
tă în lung şi curmcziş cu un plugu
— după expresia proprie a autorului, 
astfel incit rămine neatinsă cite o 
celulă cu larvă pe fiecare cuib. Cu 
ajutorul unui ..pieptene" se destramă 
partea de sus a celulelor, rămase in
tacte intre „brazde", pentru ca albinele 
doici să poată ajunge uşor la larve şi 
să clădească botcile. Placa cu micile 
cuburi pe care sint celulele cu larve 
se aşază cu faţa in jos deasupra cui
bului coloniei crescătoare, spriji- 
nindu-se pe un cadru de lemn înalt 
de 7 mm. Botcile stau astfel în pozi
ţie naturală. Albinele iau în creştere

'Vii^  ■ ■ -  - m
Colivii colective pentru păstrarea măteilor 

eclozionale
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un mare număr de larve, modelind 
frumos celulele.

Metoda are avantajul rapidităţii, 
precum şi a faptului că larvele nu sint 
scoase din mediul lor natural. Ca 
dezavantaje trebuie să semnalăm greu
tatea clăditului şi însămînţatului ra
mei spcciale, precum şi a faptului că 
nu se pot creşte mătei direct din 
ouă. Pentru practicarea ei trebuie 
unelte speciale, destul de complicate. 
Metoda detaliată dc lucru, cu pre
zentarea amănunţită a aparaturii în
trebuinţate, este descrisă in lucrarea 
intitulată: „Sistematizarea creşterii re
producătorilor de albine", N. Roma- 
nescu apărută la Bucureşti in anul 1948.

M e t o d a  R. J o r d a n - V o -  
l o s y e v i c i ,  este metoda dublei 
transvazări. Folosind cele trei metode 
de creştere artificială ale lui Doolitl- 
le-Pratt, Coffey şi Heyrand, crescătorii 
nu erau pe deplin mulţumiţi, căci nu 
toate mătcile corespundeau cerinţe
lor de prolificitate. Examinate his- 
tologic la microscop s-a găsit că aces
tea aveau un număr ceva mai redus 
de tuburi ovariene faţă de mătcile 
provenite din botcile de roire. La o 
analiză aprofundată s-a găsit că supe
rioritatea mătcilor crescute natural, 
se datoreşte faptului că pe fundul bot
cilor naturale răminea, după eclo- 
zionarea mătcilor, de trei ori mai mult 
lăptişor decit in cele crescute artifi
cial. In schimb s-a mai constatat că 
larvele mutate in botcile arlificiale, de 
multe ori sînt luate in creştere de doici 
abia după 4—6 ore de la transvazarea 
lor şi că in acest interval de timp ele 
stăteau flăminde. Această flămînzire 
temporară era în detrimentul bunei 
dezvoltări a viitoarelor mătei, ştiut 
fiind că in ordinea naturală a creşterii, 
doicile vizitează şi hrănesc de sute de 
ori pe zi larvele crescute natural, fără 
opriri accidentale.

De aceea crescătorii de pretutin
deni, în frunte cu prof. Jordan, au 
adoptat o modificare a primei meLode 
de mutaţia larvei, produclnd mătei 
mai bune ca înainte.

Tehnica metodei. Larvele lipsite 
temporar de hrană pînă Ia acceptare, 
dar care după trecerca celor 5—7 ore 
sint alimentate abundent cu lăptişor, 
se elimină din botcile artificiale, după 
24 dc ore. în locul lor sînt aşezate 
alte larve, abia eclozionatc din ouă, 
dar scoase din acelaşi fagure. Aceste 
larve găsesc în botei o masă îmbelşugată 
de lăptişor rămas de la larvele pre
cedente eliminate. Deci, ele nu mai 
trec prin criza de flămînzire, se dez
voltă normal ajungind mătei de va
loare. Această metodă este cunoscută 
sub denumirea de metoda mutaţiei 
duble.

S-au obţinut astfel rezultate şi 
mai bune, căci aceste larve tinere 
cu hrană supraabundentă sînt foarte 
uşor primite de coloniile crescătoare, 
fără ca botcile să fie mai întîi încre
dinţate coloniei pornitoare. Totuşi 
nici astăzi nu s-a ajuns prin această 
metodă să se obţină mătei la fel de 
bune ca cele crescute natural in colo
niile ce au roit.

Analizîndu-se cauzele care duc la 
aceste rezultate oarecum nesatisfăcă
toare, s-au constatat următoarele:

Din punctul de vedere al componen
ţei, lăptişorul doicilor dat larvelor 
de matcă faţă de cel pe care-1 primesc 
larvele de albină lucrătoare, nu este 
acelaşi. Analizindu-se cele două fe
luri de lăptişor s-a găsit că cel dat 
larvelor cu destinaţia iniţială de a fi 
viitoare mătei, are in componenţa sa 
mult acid pantotenic care este cel mai 
activ aminoacid ce ajută creşterii şi 
dezvoltării corporale dar mai cu sea
mă a ovarelor, precum şi a hormoni
lor sexuali.
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Doicile oferă larvelor de albine lu
crătoare cantităţi variate de lăptişor 
în raport de virsta lor, pe cînd larve
lor de matcă le dau de la început mari 
cantităţi de hrană, fără economie. 
Ouăle destinate iniţial ca din ele să 
se nască larvele viitoarelor mătci, 
primesc un lăptişor diluai avind anu
mite substanţe care, inainte de eclo
ziune, printr-un proces de osmoză, 
pătrunde la embrion prin porii cojii 
oului.

in lumina acestor observaţii, s-au 
Iras următoarele concluzii: larvele 
de 24 ore ce se transvazau în colonia 
crescătoare erau prea în virstă; aceste 
larve scoase cu spatula din celulele 
fagurelui în care ouase matca de selec
ţie, au primit iniţial — ca ou sau lar
vă — o hrană ce corespundea stării 
lor de viitoare albine lucrătoare şi nici
decum una ce obişnuit o dau viitoa
relor larve de matcă; oricît de repede 
s-ar face mutaţia larvelor din celulele 
fagurelui unde au eclozionat, suferă 
de o schimbare a mediului şi le trebuie 
o perioadă de adaptare la noul mediu ; 
pină la familiarizarea cu această si
tuaţie nouă a doicilor şi a albinelor 
crescătoare, trece o perioadă de la 10 
minute pină la 5—7 ore de flăminzire; 
abia atunci doicile hrănesc larvele, 
chiar dacă le găsesc nepotrivite ca 
virstă, pentru a fi viitoare mătci; 
dacă se face mutaţia dublă, noua lar
vă găseşte in botcă un lăptişor a cărui 
dozare nu este corespunzătoare chimic 
şi calitativ vîrstei şi stării de larvă 
de albină lucrătoare şi cu atit mai pu
ţin de matcă; această hrană nu-i 
convine pe deplin larvei nou aduse, 
şi adeseori albinele doici Înlocuiesc 

această hrană cu alta corespunză
toare viratei; aceasta insă cere un 
timp in care larva nu se alimentează 

suficient.

Me t o d a  J  o <■ S nr i t h oste de
numită şi metoda industrială de creş
tere. Fiecare stup crescător trebuie să 
aibă la dispoziţie albina tinără din 4
— 5 stupi bine populaţi, ocupind cel 
puţin două corpuri in fiecare slup, 
care furnizează mereu albină linără, 
cit timp ţin operaţiile de creştere. 
La aplicarea acestei metode se folo
seşte:

•  O colonie de selecţie, producă
toare de ouă de virstă precisă. Ea 
ocupă un slup cubic tip Dadanl cu
12 rame, care stau in pal cald, avind 
in peretele din spate un orificiu de hră
nii de 23 mm diametru, cu un hrănitor 
exterior.

•  O colonie porniloare a larvelor 
edozionale în viitoarele bolci. Ea 
este orfană, organizală cu două ore 
inainte dc a i se da larvele abia eclo- 
zionale, aşa cum se va arăta mai jos, 
avind grijă de ele numai timp de 24 
de ore. Pentru fiecare colonie porii i- 
toare se rezervă 2— colonii furnizoa
re de albină tinără. care se schimbă 
periodic pe măsură ce înaintează în 
virstă.

•  O colonie de creştere care are 
gratie Hannemann la urdiniş. Ea 
este foarte puternică şi creşte lar
vele ce le primeşte de la colonia 
pornitoare pînă la maturarea lor. Toa
te aceste colonii sint stimulate, iar 
cei 4—5 stupi furnizori le alimentează 
permanent cu albină tînără pe măsura 
nevoilor.

Unii crescători mai folosesc şi alţi 
stupi pentru botcile mature, dar nu
mai atunci cînd numărul lor este prea 
mare şi nu mai au loc in stupul de 
creştere. Aceşti stupi sint denumiţi 
„stupi de finisare11.

Tehnica metodei. Se pregătesc la 
Început rame speciale de ouat. Se iau 
rame obişnuite şi se completează golul 
lor cu o scindură groasă de 20 mm,
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in mijlocul căreia se taie cite un drep
tunghi cu latura orizontală de 210 mm, 
iar înălţimea de 130 nun. Golul rămas 
în această scindură va fi ocupat de un 
mic fagure artificial lipit cu ceară 
pe margini. In luna aprilie se intro
duc aceste rame lîngă cuibul unei co- 
lorNi. Cind ele vor fi clădite, se retrag 
şi se păstrează pînă sc încep lucrările 
de creştere a mătcilor. Fiecare colonie 
cu matcă selecţionată destinată să 
furnizeze ouă, va avea cîtc două rame 
de acest fel.

Se desfac din cuie cîteva rame de 
stup, ale căror spetezc superioare să 
aibă pe faţa lor inferioară un jgheab 
(nut) longitudinal adine de 3 mm. In 
acest nut se întoarce marginea unei 
fişii de fagure artificial lată de 60 mm ; 
fişia va fi consolidată cu ceară topită. 
Spetezele cu fişii se dau albinelor, ală
turi de cuib, pentru a fi clădite; apoi 
se retrag şi se păstrează intr-un stup 
gol.

Colonia ce produce ouă selecţionate 
se organizează cu cel puţin două săp- 
tămini Înainte de începerea lucrări
lor de creştere. Ea trebuie să fie pu
ternică, cu cel puţin 3,5 kg albină, cu 
matca cea mai bună din prisacă. Ra
mele stau in stup în pat cald. Prin 
orificiul făcut in peretele din spate, 
colonia se alimentează de două ori pe 
zi cu cite 100 g sirop bogat in protei
ne, oferit în hrănitorul exterior. Cînd 
se dă Biropul, stupul se ciocăneşte pu
ţin, pentru ca albinele să-şi formeze 
un reflex condiţionat de hrănire.

Cu 3—4 zile înainte de a porni la 
creşterea mătcilor stupul se împarte 
in două compartimente neegale — 
cel de la peretele din spate avind un 
spaţiu de 3 rame, ce stau in larg, iar 
cel de-al doilea 8 rame plus o diafrag
mă etanşă intre ele. Diafragma etanşă 
are Insă in partea de jos o fîşie de 
gratie Hannemann lată de 3 cm, prin

care albinele celor două comparti
mente pot să circule şi să transporte 
în cuibul mare hrana din hrănitorul 
exterior.

Cind după 3—4 zile albinele s-au 
obişnuit cu acest dispozitiv, se prinde 
matca coloniei cu tubul de sticlă, V. 
n. şi se ţine provizoriu la căldura 
corpului intr-un buzunar. Atunci se 
goleşte de rame compartimentul mic 
dinspre spatele stupului, sc scutură 
in gol albinele tinere de pe 3—4 
rame cu puiet, se introduce la mijloc 
o ramă cu puiet căpăcit cu albina ci 
acoperitoare, incadrind-o cu două rame 
speciale de ouat din cele completate cu 
scindură, dar cu făguraşi clădiţi mai 
de mult. Atunci se eliberează matca 
din tubul de sticlă în acest comparti
ment mic, care se acoperă cu un podi- 
şor din P.F.L. Matca ocupă cu ouă 
cei doi făguraşi din ramele înfundate, 
neavind alt loc disponibil. Se hră
neşte stupul de două ori pe zi, ciocă- 
nindu-1.

După trei zile se retrage fagurele 
cu puiet din mijloc, indepărtind încet 
albinele şi matca de pe el, dar lăsindu- 
le in acelaşi compartiment mic; fagu
rele retras este înlocuit, cu o spetează 
cu fîşie de fagure nou lată de 60 mm, 
clădită mai de mult. Pe spetează se 
înscrie data introducerii acestei fişii. 
Matca, în lipsă de spaţiu, ocupă cu 
ouă fişia. După 24 de ore speteaza cu 
fîşie avînd ouă proaspete, se retrage 
din compartimentul mic cu matcă şi 
se trece In compartimentul mare, in 
mijlocul cuibului. In locul ei se pune 
pentru ouat altă spetează cu fîşie de 
fagure clădit. In felul acesta, apicul
torul va avea in fiecare zi o serie 
de larve abia eclozionate din ouă, căci 
operaţia se repetă zilnic.

Cind s-au împlinit trei zile şi din 
ouăle depuse de matcă In primul fă- 
guraş cu spetează, care se află In com
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partimentul mare încep să eclozio
neze larve, se orfanizează stupul pomi
lor. Orfanizarea lui se face cu două 
orc înainte de a începe să eclozioneze 
larvele si anume: intr-un stup gol cu 
fund, podişor şi capac, se aşază la 
mijloc un fagure gata clădit in a cărui 
celule se toarnă apă îndulcită. In dreap
ta şi slinga lui se lasă loc să incapă 
•cile o ramă, iar dincolo de acesl spa
ţiu se aşază două rame cu hrană: una 
■cu miere in stingă şi alta cu polen in 
dreapta. Spaţiile laterale sint mărgi
nite cu două diafragme.

Popularea cu albină tinără a stupu
lui pomilor se face scoţind disponibi
lul de albină din stupii furnizori. 
Aceştia au fost permanent stimulaţi; 
mătcile lor au ouat intens; ele au ocu
pat ambele corpuri de stup cu faguri 
cu puiet, dar in ultimele zile au fost 
coborile in corpul inferior, despărţite 
•de cel superior cu cite o gratie Hanne- 
mann. In felul acesta, crescătorul 
cind are nevoie să ia albină tinără ca 
să populeze stupul pornitor din stupii 
furnizori, ia oricare fagure de sus aco
perit cu albină, şi o scutură in stupul 
pornitor, fiind sigur că nu dă acestuia 
şi vreo matcă.

In partea superioară a stupului fur
nizor se ridică zilnic cite un fagure 
cu puiet căp&cil fără albina acoperi
toare inlocuindu-1 jos cu altul gol; 
deci, sus, vor ecloziona mereu albine 
tinere care sint cele mai bune viitoare 
doici.

Stupii furnizori de albină tinără dau 
celui pornitor atita tineret cît este 
nevoie şi anume: dacă se dau spre por
nire 50 de botei, trebuie să se scuture 
în pornitor cel puţin 2 kg albină tină
ră. Pentru 75—100 botei, trebuie să 
fie acolo cel puţin 3,5—4 kg albină 
tinără.

Albinele tinere scuturate in stupul 
pornitor stau acolo cu urdinişul în

chis 2 — 3 ore, dar cu orificiul de venti
lare de la fund deschis, cil şi cel de 
la capac. Albinele sculuratc sînt nă
clăite de miere şi deşi provin din 2 —
3 stupi, ele, lingindu-se, sc înfrăţesc.

După trecerea celor două ore se des
chide stupul cu colonia producăloare 
de ouă, ce are speleze cu fişii cu larve 
care abia eclozionează din ouă. Spe
tezele sint duse în cameră caldă. Din 
fiecare fişio de fâguraş lat dc 60 mm, 
se taie de-a lungul cel puţin patru fişii 
înguste, fiecare cuprinzînd de la un 
capăt la celălalt un şir de cclulc 
cu larve ce eclozionează. Operaţia sc 
face cu un cuţitaş cu lamă fină, încăl
zit în apă fierbinte; fişiile înguste 
tăiate, se lipesc cu ceară topită turna
tă pe şipci subţiri. Se scurtează pînă 
la jumătate înălţimea celulelor, iar 
cu o mică spatulă se elimină larvele 
din 4 in 4 celule. In felul acesta albine
le vor forma botei numai din celulele 
care au larve în ele; botcile vor fi 
mari, frumoase, lungi şi uşor de luat 
de pe şipcă.

Intr-o ramă goală port-botci se pun 
numai două astfel de şipci cu larve 
ce abia eclozionează. Ele se aşază la 
distanţă de 6 cm una de alta; golul 
de sub speteaza ramei port-botci, cit 
şi golul de jos, de sub cea de a doua 
şipcă cu larve, se completează cu cite 
două fişii de placaj.

In stupul pornitor plin cu albină 
tinără se introduc aceste două rame 
port-botci cu larve, aşezindu-le in 
spaţiile goale, in dreapta şi stingă 
fagurelui mijlocaş, ce are apă îndulcită 
in celule. Acolo, in stupul pornitor, 
rămin numai 24 de ore.

înainte de a se împlini acest termen 
se organizează stupii crescători sau de 
finisare; coloniile ocupă cel puţin 
cite două corpuri cu populaţia lor. 
Atunci din stupii crescători se ridici 
mătcile, orfanizlndu-i. Pentru a fi
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Biguri că au albină tinără suficientă 
se introduc in fiecare zi cite doi faguri 
cu puiet şi albina acoperitoare din stu
pii furnizori; albinele acestea sint 
pulverizate cu o soluţie de apă mierată 
parfumată, care se dă şi peste albinele 
coloniilor gazde.

In fiecare stup crescător se intro
duce zilnic numai cite o ramă cu două 
şipci port-botci cu larve gala de eclo
ziune, retrăgînd din margine un fa
gure cu hrană. Ramele port-botci 
scoase din stupul pornitor sc introduc 
Sn coloniile crescătoare împreună cu 
albinele doici ce Ie acoperă şi care au 
îngrijit pînă atunci larvele din botei. 
Pentru ca să nu se creeze nelinişte 
Intre albinele stupului crescător, şi 
cele noi sosite, acestea din urmă sc 
pulverizează cu apă parfumată; la fel 
se pulverizează şi albinele din fagurii 
vecini.

A doua şi a treia zi, cind vine rindul 
să eclozioneze celelalte larve din fişiile 
puse în pornitor, acestea se introduc 
in alţi stupi crescători şi nicidecum în 
cei ce au deja în cuib cite o primă ramă 
cu botei.

Abia în a patra zi de la prima ope
raţie, deci cind in primele rame port- 
botci sint deja botei căpăcite, se 
pot introduce Sn primii doi stupi cres
cători alte rame port-botci cu larve 
gata eclozionate, scoase din stupul 
pornitor; aceste rame insă se aşază 
separat de prima ramă avind între ele 
un fagure despărţitor cu puiet căpăcit.

După alte trei zile primele rame cu 
botei din primii doi stupi crescători 
se retrag definitiv, botcile sint ma
ture, iar ele se distribuie la nuclee 
sau micronuclee de împerechere, or 
direct in stupi cu mătci bătrine spre 
preschimbare.

Întrucît stupul pornitor pierde astfel 
zilnic albina tinără ce se dă o dată 
cu ramele port-botci cu larve gata de

eclozionare, el va fi ajutat din 4 in
4 zile cu cite un fagure cu puiet masiv 
căpăcit, cit şi cu albinele acoperitoare 
luate din alţi stupi puternici. Dacă 
in stupi nu mai incap astfel de rame, 
se scutură albina tînără de pe 2—3 
faguri cu puiet necăpăcit în faţa ur
dinişului stupului pornitor, căci aceas
tă albină fiind tinără este bine pri
mită.

Metoda lăsării larvei în propria sa 
celulă, pe faguri noi, ale căror celule 
pot fi uşor modelate în botei bune, 
mari şi spaţioase, este mai aproape de 
natură.

Folosind această metodă, întotdea
una, după ce măteile au eclozionat 
din botei, se va mai vedea pe fundu) 
lor o cantitate de lăptişor deshidratat, 
galben şi cleios, ceea ce este o dovadă 
că larvele de matcă au fost hrănite din 
belşug şi in consecinţă au ieşit mătci 
de calitate superioară.

lin prea mare număr de botei date 
unei singure colonii crescătoare, se 
răsfringe în rău asupra calităţii măt
eilor ieşite.

Numai buna întreţinere a măteilor 
carc sînt hrănite din belşug cu miere 
şi păstură, or sirop de zahăr cu drojdie 
(V.n. Hrănire) determină o euforie 
in colonie, încit primesc uşor botcile 
pentru pornire sau finisare.

Botcile acceptate de albinele stupu
lui pornitor şi date coloniei de fini
sare vor fi verificate după 24 de ore; 
cele care sint mici, lovite, boţite etc. 
se vor elimina pentru ca doicile să 
nu hrănească viitoare mătci fără va
loare.

Rama port-botci să aibă pe speteaza 
sa superioară însemnată cu o săgeată 
indicatoare poziţia ei faţă de mijlocul 
cuibului, poziţie ce nu trebuie nicio
dată schimbată, indiferent de cîte ori 
va fi scoasă rama. Celelalte rame eu 
botei se aşază in dreapta sau stingă.
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primei rame, despărţite de ea printr-o 
ramă cu puiet căpăcit.

Minuirea lor se va face cu toată 
atenţia, fâră lovituri, zdruncinături, 
evitlnd verificările in zilele cu vlnt. 
De asemenea trebuie ferite de razele 
puternice ale soarelui, căci toate aces
te manipulări greşit făcute, provoacă 
moartea tinerelor larve de matcă, 
mai ales cind nu au ajuns la căpăcire.

Mulţi crescători preferă, cînd o serie 
de botei sint căpăcite, să le ridice din 
colonia de finisare dindu-le pentru 
păstrare la 1—2 colonii orfane din 
prisacă; această operaţie se face ca o 
prevedere, căci sint colonii de fini
sare care nu mai vor să crească alte 
botei, dacă văd că au botei deja căpă
cite in stup.

Finisarea botcilor in corpul al doi
lea al stupului despărţit prin gratie, 
nu dă rezultate bune. Colonia de fini
sare trebuie să fie independentă, pu
ternică şi orfană, cu albine care circulă 
in stup fără impedimente şi alimen
tată mereu cu hrană şi cu puiet căpă
cit.

Ramele cu port-botci se pun numai 
în corpul inferior.

Coloniile orfane şi care au multe 
doici, arată o deosebită inclinare spre 
creştere de botei frumoase, cu larve 
bine hrănite; de aceea atit stupul por
nitor cit şi cel de finisare sint orfani.

Deşi creşterea aceasta artificială 
se face in sezon cald, totuşi toţi cei 
trei stupi folosiţi la producerea de ouă, 
la pornirea creşterii larvelor cît şi Ia 
finisarea botcilor, trebuie să fie bine 
împachetaţi, pentru ca nu cumva 
coloniile să se resimtă de o eventuală 
răcire bruscă, fie în timpul nopţii, 
fie ziua.

Mătcile crescute in condiţii vitrege 
nu dau rezultatele aşteptate, calitatea 
lor fiind influenţată mult de lipsa 
.căldurii şi alimentării bogate.

M e t o d a  c r e ş t e r i i  a r t i f i 
c i a l e  de mă t e i ,  f ă r ă  or f a-  
n i z a r  ea c o l o n i e i  c r e s c ă 
toare .  E folosită mai mult in Ger
mania la stupi model Zander, ase
mănători cu cei multietajaţi de la 
noi, cit şi in cei orizontali.

Colonia crescătoare se conduce in 
aşa fel ca la momentul potrivit aproa
pe să intre în stare de roire, fără ca 
să-şi fi clădit încă botei. Ea se stimu
lează permanent cu hrană proteică, 
în stupii orizontali se pune o diafrag
mă etanşă, avind la mijloc o porţiune 
de gratie Hannemann, formînd deci 
dincolo de ea un compartiment redus 
pentru creştere ca şi la metoda Joe 
Smith. Dacă se foloseşte o gratie în
treagă, ea va fi acoperită pe o supra
faţă mare cu o foaie de carton, pentru 
ca albinele din micul compartiment 
de creştere să se simtă mai izolate. 
Compartimentul mic se organizează 
astfel: lingă gratie se aduc doi faguri 
cu puiet căpăcit, lingă ei se aşază 
rama port-botci care are sub speteaza 
superioară o fişie de fagure artificial, 
iar la 6 cm sub ea — şipci avînd pe 
ele botei cu larve. Dincolo de rama 
port-botci se pune un fagure cu puiet 
necăpăcit pentru a se atrage acolo 
un număr mai mare de doici, urmat de 
un fagure cu hrană (miere şi păstură). 
Fagurele trebuie să fie clădit în ramă- 
hrănitor cu jgheab. în compartimen
tul mare se aşază cuibul lingă gratie, 
urmat de fagurii cu miere. Pentru am
bele compartimente, albinele se servesc 
numai de urdinişul compartimentului 
mare.

Cu stupii verticali sau multietajaţi 
se procedează la fel. Din cuibul de 
jos, despărţit de corpul superior cu o 
gratie Hannemann în parte acoperită 
cu carton, dar lăsînd un spaţiu liber 
la mijloc, se ridică doi faguri cu puiet 
căpăcit; se lasă loc pentru rama port-



M A T CA 59 M A T C A

botei; se aşază lingă ea pentru a atrage 
albinele o ramă cu puiet tinăr, plus 
hrana care este prea suficientă acolo. 
In această situaţie, stupii crescători 
orizontali sau verticali se lasă 24 de 
ore, în care timp multe albine din 
cuib se urcă in corpul de sus. Se izo
lează atunci cele două corpuri cu un 
separator dublu din plnză de sirmă, 
dar numai timp de o oră. Se reco
mandă ca operaţia să se facă seara. 
Albinele se simt orfane, iar cind după o 
oră se dă o ramă port-botci cu larve 
foarte tinere — aşa cum s-a arătat mai 
înainte — albinele iau in creştere de 
îndată 10—12 larve şi clădesc botei. 
După o oră se scoate separatorul dublu, 
se înlocuieşte cu aceeaşi gratie Hanne- 
mann care a fost acolo cu o oră inainte 
şi totul intră în normal. Albinele doici 
vor creşte botei bune, din cele deja 
pornite, fără să roiască, iar in a zecea zi 
de la tranBvazare se folosesc botcile 
cum s-a arătat mai sus.

M e t o d a  c r e ş t e r i i  m ă t 
e i l o r  d i r e c t  d i n  ou.  
(Metoda Orosi Pali Zoltan.) S-a bă
nuit totdeauna, şi s-a confirmat me
reu, că în creşterea naturală şi in 
timpul cind o colonie se pregăteşte de 
roit, albinele iau Sn grijă in primul 
rind ouă, pentru a-şi creşte mătci şi în 
al doilea rînd larve potrivite ca virstă, 
cărora le dau un anumit lăptişor echi
valent calitativ cu virstă. Intr-adevăr, 
acelaşi remarcabil crescător Joe Smith, 
amintit mai sus, precursor al lui Orosi 
Pali, a observat şi a scris încă din 
1926, că albinele care vor să-şi creas
că mătci de roire, deci cele mai bune 
pun in jurul cîtorva ouă o picătură de 
lăptişor. Acesta stă acolo fără să aibă 
contact direct cu el. Lăptişorul este 
pus cu puţin timp inainte să apară 
larva din ou.

Tot acest crescător a mai observat 
c& albinele au predilecţie să crească

botei mari pe fagurii noi, a căror ceară 
maleabilă este uşor de modelat pentru 
pregătirea unor botei largi, încăpă
toare şi voluminoase.

Aceasta dovedeşte că atunci cînd 
albinele vor să-şi crească mătci, şi în 
special din cele pentru roire, ele în
grijesc nu numai larva, ci şi oul este 
luat in îngrijire spre sfirşitul zilei a 
treia şi deci, la eclozionare, larva se 
va găsi din primul moment în pre
zenţa lăptişorului.

Dacă însă ele iau în creştere larve 
mai mari de o jumătate de zi de la 
ecloziune, valoarea lor este cu atit 
mai scăzută, cu cît larva luată in 
grijă va fi mai mare ca virstă. Deci 
lăptişorul dat de doici larvelor desti
nate a fi viitoare mătci, este de la 
început diferenţiat, faţă de cel dai 
larvelor de albină şi trîntor. Dovada 
cea mai evidentă în această privinţă 
este că măteile provenite din astfel 
de larve au la picioare început de co- 
şuleţe şi perii, asemănătoare albinelor 
lucrătoare. Aceasta dovedeşte că ele 
nu au primit în primele 12 ore lăpti
şor special pentru a deveni viitoare 
mătci, ci lăptişor pentru larve de 
albine lucrătoare, care le-a determi
nat apariţia acestor accesorii pentru 
recoltarea polenului. Ba, ceva mai 
mult, larva de matcă luată cu intir- 
ziere in grijă, va ajunge matcă cu un 
minus de potenţial al organelor sale 
sexuale, in raport cu întlrzierea sur
venită in hrănirea sa cu lăptişor cali
tativ special.

Toate acestea duc neapărat la con
cluzia că trebuie să se găsească o me
todă potrivită pentru ca în creşterea 
de mătci să nu se pornească de la larvă, 
ci de la ou, colonia fiind pregătită la 
fel ca la roire. Acest lucru a fost do
vedit de 0  r o s i P a l i  care, după 
ciţiva ani de încercări, a stabilit de
finitiv tehnica ei.
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Tehnica metodei. Pentru a obţine 
ouă de vîrstă precisă, 0  r o s i a 
adoptat în parte metoda lui J.Smith. 
El pregăteşte stupul şi ramele aşa 
cum s-a descris pe larg la metoda pre
cursorului său.

Creşterea mătcilor direct din ou în 
ultimul său stadiu, cu foarte puţin 
timp înainte ca larva să eclozioneze 
din cauza acestuia, are o însemnătate 
deosebită. Intr-adevăr, dacă s-ar da 
albinelor ouă mai tinere care ar trebui 
sâ aştepte mai multe ore pînă apar lar
vele, lăptişorul pe care ele îl vor găsi 
la ieşirea din ouă va fi vechi. E cunos
cută regula de conduită a doicilor 
care preferă să hrănească larvele vizi- 
tînd celulele de sute de ori pe zi. Toc-, 
mai pentru ca lăptişorul să fie mereu 
proaspăt, ele fac această stăruitoare 
muncă de hrănire.

Pentru a obţine lăptişor cit mai 
proaspăt necesar acestor ouă gata 
să eclozioneze, 0  r o s i P a l i  por
neşte mai întii la o creştere de mătei 
obişnuită, cu cel mult o zi inainte şi 
anume: pune larve tinere in botei 
artificiale şi le încredinţează unei co
lonii primitoare. Albinele doici vor lua 
in grijă un număr oarecare din ele, 
depunind în botei o cantitate de lăp
tişor corespunzător virstei fragede a 
acestor larve.

După 24 de ore de la acceptarea lor, 
in care timp albinele au şi modelat 
botcile, Orosi Pali elimină larvele şi 
le înlocuieşte cu ouă cit mai virstnice, 
adică mai aproape de apariţia larve
lor, ouă pe care le transplantează pe 
patul de lăptişor al larvei eliminate.

Pentru scoaterea ouălor din celule 
fără a le mişca, ci mutindu-le cu pro
priul lor pat, este nevoie de un mic 
dispozitiv denumit preducea, V. fig. 
pag. 52. Acesta are un diametru de
3 mm, cu o margine tăioasă. Mai intii 
se scurtează din înălţimea celulelor

pînă aproape de baza lor; apoi, ume
zind preduceaua pentru ca să nu se 
lipească de ceară, se apasă pe fundul 
celulei cu ou, tăindu-se prin răsucire 
o rondelă de ceară cu oul lipit pe ea. 
Cu virful unui ac se scot rondelele 
din preducea şi se aşază pe o coală 
de hirtie.

Cind s-a scos un număr necesar de 
ouă cu rondelele respective, crescă
torul se ocupă de rama port-botci cu 
larve puse acolo cu 24 de ore înainte. 
Larvele sînt luate din locul lor cu 
multă atenţie pentru ca lăptişorul pe 
care stau să nu se întindă în botcă 
mai mult decît locul ocupat pînă 
atunci; în acest scop se foloseşte o 
pensetă fină. Cind toate larvele flint 
eliminate din botei, pe patul de lăp
tişor se aşază în fiecare botcă o ron
delă cu ou, înfigînd virful acului in 
marginea rondelei. De Îndată ce aceas
ta a luat contact cu lăptişorul se 
lipeşte pe el şi rămîne pe loc. Rondele
le, avînd un diametru de 3 mm, aproa
pe că acoperă lăptişorul de pe fundul 
botcii; totuşi mai rămîne o margine 
ce o înconjoară. Acesta or este înde
părtat de albine şi in acest caz ele, 
lingînd lăptişorul, pot deplasa rondele 
cu ou care cade (şi de aceea sînt oare
care pierderi de botei in această me
todă), or, „îl depun in jurul oului, 
ca în jurul unei insule, şi apoi acoperă 
rondelele cu un strat subţire de lăp
tişor. Obişnuit lăptişorul vechi rămîne 
pe loc, iar rondelele se incrustează 
intre stratul cel vechi şi cel nou de 
lăptişor11.

Iată deci cum, prin această metodă, 
se imită natura şi se realizează cea de 
a doua condiţie naturală, in care al
binele pun lăptişor proaspăt şi adec
vat in jurul oului pe care ele şi-l pre
gătesc pentru creşterea viitoarei mătei. 
Desigur că stuparul trebuie să lucreze 
cu o mare precizie de timp in această
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metodă, astfel ca transplantarea oului 
cu rondela lui să nu se facă cu multe 
ore inainte de ecloziunea larvei din 
ou, căci atunci şi lăptişorul pus in 
jurul oului se învecheşte.

Chiar dacă doicile nu ar pune acest 
lăptişor în jurul oului, cum se în- 
timpiă adeseori, ci numai în momen
tul cind oul se desface şi larva eclo
zionează, metoda se aseamănă cu felul 
in care se nasc măteile de roire, căci 
larva are la dispoziţie hrana din pri
mele minute.

Autorul metodei a obţinut rezul
tate bune, folosind fie o colonie cres
cătoare orfanizată, fie una in care 
matca este prezentă in stup, dar re
trasă intr-un mic compartiment din 
el. In acest din urmă caz, ea rămlne 
mai departe in micul compartiment, 
cu trei faguri — ca la metoda Joe 
Smith — adică unul cu hrană şi alţi 
doi gata clădiţi dar goi, unde-şi con
tinuă nestingherită ouatul. Cel mult, 
se ridică din colonie matca numai 
pentru cîteva ore, clnd se introduc 
pentru prima dată larvele in botei. 
O dată ce albinele au început să hră
nească larvele date, matca se retro
cedează compartimentului ei. Cind 
se face mutaţia oului în locul larvelor, 
nu mai este nevoie de ridicarea măt
eii, căci albinele sint obişnuite cu si
tuaţia.

Rezultatele obţinute de O r o s i  
P a l i ,  folosind metoda creşterii măt
eilor pornind direct din ou, întrec ori
care din metodele aplicate şi descrise 
pină aici; măteile sint mari, de
30,5 mm, cu abdomen lung, cu multe 
tuburi ovigene şi mare greutate cor
porală — 224 mg faţă de 203 mg.

E drept că metoda cere o pregătire 
tehnică deosebită, iar procentul de 
mătci crescute este mai mic decit la 
alte metode. In schimb, rezultatele 
in producţie ale acestor mătci sint

remarcabile. Ţinind seamă de rezul
tatele obţinute cu mătci de cea mai 
mare valoare crescute din ouă, în 
comparaţie cu cele crescute din larve, 
metoda lui 0  r o s i P a l i  trebuie 
extinsă, dar simplificată. Totul ar fi 
foarte uşor şi simplu, dacă albinele 
singure ar fi puse în situaţia să ia in 
grijă ouăle in pragul ecloziuni larvelor. 
In felul acesta larvele vor primi din 
prima clipă a vieţii lor hrana cea mai 
potrivită.

Izolarea botcilor în colivii de pro
tecţie. Stuparul crescător de mătci, va 
avea totdeauna un disponibil de botei 
peste nevoile stupinei sale. Botcile 
lăsate pe loc, fără protecţie, ar fi ata
cate de prima matcă eclozionată. Cres
cătorul le va introduce, inainte cu
1—2 zile, pe fiecare în cîte o colivie de 
protecţie, unde măteile tinere eclo
zionează şi găsesc intr-o mică scobi
tură de la fundul coliviei cîteva pică
turi de miere. Prin plasa de sirmă a 
coliviilor, albinele doici le hrănesc cu 
substanţe glandulare. Tinerele mătci 
vor fi introduse în nuclee special for
mate pentru ele. O parte din botei insă 
se folosesc direct, introducindu-le in 
coloniile unde sint mătci bătrîne sau 
cu defecte.

Coliviile de păstrare se aşază într-o 
ramă specială, denumită rama port- 
colivii, care în lumina ei are două 
stelaje basculante, unde ele stau în
şirate pe două rinduri. Rama port- 
colivii se lasă în aceleaşi colonii or- 
fanizate in care botcile au fost date 
imediat după ce au fost căpăcite şi 
care le-au păstrat pină atunci la o 
temperatură potrivită, pentru buna 
lor vieţuire.

Coloniile păstrătoare de mătci în 
colivii sint permanent alimentate cu 
hrană proteică, pentru ca albinele doici 
să hrănească bine măteile închise. Ori- 
cit de bine ar fi însă îngrijite păstrarea
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lor mai mult de 3—4 zile nu este reco
mandabilă. S-au observat in unele 
cazuri pierderi de mătci lăsate nehră
nite de către albine, care au şi ele pre
ferinţe. De aceea fiecare colivie este 
bine să fie prevăzută şi cu hrană pro
prie.

Cind crescătorul doreşte să scoată 
o scrie de colivii cu mătci născute in 
ele, retrage încet rama, basculează 
unul din stelaje şi astfel sc scot uşor 
coliviile din el.

Eliberarea măteilor din coliviile 
de păstrare şi introducerea lor in 
nuclee trebuie făcută cu anumite pre
cauţii. Luarea de contact prea bruscă a 
tinerelor mătci cu masa întreagă a 
albinelor din nucleele in cârc vor fi 
eliberate, le va nelinişti mult, ele 
fiind obişnuite 111 colivii doar cu 
cîteva albine înconjurătoare. Se re
comandă ca ele să fie scoase din colivi
ile de păstrare şi introduse mai intîi 
in colivii automate de introducere a 
măteilor, V.n., de unde vor ieşi după 
24—36 de ore. In acest timp crescă
torul va folosi hrănirea abundentă a 
nucleului, fapt care determină buna 
dispoziţie a albinelor. Astfel, prezenţa 
măteilor eliberate intre albinele nucle
elor trece mai puţin observată in 
primul moment al contactului lor 
cu masa albinelor din nuclee. După 
puţin timp ele se obişnuiesc cu noua 
situaţie şi totul intră în normal, cu 
condiţia ca apicultorul să nu deschidă 
stupii pină după fecundarea măteilor.

In concluzie, mai ales crescătorul 
mic, va evita folosirea acestor colivii 
(fiT'păstrare care-i dau multe griji, şi 
se va organiza din timp astfel incit 
botcile să poată fi altoite direct in 
coloniile orfanizate or în nuclee sau 
micronuclee de împerechere.

Folosirea botcilor. Orice crescător, 
concomitent cu începerea creşterii de 
mătci, îşi întocmeşte un plan privitor

la folosirea botcilor cind acestea vor 
ajunge in cea de a zecea zi de la trans- 
vazarea larvelor, urmind ca cel mult 
după două zile să eclozioneze tinerele 
mătci. Acest plan are în vedere: colo
niile cu mătci bătrlne care trebuie 
schimbate şi cărora li se altoiesc botei, 
după orfanizare, aşa cum s-a arătat 
mai inainte la altoirea botcilor na
turale; cele prea dezvoltate ce trebuie 
roite artificial şi ai căror roi primesc 
botei gata mature; repartizarea botci
lor disponibile unor nuclee de îm
perechere în care măteile tinere eclo
zionează, ele se împerechează şi sint 
folosite după nevoie in prisacă sau 
predate beneficiarilor.

Dacă creşterea s-a făcut pentru pre
schimbarea măteilor bătrîne, cu de
fecte sau care nu corespund pentru o 
bună producţie, se altoiesc botcile 
direct in aceşti stupi.

Stuparul va orfaniza coloniile că
rora urmează să le fie schimbate măt
eile cu 1—2 ore inainte de a le altoi 
botcile. Daca operaţia se face într-un 
gol de cules, coloniile vor fi hrănite 
stimulent eu cel puţin 24 ore înainte 
de orfanizare, precum şi 4—5 zile după 
ce măteile s-au împerecheat.

E şi mai bine cind, o dată cu hră
nirea, se descăpăceşte şi cîte un fa
gure cu miere din marginea stupului, 
pentru a da albinelor impresia unei 
bogăţii de nectar; aceasta le deter
mină să hrănească mai intens pe ti
nerele mătci care intră în perioada de 
călduri şi se împerechează curînd.

Dacă colonia orfanizată a primit 
botei, le-a îngrijit, matca nouă a eclo- 
zionat şi R-a împerecheat, totuşi ea a 
pierdut cel puţin 10 zile de la orfani
zare, pînă cind matca tinără începe să 
ouă. Acest timp pierdut pentru colo
nie poate fi un bine sau un rău, fiind 
in legătură cu desfăşurarea culesului 
in anul respectiv. Dacă operaţia a in
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tervenit după culesul de salcîm şi 
urmează un al doilea cules, de la tei, 
zmeură, sau floarea-soarelui, aceste 
zece zile, pierdute vor slăbi mult colo
nia. In aoest timp ar fi crescut albine 
tinere care să contribuie la sporul pro
ducţiei de la culesul al doilea.

Dacă anul este insă sărac şi secetos 
şi nu urmează alt cules după salcîm, 
aceste zece zile de răgaz în activitatea 
cuibului sint de mare fols. Generaţiile 
ce s-ar fi născut neavind ce culege 
ar fi consumat din strlnsura adunată 
pînă atunci. De aceea apicultorul va 
proceda la altoirea botcilor In stup, 
ţinind seama de mersul culesului şi 
•desfăşurarea lui în timp.

Stuparii care fac apicultură pasto
rală şi sint siguri de recolta a doua, nu 
vor folosi acest mijloc de altoire a 
botcilor. Ei vor organiza nuclee or 
micronuclee de împerechere altoind 
botei în ele, şi abia cînd tinerele mătei 
se vor imperechea se vor suprima măt
cile bătrîne, introducindu-le pe cele 
noi in colonii.

Formarea nucleelor vremelnice pen
tru împerecherea m&tcilor. S-a ob
servat că albinele au un simţ de or
ganizare absolut identic, fie că locu
iesc intr-un stup mare, voluminos, 
cu zeci de mii de albine, sau in unul 
cu cîteva sute. Au nevoie insă de pre
zenţa unei mătei, sau cel puţin a unei 
botei, şi de hrană. De aceea s-a recurs 
la formarea de nuclee de diferite mă
rimi: nuclee mari cu cite 2—3 rame 
normale (STAS); nuclee mijlocii, cu 
2—3 rame de magazin; nuclee mici 
de împerechere cu 2—3 rame cit 
1/4, 1/8 din rama STAS, şi adeseori 
chiar mai mici. Aceştia din urmă mai 
sint denumiţi şi micronuclei. Ei au 
doar un mic fagure cit o cutie de chi
brituri. Reuşita lor constă in faptul 
că la organizare, indiferent de mărime, 
puterea coloniei să fie proporţională

cu spaţiul pe care-1 au albinele la 
dispoziţie, iar hrana să le fie asigurată 
în continuare.

Data cind se organizează nucleele 
trebuie să se potrivească cu virsta bot
cilor din stupul crescător. Ele se scot 
din stup in cea de a 12-a zi după tran- 
svazarea larvelor in botei. Deci ace
le mătei mai au de stat cel mult 24 de 
ore in botei, vîrfurile lor devenind găl
bui din cafenii cum erau pină atunci. 
Cind nu se cunoaşte precis vîrBta lar
velor la mutaţia lor in botei, acestea 
se scot in cea de a zecea zi de la tran- 
svazare. Botcile Be altoiesc in fagurii 
ce ocupă nucleul; dacă acesta este atit 
de mic incit nu mai are loc o botcă 
împreună cu albina Înconjurătoare, 
acestora li se dau direct mătei virgine 
abia ieşite din botei, care nu au fost 
de loc hrănite cu lăptişor de către al
binele doici ale coloniei crescătoare.

N u c l e e l e  v r e m e l n i c e  ma- 
r i de împerechere Be formează pe 
2—3 rame STAS aşezate la o margine a 
stupului, despărţite de restul popula
ţiei printr-o diafragmă etanşă. El 
este la fel cu aşa-zisul nucleu-buzunar, 
V.n., insă mult mai mic, avind un 
urdiniş în peretele lateral al stupului 
cu scindurică de zbor separată. Acesta 
este tipul cel mai mare de nucleu in 
care se pot imperechea intr-un sezon
6—7 mătei. Albinele nucleului-bu- 
zunar işi Împrumută căldura de la co
lonia de bază alăturată. In felul ace
sta, lingă o colonie ce ocupă un stup 
orizontal, se pot organiza la ambele 
părţi laterale chiar două nuclee de cite 
o ramă cu cite 2du g albina necare. 
Nucleele Ull liPAInlşe separate. Un 
asemenea aranjament, faţă de nucleul- 
buzunar, este mult mai economic, căci 
foloseşte puţină albină, ia din stup 
puţin spaţiu şi cu el se poate fecunda 
un Însemnat număr de mătei. El este 
foarte potrivit pentru stupinile mici.
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Pentru stupinile mari, care au ne
voie de mai multe mătci de schimb, 
aceste nuclee cu ramă mare se orga
nizează intr-un singur slup cu mai 
multe nuclee, fiecare nucleu numai de 
cite o ramă. Ex: intr-un stup de tip 
orizontal se pot face pînă la 16—17 
nuclee, sau Intr-un stup verticaT8—9~ 
nuclee. El este asemănător cu un 
stup pepinier.

Despărţirea Intre nuclee se face prin 
foi subţiri de 2—3 mm din material 
plastic, P-F-L-j ţftblfl, sau chiar sticlă 
Te geam. Placajul nu este bun, căci 
sub acţiunea umidităţii din Btup se 
deformează.

Fiecare are cîte un urdiniş aparte, 
aşezat In diferite poziţii, unul mai 
:>us, altul mai jos, variat colorate şi 
cu sclndurele de zbor cu repere Bigure, 
pentru ca măteile să nu greşească la 
înapoierea din zborul de Împerechere. 
Hrana le este asigurată pe sus in 
jgheabul hrănitor, ce face parte din 
rama cu fagurele cu puiet. Fiecare 
compartiment are la fund un orificiu 
longitudinal pentru aerisire la trans
port, prevăzut cu pînză metalică şi un 
oblonaş din tablă pentru Închidere, 
oblonaş ce culisează intre două şaltere.

Totuşi nici aceste nuclee, gen pe
pinier, formate numai cu 1—2 rame 
mari, nu sint economice, căci le tre
buie cel puţin cite 250 g de albină. 
Pentru organizarea unei pepiniere cu 
zece nuclee este nevoie de 2,5 kg al
bină.

N u c l e e l e  m i j l o c i i  de îm
perechere se organizează într-un ma
gazin de recoltă, cu cite 2—3 jumătăţi 
de rame STAS. In felul acesta Intr-un 
magazin dc recoltă cu fund fix pot să 
încapă 3—4 nuclee m ijlocii; ele se des
part la fel ca şi cele mari. Sînt popu
late cu tot atîta albină ca şi nucleele 
de mai sus, căci în fond suprafaţa de 
faguri pentru acoperire este aceeaşi.

La fundul fiecărui compartiment se 
află o tăietură de 3/8 cm prevăzută cu 
plnză de sirmă, ce serveşte ca venti
lator. Compartimentele, atît la nuc
leele mari cît şi la cele mici, sînt aco
perite cu sclndurele exact cît dimen
siunea fiecăruia, avînd un orificiu 
de hrănit cu căpăcel pentru alimen
tarea jgheabului ramei hrănitor.

N u c l e e l e  m i c i  pentru îm
perecherea măteii, cunoscute la noi 
şi sub denumirea de stupuşori de îm
perechere, V.n., sint cei In care incap
2—3 rame mici cît o treime sau un 
sfert dintr-o ramă mare. Sînt multe 
modele din aceşti stupuşori, începind 
cu cel cu o ramă mică de tipul Zander 
sau Peschetz, sau cel cu trei rame prinse 
In balamale a apicultorului român 
I. F o t a .

Descrierea lor amănunţită este dală 
la noţiunea stupuşori de Împerechere, 
V.n. Populaţia lor, după clţi faguri 
conţin va fi de 50, 100 pînă la 250 g 
albină. Alimentarea albinelor este 
asigurată printr-un depozit de miere 
deasupra ramei într-un hrănitor, Bau 

pus alături ca o diafragmă. Hrănirea 
este o problemă dificilă la aceste nuc
lee mici, care adeseori rămln fără hra
nă, şi albinele îi părăsesc.

N u c l e e  p i t i c e ,  n u c l e o l i ,  
m i c r o n u c l e e ,  sau m i c r o s t u -  
p uş o r i au rame mici cit 1/6 din- 
tr-o ramă mare şi uneori mai mici şi 
chiar fără rame, numai cu un mic fă- 
guraş cît o cutie de chibrituri. In 
ele încap 10—30 g albine. Hrana este 
asigurată in depozitul alăturat sau 
în tuburi exterioare cu miere.

La noi, coliviile de păstrare a măt- 
cilor in afara ghemului model S.C.A.S. 
pol fi folosite la împerecherea măt
eilor. Hrana celor 60—70 albine este 
asigurată prin tubul exterior cu miere 
ce se umple din cind In cind.
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P o p u l a r e  a n u c l e e l o r  
mari vremelnice cu albina necesară. 
Apicultorul care are un plan precis de 
felul cum decurg cronologic lucrările 
de creştere in raport cu dala cind a 
mulat larvele in botei, mută din cuib 
în compartimentul cu miere un fagure 
plin cu puiel şi cu albina acoperi
toare, puiet care abia atunci începuse 
să fie căpăcit de albine. Pc speteaza 
superioară se înseamnă dala. in cea 
de a doua zi, cind mai sint 3 zile pînă 
eclozionează puietul din celule, se 
formează cu el un nucleu de împerec- 
chere. Nucleul cuprinde fagurele cu 
puiet şi albina acoperitoare, plus doi 
faguri cu hrană, din care unul să aibă 
jgheab de hrănire in speteaza supe
rioară in care la inceput se toarnă 
puţină apă. Peste aceşti faguri se mă
tură albina acoperitoare de pe alţi 
doi faguri cu puiet necăpăcit, scoşi 
provizoriu dintr-o colonie din prisacă. 
Este bine să se pună alături şi o ramă 
cu fagure artificial. Se recomandă să 
se organizeze simultan două nuclee în 
acelaşi corp de stup, cu direcţia de zbor 
inversă. In ambele nuclee, după o oră 
de la formarea lor, se altoieşte cîte o 
botcă. Stupul de împerechere avînd 
ambele urdinişe închise, dar cu venti
laţie deschisă sus, este dus la adăpost 
fi întuneric, unde este ţinut trei zile 
in care timp, tot puietul a eclozionat 
din celule. Acum stupul cu nuclee 
este scos în prisacă şi pus la loc de
finitiv. Intr-un astfel de stup cu două 
nuclee, cu albină tînără, pot să se 
Smperecheze la rind 3—4 serii de 
mătei. După aceasta se schimbă albina 
şi operaţia poate continua cu altă 
serie de trei mătei.

Hrănirea albinelor din aceste nuclee 
vremelnice se face seara cu doze mici 
de hrană stimulentă, chiar dacă in 
cîmp albinele găsesc ce să culeagă.

Mătcile împerecheate, după ce ;m 
depus numai cileva ouă. se ridică si 
sc folosesc in stupină sau se expediază 
Ia beneficiari. S-a renunţat ca in aceste 
nuclee, oricit ar i'i ele do populate 
şi deci cu al îl mai puţin in slupiişorii 
dc împerechere, maicile să rămină 
mai departe cîlva limp, pcnlru oon- 
Irolul ouatului lor. Ridicindu-le însă 
din nuclee imediat după dovada de
punerii primelor ouă, mălcile tinere 
pot să mai aştepte in colivii, căci or
ganul reproducător abia se organizea
ză. Ele nu vor suferi vreo diminuare 
a viitoarei lor capacităţi de ouat, 
chiar dacă stau şi aşteaptă mai mult 
timp pînă sînt folosite în stupină sau 
Ia beneficiari. In felul acesta se face 
Ioc la alt rind de mătei Ia împere
chere.

Popularea nucleelor vremelnice mij
locii cu ramă de magazin de recoltă, 
se face la fel; fiecare nucleu aro 2—3 
rame de magazin din care una are 
jgheab de hrănit. In acesl nucluu este 
suficient să se măture albina tinără de 
pe un fagure întreg şi numai de pe o 
faţă a celui de al doilea. Botca s<? al
toieşte la mijlocul unuia din faguri. Ea 
este protejată de colivia de protecţie 
spirală sau de carton, V.n. avind 
virful ieşit în afară cu 0,5 — 1 cm.

Popularea slupuţorilor de împere
chere. Se alege unul din cei mai pu
ternici stupi din prisacă, se caută 
matca coloniei, care se ridică cu rama 
pe care se află, împreună cu albina 
acoperitoare. Fagurele cu matca se 
punt; înlr-unslup gol, cu toiul asemă
nător cu stupul de bază din care a 
fost scoasă.

In stupul nou format cu matca 
mutată în el, se adaugă un fagure cu 
miere şi păstură, altul cu puiet că
păcit, trei faguri gata clădiţi şi doi 
faguri artificiali.
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Stupuşor de împerechere, tip Godolo;
I — Stupuşorul; 2 — cutia de la fundul stupuşo- 
rulul cu gratie I l in in m a n  pentru separarea trln- 

torilor (Ordsi Pali)

Stupul nou astfel organizat se a- 
şeaziî, pe locul stupului puternic ră
mas fără matcă. Stupul vechi < orfan 
de matcă, dar plin cu albine şi cu 
restul fagurilor se trage uşor şi pe 
nesimţite cu un rlnd mai inapcri, dar 
exact \n dreptul stupului nou format. 
E l va fi stupul furnizor de albină 
tinără. Albinele zburătoare ale stu
pului orfan mutat, avind aceeaşi di
recţie de zbor, nu-şi vor da seama de 
schimbarea făcută şi vor pleca la 
cules, fără să-şi mai facă o nouă o- 
risntare. La Înapoiere, aceste albine 
ce cunosc vechiul loc din stupină, 
vor intra direct In noul stup unde se 
aîlă şi matca lor lucrind în conti
nuare. In felul acesta, in stupul or
fan deplasat, tras cu un rînd mai Îna
poi, rămîn numai albine tinere, care 
nu apucaseră să iasă în zbor de recu
noaştere. Lui i se va dă 1-2 ziler apă, 
căci a pierdut toate culegătoarele 
şi nu are cine să aducă apă pentru 
hrana puietului. După 24 de ore de la 
această operaţie, se procedează la 
popularea stupuşorilor de Împere

chere cu această albină tinără din 
stupul orfan.
^Stupuşorii de fecundare cu cite 3-4 

rame mici, după ce li s-a pus hrană 
in hrănitoare şi s-a altoit botca ma
tură, se populează astfel: printr-o 
pilnie largă sus, dar jos îngustată 
cit suprafaţa stupuşorului, se mătură 
albina tinără de pe faţa unui fagure 
cu puiet, iar cea de pe faţa opusă în 
alt stupuşor alăturat. Ei se închid de 
îndată şi se duc în beci la răcoare şi 
întuneric, lăsind deschis ventilato
rul de aer de la fund. Acestor stupu
şori li se pot da chiar mătci virgine, 
adică nefecundate. Ele se dau în
chise in colivii, avind o foiţă de fa
gure artificial sau puţin şerbet de 
zahăr la orificiul de ieşire.

Stupuşorul tip Godolo, are o gra
tie Hannemann la fund; albina se 
scutură în sertarul de sub gratie, ea 
trece prin zăbrele şi pătrunde in in
terior, pe cînd trintorii rămîn in 
sertar. Ei sint evacuaţi după cîteva 
ore, aproape morţi de foame. In stu
puşor nu trebuie să fie trîntori.

Stupuşorii şi mai mici, numai cu 
cîte o singură ramă mică, cum sint 
cei model Zander sau Peschetz, V.n. Slu- 
puşorul de împerechere, se populează 
astfel: ei se aşează orizontal pe o masă 
de lucru, scoţînd unul din cele două 
geamuri ce formează pereţii laterali; 
geamul se pune alături de fiecare stu
puşor de pe masă. In rama mică a stu
puşorului este lipită sus o fîşie îngustă 
de fagure artificial. In hrănitorul de 
sus, deocamdată nu se pune hrană.

O dată terminate aceste pregătiri, 
se deschide stupul care va furniza 
albina pentru popularea stupuşori
lor şi de pe fiecare fagure scos se perie 
bine toată albina acoperitoare în- 
tr-o ladă deschisă. Concomitent, o a 
doua persoană, pulverizează albina 
căzută in ladă cu apă călduţă ce poate



M A T C A 67 M A T C A

fi uşor siropată. Fagurii goliţi de al
binele acoperitoare se împart ime
diat la stupii vecini, însemnîndu-i 
pe speteaza de sus. In ladă s-a adu
nat acum toată albina tinără care este 
aproape imobilizată acolo, fiind udată 
cu sirop.

Atunci, cu un polonic de supă, se 
ia atita albină năclăită din ladă cit 
Încape în polonic, deci cam 3-4 dl 
de albină, şi se toarnă in primul stu- 
puşor din cei înşiraţi pe masă; ime
diat se introduce la locul său, geamul 
scos provizoriu.

Stupuşorul populat se aşază apoi 
In poziţie verticală pe masa de lucru, 
inchizlndu-i urdinişul. Se lasă In 
schimb deschisă ventilaţia de jos şi 
cea laterală. Dacă crescătorul are in 
acel moment la îndemină o matcă 
virgină de curind eclozionată în co
livia de păstrare, o aşază in stupu- 
şor sub hrănitor chiar înainte de a 
vărsa în el polonicul cu albină nă
clăită. Colivia este îngustă, are pînză 
metalică pe margini, pe unde albinele 
pot lua contact imediat şi indirect 
cu matca; la cele două capete ale ei 
sînt două orificii pline cu şerbet de 
zahăr, pe care albinele îl vor consuma 
şi elibera matca în stupuşor. Dacă 
crescătorul nu are matcă virgină ci 
botcă matură, el o fixează sus 6ub 
rama cu fişia de fagure artificial, 
înainte ca stupuşorul Bă fie populat. 
In felul acesta se populează toţi stu-

?uşorii aşezaţi pe masa de lucru, 
n hrănitorul de sus al fiecărui stu

puşor se va pune miere cristalizată 
cu păstură — cam două linguri de 
aproximativ 100 g. Stupuşorii se a- 
sociază perechi, cite doi, ocupînd 
ambii o lădiţă specială de protecţie, 
unde fiecare din ei au urdiniş aşezat 
aparte, în poziţie inversă.

Lădiţele cu stupuşori de Împere
chere se duc într-o cameră Întune

coasă şi caldă, pentru trei zile; acolo 
li se deschid urdinişele, dar se în
fundă deschiderea cu muşchi de pă
dure bine udat. Albinele stind gră
mădite pe fundul stupuşorului, lă
sate acum liniştite, încep să se lingă 
şi să se usuce. Ele descoperă matca 
în colivie, ceea ce le dă o siguranţă 
şi mai deplină. Unele se apucă de 
lucru la făguraş, altele se urcă in ca
mera hrănitorului. Nimic nu esle ne
firesc şi ele se adaptează repede si
tuaţiei. Dacă ar fi fost lăsate la lu
mină, afară, ele s-ar fi neliniştit 
mult, ceea ce s-ar fi răsfrînt defavo
rabil asupra tinerelor mătei.

Dupft trecerea celor trei zile, muş
chiul de copac de la uidiniş ce fuBese 
bine udat cu apă s-a uscat. Albinelor 
le vine uşor acum să-l roadă. Ele ies 
la urdiniş, dar fiind încă întuneric în 
cameră, stau liniştite şi consvmă din 
hrana dată. Urdinişul stupuţorilor 
poate fi închis şi cu o bucăţică de 
plasă de sîimâ, prin care se face ven
tilaţie în mod noimal. In timpul 
celor trei zile de recluziune, albinele 
au ros şi şerbetul de zahăr ce închidea 
matca tînără în colivie, eliberînd-o. 
Dacă albinelor li s-a dat o botcă, 
matca nouă B-a născut în mijlocul 
lor. Apoi stupuşorii se scot afară, 
ceva mai departe, în prisacă, aşezaţi 
fiecare pe cite un suport înalt. Urdi- 
nişele mascate cu cele cîteva fire de 
muşchi uscat se eliberează, iar albi
nele ies in zbor de recunoaşteie. 
Mătcile, fie că au eclozionat din botei 
în stupuşori, fie că au fost eliberate 
de albine din colivii, îşi fac zborul 
de recunoaştere şi apoi zborul de îm
perechere.

Scoaterea afară şi deschiderea stu- 
puşorilor de împeiechere se fac sea
ra, după orele 17.

Popularea micronucleelor. Aceste mi
ci cutiuţe se populează la fel ca şi stu-
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Magazin special cu multe 
micronuclee colective

puşorii cu albine tinere periate de pe 
faguri cu puiet necăpăcit, rămase în 
lada de colectare; ele sint lăsate 
acolo 1-2 orc ca să plece toate al
binele zburătoare; atunci sînt puţin 
udate şi distribuite.

In fiecare colivie de tipul celor 
folosite de S.G.A.S. se varsă cite 2—3 
linguri de supă, pline cu albine.

In astfel de micronuclee se dă al
binelor or o botcă matură, or o matcă 
virgină. Dacă se dă botcă, ea se fi
xează înainte de popularea micronu
cleului cu ajutorul unei agrafe în
fiptă in marginea făguraşului din co
livie. Clnd se dă matcă virgină, ea 
este prinsă mai intii în tubuleţul de 
sticlă, se trage puţin oblonaşul coli
viei în jos acoperind golul cu dege
tul gros de la mina stingă, în care se 
ţine colivia. Apoi capătul tubuleţu- 
lui cu matca se introduce in deschi
dere, suflind prin capătul opus, iar 
matca îşi dă drumul uşor intre al
binele închise. Atunci oblonaşul co
liviei se lasă în jos, iar matca rămlne

închisă acolo cu albinele care fuse
seră ţinute orfane cam 15—20 minu
te înainte de introducerea măteii. 
Coliviile se aşază in dulăpioare la în
tuneric şi răcoare, stînd astfel timp 
de trei zile, in care albinele sint hră-

Compartimentarea nucleelor în magazinul 
special
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nite cu miere cu proteine. Crescătorul 
T r i a s c o  care foloseşte multe mi
cronuclee pentru împerecherea măt
eilor, le lasă Închise 8 zile; atunci 
le aşază tntr-un magazin de recoltă 
pus peste o colonie puternică, fiind 
separate de aceasta printr-un separa
tor de pinză metalică. Ele primesc căl
dură de jos, lasă măteile să iasă in 
zbor de împerechere cînd împlinesc 
10-12 zile de la eclozionarea lor, dar 
numai Intre orele 14-17 şi in zi cu 
soare şi fără vint.

S.C.A.S. pune cite două colivii din 
acestea într-o lădiţă potrivită ca mă
sură, cu urdinişe inversate, lădiţă 
pe care o fixează pe un suport de 1,50 
m bătut in pămint. Pentru ca furni
cile să nu se urce la stupuşori, jumă
tatea de jos a ţăruşului se unge cu 
păcură. Deasupra, pentru a nu-i bate 
soarele, se fixează o foaie de carton 
gudronat.

Cind toate aceste pregătiri sînt 
gata, se deschide mica portiţă, al
binele ies în zbor de recunoaştere, apoi 
măteile se împerechează.

Ele nu vor fi lăsate mult timp în 
micronuclee după împerechere, ci vor 
fi folosite In prisacă or expediate be
neficiarilor.

împerecherea m&tcilor din nuclee 
vremelnice, stupuşori de împerechere 
san micro-stupuşori. Pentru a deter
mina ieşirea concomitentă a mătei
lor cît şi a trîntorilor de soi bun, 
crescuţi special in 1-2 stupi din pri
sacă se vor hrăni din belşug albinele 
din nuclee şi stupuşori cu puţin 
inainte de deschiderea urdinişelor. 
Totodată se toarnă sirop şi in jghea
bul ramei hrănitor din stupii unde 
sint prăsiţi trîntorii de soi bun. Si
ropul dat trebuie să fie cald, la tem
peratura laptelui muls de curînd. 
Obişnuit, albinele clnd primesc o ast
fel de stimulare ies afară în număr

mare, ca să vadă de unde vine această 
neaşteptată hrană; o dată cu ele ies 
şi măteile nefecundate şi trîntorii 
fecundatori din stupii hrăniţi. Ziua 
trebuie să fie caldă, 20—25°C, lumi
noasă, fără vint, condiţii indispen
sabile ca măteile tinere şi trintorii 
să iasă in zbor. Zborul de Împereche
re trebuie controlat de crescător, care 
va fi în aceste zile în permanenţă în 
crescătorie, ca să noteze pe cei din 
care măteile au ieşit la împerecheat, 
pentru a nu le lăsa prea mult nefo
losite. Măteile împerecheate, retrase 
din stupuşori, înlocuiesc pe cele bă- 
trine, or cu ele se fac roi stoloni sau 
pachete cu roi de expediat etc. îna
inte însă cu 2-3 zile de a le retrage 
din stupuşori, se introduce cite o nouă 
matcă cu colivie pusă în partea de sus 
a stupuşorilor de împerechere, matcă 
virgină scoasă din coliviile de păB- 
trare. Colivia introdusă are cele două 
orificii pline cu şerbet, iar peste a- 
ceasta se pun două plăcuţe metalice, 
tn timpul celor 2-3 zile cît ele stau 
împreună cu matca anterioară — (jos, 
cea împerecheată, iar sus la etaj cea 
neimperecheată) — aceasta din urmi 
împrumută mirosul micii colonii. Du
pă ce primele mătci împerecheate au 
fost retrase din stupuşori, apiculto
rul scoate plăcuţele de la orificiile 
cu şerbet, iar albinele îşi Îndreaptă 
atenţia spre măteile de la etaj închise 
in colivie, începînd să roadă şerbetul 
de zahăr. Curînd şi aceste mătci vor 
ieşi la zbor şi se vor împerechea. 
Rezultate la fel de bune se obţin 
dacă, o dată cu ridicarea măteilor 
împerecheate, se pune în stupuşori 
cîte o botcă matură protejată lateral, 
iar albinele sint hrănite abundent. 
Ele, fiind acum orfane, se ocupă a- 
tent de botei din care vor ieşi curind 
mătci tinere. Uneori este nevoie să
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se ţină stupuşorii orfanizaţi trei zile 
şi apoi li se dau botei.

In felul acesta, trei serii de mătei 
pot fi repede împerecheate, avînd a- 
celeaşi albine în stupuşori, după care 
ele îmbătrînind, trebuie schimbate 
sau numai se adaugă altele tinere. 
La 2—3 zile, seara tîrziu, stupuşorii 
vor fi alimentaţi cu puţină hrană 
stimulentă; cea mai bună este mierea 
cristalizată cu polen. Hrănirea nu
cleelor se face la 2—3 zile; ea dispune 
albinele, le dă impresia unui cules, 
ele degajă o căldură potrivită pentru 
botcă sau matca tînără ieşită din 
botcă şi o stimulează pe aceasta să 
intre mai curînd în călduri, grăbin- 
du-i zborul de împerechere. Altfel 
mătcile stau nefecundate cite 15 zile 
şi numai cind a apărut un cules ac
tiv, or stuparul a intervenit cu o hră- 
nire constantă, abia atunci ele s-au 
Împerecheat. Mătcile care Intlrzie la 
împerecheat vor fi de o valoare îndo
ielnică.

Verificarea mătcilor. Intr-o cres
cătorie de mătei bine dirijată, con
tează In primul rînd calităţile lor; 
verificarea se face asupra înfăţişării 
şi deci a exteriorului lor. Apoi, asu
pra felului cum ele se comportă ca 
mătei in cuib.

O matcă bună trebuie să aibă o 
conformaţie normală, fără nici o lip
să organică aparentă şi cu abdomen 
lung ce constituie un indiciu al pro
lificităţii. Mătcile prea mici trebuie 
de la Început rebutate, deci eliminate 
şi distruse.

Al doilea control Be face urmărind 
ouatul ei. Desigur că ar fi foarte greu 
ca un număr mare de mătei tinere să 
fie ţinute separat fiecare în cîte un 
nucleu cel puţin 2—3 săptămlni, 
căci aceasta comportă mari cheltuieli. 
Sint suficiente cîteva zile plnă cînd 
a apărut primul puiet pe o ramă de

nucleu. Dacă acest puiet nu este de 
trîntor, deci matca este bine fecun
dată şi nu are nici un defect organic 
intern, iar miea elipsă a ouatului 
este compactă, matca trebuie să fie 
considerată bună, urmărindu-i com
portarea in colonia nouă in care Be 
introduce.

Lucrările de control se succed în 
următoarea ordine:

a. La 2—3 zile după eelozionarea 
mătcilor fac un mic zbor de recunoaş
tere; după alte 3—4 zile vor ieşi in 
zbor de împerechere. Apicultorul va 
însemna data acestui zbor, după care 
le laBă liniştite Încă 5—6 zile, cind 
face controlul ouatului. Operaţia se 
îndeplineşte cu atenţie, pentru a ve
dea dacă In fundul celulelor matca a 
depus ouă; în caz negativ, se repune 
totul în aceeaşi ordine şi se stimulează 
mereu mica colonie.

b. Dacă la control se văd ouă, nu 
se aşteaptă pînă larvele sint căpăcite; 
atunci matca este imediat ridicată 
şi folosită, iar altă serie intră la rind 
in nucleele de împerechere. In căzu) 
cînd s-a completat numărul mătci
lor de schimb In stupină, s-au făcut 
roi stoloni şi totuşi au mai răma» 
mătei tinere disponibile, ele vor fi 
păstrate de preferinţă în nucleele mai 
mari, mai ales dacă acolo s-au împe
recheat, dindu-le putinţa să se dez
volte normal.

c. Dacă se lasă în stupuşori, la urdi
niş se va pune o mică gratie Hanne
mann, prin care albinele pot circula, 
dar matca nu poate ieşi.

d. Dacă nu se ia o asemenea măsură, 
matca pleacă cu mica colonie atunci 
cind ea nu mai are loc pentru depune
rea ouălor. In nucleele mijlocaşe şi 
in cele mari, nu este nevoie să se ia 
această măsură, căci acolo mătcile 
pot rămîne mai mult timp, avind 
loc să depună ouă.
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Marcarea mătcilor. Momentul cind 
se face marcarea mătcilor este con
troversat. Unii susţin că ele trebuie 
marcate In momentul cind sint incă 
neîmperecheate, iar alţii susţin că 
marcarea se face după acest act. Ar
gumente se găsesc suficiente pentru a 
susţine fie o părere, fie pe cealaltă.

Amintim faptul că, in cazul in care 
nucleelor şi stupuşorilor li se dau 
mătei virgine, ele nu trebuie marcate 
declt după împerechere, deci Înainte 
de a fi date coloniilor orfane, dar cel 
puţin cu cîteva ore Înainte de intro
ducerea lor. Mirosul pătrunzător al 
lacului proaspăt cu care se face mar
carea indispune albinele din colonii
le orfane, pe cind albinele din stu
puşori nu se sesizează.

Marcarea mătcii se poate face di
rect pe fagurele unde se găseşte, fi- 
ilnd-o cu un dispozitiv cu elastic. 
Ea Insă poate fi atacată de albine, 
căci atunci cînd este eliberată de a- 
păsarea elasticului, Începe să se agite 
pe fagure ceea ce irită albinele, o iau 
drept străină şi pot să o ucidă.

Marcarea mătcilor se face astfel: 
după ce matca a fost prinsă In tubul 
de sticlă ea este eliberată In cameră 
pe o perniţă din burete de cauciuc În
tins pe masă. Acolo se fixează cu două 
degete de la mina stingă, in timp ce 
cu mina dreaptă se aplică o picătură 
de şerlac pe torace; imediat se ia o 
rondelă de opalit colorată şi se aşază 
peste picătura de adeziv suflind cîteva 
secunde, pentru ca acesta să se întă
rească. Apoi se pune in faţa mătcii 
o colivie deschisă şi ridicind degetele 
de pe corpul ei, matca intră în coli
vie. In loc de capac, la colivie se a- 
plică o mică foaie de fagure artificial 
căruia i s-au făcut cu un cui 3—4 ori- 
ficii. Se introduce colivia Intre fagu
rii stupului care se Închide. Albinele 
lărgesc orificiile şi eliberează matca

cel mult după o oră. In acest timp şer- 
lacul este deplin uscat, iar matca nu 
are nici un miros străin, iar albinele 
se comportă cu ea normal. Un lac a- 
deziv bun este cel făcut cu acetonă, 
în felul următor: in 20 g acetonă se 
pun 2 g celuloid de film, tăiat mă
runt. Sticla se închide şi timp de 24 
de ore se agită de citeva ori. Acetona 
dizolvă celuloidul, iar in soluţie se 
adaugă puţină anilină de culoarea do
rită.

Soluţia de şerlac se face dizolvind 
cristalele in 1/4 din capacitatea unei 
mici sticle care se completează cu 
alcool de 46°.

Foloasele marcajului sint multiple:
— Virata fiecărei mătei va putea fi 

uşor cunoscută după culoarea ce o 
poartă, culoare, care se schimbă în 
fiecare an.

— Matca se distinge uşor şi repede 
din masa albinelor la control, deci se 
obţine o economie de timp şi evitarea 
furtişagului or răcirea puietului.

— Cînd marcajul se face cu ron
dele de opalit, cu numere imprimate, 
se va şti precis din ce linie de selec
ţie provine fiecare matcă din stupină. 
Roilor aşezaţi în grădinile vecine li 
se va putea uşor determina provenien
ţa Inlăturînd contestaţiile celor ce
i-au prins.

înlocuirea mătcilor. Se face sau 
de către albine, sau prin interven
ţia stuparului. In primul caz, albi
nele, pentru a-şi creşte o matcă 
nouă Îşi clădesc botei denumite „de 
salvare". Alteori albinele clădesc bot
ei, chiar dacă au matcă in stup care 
depune ouă, dar ea nu le Batisface în 
anumite privinţe. Această schimbare 
de matcă este denumită „înlocuire li- 
niştită“.

înlocuirea liniştită a mătcilor are 
loc în mod obişnuit în timpul culesu
lui principal; totuşi mai sint cazuri
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cînd albinele o schimbă şi in restul 
timpului.

Ele procedează astfel cind matca 
este prea bătrlnă, cu defect sau mai ales 
epuizată. Aceasta se întimplă deseori 
cu măteile care, deşi nu sînt bătrinc, 
nu au fost fecundate cu suficiente can
tităţi de spermatozoizi. Alteori înlo
cuirea liniştită a măteii se datoreşte 
unei afecţiuni ovariene sau inerţiei 
spermatozoizilor din spermatică, care 
poate fi consecinţa unei degenerări 
cauzată de un virus (W . Fyg). Ea 
depune atunci concomitent în cuib 
ouă fecundate şi nefecundate şi deci 
puietul este neuniform. Pe măsură 
ce boala se accentuează, matca depune 
tot mai multe ouă nefecundate. Pînă 
acum însă nu se cunoaşte viruBul care 
atacă spermatozoizii şi-i face inapţi 
pentru fecundare. Consecinţele aces
tei stări anormale determină albinele 
să pornească la clăditul a 1—2 botei, 
ca să înlocuiască astfel matca impro
prie. Numărul lor redus este un in
diciu sigur că nu sînt mătci de roire.

In cazul înlocuirilor liniştite, se 
crede că însăşi matca ar accepta schim
barea ei, căci s-a observat că albinele 
clădesc botei mari pe faguri sau Înspre 
marginile acestora. Larvele luate în 
creştere pentru înlocuirea liniştită 
sînt hrănite Inceplnd chiar din sta
diul de ou. Coloniile care-şi înlocuiesc 
matca pe cale liniştită sînt totdeauna 
productive, iar măteile frumoase şi 
prolifice.

înlocuirea liniştită a măteii are 
loc şi atunci cind, după o călătorie 
prea zbuciumată, matca soseşte in 
colivia de transport cu însoţitoare pu
ţine sau moarte în timpul drumului. 
Aceasta determină albinele coloniei 
care au acceptat-o iniţial să o înlo
cuiască curînd, după ce ea a început 
să depună ouă. Mulţi apicultori bă
nuiau că această înlocuire s-ar datora

faptului că durata călătoriei fiind 
mare, întreruperea prelungită a oua- 
tului ei ar fi una din cauze, ceea ce 
s-a dovedit a fi o supoziţie neînteme
iată. Mai curînd aceasta se datoreşte 
greşitelor măsuri pe care le-a luat a- 
picultorul la introducerea măteii in 
noua colonie. Albinele, la eliberare, de
sigur că au molestat-o şi mutilat-o, 
ceea ce duce întotdeauna la înlocuirea 
ei.

In sfîrşit sint colonii care, în mod 
periodic, la 2—3 ani îşi schimbă 
măteile prin această înlocuire liniş
tită, fără ca ele să roiască vreodată. 
Despre aceste colonii se zice că sînt 
a n e c b a l i c e ,  V. n.

Toate cauzele arătate mai sus au 
la bază o constatare sigură: lipsa sau 
reducerea substanţei de matcă. Cer
cetătorul B u t l e r  E. G.  ca şi 
O r o s i  P a l i  au legat de peţiol 
unele mătci, chiar in cuib, cu un fir 
de sirmă subţire sau elastic. Acesta 
a limitat activitatea măteii şi în con
secinţă a produs o secreţie mică de 
substanţă; albinele în atare situaţie 
şi-au clădit cîteva botei pentru schim
barea liniştită direct din ouă. Mulţi 
apicultori văzînd în aceasta un m ij
loc practic de schimbare a măteilor 
sint bucuroşi şi lasă în grija albinelor 
această sarcină, cu atît mai mult 
cu cît botcile sint mai frumoase, ob- 
ţinînd mătci valoroase. Totuşi sint 
inferioare celor provenite dintr-o cres
cătorie în care se urmăresc de aproape 
problemele de selecţie cît şi cea de 
împerechere a lor cu trintori de clasă 
superioară. In mod cert se ştie, de 
pildă, că cel puţin măteile înlocuite 
pe cale liniştită în toamnă sint de o 
valoare mai redusă decît cele selec
ţionate.

Apicultorul va înlesni albinelor po
sibilitatea să-şi înlocuiască singure 
măteile in următoarele situaţii:
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— Cind matca este vădit necores
punzătoare, iar stuparul nu are ime
diat la dispoziţie mătei selecţionate 
şi gata împerecheate.

— Cînd elipsele cu puiet din cuib nu 
sînt compacte şi au goluri multe, ceea ce 
indică un defect organic al mătcii şi 
reprezintă o pierdere şi o întîrziere 
In dezvoltarea şi creşterea coloniei.

— Cind matca este infirmă din 
vreo cauză oarecare şi această muti
lare încetineşte extinderea puietului.

Pentru a forţa o colonie să-şi înlo
cuiască singură matca bătrînă sau ne
corespunzătoare, apicultorul mutilea
ză mătcile in diferite feluri: unora 
le scurtează cu un foarfece fin o aripă 
sau unul din picioare, integral sau 
parţial. Cercetătorul Orosi Pali a 
scurtat parţial la 16 mătei picioarele 
din dreapta la cel anterior a ampu
tat ultimele patru articulaţii; Ia cel 
mijlociu, tibia şi tarsul; la cel pos
terior, femurul, tibia şi tarsul; rezul
tatul a fost că două au pierit, zece au 
fost schimbate, iar patru colonii şi 
le-au păstrat aşa mutilate. Deci ope
raţiunea are un procent mulţumitor de 
reuşită. In al doilea caz, cînd mătcile 
se înlocuiesc de către stupar, el tre
buie să ştie să-şi asigure reuşita ope
raţiei, folosind diferite metode de 
introducere.

Introdneerea mătcilor noi. Opera
ţia se poate face dînd coloniei or o 
botcă selecţionată căpăcită, din care 
urmează să eclozioneze foarte curînd 
o matcă, or o matcă virgină (metodă 
care dă rezultate de multe ori negative) 
sau, şi mai bine, oferind albinelor or
fanizate o matcă gata fecundată, me
todă care este cea mai recomandabilă.

1. I n t r o d u c e r e a  s u b  
f o r m ă  de b o t c ă  c ă p ă c i t ă  
se face or orfanizînd colonia în prea
labil dînd apoi albinelor o botcă se
lecţionată, or punînd botca în colo

nie, fără orfanizarea mătcii necores
punzătoare.

în  prima situaţie, colonia orfani- 
zată e lăsată să-şi facă botei pe care 
le căpăceşte; deci au trecut de la or
fan izare cel puţin şase zile, după care 
în cuib albinele nu mai găsesc alte 
larve proprii pentru creşterea de mătei. 
Aceste botei căpăcitc sînt stricate în 
întregime ridicînd şi lăptişorul din 
fundul lor, dar în schimb se altoieşte 
o botcă selecţionată, aşa cum s-a ară
tat mai înainte, botcă din care ur
mează să eclozioneze o matcă tinără 
in cel mult două zile de la altoire. 
E bine ca botca să se dea sub un man
şon de protecţie sau colivie spirală, 
fiind numai cu vîrful afară. Operaţia 
reuşeşte dacă ea se face după termina
rea culesului principal, sau cînd a- 
cesta este spre sflrşit.

Orfanizarea înaintea culesului prin
cipal scade obişnuit mult producţia 
de miere şi opreşte aproape integral 
clăditul fagurilor. Numai cind îna
intea culesului principal clntarul de 
control Înregistrează un spor de cel 
puţin 1 kg zilnic, se poate face or
fanizarea, astfel incit pînă la apari
ţia culesului principal colonia orfa- 
nizată să aibă deja matcă fecundată.

în  cea de a doua situaţie, cînd se dă 
botcă matură coloniei fără căutarea 
şi scoaterea mătcii bătrîne, operaţia 
reuşeşte foarte bine dacă se face tn 
plin cules. Botca dată se pune sus, 
în corpul al doilea al stupului vertical, 
aşa cum s-a arătat la altoire. Matca 
tinără, după fecundare, va ucide pe 
cea bătrînă. Roitul este atunci a- 
proape exclus, căci instinctul de acu
mulare depăşeşte pe cel de reproducere, 
iar după cules, o colonie care are mat
că tinără abia eclozionată nu roieşte 
aproape niciodată.

Rezultate bune obţin unii stupari 
cu stupi verticali, apliclnd următoa
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rea metodă: din corpul de cuib se 
scot doi faguri cu puiet necăpăcit cu 
albina acoperitoare, faguri ce-i ri
dică în corpul al doilea separat de cel 
de jos printr-o gratie Hannemann. 
Acolo, sus, el altoieşte o botcă ma
tură. Albinele o acceptă întotdeauna. 
Matca eclozionează normal şi iese la 
zbor de împerechero prin urdinişul 
superior. Cind ea începe să depună 
ouă în corpul respectiv, se ridică gra
tia. Totdeauna matca bătrînă dispare 
mai curînd sau mai tirziu, ucisă de 
matca tinără. Operaţia se poate face 
bine şi in stupul orizontal, dacă cui
bul cu 10 rame se desparte cu o gra
tie Hannemann aşezată vertical, per
fect etanşă, punînd botca în aceleaşi 
condiţii dincolo de gratie.

2. I n t roducerea  măt e i l o r  vi r
gine.  E o operaţie grea, dar atunci 
cind este făcută luind în prealabil 
toate măsurile de precauţie, ea reu
şeşte bine. Aceste măsuri sînt:

— Apicultorul trebuie să ştie cu 
precizie ziua cind măteile eclozio
nează din botei.

— Măteile să nu fi primit hrană 
de la albinele doici ale coloniei cres
cătoare, care astfel le-ar împrumuta 
şi mirosul specific coloniei respective; 
acest miros este un impediment se
rios pentru acceptarea măteilor vir

gine.
— Matca virgină să nu se comporte 

in colonia gazdă ca o străină; ea să 
umble liniştit pe fagure şi să solicite 
hrană de la albinele ce o întîlnesc; 
aceasta se obţine ţinind-o inainte de 
introducere 15—20 minute fără hra
nă, într-o colivie, păstrată la căldura 
corpului stuparului, în buzunarul ves

tei sau al pantalonilor. Matca fiind 
flămindă solicită hrană primelor al
bine ce-i ies in cale; acestea la rindul

lor oferindu-i lăptişor, o acceptă cu 
mai multă uşurinţă.

Albinele coloniei rămase orfană de 
curînd să fie preocupate de un cules 
aparent, prin hrănirea lor cu un bor
can de sirop sau miere turnată în 
jgheabul ramei hrănitor.

3. I n t r o d u c e r e a  m ă t e i l o r  
î m p e r e c h e a t e  trebuie făcută cu 
multă atenţie. Pentru ca această o- 
peraţie să reuşească, iar albinele să 
accepte uşor matca nouă, apicultorul 
trebuie să ţină seama de anumite 
reguli şi anume:

— Niciodată nu se va da o matcă 
unei colonii însoţită de albinele ce au 
îngrijit-o pină atunci în colivia de 
expediţie. V.n. Expedierea măteilor.

— Colivia de introducere se va o- 
pări înainte de introducerea măteii; 
altfel, prin mijlocirea ei, se pot trans
mite coloniei gazdă anumite boli. 
Apoi colivia, păstrind mult timp în 
ea mirosul măteii precedente, neliniş
teşte noua matcă inchisă in ea. Aceasta 
aleargă prin colivie în căutarea presu
pusei rivale, neliniştind şi albinele 
coloniei gazdă, mai ales cînd produce 
anumite sunete. V. n. Matcă, cînte- 
cul ei.

— Marcarea măteilor se va face 
totdeauna înainte de a fi introduse In 
noua colonie, căci mirosul acetonei 
sau şerlacului cu care se marchează, 
cit şi cel al miinii stuparului care a 
ţinut-o pentru această operaţie, dis
plac albinelor gazdă.

— La scoaterea măteii vechi cit 
şi la introducerea celei noi, să nu se 
folosească fumul, care de obicei ne
linişteşte măteile. Ele se agită, ceea 
ce determină intre albinele coloniei 
primiloare o stare de agitaţie, care este 
contrară reuşitei operaţiei. Cel mult 
cu un pulverizator cu apă, se pot li
nişti albinele, dacă se simte nevoia.
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— Pe faguri să nu se afle botei ne- 
căpăcite sau căpăcite. Dacă sint, tre
buie distruse cu 2—3 ore inainte de 
a se proceda la introducerea unei 
mătci no i; atunci colonia se simte 
orfană şi acceptă mai uşor o matcă 
nouă.

— Să se evite zgomotele inutile 
la ridicarea podişorului, care este 
bine să fie uns cu puţină vaselină albă, 
fără miros neplăcut.

La introducerea măteii intr-un stup 
trebuie să se ţină seamă şi de urmă
torii factori:

— De cit timp matca ce urmează 
să fie introdusă in colonie şi-a oprit 
activitatea ouatului. In mod obişnuit 
măteile care sint transportate de la 
mari distanţe işi reîncep cu oarecare 
greutate activitatea. Această situaţie 
adeseori nelinişteşte colonia gazdă.

— Chiar după ce matca a fost ac
ceptată de albine, dar apicultorul a 
deschis prea curînd stupul, albinele 
pot ataca pe cea nouă, o ucid şi vor 
clădi botei din primele sale larve sau 
chiar din ouă. Controlul acceptării se 
face după ce a trecut cel puţin o săp- 
tămină de la introducere.

— Se va folosi totdeauna pentru 
această verificare dispozitivul denu
m it vestibul de control, V.n., unde 
stuparul poate vedea cadavrul măteii 
pe care albinele nu-1 pot elimina prin 
gratie.

— De asemenea se va ţine seama 
dacă in stup sint albine tinere. Ele 
sint o garanţie că matca nouă va fi 
bine primită şi apărată de adversita
tea albinelor bătrine. In colonii cu 
multe albine virstnice măteile sint 
acceptate cu oarecare greutate şi nu
mai după ce se iau anumite măsuri, 
indicate ceva mai departe.

— Clnd introducerea se face intr-un 
timp clnd lipseşte culesul in natură 
or In stupină este furtişag, apicultorul

trebuie să fie şi mai atent. Nu se in
troduc mătci in stup pină ce albinele 
nu au fost în prealabil hrănite stimu
lativ. Aceasta le va predispune la o 
acceptare mai sigură, iar hrănirea se 
va continua cel puţin trei zile după 
introducerea măteii.

Cînd in stupină este furtişag, stu
parul trebuie să ţină colonia sub cea 
mai strictă atenţie, cu urdinişul mic
şorat, luînd toate măsurile cunoscute, 
preferind să dea matca seara, cind al
binele s-au retras în stupii lor.

în stupul respectiv, unde se intro
duce o matcă nouă, albinele să nu fi 
Început construirea de botei. In caz 
afirmativ, deci cind ele au clădit 
botei, se ridică provizoriu fagurii cu 
puiet deschis fără albină acoperitoare, 
dîndu-i spre îngrijire 2—3 zile la 
colonii puternice. Albinele, neavind 
din ce să-şi clădească botei, acceptă 
matca nouă.

Hrănirea nu trebuie să se facă în 
momentul introducerii măteii, căci 
apariţia hranei produce la început o 
agitaţie însemnată in colonie, agitaţie 
care se poate răsfringe asupra măteii 
abia primite; hrana stimulativă se va 
da înainte de introducere cu cel puţin 
o oră.

Cu 2—3 ore Înainte, spaţiul de in
troducere din cuib între două rame 
va fi Întotdeauna lărgit la 2—2,5 cm, 
căci acolo se adună albinele tinere 
din stup în vederea clăditului de fa
guri.

Sînt diferite moduri de a introduce 
matca intr-o colonie: prin metodele 
directe, indirecte şi mixte.

Metodele directe, în care nu se folosesc 
anumite dispozitive. Matca eliberată 
direct între albinele stupului, fie pe 
urdiniş, fie sus, printre faguri, este ac
ceptată mai ales în sezonul marelui 
cules. Cea care se introduce trebuie 
să fie Împerecheată şi să fi activat un
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timp oarecare intr-un nucleu. Atunci 
nu se agită pe faguri, iar albinele o 
acceptă mai uşor.

Atitudinea bănuitoare este obişnuită 
albinelor şi o manifestă contra oricărei 
străine ce pătrunde în stup (în afară 
de trintori). Este o reacţie naturală, 
instinctivă, de apărare a comunităţii 
şi poate fi ocolită, introducînd o mat
că flămindă care abia se mişcă. Ea va 
intra încet in stup şi va întinde limba 
celor ce-i ies în cale. E bine cînd in
troducerea se face noaptea, căci reac
ţia de apărare a albinelor este mai re
dusă. Esenţialul in acest fel de intro
ducere directă este ca albinele să ră- 
mînă fără matcă cît mai puţin timp
— abia cîteva minute — pentru ca 
ele să nu observe lipsa ei, iar schimbul 
substanţei de matcă să nu fi fost în
trerupt.

Este bine ca mirosul coloniei să fie 
unificat cu cel al noii mătei. In acest 
scop şi una şi cealaltă în prealabil se 
pulverizează — ca şi coloniile respec
tive — cu apă îndulcită şi parfumată.

M e t o d a  u n i f i c ă r i i  m i 
r o s u l u i  se face astfel: se dă colo
niei, prin hrană, sau prin pulverizare, 
un anumit miros cu 24 de ore înainte. 
El poate fi dat punîndu-se peste rame, 
sub podişor un tampon cu vată îmbi
bată cu un parfum oarecare. Acelaşi 
miros se dă şi mătcii din colivie. După 
24 de ore, se scot fagurii stupului, se 
pun în lădiţa portativă de lucru şi se 
scutură de albinele acoperitoare pe o 
planşetă aşezată în faţa urdinişului 
stupului respectiv, reaşezîndu-i apoi 
In aceeaşi ordine in stup. Intre albi
nele scuturate pe planşetă se elibe
rează din colivie şi matca care, avtnd 
acelaşi miros ca şi albinele coloniei, 
este acceptată.

M e t o d a  s c h i m b u l u i  î n 
t r e  m ă t e i  pe  f a g u r e  e prac
tică, dar nu trebuie aplicată decît in

timpul culesului, cînd albinele sint 
preocupate cu acumularea hranei în 
stup. Apicultorul prinde matca bă
trînă din stup, iar concomitent o a 
doua persoană scoate matca tînără din 
nucleul de împerechere. Şi unul, şi 
celălalt, mută reciproc mătcile res
pective, aşezindu-le pe fiecare exact 
in locul unde a fost precedenta, după 
ce mai intîi ele au fost unse bine (nă
clăite) cu miere groasă.

Operaţia reuşeşte mai bine cind 
apicultorul unifică mirosul coloniei 
cu cel al mătcii din nucleu, aşa cum 
s-a arătat mai sus.

M e t o d a  s c ă l d ă r i i  m ă t 
c i i  cu  a p ă  intr-un mic pahar 
unde ea se afundă în apă distilată 
caldă, retrăglnd-o după cîteva secun
de. Atunci se aşază sus, pe speteaza 
superioară a unei rame de cuib. Sub
stanţa sa de matcă este înlăturată 
pentru moment, astfel incit albinele 
nu observă schimbarea.

M e t o d a  p u l v e r i z ă r i i  
a l b i n e l o r  d i n  s t u p  ş i  
n ă c l ă i r i i  cu  m i e r e  a m ă t 
e i  i : se ridică din cuib matca necores
punzătoare şi se pulverizează bine 
toată albina cu apă parfumată şi dul
ce, cît şi matca nouă, care, năclăită 
bine cu miere, se introduce pe speteaza 
superioară a ramei de pe care s-a ridi
cat matca veche. Stupul se închide şi 
bc lasă în linişte. Albinele se ling, se 
curăţă, ling şi curăţă şi matca pe care 
o iau drept a lor, iar ea îşi Începe după 
cîteva ore activitatea în cuib.

Aceleaşi bune rezultate se obţin 
dindu-se in amurg o matcă nouă, flă
mindă, ţ inută în tubul de sticlă 15—20 
minute şi apoi năclăită cu miere. Ea 
se pune pe scindură de zbor cu capul 
spre urdiniş sau direct pe fagure In 
locul de unde a fost ridicată matca 
necorespunzătoare. Albinele o ling, o 
acceptă şi ea ocupă cuibul de Îndată.
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Nu se verifică stupul cel puţin 7-rlO 
zile, iar la urdiniş se aşază vestibulul 
de control, V.n.

Năclăirea măteii se face aruncind-o 
din colivie sau din tubul de sticlă in 
mierea de pe o farfurioară. E bine ca 
mierea să provină din stupul in care 
matca urmează să fie dată. Cu degetul 
arătător, matca se adînceşte in miere 
şi este scoasă uşor cu o linguriţă aşe- 
zind-o pe fagure exact în locul de unde 
a fost ridicată cu cîteva clipe înainte 
matca veche ce se schimbă. Peste al
binele din jurul ei, se toarnă puţină 
miere. Să nu se aşeze imediat rama la 
locul ei, căci matca ar putea cădea pe 
fundul stupului unde eventual s-ar 
pierde.

M e t o d a  i n t r o d u c e r i i  
m ă t e i i  cu  n u c l e u l  n o u  
f o r m a t .  Cind apicultorul a pri
m it o matcă de mare valoare şi nu 
vrea să aibă nici un risc, formează un 
nucleu cu 2—3 rame cu miere şi puiet 
căpăcit ce eclozionează atunci, fără 
albinele acoperitoare. Nucleul se ţine 
într-o cameră călduroasă; matca se 
eliberează în spaţiul dintre cele două 
rame din mijloc. El va sta închis două 
zile in cameră, la căldură, pînă ies 
din celule albinele tinere. Seara se or- 
fanizează colonia, căreia apicultorul 
vrea să-i schimbe matca şi după o oră 
se stropeşte albina cu sirop parfumat, 
miros care se dă şi nucleului cu matcă 
nouă. Fagurii ocupaţi de nucleu sînt 
aduşi şi aşezaţi la marginea ultimei 
rame din stupul gazdă, stind puţin 
distanţaţi de ultima ramă. A doua zi 
fagurii celor două unităţi se apropie 
definitiv. Acest fel de introducere 
reuşeşte întotdeauna. Metoda se folo
seşte mai ales in introducerea măteilor 
toamna, clnd albinele primesc foarte 
greu mătci noi. In nucleul unde este 
insă numai albină tinără ea este ac
ceptată imediat şi apoi, prin apropie

rea celor două unităţi, acceptarea este 
integrală.

In stupul multietajat, introducerea 
directă a unei mătci pe puietul care 
atunci iese din celule este mult mai 
uşoară. Se pun într-un corp de stup 2—3 
faguri goi clădiţi, un fagure cu miere 
necăpăcită şi doi faguri cu puiet gata 
de eclozionat. Corpul nou se aşază 
deasupra cuibului despărţindu-1 eu 
rama separator, V.n. făcută din pînză 
dublă de sirmă. Puietul are căldură 
de jos pentru ca să poată ieşi singur 
din celule.

După 24—48 de ore, în care timp 
au eclozionat multe albine tinere, 
se schimbă rama separator cu pînză 
dublă cu una simplă, prin care albi
nele coloniei de jos pot să-şi apropie 
limbile cu cele ale tinerelor albine din 
corpul de sus. Astfel se face schimbul 
cu substanţa măteii noi. Concomitent 
matca neeorespunzătoare de jos este 
ridicată; albinele, simţind că sus este 
o matcă, încep activ schimbul cu sub
stanţa ei. Seara se ridică rama sepa
rator, albinele iau contact direct cu 
matca ce este in mijlocul celor tinere 
şi o acceptă.

In stupul orizontal se formează un 
compartiment separat, aşezînd o dia
fragmă perfect etanşă. Acolo se duc 
patru faguri cu albină acoperitoare; 
cea zburătoare iese pe urdinişul mic 
din colţul stupului, dar se întoarce de 
la cules la vechiul urdiniş pe care-1 
cunoştea. In felul acesta în micul com
partiment rămîne pînă seara numai 
albina tînără nezburătoare, căreia i 
se dă o matcă în colivie automată cu 
puţin şerbet în cele două orificii de 
circulaţie. Albinele consumă şerbetul, 
eliberează matca care şi începe activi
tatea în noua colonie. Cînd se observă 
că ea ouă normal, se ridică matca ve
che din compartimentul coloniei de 
bază şi diafragma se Înalţă de pe fund
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cu 1 cm. Albinele orfanizate din colo
nia de bază simţind că dincolo de dia
fragmă este o matcă, fâclnd schimb de 
substanţă cu cele din nucleu, nu mai 
clădesc botei de salvare, iar după alte 
2't de ore diafragma se ridică de tot. 
In felul acesta sc schimbă uşor şi si
gur mătcile tinere in colonii puternice.

M e t o d a  i n t r o d u c e r i i  
m ă t c i i  o d a t ă  cu a l b i n e l e  
c o 1 o n i e i se aplică astfel: spre seară, 
în timp de vară, pc la orele 18, apicul
torul ia un plic de hirtie pergament 
transparentă (nu de celofan), căruia 
în partea de jos i se fac cu un cui 
15—2) orificii prin care albinele nu 
pot să treacă.

Se orfanizează stupul, iar in plic, 
în acel moment, se introduc prin mă
turare cam o lingură de albine tinere 
luate chiar de pc rama unde era matca 
ridicată, dacă se poate chiar din cele 
care erau în jurul ei. Rama se pune la 
locul său in stup. Plicul se închide şi 
se suspendă undeva la umbră în stu
pină. După 30 de minute albinele din 
stup, lipsite de matcă, încep să se 
agite. Matca cea nouă, singură, fără 
alte albine însoţitoare, se introduce 
în plic şi se observă dacă albinele de 
acolo o ling. Dacă vor să o atace ea va 
fi retrasă, lăsînd singure albinele din 
plic încă 15 minute. A doua oară, este 
sigur acceptată şi ele stau împreună 
liniştite în plic. Acosta se aduce la 
urdiniş şi se prinde cu o piuneză sau 
cu un cui mic de peretele frontal, ast
fel Incit fundul cu orificiile lui să fie 
în dreptul urdinişului. In jurul pli
cului se adună mereu albinele stupu
lui orfanizat, bat din aripi, semn ca
racteristic cind ele îşi găse9C matca. 
Atunci rod şi hlrtia, iar albinele din 
plic impre:mă cu matca intră în stup.

M e t o d a  p o l o n e z ă  de  i n 
t r o d u c e r e  d i r e c t ă .  Ea se 
bazează pe folosirea mirosului de me-

lisă asemănător mătcilor, procedindu- 
se astfel după sfatul apicultorului 
D a t c h e v i c i .  Se prepară 0,50 1 
sirop den9 de zahăr, căruia i se adaugă
10 picături de esenţă de melisă. Se dau 
250 ml în rama hrănitor a stupului. 
După ce albinele au consumat o parte 
din sirop, se ia o matcă tinără — poa
te fi chiar neimperecheată — se afun
dă cîteva secunde in siropul rămas in 
pahar apoi se aşează pe speteaza supe
rioară a ramei din vecinătatea hrăni
torului, unde se toarnă şi restul de 250 
ml sirop. Matca este primită bine, se 
împerechează, lucrează in acelaşi timp 
cu matca veche, care, după cîtva timp, 
dispare.

Metode indirecte. Ele sint multe, 
mai sigure şi mai puţin complicate ca 
cele directe, dar cer folosirea unor 
dispozitive foarte variate ca formă, 
denumite colivii, V.n., confecţionate 
din pînză metalică, materiale plastice 
sau chiar simplă hirtie. Toate se ba
zează pe acelaşi principiu: să prote
jeze noua matcă de eventualul atac al 
albinelor gazdă. Prin orificiile coli
viei matca poate fi hrănită de albine, 
ea îşi însuşeşte mirosul şi ambianţa 
stupului, iar albinele, chiar înainte 
de a o elibera, pot face schimb cu sub
stanţa ei proprie, pe care o ling prin 
ţesătura pînzei metalice. Pentru aceas
ta, ochiurile coliviei trebuie să fie de
2—2,5 mm mărime şi să se ţină seama 
de următoarele amănunte:

— aşezarea coliviei se face intre doi 
faguri cu puiet necăpăcit, căci acolo 
sint cele mai multe albine doici tinere, 
care acceptă mai uşor o matcă nouă;

— matca se dă in colivie, fără nici 
o albină însoţitoare, avînd la dispozi
ţie puţin şerbet sau pastă de zahăr cu 
miere şi polen, V.n. Iirănirea, pasta 
de zahăr;

—  n u  se e lib e re a z ă  o m a tc ă  d in  c o 
l i v i a  e i,  d a c ă  9 tu p u l este  a t a c a t  de



MATCA 79 M A T C A

hoaţe; mai Intii se iau toate măsurile 
cerute de acest atac V.n. Furtişag şi 
apoi matca poate fi eliberată;

— Întotdeauna după ce s-a introdus
o matcă să se pună la urdiniş vestibu
lul de control, care arată curînd dacă 
matca a fost sau nu acceptată; este 
posibil ca albinele să aibă botei, ceea 
ce le determină să nu accepte matca 
dată; In acest caz, in prealabil, stu
parul distruge botcile şi va da o nouă 
matcă dacă prima a fost ucisă;

— folosind orice fel de colivie, in 
primele 24 de ore matca nouă va fi 
ferită de atacul albinelor; după acest 
termen apicultorul Înlătură micul ca
pac ce acoperă orificiul de ieşire plin 
de şerbet de zahăr, pe care albinele 11 
rod şi eliberează matca.

Una din cele mai bune colivii este 
cea dreptunghiulară cu zimţi margi
nali care se Înfig in fagure prinzind 
sub ea matca, V.n. Colivie.

Pentru folosirea ei se procedează 
astfel: se scoate un fagure din margine, 
pentru a face loc in stup coliviei pe 
fagurele mijlocaş. Acolo trebuie să se 
aleagă un loc bun care 6ă cuprindă sub 
spaţiul coliviei citeva celule cu miere 
pentru hrana măteii pină cînd incep 
albinele Bă o hrănească, cit şi celule 
goale pentru ouatul ei. De pe acea 
porţiune se îndepărtează cu o pană 
albinele. Acolo se eliberează matca 
din colivia în care a sosit, dar repede 
se aplică peste ea colivia cea mare de 
protecţie, apăsînd zimţii marginali în 
fagure. Mica gratie Hannemann de pe 
latura superioară a coliviei rămîne 
deocamdată închisă cu oblonaşul ei 
de tablă. Matca se ţine sub colivie 24 
de ore, în care timp ea şi-a însuşit noul 
miros al coloniei gazdă; atunci se 
trage oblonaşul de pe latura superioa
ră care maschează mica gratie Han
nemann şi se închide stupul. Se lasă 
astfel alte 24 de ore. Albinele circulă

prin gratie la matcă, o hrănesc şi fac 
schimb cu substanţa ei. Deschizîndu-se 
din nou stupul ziua următoare cu 
multă linişte şi fără fum, se ridică 
încet colivia ce protejase matca, aşe- 
zînd la loc totul aşa cum a fost. Matca 
este primită totdeauna, căci ea între 
timp a şi început să depună ouă sub 
colivia protectoare, incit albinele o 
consideră drept a lor.

Sint însă colivii la care apicultorul 
nu mai intervine de loc, ci albinele 
eliberează autemat matca. Stuparul 
are doar grijă ca după 8—10 zile de 
la introducere, să retragă colivia din 
cuib.

I n t r o d u c e r e a  m ă t e i i  
c u  p u n g a  de  h i r t i e  se face 
la fel ca la metoda Sn plic descrisă 
puţin mai Snainte, cu singura deose
bire că o dată ce se introduce matca 
in ea, punga se răsfrînge la gură in- 
chizlnd-o şi se prinde cu o piuneză în 
interiorul stupului pe speteaza supe
rioară a unei reme. Rema va fi puţin 
depărtată de cea vecină, pentru ca să 
nu fie strivită matca. Se hrăneşte co
lonia inainte şi după introducere. 
După opt zile se retrage punga roa6ă, 
Sn care timp matca a început de mult 
să ouă.

M i r o s u l  m ă t e i i  v e c h i  
t r a n s m i s  c e l e i  n o i .  Intr-o 
colivie perfect curată şi opărită cu 
apă clocotită, deci fără nici un miros, 
se introduce pentru 4—5 ore matca 
veche, pentru a putea să-i transmită 
mirosul ei. Matca stă deci Închisă in 
propriul ei stup, colivia fiind plasată 
intre două rame distanţate la 2,5—3 
cm. Apoi matca veche se scoate din 
colivie şi în locul ei se introduce matca 
nouă ţinută flămîndâ 20—25 minute. 
Fiind astfel înfometată, ea nu se mai 
agită in colivie, chiar dacă simte m i
rosul fostei mătci. Colivia Be pune 
exact Sn acelaşi loc unde a stat cu
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puţin mai înainte, cind avea in ea 
matca veche. Mirosul coliviei este cel 
al Coptei mitei şi el se transmite mătcii 
noi; aceasta, fiind flămindă, întinde 
limba prin ochiurile rare ale pinzei, 
iar albinele o hrănesc. Cu această 
ocazie ele fac şi schimbul uu substanţa 
sa proprie, aşa că atunci cind va fi 
eliberată, albinele o acceptă cu uşu
rinţă. Cind este pusă in colivie auto
mată, nu se umplu complet orificiile 
cu şerbet, pentru ca albinele să o poa
tă elibera mai curînd. In această si
tuaţie cercetătorul B u t I e r G. 
lipe şte la orificiile de ieşire o hirtie, 
de preferat de jurnal, fără să mai dea 
hrană mătcii; albinele rod hirtia in 
1—6 ore şi elib^reazl matca. Cind se 
foloseşte colivia automată de intro
ducere avind şerbet în oriTicii, este 
bine să se străbată cu un cui şerbetul 
pînă la jumătatea orificiului; albinele 
îşi dau seama mai curînd de calea ce
li S9 desshide pentru eliberarea mătcii.

Prof. J o r d a n preferă să pună 
cadavrul mătcii ucise mai înainte 
intr-un mic pahar cu 2—3 cm3 de apă 
distilală, in care ii striveşte abdome
nul. Cu o mică pensulă unge corpul 
mătcii noi cu acest extract, ţinind 
matca intre două degete de la mina 
stingă, unse şi ele în prealabil cu ace
laşi extract. Rezultatele sint bune, 
dar in schimb operaţia este prea com
plicată. Degetele stuparului să fie 
bine spălate in prealabil sau Înmu
iate in ceară sau in alcool pur in care 
a fost dizolvată 10% răzătură de pro- 
polis. In felul acesta mirosul iniţial 
al mîinii stuparului nu se mai poate 
transmite mătcii pensulate şi deci 
matca nouă are acelaşi miros cu cel al 
mătcii ucise pentru a fi înlocuită.

La urdiniş se fixează pentru 2—3 
zile vestibulul de control.

— F o l o s i n d  c o l i v i a  a u 
t o m a t ă  pentru introducerea măt

cilor, reuşita operaţiei este in mai 
mare măsură asigurată. Matca inchisă 
in colivia automată stă intre doi fa
guri puţin mai distanţaţi, pentru ca 
în golul format să se adune mai multă 
albină tînără, care, obişnuit, primeşte 
mai uşor o matcă nouă. Albinele co
loniei fac schimb cu substanţa mătcii 
şi vor consuma in 24—36 de ore şer
betul de zahăr cu care sint înfundate 
cele două orificii ale coliviei. Elibe
rarea se face prin orificiul lung, căci 
cel mic are un mic grătar Hannemann 
ce nu permite mătcii să iasă pe acolo.

Metode mixte. In introducerea măt
cilor, unii apicultori folosesc şi o altă 
metodă, denumită metoda mixtă. E 
denumită astfel, pentru că matca se 
introduce mai intli direct intr-o coli
vie cu albine din stupul în care urmea
ză să fie primită, şi apoi indirect, căci 
numai după un termen de acomodare 
ea este eliberată intre albinele colo
niei respective.

lată cum se lucrează: se orfanizează 
timp de 24 de ore colonia a cărei mat
că trebuie schimbată. A doua zi se iau 
din acel stup 25 albine tinere şi 10 
trintori într-o colivie de expediat măt
cile, iar intr-un compartiment 6e 
pune şerbet de zahăr şi miere. Colivia 
cu albine se ţine într-o cameră întu
necoasă timp de o jumătate dc oră, 
după care se introduce o matcă fecun
dată şi marcată. Sc mai lasă in cameră 
colivia cu albine, trîntori şi matca 
respectivă timp de 30 de minute, după 
care este introdusă in stupul orfan şi 
aşezată pe golul unei rame clăditoare 
din mijlocul cuibului. Obişnuit, în 
acel loc se adună majoritatea albine
lor tinere, pentru a clădi făguraşi. 
Matca va fi astfel eliberată in mijlocul 
lor. Intre timp, albinele din colivie 
transmit celor din stup substanţa de 
matcă, o dată cu schimbul de hrană; 
cînd, împreună cele dinăuntru cu cele
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de afară, vor roade zahărul din orifi
ciile de trecere, matca va fi eliberată 
fără risc. E singura metodă in care 
matca este dată cu albine însoţitoare. 
Ele insă nu vin din altă parte, sint 
chiar din acelaşi stup, iar ridicarea şi 
Închiderea lor cu matca nouă nu a du
rat mai mult de o oră. Dacă însă s-ar 
lăsa albine cu matca mai multe ore 
pînă să o elibereze, comportarea albi
nelor din stup faţă de ea este mai 
puţin binevoitoare. Cercetătorul 0- 
r o s  i P a l i  a făcut diferite încer
cări in această privinţă şi totdeauna 
albinele însoţitoare — după 24 de ore
— au fost atacate. Rezultate mai bu
ne s-au obţinut cind în colivia cu 
matcă, a pus mai mulţi trîntori. Ei 
au fost bine primiţi, iar albinele au 
avut faţă de matcă o atitudine atentă.

Stupul nu se va deschide decit la
7—8 zile, cind se retrage şi colivia 
goală. în tot timpul acesta albinele 
vor primi o hrană stimulativă intr-un 
hrănitor aşezat la exteriorul stupului.

O altă metodă mixtă pentru intro
ducerea unei mătci, metodă care se 
foloseşte mai ales Bpre sfirşitul verii 
clnd culesul este foarte redus, este 
următoarea:

Se ridică din cuib toţi fagurii cu 
puiet necăpăcit şi cu albină acoperi
toare, fără matca bătrină trecindu-i 
In stup dincolo de diafragma etanşă, 
V.n. Se formează astfel un nucleu 
buzunar alăturat şi orfan, cu puiet 
necăpăcit şi deci cu multe albine doici 
tinere. Se deschide un urdiniş separat 
nucleului orfan căruia, după 1—2 ore
i se dă o botcă matură, gata să iasă 
din ea tlnăra matcă.

Cind matca cea nouă, după un timp, 
Începe să depună ouă In nucleu, se 
ridică din colonia de bază matca bă
trină, se Înalţă puţin diafragma etan
şă, lăsind in partea sa inferioară un 
spaţiu de contact intre albine, numai

de 1 cm. Albinele din compartimentul 
mare, acum orfanizat, simţind că 
alături se găseşte o matcă ce depune 
ouă, încep să facă schimb cu substan
ţa ei. După 4—5 zile se ridică diafrag
ma, iar colonia şi nucleul se unifică, 
avind matca tinără.

Metoda cu Reginal. Tehnica moder
nă se îndreaptă tot mai mult spre fo
losirea metodelor de introducere in 
care, spre a avea o siguranţă mai 
mare, se combină avantajele ofe
rite de două sau mai multe metode.

în acest sens cercetătorul J o r d a n 
a reuşit să obţină un preparat pe care 
l-a denumit Reginal, cu ajutorul că
ruia introduce măteile cu deosebit 
succes.

M o d u l  de  p r e p a r a r e .  Se 
iau flori de mac (Papaver somniferum) 
gata de Înflorit. Se înlătură caliciul 
verde, deci sepalele florii precum şi 
petalele corolei, iar capsulele, cu se
minţele necoapte, sint tăiate in felii 
subţiri. Ele se cintăresc şi se pun in
tr-o sticlă cu deschiderea largă, ca cele 
de lapte in care se toarnă o cantitate 
egală de alcool de 96%. Amestecul se 
păstrează la întuneric patru săptă- 
mini, agitîndu-se conţinutul din cind 
în cînd. Extractul rezultat se filtrează 
şi se păstrează la întuneric, într-o sti
clă de culoare închisă.

î n t r e b u i n ţ a r e a .  Matca se 
pune într-o colivie automată şi se 
atîrnă în golul dintre două rame.

Pasta de zahăr ce umple parţial ori
ficiile coliviei automate se potriveşte 
astfel ca matca să fie eliberată în de
curs de 24 de ore. în prealabil se pro
cură o rondelă de hîrtie sugativă cu 
diametrul de 16—20 cm. Aceasta se 
îmbibă bine cu 20 cm3 de Reginal (cit 
intră într-o lingură normală). Bucata 
de carton Îmbibat se aşază deasupra 
coloniei, pe stinghiile superioare ale 
ramelor. închidem şi acoperim bine
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stupul. După 4 zile se verifică accep
tarea sigură a mătcii.

Efectul preparatului Reginal şi al 
celor similare se datoreşte, In primul 
rind suprimării mirosului propriu al 
stupului. Mirosul produs de preparat 
este aşa de puternic, Incît devine do
minant, mai ales in regiunea unde este 
colivia de matcă cu preparatul, pu
ţind fi simţit de apicultor in prima zi 
chiar şi la urdinişul stupului. El do
mină mirosul emanat de la matca res
pectivă, astfel că acesta nemaifiind 
perceput de albine, matca este accep
tată. Albinele din jurul mătcii vin 
apoi In contact cu matca, fac schimb 
cu substanţa de pe corpul ei şi o eli
berează consumînd pasta de zahăr din 
orificiile coliviei automate. In final, 
substanţa de matcă se răBplndeşte in 
tot stupul şi o dată cu retragerea ron- 
delei, după patru zile, mirosul aces
teia Încetează complet.

Datorită acestei metode simple şi 
aproape sigure, apicultorii pot da o 
matcă unei colonii orfane în orice pe
rioadă a anului.

Metoda poate fi folosită nu numai 
la Înlocuirea unei mătei bătrlne, epui
zate etc., ci şi In cazul familiilor avînd 
mătei trintoriţe sau bezmetice. în 
acest din urmă caz rezultatele sint 
superioare.

Respingerea măt c i i .  Sînt colonii 
care refuză să primească o matcă nouă, 
indiferent cu ce mijloace şi metode le 
este dată. Cauza este numai adversi
tatea albinelor bătrîne, care trebuie 
îndepărtate provizoriu. în acest scop 
se mută stupul pe nesimţite cu 2 m 
mai înapoi, punînd altul asemănător 
în loc. In interior se aşază doi faguri 
cu puiet care au albina acoperitoare 
pe ei, precum şi doi faguri goi gata 
clădiţi. Albinele zburătoare, care sînt 
cele mai bătrîne, ieşind din stup se vor 
Înapoia la vechiul loc şi intră deci în

noul stup, unde vor lucra şi se vor 
îngriji de puiet, clădindu-şi botei.

Intre timp, în vechiul stup mutat 
şi care are numai albină tînără, ne
zburătoare, se introduce matca şi 
aceasta va fi sigur primită. După 10 
zile, el avînd de data aceasta matc& 
nouă se readuce la locul ce l-a ocupat 
înainte, se dau înapoi fagurii cu puietr 
stricînd botcile clădite; se scutură 
totodată pe scindură de zbor, la urdi
niş, toate albinele acoperitoare de pe 
faguri, care intrînd într-un B tu p  nou 
B in t  foarte timide şi supuse. Atunci 
totul intră în normal, in  linişte.

Pentru a nu mai deschide stupul ca 
să se verifice existenţa mătcii, ceea 
ce ar putea cauza uciderea ei de către 
albine, se va pune la urdiniş, pentru 
24 ore, vestibulul de control V.n.

Iernarea mătcilor disponibile. Cind, 
după terminarea operaţiilor de orga
nizare a stupilor pentru iernare şi 
unirea coloniilor mai puţin populate 
şi a roilor slabi cu coloniile mai 
puternice, râmîn disponibile un nu
măr de mătei, stuparul trebuie Bă 
se îngrijească de soarta lor. In a- 
cest scop el va organiza fie ierna
rea lor in stupi special amenajaţi, de
numiţi stupi pepinieri, fie în mici du
lapuri, după modelul S.C.A.S., fie
care matcă stînd într-o colivie specia
lă, cu un număr redus de albine şi 
hrană, servită în afara coliviei. Aceas
ta este aşa-zisa iernare în afara ghe
mului.

înainte ca apicultorul să ia vreo 
hotărîre asupra felului cum vor ierna 
mătcile disponibile, este bine să se 
fată la laborator un examen coprolo- 
gic al fiecărei mătei. O matcă găsită 
bolnavă de nosemoză trebuie izolată 
şi tratată cu Fumidil B, împreună cu 
grupul de albine cu care urmează să 
ierneze. Altfel, mătcile cu spori de 
nosemoză vor ierna in condiţii grele
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sau vor muri pînă în primăvară V.n. 
Nosemoza — tratament preventiv.

lernarea măteilor in nuclee cu rama 
normală STAS se face după două me
tode:

— Se păstrează nucleul-buzunar cu 
cele trei rame şi populaţia lui, cu 
hrană de cel puţin 7 kg miere şi păs
tură lăsind deschisă mica fereastră 
de comunicaţie tăiată în diafragmă, 
în felul acesta căldura coloniei de 
bază trece la nucleul-buzunar şi astfel 
consumul său de hrană este mult mai 
re $ a a .

Nucleele mari pot fi formate şi cu 
două rame, din care una cu jgheab de 
hrănit — fiind puse într-un stup pe- 
pinier, cite 8—10 nuclee cu diafragme 
etanşe făcute din dublă pînză meta
lică. Autorul a iernat astfel mătci 
timp de 15 ierni in 4 stupi pepinieri 
tip Maissonneuve, cite 9 mătci in fie
care. Rezultatele obţinute cu iernarea 
în pepinieră au fost bune, iar consumul 
hranei numai de 2,350 kg miere de 
Inucleu. Fiecare nucleu avea ramele 
acoperite integral de albine, iar cele 
cu hrană şi păstură aveau cel puţin 
3/4 din suprafaţa lor cu miere căpă- 
cită. Căldura se transmitea reciproc 
între toate nucleele aflate sub acope
rişul pepinierei.

^  I e r n a r e a  m ă t e i l o r  i n 
t r - u n  c o r p  a l  s t u p u l u i  
m u l t i e t a j a t  se face în condiţii 
bune, Infiinţind din timp cite trei 
nuclee intr-un corp. Aceste nuclee sint 
despărţite cu doi pereţi etanşi. Nuclee
le au urdinişuri în trei direcţii opuse 
coloniei de bază care este foarte puter
nică şi deasupra căreia iernează. Dez
voltarea acestora in primăvară este 
bună, fiind mult ajutate de căldura 
coloniei de bază, mai ales dacă podi- 
gorul ce le desparte este subţire: pla

caj P.F.L. sau pinză metalică.

Iernarea m&tcilor de rezervă în comparti
mente separate pe o ramură cu fagure

I e r n a r e a  m ă t e i l o r  i n  
n u c l e e  m i j l o c i i , adăpostite in 
cite un magazin de recoltă împărţit 
în cîte trei compartimente a cite trei 
jumătăţi de faguri mari, despărţite 
fiecare cu diafragmă etanşă. Diafrag
mele au ferestruici de 4/6 cm cu dublg, 
pînză metalică; pentru iarnă ele îşi 
împrumută reciproc căldură. Nucleele 
acestea se formează spre sfîrşitul verii, 
cu botei din creştere selecţionată gata 
de ieşit mătci din ele. Nucleele stau 
pe acoperişul unui stup puternic tot 
timpul pină se organizează stupii pen
tru iernare; ele au populaţie suficien
tă, iar ca hrană se dau din depozit 
rame aproape pline cu miere de cali
tate superioară. Iernarea se face in 
condiţii bune căci, după ce se organi
zează pentru iernat colonia mare de 
jos, peste ea se aşază drept podişor 
magazinul de recoltă cu cele trei nu
clee. Cum fiecare nucleu are la fund o 
deschidere de ventilaţie prevăzută cu 
pînză metalică, nucleele sint încălzite 
bine de colonia de bază aflată jos in 
timpul iernii. în primăvară ele au 
puiet destul, iar dacă sînt stimulate şi 
mai tîrziu trecute in corpuri de stupi 
pot deveni colonii independente, sau 
ajută cu populaţia lor coloniile mai 
slabe din prisacă. Consumul de iarnă 
este de 1 800—2 100 kg miere.
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I e r n a r e a  î n  n u c l e e  m i c i  
de î m p e r e c h e r e  t i p  F o t a  
se face pe trei rame, fiecare nvind 
suprafaţa 1/3 clin rama STAS. Toate 
cele trei rame reduse sini prinse in 
balamale, care alunei cind se deschid 
formează exacl o ramă STAS, V.n. 
Stupuşor dc împerechere. Ei sini bine 
alimentaţi în septembrie, pentru ca cel 
puţin doi din cei irei faguri reduşi, să 
fie plini — in special cei marginali. 
Mica colonie se formează intre cei trei 
faguri mici ce cuprind stupuşorul. 
Iernarea a cite 3 stupuşori alături in
tr-un magazin de recoltă ce stă dea
supra cuibului unei colonii puternice, 
dă reziillate bune.

I e r n a r e a  m ă t c i l o r  î n  
a f a r a  g h e m u l u i .  Prin cea de 
a doua metodă de iernare a Staţiunii 
centrale de apicultură (S.C.A.S.) mat
ca se păstrează în colivie specială peste 
iarnă în afara ghemului, V.n. Colivie. 
La începui in aceasta incap 50—60 
de albine care să o îngrijească şi care 
se schimbă lunar, căci li se uzează 
glandele faringiene. Se alimentează 
cu cantităţi foarte reduse dc hrană 
pe la exterior.

Mătcile din acesle colivii pot ierna 
chiar în camera in care locuieşte api
cultorul, lîngă sobă avînd şi umidi
tatea necesară bunei vieţuiri a albi
nelor din colivii şi a mătcilor puse la 
păstrare.

Coliviile sînt puse înlr-un mic du
lap în care încap pînă la 50 de bucăţi. 
Sînt şi din cele mai mici, pentru 
10—15 colivii. Dulapul are două po
liţe care se pot trage afară, sprijinite 
pe şipci fixate în pereţi. Una din poliţe 
are o scobitură de 10/3 cm tăiată elip
tic la marginea dinspre uşa dulapului, 
iar cea de a doua are aceeaşi scobitură 
In partea lui din spate. Rostul acestui 
dispozitiv este ca aerul ce intră In du
lap printr-un orificiu de la fundul lui,

prevăzut cu o pînză metalică, să cir
cule intre poliţe. El trece uşor pe dea
supra coliviilor ce stau aşezate pe ele, 
apoi iese prin orificiile de ventilare 
ce sint in partea de sus a pereţilor la
terali.

Coliviile sint făcute din tablă or 
din material plastic. Alimentarea al
binelor in colivie se face de la exterior 
printr-un orificiu mic din mijlocul 
plafonului ei. Pe acolo irece mierea 
ceva mai consistentă, de preferat din 
cea de sa Ic im aflată inlr-o mică epru- 
belă de 00 rnm lungime şi 12 mm dia
metru ce se fixează cu o dulie deasupra 
coliviei. Orificiul de scurgere a mic- 
rei este tapetat cu ceară străpunsă cu 
un ac cu gămălie in dreptul orificiului 
de alimentare.

In privinţa mierii din eprubele ce se 
va da ca hrană albinelor, ca sc pregăte
şte astfel: la 1 litru de miere, deci circa
1,5 kg, se adaugă 1 g din medicamentul 
Fumidil B, ce a fost în prealabil di
zolvat in foarte puţină apă şi apoi 
amestecat bine cu miere timp de 30 
de minute, ca să se incorporeze in toa
tă masa ei. Rostul acestui medica
ment esle ca să ucidă sporii sau para
ziţii de nosemoză aflaţi eventual in 
intestinele albinelor însoţitoare. Fără 
această măsură de prevenire, care se 
repetă tot timpul iernii, de cite ori 
se dă hrană albinelor, este posibil ca 
pînă in primăvară să moară de nose
moză un număr oarecare de mătei 
din colivii.

Din cinci in cinci zile, se face o re
vizie a stării tuturor coliviilor din 
dulap, intervenind acolo unde este 
nevoie. Peste cel mult o lună, cind 
trebuie schimbată albina din colivier 
se vor lua următoarele măsuri:

•  Stupul de reînnoire al albinelor 
ce stă afară se va deschide cu precau
ţie şi fără a nelinişti colonia.
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Se desprinde primul şi al doilea 
fagure din ghemul de iarnă, se pune 
deoparte fără a se folosi această albină, 
căci acolo sînt din cele bătrîne.

Se ia apoi albina de pe suprafaţa 
celui de al doilea fagure, aflată mai 
spre mijlocul lui, tot pentru motivul 
că cele din marginea fagurelui sint 
cele din coaja ghemului.

Cu cit albinele din colivie sint mai 
tinere, mai vioaie şi fără semne de 
diaree, cu atît matca va ieşi in con
diţii mai bune din iarnă. O matcă cu 
albine bătrîne şi uzate se degradează 
şi ea.

•  Albinele din dulap să nu fie ne
liniştite de prea multă lumină şi zgo
mot în cameră.

•  Controlul lor să nu se facă decît 
atunci cind este absolută nevoie, ţi- 
nînd o situaţie de lucrări efectuate şi 
planificate să fie executate.

O Numărul de albine ce însoţesc 
matca va fi de 40—50 la început; apoi 
lunar, schimbînd albina, numărul 
celor ce se dau ca însoţitoare măteilor 
va fi uşor mărit.

•  Camera cu dulapul cu mătci să se 
aerisească zilnic; temperatura ei me
die să fie de 19—20°C.

•  Umiditatea Sn cameră se asigură 
cu o farfurie cu apă aşezată pe sobă 
ş i alta, mică, în dulap.

•  Măteile din colivii se subînţelege 
că sint marcate; in caz negativ opera
ţia se va face chiar la prima schimbare 
de albină. O matcă marcată se observă 
uşor din grupul albinelor însoţitoare 
cfnd se face controlul cu geamul mo
bil de sticlă şi deci uşurează mult ope
raţia.

•  Stupul cu  c o lo n ia  de re îm p ro s p ă 
tare a albinelor din c o l i v i i  trebuie să 
Btea a fa ră , bine im p a c h e ta t  în inte
rior ş i e x te r io r ,  ca albina să p ro f ite  
de orice zi cu  soare în  ia rn ă ,  p e n tru  ca 
b& iasă în  zbor de c u ră ţa re .  Albinele

din stup cu intestinele pline nu sînt 
de prea mare ajutor pentru măteile 
din colivii. Dacă se observă că ele de- 
fecă in colivii, iar în cursul iernii nu 
au putut zbura, este bine să se facă 
un zbor forţat, V.n. Diaree.

•  In toamnă această colonie tre
buie să fi primit şi ea hrană medica
mentoasă cu Fumidil B. pentru ca al
binele să nu fie bolnave de nosemoză.

•  Urmărirea coliviilor cu mătci şi 
albină în ele se va face cu toată aten
ţia şi fără mişcări brutale, care deter
mină scurgerea mierii depozitate în 
celulele micului fagure.

•  Orice mişcare a lor se face fără 
eprubeta de sus, scoţind-o din man
şon, sau dacă mişcarea lor constă nu
mai în manipulări de cameră, eprube
ta se întoarce cu gura Sn sus şi se fi
xează în manşonul superior al orifi- 
ciului de alimentare.

In timpul lucrului desigur că se vor 
găsi şi alte îmbunătăţiri ale metodei, 
mai ales cind acest fel de iernare a 
măteilor, în afara ghemului, va intra 
in obişnuinţa masei apicultorilor.

MATURATORUL este un vas cu o capa
citate de 200—300 kg miere. Mierea li
chidă abia extrasă se ţine in maturatoa
re intr-o cameră caldă (peste 25°C) pen
tru a se decanta şi a elimina din masa 
mierii procentul de apă ce l-ar avea şi 
care i-ar strica din calitate, dacă nu 
s-ar evapora, V.n. Miere, maturare. 
Maturatorul se construieşte în formă 
tronconică, deci ceva mai îngust la 
bază, iar partea superioară, mai largă; 
această formă ajută la evacuarea mai 
uşoară a mierii, cind ea a început să 
granuleze" in maturator şi nu B-a scos 
la timp în vase mai mici. Se confec
ţionează din tablă groasă, de preferat 
din tablă de aluminiu sau spoită în 
interior cu cositor, din oţel inoxi
dabil. Nu sînt bune maturatoarele dia
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tablă de fier zincată, fiind oxidabile, 
iar mierea se închide la culoare şi 
capătă gust de cocleală. La ne
voie maturatorul poale fi vopsit in 
interior cu cîteva straturi de duco sau 
alt lac, de preferat din cele provenite 
<lin materiale plastice, care formează 
pe pereţi un strat izolator.

Maturatorul trebuie să fie înconju
rat cu cercuri de fier. Fundul de tablă 
să se sprijine pe unul de scindură groa
să, care poate suporta întreaga presiu
ne, fixat pe un cerc lat ce prinde şi 
partea de jos a vasului. La una din 
margini şi chiar lîngă fund, matura
torul are un robinet de scurgere cu 
clapetă şi deschidere largă.

El va avea două minere solide, pen
tru a putea fi uşor transportat din loc 
in loc.

MAURIZIO A>'A," născută in 1900, 
conduce secţia de boli ale albinelor din 
Institutul de cercetări din Liebefeld 
(Elveţia). A făcut cercetări privind 
bolile micotice ale puietului, intoxica
ţiile la albine prin polenul unor plan
te, excesul de sare in hrană, sau cu 
fluorul din aer. De asemenea a stabilit 
valoarea alimentară a mierii şi anu
mitor polenuri pentru albine, precum 
şi studii vaste ale morfologiei pole
nului găsit în sedimentul mierii, de- 
terminînd astfel originea ei.

MELANOSA este o boală micotică, 
infectocontagioasă care atacă albinele 
adulte, dar mai cu seamă măteile la 
orice virstă, cărora le afectează apa
ratul reproducător. Boala este cauzată 
de ciuperca Melanosella mors apis din 
grupul celor filamenloase, încadrată 
în fam. Dematiaceae, clasa Hyphomy- 
cetae. Se înmulţeşte pe cale asexuată 
prin Bpori şi înmugurire terminală sau 
laterală. Sporii au forma rotundă. 
Ciuperca pătrunde in organismul albi

nelor pe cale bucală, atacă glandele 
salivare, şi infectînd lăptişorul cu 
care hrănesc măteile, acestea se con
taminează. Obişnuit agentul patogen 
se fixează in epiteliul tuburilor ovi- 
gene şi în cele două oviducte. Chiar 
şi cu ochiul liber, la disecţia ovarului 
unei mătci moarte de melanoză, se 
văd pete galbene-brune. Agentul pa
togen este des întilnit în hemolimfă. 
Se bănuieşte că ciuperca pătrunde 
în stup adusă de albinele culegătoare, 
în special o dată cu recoltarea mierii 
de mană. Iniţial abdomenul măteii 
bolnave se inflamează, digestia nu se 
mai face normal, procesul de oxi- 
dare se întrerupe, matca nu mai 
depune ouă, îşi pierde vioiciunea 
şi puterea, căzind uşor de pe fa
gure şi în decurs de opt zile, moare. 
Lupta contra acestei boli trebuie 
dusă afară din stup, ceea ce este foarte 
greu de realizat. Stuparul poate inter
veni deplasind stupina în altă parte, 
pentru a evita culesul de la o mană 
infestată cu această ciupercă. Semne 
exterioare de prevenire pentru el apar 
chiar la albinele stupilor, care, inva
date de aceste ciuperci nocive Îşi 
schimbă culoarea din galbenă-cafenie 
în neagră. El mai poate interveni 
extrăgînd cît mai curînd din faguri 
mierea de mană recoltată.

MEHBENG FR., 1816—1878, apicultor 
german, este creatorul fagurilor arti
ficiali. In 1857, Bculptînd în plăci de 
lemn forma bazei celulei unui fagure 
pe ambele sale feţe, avind 748 de ce
lule pe dm*, a reuşit Bă facă primii 
faguri presaţi. Incepînd de atunci, 
apicultura din lume a luat un mare 
avînt.

MELISĂ, roiniţă, floarea stupilor, 
izma stupilor, mătăciune, Melisa of- 
ţicinalis L., plantă perenă cu miros
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de lămiie din familia Labiatae, cu o 
tulpină de 40—80 cm păroasă, rami- 
ficală, in patru muchii. Frunzele sale 
sînt opuse, cordate, cu peţiolul scurt, 
dinţate pe margini şi lucioase. Florile, 
ce cresc la subsuoara frunzelor supe
rioare spre vîrful ramurilor sînt albe, 
uşor bătînd In galben. Este una din 
bunele plante melifere pentru nectarul 
Bău abundent. Dă o producţie de miere 
pînă la 150 kg/ha. Seminţele de cu
loare cafenie sint mici, incit intră
1 500 seminţe la 1 g.

Planta are multiple întrebuinţări In 
priBacă, datorită mai ales mirosului 
său plăcut. Stuparul o foloseşte In di
ferite lucrări şi anume: cînd un roi 
îşi ia zborul freacă pereţii roiniţei cu 
frunzele plantei; dacă ridică roiniţa 
în mijlocul albinelor ce zboară, roiul 
se prinde deîndată. La unirea colo
niilor, planta se foloseşte de asemenea 
cu succes; stuparul introduce intre 
ramele ambelor colonii cite un tampon 
de vată îmbibat cu esenţă de melisă; 
unificarea făcută spre seară este asi
gurată de un succes deplin. Cînd albi
nele sînt bolnave de diaree sau alte 
afecţiuni intestinale, ceaiul făcut din 
frunză de melisă împreună cu alte 
plante, aşa cum se arată la locul res
pectiv, aduce adeseori vindecarea, V. 
n. Diaree. Cînd Be fac transvazări de 
colonii dintr-un stup în altul, frecarea 
pereţilor stupului nou cu frunze de 
melisă face ca albinele să intre repede 
in noul stup şi să nu-1 părăsească. Pu- 
să în mănunchi în camera unde se 
păstrează fagurii peste iarnă, îndepăr
tează fluturii de găselniţă. Albinele 
înţeapă mai puţin pe un apicultor 
care şi-a frecat mîinile cu frunze de 
melisă Înainte de a începe lucrul la 
stup. Din frunze se face un extract 
de melisă şi anume: se umple o sticlă 
pînă la refuz cu frunze proaspete, peste 
care se toarnă alcool de 96°; se lasă

sticla la soare două săptămini; apoi 
frunzele se storc într-o presă sau se 
pun Intr-un alambic de laborator, 
extrăglnd esenţa de melisă.

MELOSCOPEL este un aparat cu aju
torul căruia se stabilesc nuanţele cu
lorii mierii ce urmează să fie comercia
lizată. Pentru a se stabili ce culoare 
anume are o cantitate de miere ofe
rită, aparatul are plăci de sticlă dife
rit colorate după cum mierea este 
mai Închisă sau mai deschisă la cu
loare. Fiecare placă colorată are un 
alt număr. Proba de miere se pune 
intr-o mică sticlă albă, perfect cu
rată, care se alătură de una din plă
cile colorate, asemănătoare culorii 
mierii din sticluţă; citind numărul 
aplicat pe plăcuţa colorată, se sta
bileşte categoria de miere din care 
face parte cea oferită beneficiarului, 
specificlndu-se aceasta în convenţie.

MICOZELE sint boli infectoconta
gioase de care suferă albinele, datorită 
unor ciuperci din genul levurilor, 
foarte numeroase in natură şi care 
se prezintă ca mucegaiuri. Aceste 
vegetale saprofite trăiesc parazitar 
şi se hrănesc din descompunerea or
ganică a corpurilor parazitate sau 
moarte, or chiar pe hrana proteică a 
albinelor: polenul sau păstură din 
faguri. Ele se reproduc pe cale ase
xuată sau sexuată. Prima se face prin 
divizare directă sau spori or prin în
mugurire. Aceştia se dezvoltă apoi 
pe medii convenabile. Albinele, trîn
torii şi chiar mătcile sînt parazitate 
cu aceste levuri micotice. Pe cale bu
cală ele pătrund în intestin sau se 
fixează pe învelişul corpului, descom
pun chitina, străbat tegumentul şi 
ajung în organism. Elementele favo
rabile dezvoltării lor sînt: o tempera
tură potrivită in limite foarte elas-
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Cadavrul unei albine invadai de mucogaiuri

tice, de la 18—37JC, cit şi o umiditate 
mai ridicată în slup. Dintre cele care 
parazitează albinele sint mai ales Peri- 
cystis alvei, Pericystis apis, Oospora fa- 
vorum sau Aspergillus flavtis. Melano- 
sella-mors apis alacă atit albinele cit 
şi măteile.

Mucegaiurile atacă substanţele pro
teice în masa cărora pătrund adînc, 
cum o face de pildă Pericystis alvei, 
mumificîndu-le complet şi făcîndu-le 
improprii consumului, iar dacă al
binele doici hrănesc puietul cu un 
astfel de polen infectat, el moare, 
pietrifieîndu-se la rindul său, V.n. 
Puiet, puiet văros. Moartea albinelor 
sau puietul se datoreşte toxicităţii se
creţiilor otrăvitoare din hife. Micozele 
sînt mai puţin periculoase ca cele
lalte boli molipsitoare ale albinelor, 
cum sînt de pildă nosemoza sau loca, 
V.n. respective. Adeseori ele dispar 
din stup cînd albinele singure iau 
măsuri de eliminarea lor. Folosind 
mijloace de prevenire şi igienă, stu
parul nu va avea asemenea boli in 
stupii săi, V.n. Bolile albinelor, mă
suri preventive.

MIEREA este o soluţie bogată in 
substanţe zaharoase — pină la 80% 
reprezentate îndeosebi de glucoză şi 
fructoză ce provin din nectarul floral, 
extrafloral, mană şi alte surse, recol
tate de albine şi depozitate în faguri. 
Nectarul absorbit de albine este pre
lucrat in guşile lor şi apoi în stup de 
către albinele prelucrătoare. De aceea
— pe drept cuvînt — mierea este con
siderată mai întii un produs al albi
nelor şi abea apoi un produs al orga
nelor vegetale. Nectarul secretat de 
plante are cantităţi diferite de zaha- 
ruri complexe. Componenţa şi propor
ţia anumitor zaharuri variază în el 
de la plantă la plantă, după specia 
din care fiecare face parte. La unele 
plante predomină zaharoza, in al
tele glucoza şi fructoza, cît şi alţi 
compuşi din această grupă.

Deci, după ce albinele culegătoare 
absorb cu trompa materia primă bo
gată în zahăr, o Înmagazinează în 
guşă. Această materie primă, nectar 
sau mană, este amestecată cu secre
ţia chiar în timpul absorbţiei adău- 
gîndu-i-se enzime. Secreţiile sînt pro
duse în această fază de glandele farin- 
giene ale albinei culegătoare. Nectarul 

este apoi transportat 
în stup şi predat albi
nelor de acolo, V.n. 
Albina, albinele pre
lucrătoare. Acestea se 
ocupă cu transforma
rea in miere a mate
rialului primit. Lu
crarea de prelucrare 
se repetă de mai multe 
ori, timp de 15— 20 

minute, în funcţie de 
cules şi de concentra
ţia materiei prime. In 
acest timp, materiei 
prime i se adaugă in

Nectar intraflo- 
ral la floarea de 

iarbă neagră
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continuare secreţii ale glandelor, iar 
conţinutul de apă se micşorează conti
nuu. Materia primă ce avea la început 
numai 25— 40% substanţă uscată, se 
transformă in miere semimalurizată, 
conţinînd 60—65% substanţă uBcată, 
Maturizarea ulterioară, pină la 75— 
80% substanţă uscată, se produce în 
mod mecanic, ca urmare a evaporării 
apei datorită căldurii şi ventilaţiei din 
stup. Enzimele, pe care albinele le 
introduc în nectar, au Însuşirea de 
a scinda zaharoza (Aceste enzime nu 
sînt produse exclusiv de glandele fa- 
ringiene, ci şi de cele aflate în intes
tinul mijlociu). Viteza reacţiei enzi- 
matice produsă de cele două surse, 
faţă de diferite zaharuri, nu este iden
tică. Spre exemplu, zaharoza şi mal- 
toza sînt scindate mai uşor de enzi
mele glandei faringiene, iar melezi- 
toza, rafinoza, melibioza etc. de enzi

mele produse de glandele din intestin. 
Ele acţionează aşa de repede, că în
tr-o oră 50% din procesul de scindare 
este terminat, iar in 24 de ore peste 
90—95%. Apoi acest procos încetinit, 
durează ani îndelungaţi.

Concomitent, ele preschimbă şi 
conţinutul de acizi ai nectarului tran
sformat în miere, aşa cum au primit-o 
de la albinele culegătoare, înlăturînd 
acizii nefolositori şi incorporînd alţii; 
aceştia o vor feri de transformări peri
culoase. Aşa se intîmplă cu acidul 
formic extras din circuitul lor sang
vin şi apoi secretat de glandele sali
vare şi încorporat in miere. Acidul 
formic din miere nu are aceeaşi compo
ziţie chimică cu cel aflat în veninul 
albinelor şi este in cantitate foarte 
mică. Valoarea pH-ului intr-o miere 
maturizată variază de la 3,5-5,5, după 
provenienţa ei floristică. In perioadele 
de mare abundenţă, la recoltarea nec
tarului şi transformarea lui in miere 
iau parte majoritatea albinelor din 
stup. Se crede că nici trîntorii nu sint 
scutiţi de această muncă, ei ajutind 
la eliminarea surplusului de apă din 
mierea apoasă ce o primesc pentru 
depozitare.

In timpul acestor prelucrări, albi
nele elimină surplusul de apă pe care 
l-a avut nectarul proaspăt în momentul 
recoltării lui din flori. Cea mai mare 
parte din această apă trece în circu
itul sangvin al albinelor primitoare 
prin osmoză, iar de acolo, prin tubii 
malpighieni (rinichii insectei) se adu
nă in punga rectală. Evaporarea apei 
din mierea proaspătă se mai face şi 
prin ventilaţia aerului din stup. Mie
rea este depozitată in celulele fagu
rilor in strat subţire acolo unde este 
mai cald. Aerul cald, încărcîndu-se 
cu vapori pină la saturaţie, creează o 
presiune în interiorul stupului, iar 
vaporii sint eliminaţi prin urdiniş.
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In perioada culesului urdinişul tre
buie să fie deschis pe toată lăţimea 
stupului. Dacă urdinişul este mic, 
prin el se elimină prea puţini vapori.

Unii apicultori, în dorinţa ca al
binele să poată concentra mierea mai 
curînd eliminind vaporii din stup, 
deschid şi urdinişul superior. Acest 
fel de a proceda nu este recomandabil. 
In cuib nu trebuie să se creeze curenţi 
artificiali. Ei vor acţiona negativ 
asupra mierii depozitate de albine 
înspre marginile corpului de strinsură, 
sau in corpurile superioare, atunci 
clnd ele consideră că este suficient 
de conccntrată. Acolo aceşti curenţi 
artificiali determină o temperatură 
mai scăzută decît cea dorită de al
bine. Mierea încă necăpăcită absoarbe 
vaporii de apă clnd se află în contact 
cu aerul rece, iar apicultorul, în loc să 
uşureze munca albinelor, le dă una 
In plus. Cum în cursul unui cules 
abundent albinele nu se mai ocupă 
de această miere pe care ele o consi
derau aproape gata de căpăcit, api
cultorul, la extracţie, va avea în 
mierea de la margini un procent mai 
mare de apă. O miere bună şi gata de a 
fi căpăcită trebuie să aibă o concen
traţie de peste 70% zahăr.

înlesnind ventilaţia normală in 
stup şi numai pe urdinişul mărit, 
după 6—7 zile de la cules, produsul 
este aproape maturat, rămînînd al
binelor lucrătoare din stup numai 
munca de căpăcire a ei in celule.

Căpăcirea mierii cu o pojghiţă de 
ceară întinsă la suprafaţa celulelor 
din fagure, contribuie la menţinerea 
calităţii ei iniţiale. Dacă ar fi lăsată 
descoperită, mierea, avind în ea o 
mare cantitate de zahăr in soluţie, 
ar absorbi o cantitate de apă din at
mosferă atunci cînd temperatura de 
afară începe să coboare şi timpul se 
răceşte. Vara, cind este cald, această

absorbţie este redusă. Căpăcirea am 
rolul de a izola mierea de influenţa 
umezelii din mediul înconjurător. Pro
cesul său de transformare continuă 
acolo, sub căpăcel, căci invertaza ţi 
enzimele incorporate în ea acţioneasă 
mereu, iar pe măsură ce timpul trece, 
restul de zaharoză se transformă in 
glucoză şi fructoză. Chiar după •  
trecere de cinci ani, se mai văd urme 
foarte slabe de zaharoză în miere pe 
cale de scindare, iar după aceea eta 
dispar cu totul.

O dată terminat acest proces 
transformare, mierea se poate păstra 
multă vreme fără să se schimbe sau sA 
se altereze, desigur dacă estepfistratA 
în bune condiţii.

Compoziţia mierii %
Apă 17—22
Zahăr neinvertit (zaharoza) 2—4
Zahăr invertit 80—90
Dextrine 0,10—0,26
Materii minerale 0,30—1,00
Proteine 0,30—0,60
Acizi organici 0,16—0,26
Fermenţi şi diastaze prezenţi
Vitamine complex B „
Inhibină prezentă
Hormoni şi enzime prezenţi
pH 3,29-4,87

In privinţa zaharurilor pe care k  
cuprind diferitele sorturi de miere, 
se evidenţiază in special glucoza şi 
fructoza, provenite din polizaharide, 
devenite acum zaharuri invertite mo- 
nozaharide, care ocupă 3/4 din con
ţinut; apoi vin gomele, dextrinele 
etc., mai puţin dulci. Clnd unele din 
ele, cum sînt de pildă dextrinele, se 
găsesc în miere Sn proporţii mai mari, 
o opresc de la cristalizare. Dextrinele 
sînt cele care dau mierii coapte o 
vîscozitate mai pronunţată sau mai 
redusă, după proporţia pe care o 
ocupă in masa ei.

Cele două zaharuri invertite, glu
coza şi fructoza, sînt proporţional
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aproape egale în miere. Atunci cind 
glucoza depăşeşte fructoza, mierea este 
mai puţin dulce şi cristalizează uşor. 
Fructoza este mai dulce şi ţine mie
rea mult timp lichidă.

Proteinele şi materiile albuminoide 
sint incorporate in miere cu ocazia 
invertirii sale. Intre acestea sint şi 
granulele de polen; ele cad in miere 
de pe corpul albinelor ce vin din cîmp.

In privinţa acizilor din miere, ei 
variază după sorturi şi sint compuşi 
din: acidul formic, malic, citric, glu- 
conic, succinic, şi chiar acetic. Cel 
mai Însemnat rol il are acidul gluco- 
nic care se formează din o parte a glu
cozei transformată cu ajutorul unei 
enzime produsă de glandele faringie- 
ne. Cum insă, la formarea acidului glu- 
conic apare in miere un produs secun
dar toxic, peroxidul de hidrogen, glan
dele acestea secretă o altă enzimă, ca- 
talaza, care neutralizează efectul toxic 
al noului produB in miere, prin des
compunerea lui in apă şi oxigen.

Acidul formic din miere, aşa cum 
s-a mai arătat, este incorporat de 
guşă cu rol de conservant; el este ex
tras din hemolimfă, şi ajută la pro
cesul de invertinare. Pentru cei care 
conBumă miere, este un puternic ge
nerator şi dezinfectant intestinal de 
prim ordin. Cercetătorul H a y d a k 
a găsit că mierea, deşi prezintă a- 
ceaBtă reacţie acidă, are şi un poten
ţial alcalin, datorită acizilor organici 
mai slabi. „Aciditatea sau alcalini- 
tatea unui element din natură, după 
cum este de pildă mierea, depind de 
sursele de miere din care provin. 
Dacă mierea ar fi cu o predominanţă 
a acizilor minerali, ca acidul clorhi- 
dric, Bulfuric, fosforic, mierea ar a- 
vea un potenţial acid. Dar cind mine
ralele alcaline sint majoritare ca: 
magneziu, calciu, potasiu, sodiu, a- 
tunci potenţialul acestui sort de miere

este alcalin'1 (H a y d a k ) .  Pentru 
acest motiv se recomandă ca atunci 
cind albinele consumă miere de mană, 
să se dea albinelor o hrană acidulată 
căci mierea de mană conţine mult 
potasiu, uneori pînă la 12,82%. Din 
contra, mierea de flori are o aciditate 
activă mult mai ridicată şi mai con
venabilă pentru organismul albinei.

In ce priveşte materiile minerale, în 
miere s-a găsit fosfatul de fier in pro
porţie de 0,251 g, fosfat de calciu 
0,535 g, carbonaţi şi sulfaţi 0,184 g. 
„Aceştia —nu vor putea fi egalaţi de 
nici un preparat farmaceutic sintetic, 
căci picătura de miere este o substanţă 
vie şi direct asimilabilă“ (A. Ca illa s ).

In materiile minerale, la analiză 
se găsesc in proporţie redusă oligo- 
elemente, după diferitele sorturi de- 
miere şi anume: fosforul — sub for
mă de acid fosforic; fierul şi calciul 
amintit mai sus, precum şi cuprul, 
siliciul, clorul, potasiu], aluminiul, 
magneziu), sulful, manganul; ele pro
vin din solul in care cresc plantele 
entomofile, al căror nectar este cules 
de albine.

Proporţii foarte variate din meta
lele arătate mai sus s-au găsit in miere 
de la 0,18% pină la 1,30% după na
tura solului şi felul plantei majori
tare din care albinele au recoltat 
mierea analizată.

Tabelul 1
CANTITATEA DE MICROELEMENTE 
DIN 100 t  MIERE, IN MICROGRAME

(dupi A. C z 8 r i m a g i c ţ i col.)

Sortul de miere
HieroelemenU

Fier Cupru Mugan Cobalt

Salcîm
Jaleş
Mixtă

Tei
Toate florile 
Iarba neagT& 

Mană

1,32
0,63
0,80
0,67
1,78
0,63
0,49

0,99
0,73
0,83
0,77
1,32
0,80
0,66

0,61
0,63
0,66
0,60
0,86
0,66
0,38

0,10
0,09
0,11

0,06
0,07
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Sărurile de fier sint aproape con
stante in proporţie de şase sutimi de 
miligram la mai toate sorturile de 
miere dată la analiză, afară de cele 
ce provin de la plantele bogate in 
fier, cum este iarba neagră, unde pro
porţia este mai însemnată. Cu aju
torul spectrografului s-au găsit, 111 
unele sorturi de miere, şi cantităţi ex
trem de mici de aluminiu, stronţiu, 
cobalt, titan, crom, iod, argint, zinc, 
plumb, iridiu. A. D. T e m n o v  a 
stabilit conţinutul de substanţe mi
nerale în mierea de flori, care este în 
medie sub 0,14%. Dacă o miere ana
lizată ar indica un conţinut mai mare 
de 0,28% substanţe minerale, deşi este 
o miere bună pentru consumul uman 
şi chiar foarte bună pentru suferinzi, 
ea va fi înlăturată de la consumul de 
iarnă al albinelor, mai ales cind ele 
iernează in adăposturi. Substanţele 
minerale aflate Sn miere îi dau aces
teia o anumită coloraţie; în general, o 
miere care are o culoare mai închisă, 
este mai bogată in substanţe mine
rale şi deci este de preferat pentru con
sumul uman faţă de alta mai deschisă. 
In această privinţă mierea de mană 
este mai bogată în minerale decit 
cea de flori. După acelaşi cercetător, 
in miere se mai află aşa-zisele „sub
stanţe funcţionale de origine organică, 
care ii măresc considerabil puterea de 
asimilaţie11. In această categorie in
tră în primul rind enzimele produse de 
glandele faringiene sau intestinale ale 
albinelor, apoi catalaza şi inulaza, cît 
şi inhibina.

Vitaminele şi antibioticele ce se gă
sesc în miere şi în special cele din 
complexul B au fosL descoperite 
prima dată de cercetătorul A. C a i l- 
l as .  Mai tirziu alţi cercetători au 
stabilit că 100 g miere conţin urmă
toarele vitamine: Blt B„, Bt , acidul 
nicotinic, acidul pantotenic, biotina

(vitamina H). Mierea mai conţine 
de asemenea şi vitamina K, antihe- 
moragică. Conţinutul in vitamine va
riază după izvorul din care a fost cu
leasă cit şi după infima cantitate de 
polen aflată în miere. De asemenea, 
are influenţă şi regiunea din care pro
vine mierea, climatul cît şi vîrsta 
mierii. Oricît de mici vor fi propor
ţiile de vitamine, ele sint preţioase. 
Vitamina B se află în proporţii foar
te variate, de la sort la sort de miere. 
Experienţe in acest sens s-au făcut atlt 
în creşterea şi dezvoltarea copiilor, 
cit şi in hrana porumbeilor bolnavi 
de scorbut. Aceştia au fost mai intîi 
alimentaţi exclusiv cu orez decorti- 
cat, care le-a provocat boala beri- 
beri, insă s-au vindecat în cîteva zile, 
cînd li s-a adăugat in hrană şi puţină 
miere. In miere s-au găsit bacteri- 
cide puternice: inhibina şi acetilco- 
lina, o substanţă anticancerigenă. Mie
rea conţine şi hormoni proveniţi din 
florile ce au secretat nectarul, cit 
şi din cei încorporaţi în miere chiar 
de albine, cind prelucrează nectarul.

Mierea extraflorală provine din nec
tarul Becretat de alte părţi ale unor 
plante, unde se află glande nectari- 
fere asemănătoare cu ccle din interio
rul florilor. De pildă, măzărichea, 
V. n., produce o miere extraflorală 
de o calitate asemănătoare cu a sor
turilor de miere florală numai că ea 
este secretată de pedunculul inflores
cenţelor şi apare cu aproape 10 zile 
inainte ca florile să se deschidă.

La alte plante, glandele extraflo- 
rale se găsesc sub sepale sau Sn afara 
ovarului. In anumite circumstanţe, 
care depind de natura terenului, fiind 
în raport şi de temperatură şi de gra
dul de umiditate al atmosferei, seva 
trecind prin canalele de circulaţie ale 
arborilor antrenează şi o parte din 
rezervele de zahăr ce au fost acumu-
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9 b

Nectar extrafloral al frunzelor diferitelor 
plante: a — la peţiol; b - pe frunzî

late In ţesuturi, iar exudaţia dulce a- 
pare în glandele respective aflate la 
suprafaţa orificiilor stomatice ale 
frunzelor.

In nopţile răcoroase ce urmează u- 
nor zile călduroase, Bpre  dimineaţă, 
apare această miere extrafloralfi pe 
frunzele anumitor arbori, iar albinele 
s e  grăbesc să o ducă in stup, prelu- 
«rind-o la fel ca mierea produsă de 
glandele nectarifere intraflorale. Pu
ţin mai tirziu, cind soarele apare şi 
aerul se încălzeşte, partea apoasă din 
această exudaţie dulce se evaporează, 
iar albinele nu o mai pot lua. Canti
tăţile produse de arbori in atari îm
prejurări sint enorme şi cu neputinţă 
de epuizat. Cercetătorul Bus ghem  
a calculat că de la un tei mare albi
nele p o t  recolta pină la 24  k g  miere 
«xtraflorală.

Mierea extraflorală se deosebeşte oa
recum de o altă miere, scoasă tot din 
frunze, dar prin intermediul unor mici 
afide, şi care este chiar mai abun
dentă; aceasta din urmă este mierea 
de mană. Analizînd secreţia dulce, 
care este miere extraflorală produsă

de frunze (fără intervenţia altor in
secte) de plop, stejar, arţar, tei, fra
sin, mesteacăn, sau pomi roditori ca 
măr, prun, nuc, or de la plante culti
vate ca porumb, secară şi chiar unele 
plante ierbacee, se va vedea că ea di
feră intrucitva de mierea propriu- 
zisă. Ea are o greutate specifică mai 
mare ca mierea obişnuită, iar culoarea 
sa este, in mod obişnuit, puţin mai 
inchisă. In masa ei se vor găsi zaha- 
ruri valoroase, ca fructoza şi glucoza 
derivate din zaharoză, dar şi unele 
zaharuri inferioare ca dextrină, me- 
lezitoză, precum şi săruri minerale in 
proporţii ceva mai mari ca Ia mierea 
florală.

Mierea de mană, obţinută prin in
termediul afidelor, provine din a- 
ceeaşi sursă cu cea extraflorală. Mie
rea florală şi extraflorală provine di
rect de la plantă aşa cum este recol
tată de albine. Mana este un produs 
obţinut indirect, rezultat al acţiunii 
unor insecte care se hrănesc cu sucul 
plantelor. Albinele culeg aceste pro
duse şi, indiferent de origine, le trans
formă în miere.

Albinele recoltează mierea de mană 
prin intermediul afidelor, psyllide- 
lor, coccidelor, citadidelor şi lachni- 
delor, care-şi opresc parţial pentru ne
voile lor proprii compuşii azotaţi şi, 
fără a interveni un proces de diges
tie, ele elimină zaharurile dc care nu 
au nevoie, V.n. Lecanii şi Lachnide.

Produsul rezultat din aceste se
creţii este considerat de unii consu
matori, că nu ar avea aceeaşi valoare 
ca mierea din flori Bau extraflorală, 
dar aceasta este o problemă de gust 
şi de culoare căci mierea de mană 
este obişnuit de culoare inchisă, da
torită conţinutului bogat în săruri 
minerale. Sînt ţări, cum este Germa
nia, unde se preferă mierea de mană, 
in primul rind pentru că acolo ea
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constituie principala resursă meli
feră, iar în al doilea rînd pentru că In 
consumul uman ea are o valoare te
rapeutică superioară faţă de mierea 
obişnuită. Albinele culegătoare pierd 
insă foarte multă energie la un ase
menea cules şi sint mai uzate decit 
cele care culeg nectar din flori.

Pentru consumul de iarnă în hrana 
albinelor, mierea de mană nu este 
recomandabilă, mai ales în regiunile 
unde ele nu sînt adaptate acestui 
consum. Intr-adevăr, adeseori ea le 
provoacă intoxicaţii grave, tulburînd 
buna funcţionare a intestinului m ij
lociu. Cercetătorul V. A. Tem- 
n o v  a conBtatat că în organismul 
unei albine atinse de această intoxi
caţie, celulele epitaliale ale pereţi
lor intestinali suferă o degenerescen- 
ţă, un proces de necroză, dezagregîn- 
du-se.

Mană pe frunze atacate de afide

Acelaşi cercetător afirmă că nu ori
ce fel de miere de mană trebuie înlă
turată din hrana de iarnă a albinelor. 
Aceasta depinde de conţinutul sub
stanţelor minerale intr-o proporţie mai 
mică, dar mai cu seamă de adaptarea 
albinelor din regiunile unde mierea 
de mană constituie principala re
sursă de hrană a albinelor, cînd deci 
organismul nu mai este atît de afec
tat. In general este de preferat ca mie
rea de mană să nu se folosească in 
hrana de iarnă a coloniilor, căci pro
duce fermentaţii, extinde abdomenul, 
albinele elimină materiile fecale in 
slup iar fagurii se mucegăiesc şi aerul 
din interiorul stupului are un procent 
însemnat de umiditate. In restul tim 
pului mierea de mană poate fi dată 
albinelor. Totuşi, sînt cazuri cînd şi 
vara consumul de miere de mană pro
voacă albinelor unele neajunsuri şi 
anume: atunci cînd mana conţine 
zaharuri neasimilabile şi în anii cu 
secetă mai ales cînd coloniile sint 
lipsite de păstură. Atunci albinele 
sint nevoite să adune şi să consume 
miere de mană, care le provoacă in
toxicaţii. Excepţie face mierea de ma
nă din conifere, care conţine procente 
însemnate de zaharuri digestibile cum 
sint glucoza şi fructoza, deci care o 
apropie mult de mierea de flori. De 
altfel, albinele de la munte sînt obiş
nuite să consume o astfel de miere 
în hrana de iarnă, fără să sufere con
secinţele obişnuite unei asemenea hră- 
niri. Pentru consumul uman, mierea 
de mană nu prezintă nici un fel de 
neajuns. Din cercetările lui Jodel s-a 
ajuns la constatarea că mierea de ma
nă conţine inhibină, substanţă cu o 
puternică acţiune bactericidă. Uneori 
aroma mierii de mană, cum este de 
pildă cea produsă de brad, este destul 
de plăcută. La nici un fel de miere 
de mană aroma nu este neplăcută
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sau rău mirositoare. Bogăţia in dex- 
trine, cit şi procentul redus de glucoză, 
Intre 26—28%, a mierii de mană re
coltată de albine, o ţin in permanenţă 
lichidă, ani de zile, şi de aceea mulţi 
consumatori o preferă. Totuşi, u- 
aeori mierea de mană este atit de vîs- 
coasă, Incit ea nu poate fi extrasă din 
celule. In acest caz imobilizează un 
număr însemnat de faguri. Extracţia 
«i se face prin două metode.

Prima metodă recomandă ca fagu
rii să se pună în tăvi, pe grătare; tă
vile se introduc in cuptorul de pline, 
unde fagurii se topesc. Atunci ceara 
se separă de mierea de mană, care, 
încălzită, este scoasă şi folosită in 
diferite produse industriale. Ceara se 
/nai topeşte apoi încă o dată, fiind 
gata pentru a fi prelucrată in faguri ar
tificiali sau in alte scopuri.

Cea de-a doua metodă prevede ca 
faguri cu mierea viscoasă de mană, 
după ce au fost în prealabil înmuiaţi 
in apă caldă, să se intercaleze (în 
timpul cînd nu este cules) intre cei
lalţi faguri goi gata clădiţi. Albinele 
iau din celule această miere, în parte 
diluată, şi o Întind în fagurii goi ală
turaţi, prelucrînd-o. Nici după o ast
fel de prelucrare, această miere nu este 
bine să fie dată albinelor in hrana de 
iarnă.

Granularea sau cristalizarea mierii 
lichide. Granularea mierii este o pro
blemă rezolvată numai teoretic pină 
în prezent. După atitea încercări şi 
studii, nu s-a reuşit să se ştie precis de 
ce o miere granulează şi alta nu, sau 
de ce una începe procesul său de cris
talizare mai curînd şi alta mai tîr- 
ziu, vorbind bineînţeles de o miere 
aparţinind aceluiaşi sort şi calitate. 
Intr-adevăr, s-au luat probe din ace
laşi lot de miere lichidă şi din acelaşi 
vas cu miere proaspăt extrasă, cu ace

laşi extractor şi la aceeaşi dată; s-au 
pus in vase asemănătoare, şi s-au 
păstrat în aceleaşi condiţii. Rezulta
tele au fost variate. Intr-un vas mie
rea se cristaliza mai repede şi cu gra
nule mai mult sau mai puţin fine de- 
cit cea din vasul de comparaţie.

Granularea mierii lichide depinde 
de unul sau mai mulţi din următorii 
factori şi anume: 1) De raportul din
tre cele două zaharuri majoritare: 
glucoză şi fructoză. Cu cît procentul 
de fructoză este mai mare faţă de glu
coză, cu atit mierea se va cristaliza 
mai tîrziu. Cind acest procent depă
şeşte glucoza cu prea puţin, aceasta 
din urmă determină totdeauna cris
talizarea şi a fructozei din masa mie
rii. Cînd procentul de fructoză este 
insă mare, ca de pildă la mierea de 
salcim, care este cu 50% mai mare ca 
cel al glucozei, mierea r&mine 1—2 
ani in stare lichidă. 2) De raportul 
de zaharoză încă netransformată, după 
prelucrarea ei de către albine. Cînd 
culesul este abundent şi continuu, 
glandele faringiene producătoare de 
enzime din categoria invertazei îşi 
reduc secreţiile iar zaharoza nu se 
scindează in întregime. In conse
cinţă mierea cristalizează curînd. 
3). De prezenţa in miere a substan
ţelor nezaharoase într-o mai mare 
sau mai mică cantitate, cit şi de pro
centul de apă ce-1 conţine. 4) De tem
peratura la care mierea se păstrează. 
5) De prezenţa în miere a anumitor 
cristale de miere denumite „cristale 
iniţiale, embrionare sau native". De 
pildă, dacă într-un vas cu miere li
chidă se introduce puţină miere cris
talizată, in jurul acesteia se începe un 
proces de cristalizare care se extinde 
spre margini, pină cuprinde toată 
cantitatea de miere din vas. De ase
menea, dacă in celulele fagurilor ră
maşi din anul trecut se mai găseşte
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miere nelinsă de albine, deci resturi 
care s-au cristalizat intre timp, iar 
albinele depun in celulele acestui fa
gure în anul următor miere nouă, 
aceasta se cristalizează in faguri.

După cercetătorul italian M u z a t- 
t i, explicaţia granulării mierii li
chide este următoarea: „Mierea este 
un amestec de soluţii; în ea soluţia de 
glucoză este suprasaturată. La un 
moment dat glucoza se separă din so
luţie sub formă de cristale mai mult 
sau mai puţin mari, mai mult sau mai 
puţin aglomerate şi mierea cristali
zează. Granularea se face în raportul 
de glucoză — , care, în mod obişnuit, 
este în minoritate faţă de fructoză 
In cele mai multe sorturi de miere; 
atunci ea începe să se depună pe fun
dul vasului formlnd cristale. Mole
culele ce alcătuiesc masa glucozei pierd 
in acest caz, o parte din apă. Această 
înşelare a lor activează procesul de 
mişcare, de oscilare, de ciocnire a mo
leculelor în masă. Atunci, primele 
din ele, încep să polarizeze, să atragă 
şi să se unească stabil, formînd un 
germen de cristalizare. O dată început 
acest proces de aglutinare, el conti
nuă mai repede sau mai încet, cu- 
prinzînd totodată masa de jos în sus, 
pină se granulează in vas toată mie- 
rea“.

In privinţa mierii de mană, alte 
două zaharuri determină sau nu pro
cesul de cristalizare. Ele sînt: mele- 
zitaza şi dextrinele. Clnd aceasta din 
urmă este majoritară, mierea rămîne 
lichidă. Din contra, cînd melezitaza 
este majoritară, mierea de mană se 

cristalizează. Dacă procentul ei este 
de peste 10%, se formează cristale 
mici care sint aşa de tari încît scîrţîie 
in dinţi, iar mierea se cristalizează 
foarte repede, chiar în celulele fagu
rilor, de cum este căpăcită de albine.

COMPOZIŢIA DIFERITELOR SORTL' 
ŞI VITEZA LOR DE GRANULARE

Tabelul 2

RI DE MIERE 
A. C â i U i »

S ortu l dc 

m iere

C om poziţia  m ierii V iteza 

de gra

nu la ră  

( in  
lu n i)

Apa Zaha
roza

Dpx-
troza

Rapiţă 22,5 8,00 0,12 0,5
Trifoi 24,2 6,80 0,15 1,1
Iarba nea

gră 24,7 5.00 1,3 1,5
Labiate 24,6 4,70 1,5 2,0
Hrişcă 25,0 4,30 2,0 3,0
Tei 25,6 3,60 6,0 7,0
Brad 26,3 3,20 10,8 Nu

gra
nu

Nectar lează
extrafloral 26,9 3,0 11,0 „

Observaţii

Cifrele care 
arată vite** 
grannlirii,

indică timpnl 
in luni 
(Adrrâ 0,5 
înseamnă o 
jumătate de 
lună)

Mierea de rapiţă granulează col 
mai repede, urmată de cea de trifoi 
etc. Valoarea mierei nu scade însă 
prin granulare. Intr-un fel, o miere 
granulată este o garanţie de puritate. 
In mod obişnuit, nici un sort de miere 
nu rămîne absolut lichid; după 7—8 
luni de la extracţie mai toate granu
lează, bineînţeles Sn afară de cea 
de mană, sort cu multă dextrină.

Prevenirea cristalizării mierii. Stu
parul, pentru a preveni cristalizarea 
mierii, poate folosi următoarele me
tode:

a) încălzirea mierii dizolvă crista
lele iniţiale embrionare; ele nu mai 
pot activa şi deci nu pot polariza mie
rea în jurul lor declt mult mai tir- 
ziu. Cum se face această operaţie de 
încălzire este arătat puţin mai de
parte.

b) Folosirea de acizi graşi se aplică 
Sn felul următor: se amestecă cu mie
re abia extrasă o soluţie 3% acid izo- 
butiric sau acid sorbic (substanţă 
care se extrage din scoruşul de munte).

Oricare din aceste soluţii păstrea
ză mierea în stare lichidă timp de un 
an, dacă mierea este ţinută la o tem
peratură de 15°C, deci la temperatura
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camerei sau a depozitului. Aceşti 
acizi sint cu totul inofensivi şi se fo
losesc in mod curent in industria ali
mentară. Ei se amestecă foarte bine 
cu mierea lichidă pentru omogeni
zare.

c) Roşcovele au în alcătuirea lor o 
substanţă dulce, care dată în hrana 
albinelor în mici proporţii, face ca 
mierea extrasă după acest consum re
dus, să nu mai cristalizeze. Se crede 
că această compoziţie a roşcovelor 
este în directă legătură cu acizii graşi 
arătaţi mai sus (Kalogereas şi Cer
tei).

d) îngheţarea bruscă a mierii cu 
anumite aparate, la -45°C, este o 
metodă foarte expeditivă. Mierea ast
fel tratată la frig intens este sticloasă 
şi nu mai cristalizează de loc dacă es
te ţinută la rece. Pentru consumul 
curent, se taie din blocul îngheţat, cu 
un fierăstrău, atit cit este nevoie, se 
ţine în cameră caldă, se dezgheaţă şi 
se consumă. îngheţarea mierii in 
mod progresiv şi nu brusc, cum am 
arătat mai sus, nu dă rezultate, căci 
mierea granulează.

Grăbirea eristaliz&rii mierii se 
obişnuieşte mai ales in ţările in care 
consumatorii preferă mierea in stare 
granulată şi uneori şi la noi.

Mierea se încheagă în cristale fine, 
untoase, cu aspect şi gust atrăgător. 
Iată cum se procedează:

Intr-un local cu temperatură de la
5—15°C se ţin vasele cu miere ce ur
mează să fie granulată. In masa mie
rii se introduc 5% miere cristalizată. 
Cu o spatulă de lemn, care trebuie să 
ajungă pînă la fundul vasului, inierea 
se amestecă de două ori pe zi — di
mineaţa şi seara — cite 5 minute. 
Se va observa curînd că mierea în 
cepe să se ingroaşe şi se formează in 
masa ei cristale fine. Atunci se toar
nă imediat in bidoane de celuloid,

de tablă cositorită, sau chiar in saci 
de polietilenă, unde ea îşi desăvir- 
şeşte granularea. In principiu, o mie
re care granulează repede va avea 
granule fine, va fi mult mai apreciată 
şi nu va fermenta. Mierea cristalizată 
trebuie ferită de o umiditate relativă 
a aerului mai mare de 60%. Ea se ţine 
bine Închisă, dacă se poate, în bidoa
ne cu rondele de cauciuc, pentru că 
fructoza din miere fiind cea care ră- 
mine lichidă in parte — numai glu
coza şi zaharoza cristalizează — se 
ridică la suprafaţă, pulind uşor ab
sorbi apa din atmosferă. In această 
situaţie se pot grefa in masa lichidă 
fermenţi care o predispun la fermen
tare.

Lichefierea mierii granulate. Stu- 
parii sînt adeseori nevoiţi să lichefie- 
ze mierea granulată, inainte de pre
darea ei la beneficiar. Operaţia insă 
trebuie făcută cu cea mai mare grijă, 
căci dacă mierea este prea încălzită, 
adică peste 40°C i se distrug anumite 
elemente de o mare însemnătate pen
tru consumator, cum sint: uleiurile 
eterice volatile care sp pierd, iar 
mierea rămine fadă şi fără parfumul 
ei specific; enzimele (amilaza şi in- 
vertaza), care au un rol deosebit pen
tru organismul omului; diastazele, 
fermenţii atit de necesari in procesele 
de digestie; vitaminele, hormonii, cit 
şi alte substanţe folositoare. Pentru a 
înlătura această încălzire exagerată, 
vasul cu miere trebuie să stea In altul 
cu apă, ce se încălzeşte cu Încetul 
pină la cel mult 40°C. Apa din vaB 
trebuie agitată cu o vergea, pentru a 
avea căldură uniformă. Vasul cu miere 
stă in altul cu apă caldă pe un gră
tar. Mierea de asemenea trebuie miş
cată, căci numai astfel căldura ei va 
fi uniformă. Ea rămtne la acest grad 
de temperatură pină nu Be mai vede 
in miere nici un cristal nedescompus.
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Vasul scos din ccl cu apă caldă este 
învelit bine cu pături groase sau blăni, 
pentru ca răcirea mierii să se facă cît 
mai încet şi mai tîrziu posibil. în 
S.U.A. lichefierea la întreprinderile 
mari se face in cameră încălzită, la 
40°C. Apoi butoaiele sînt trecute in 
a doua cameră la 60—70°C, unde se 
scurge mierea din ele. Bineînţeles că 
totul se face automat, căci omul nu 
poate să reziste la temperaturi aşa 
de ridicate. Alţii folosese şi o a treia 
cameră, cu temperatura redusă la 
40°C, unde mierea se decantează în 
24 de ore cit stă acolo. O altă metodă 
este paslcurizarea mierii granulate, 
care se întinde peste nişte tăvi de 
alamă cositorită in strat numai dc
2 cm şi stă timp de 5 minute la o tem
peratură de 90°C. Cînd aceaslă ope
raţie este incorccl făcută, poale însă 
duce la degradarea enzimelor din 
miere. Sînt şi aparate speciale, cu 
încălzire prin aburi, la întreprinderi 
ce au cantităţi mari de miere pentru 
topit, aparate avind un dispozitiv 
cu lopăţele de lemn ce se invirlesc în
cet în mierea lichefiată; vasele tre
buie să fie emailate sau cositorite. 
Dar şi acestea trebuie să topească 
mierea numai la o temperatură care 
nu depăşeşte 42°C şi in vase adîncite 
in alte vase cu apă fierbinte. Un m ij
loc practic, ieftin şi sigur, pentru păs
trarea mierii lichefiate cit mai mult 
timp, este folosirea unei proporţii de 
2%  glicerină de cea mai bună calitate, 
care se adaugă în miere atunci cind 
este iacă caldă. Imediat masa În
treagă va fi amestecată cu o lopăţică 
de lemn pentru perfecta ei omogeni
zare, după care se toarnă in vase sau 
borcane. Astfel tratată, mierea stă 
lichidă aproape doi ani, fără ca glice
rina să schimbe nimic din calităţile 

■au aroma ei.

Mierea cristalizată îii faguri şi 
folosirea acestora.

Mierea cristalizează citeodată chiar 
şi în faguri, mai ales în stupii cu co
lonii slabe ca populaţie, colonii al 
căror ghem nu poate acoperi majori
tatea fagurilor din stup. lie asemenea, 
ea poate să granuleze chiar în fagurii 
din depozit, cînd mierea provine din 
plante care au proporţii mari de za- 
haroză, cum este de pildă cea dc ră
pită, or dacă in depozit a fost o tem
peratură cu variaţii mari de tempera
tură.

Pentru extragerea şi recuperarea 
mierii cristalizate in faguri, aceştia 
se introduc inlr-un cuptor cald după 
ce pîinea a fost scoasă, sau intr-un 
topitor solar care, topind ceara si li- 
chefiind mierea cristalizată, o colec
tează in vasul colector al topitorului, 
separînd-o de ceara topită.

O altă melodă practică pentru ca 
mierea cristalizată in faguri să se li- 
chefieze, însă fără ca fagurii să fie 
topiţi, este următoarea: pe plita de 
bucătărie se aşază 10—12 cărămizi, 
pe care se pune o tavă cît suprafaţa 
fundului unui stup; tava va avea 
margini pentru ca eventual mierea 
care s-ar scurge din faguri să nu se 
risipească. Pe tavă se aşază un corp 
de stup plin cu faguri cu miere crista
lizată; el se acoperă cu un podişor. 
Se deschide puţin robinetul de gaze 
sub plită, care va arde deci cu flacără 
redusă, operaţie care se poate face şi 
la un aragaz sau la două lămpi de 
bucătărie cu petrol. Cărămizile se 
încălzesc la o temperatură redusă, iar 
căldura, iradiind spre faguri, topeşte 
cristalele din celule. Intr-o noapte, 
pînă dimineaţa, toată mierea granu
lată din faguri poate fi lichefiată. 
Operaţia însă trebuie strict supra
vegheată, pentru ca temperatura din 
stupi să nu depăşească 40°C.
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Pentru a păstra fagurii fără ca 
mierea să se cristalizeze in celule, 
ei trebuie feriţi de răceală, închişi 
In dulapuri cit mai bine izolate, in 
cameră caldă de 20°C fără variaţii de 
temperatură şi cu o umiditate relativă 
a aerului de cel mult 60%. Cind totuşi 
ea a inceput să se cristalizeze in faguri 
şi nici nu poate fi scoasă din stup in 
timpul iernii cind albinele sint strinse 
in ghem, albinele vor fi alimentate cu 
apă intr-un pahar ce stă lingă orifi
ciul de alimentare din podişor, deci 
sub capac, bineinţeles dacă stupii sint 
iernaţi in adăpost. In apă stă adincită 
o fişie de pinză lată de 6 cm, care are 
unul din capete adîncit in apă pină 
la fundul paharului, iar capătul opus, 
lung de 7—8 cm, este tăiat în 5—6 
fişii. Acestea se introduc cite una 
intre rame stind suspendate între in
tervalele dintre ramele ocupate de 
albine. Ele sorb apa şi astfel dizolvă 
cristalele din celule. Este suficient 
pentru o colonie bună să se repete 
această alimentare cu apă o dată pe 
săptămînă, pină cînd soseşte timpul 
cald. Albinele mai pot primi apă, in 
acelaşi scop, o dată pe săptămină, 
in jgheabul ramei hrănitor in mijlocul 
cuibului, cam 100—150 g, nu prea 
fierbinte. Albinele dizolvă uşor cris
talele şi folosesc mierea. Fagurii cu 
miere cristalizată pot fi folosiţi in 
primăvară ca hrană stimulativă, dacă 
ei se ţin cîteva zile intr-o cameră 
caldă, in apropierea sobei. In felul 
acesta mierea din faguri se încăl
zeşte şi atunci cînd este dată albine
lor, ele o pot dizolva uşor dacă ra
mele stau direct lingă cuib. Concomi
tent in jgheabul ramei hrănitor se 
toarnă zilnic cite 20—30 g apă caldă. 
La introducerea lor in stup, fagurii 
vor fi pulverizaţi in prealabil cu apă 
caldă.

Mierea fermentată (înăcrită). Mierea 
ajunge în stare de fermentare atunci 
cînd a fost extrasă prea curînd, fără ca 
albinele să fi eliminat apa din ea pină 
la o proporţie de 17—17,5%, iar 
stuparul a ţinut-o într-un local umed. 
La fermentarea unei cantităţi de miere 
nematurată deplin contribuie şi en- 
zimele. Acestea sint fermenţi naturali 
încorporaţi mierii de către albine în 
timpul prelucrării, cît şi granulelor in
fime de polen ce cad citeodată în 
celulele cu miere, de pe perişorii 
corpului albinelor culegătoare. Aceste 
enzime transformă zaharurile din mie
re în alcool etilic, bioxid de carbon şi 
apoi, datorită bacteriilor acetice, se 
oxidează şi se transformă in acid ace
tic.

Fenomenul de fermentare al mierii 
poate să apară şi atunci cînd extrac
ţia mierii s-a făcut pe un timp prea 
ploios, fiind cunoscut că ea este hi- 
groscopică şi absoarbe din aer vaporii 
de apă. La citva timp de la extracţie 
şi depozitare, această miere incepe să 
se separe; de o parte se alege glucoza, 
care se depune pe fundul vasului, iar 
fructoza se ridică la suprafaţă, plu
tind ca o miere lichefiată şi apoasă. 
Conţinutul său in apă acolo va fi de 
cel puţin 21,5%. In această situaţie 
la suprafaţa mierii, la început şi 
apoi mai tîrziu chiar in adincul masei 
ei, se dezvoltă nişte fermenţi de gen 
Zygosacharomyccs ori Saccharomyees 
cerevisiac. Dezvoltarea lor este cu 
atit mai rapidă şi in măsură mai 
mare, cu cît mierea are in masa ei şi 
urme de polen in suspensie, polen care 
s-a ridicat sus prin separare. Cum fer
menţii au nevoie şi de azot şi de să
ruri minerale pentru înmulţirea lor, 
ei găsesc acolo hrană potrivită, iar 
mierea începe deindată să fermenteze.

La început aceşti fermenţi folosesc 
oxigenul din aer, se dezvoltă şi se
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Filtrarea mierii fără bule de aer în ea

înmulţesc pe cale aerobă in mierea de 
la suprafaţă, fără să producă alcool, 
ci numai bioxid de carbon. Cind ei 
insă pătrund adînc în masa mierii, se 
transformă în fermenţi anaerohi ce 
trăiesc fără aer şi nu pot produce alcool 
şi bioxid de carbon.

O astfel dc miere trebuie repede pre
lucrată, căci consumată ca atare aduce 
în organism alcool şi acid acetic, sub
stanţe vătămătoare, mai ales pentru 
cei cu boli ulceroase. Mierea fermen
tată va fi tratată în felul următor: sc 
ţine vasul cu miere două zile intr-o 
cameră caldă la 30—35°C. Acolo ea 
elimină o parte din aerul absorbit în 
procesul de fermentare. Apoi se va 
Încălzi în baie de apă caldă. In acest 
caz temperatura poate fi urcată pînă 
la 100°C. Pe măsură ce se încălzeşte, 
se adaugă peste ea o altă cantitatc de 
miere fermentată. In felul acesta bu
lele de gaz produse de fermentare vor 
fi eliminate prin căldură din masa 
mierii, iar ele se ridică la suprafaţă 
ca o spumă ce trebuie luată mereu cu 
o lingură mare. Dacă nu se face aceas
tă curăţare permanentă, mierea în
călzită poate să-şi mărească volumul 
ţi să dea afară din vas. Cînd deasupra

nu mai apare spumă, mierea este lă
sată să se răcească. Atunci poate fi 
dată în consum industrial, cum ar fi 
de pildă la prepararea hidromelului. 
Dacă este consumată ca atare, ea nu 
mai are valoare întrucît, la tempera
tura ridicată Ia care a fiert, şi-a pier
dut din calităţi (enzimele, aroma şi 
culoarea ei frumoasă).

Cel mai bun şi eficace remediu este 
acela de a încălzi moderat mierea, în 
care s-a introdus un săculeţ în care 
s-a pus cărbune de lemn bine mărun- 
ţit. Timpul de încălzire şi măsurile 
de luat le-am descris la prima metodă 
de tratare.

Miere toxică. In ţara noastră nu sc 
găsesc plante care produc miere toxi
că, cum sint de pildă prin Africa de 
Sud, unde există o spccie de Eu- 
phorbia, ce produce o miere care, con
sumată, dă arsuri in stomac sau în 
laringe. In schimb, oricc miere poate 
deveni toxică, dacă este rău păstrată, 
în vase de zinc sau de fier. Datorită 
acidităţii sale, mierea cînd intră în 
contact cu zincul sau cu fierul din 
vase se transformă în acetat de fier 
cârc este toxic. Mierea trebuie păstrată 
numai în vase din oţel inoxidabil, 
din tablă albă cositorită sau în vase 
emailate, sau date la interior cu un 
strat gros de vopsele sintetice.

Recoltarea mierii lichide, măsuri 
preliminare. Mierea, fiind un aliment 
de mare însemnătate pentru consumul 
uman, deci supus controlului sanitar, 
trebuie să fie prezentată în stare na
turală. In preajma lunii mai înBă apar 
obişnuit, în unele stupine, primele 
manifestări ale bolii loca. Sint stu- 
pari care abia atunci se gîndesc să 
trateze coloniile, cînd de fapt această 
măsură trebuia luată încă de la înce
putul primăverii, pentru a preveni 
apariţia bolii. In atare situaţie, me
dicamentele folosite pentru tratarea
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ei rămin parţial in fagurii în care albi
nele îşi vor strlnge curind recolta. 
Aceste medicamente, amestecate cu 
mierea nouă depusă in faguri, vor pre
judicia calitatea ei pentru consumul 
uman. Dacă la analizele făcute de or
ganele sanitare se găsesc urme din 
aceste medicamente in miere, ea poate 
fi confiscată. De aceea apicultorii vor 
lua măsuri ca orice tratament cu sul- 
famide sau antibiotice să se termine 
cu cel puţin o lună inainte de apariţia 
culesului principal, in care timp albi
nele vor avea posibilitatea să con
sume integral siropul medicamentos 
ce le-a fost dat. De asemenea, in timpul 
acestui cules, nu trebuie să se 
facă tratamente contra paraziţilor 
cu substanţe puternic volatile ca: 
naftalină, acid fenic, sulf, timol etc. 
căci mierea din faguri absoarbe cu 
uşurinţă aceste mirosuri care rămin 
in ea şi după extracţie, incit o fac im
proprie consumului. Alte măsuri pre
liminare sint cele privitoare la local 
şi utilaj. Apicultorul se va Îngriji in 
primul rind de localul unde va face 
operaţia recoltării, local in care al
binele să nu poată avea acces. Acesta 
va fi laboratorul stupinei, unde se men
ţine o temperatură ridicată pentru ca 
mierea să se păstreze fluidă şi uşor 
de extras; in acest scop apicultorul 
procedează mai Intii la ridicarea ma
gazinelor de recoltă cu miere şi trans
portarea lor în cameră caldă, unde se 
face extracţia. Temperatura potrivită 
acestui scop e3te de 25—32°C.

In pastoral, extracţia se face în 
cabafta apicultorului care trebuie să 
fie bine Închisă, pentru ca albinele să 
nu poată pătrunde in interior. La 
geamul cabanei, in colţul de sus, se 
montează un izgonitor tip Porter, V.n., 
pentru eliminarea albinelor ce au fost 
eventual aduse acolo o dată cu fagurii 
pentru extras. In faţa uşii se amena

jează un mic vestibul făcut din pături 
sau cearceafuri, împiediclnd astfel 
albinele să pătrundă in interior cind 
uşa se deschide. Din cabană se scoate 
tot mobilierul; se fixează apoi ex- 
tractorul pe un cadru de lemn sau cu 
ţăruşi bătuţi in pămint, iar alături se 
instalează descăpăcitorul şi o masă pe 
care stă lampa cu petrol sau aragazul 
aprins, cu un vaB de apă fierbinte pen
tru încălzit cuţitele de descăpăcit. De 
asemenea este nevoie şi de un lighean 
cu apă pentru spălat miinile de miere, 
de o căldare pentru miere, bidoane 
or un butoi curat şi bine strins in 
cercuri; in acest din urmă caz, va fi 
nevoie şi de o pilnie de turnat mierea 
In butoi. Apicultorul işi va pregăti 
combustibil pentru afumător precum 
şi 3—4 perii sau pene pentru Înlă
turarea albinelor de pe faguri. Opera
ţia aceasta va fi curind înlocuită, cind 
va intra in uz benzaldehida, V.n. 
E nevoie, de asemenea, de dalta 
apicolă pentru ridicat rame, oare tre
buie să-i stea permanent la lndemină. 
Un magazin sau corp de stup gol se va 
aşeza deasupra cuibului, iar in el se 
scutură albinele de pe fagurii cu miere 
ce se ridică din corpul de strinsură. 
O targă sau un cărucior de transportat 
magazinele de recoltă pină la camera 
de extracţie sint foarte necesare.

Recoltarea propriu-zisă a mierii se 
face cind ea este deplin maturată in 
faguri şi poate ajunge în această stare 
chiar dacă nu este căpăcită deci t parţial, 
deci cînd principalul cules este aproape 
pe sfirşite. Bineînţeles, se extrage 
numai surplusul ce prisoseşte peste 
ceea ce apicultorul trebuie să lase 
albinelor sale ca hrană. Dacă in re
giunea unde se află stupina albinele 
nu mai au nici un alt cules, necesarul 
pentru colonii se lasă pentru toată 
durata de timp a iernii şi primăverii 
anului viitor, deci pină la apariţia
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primului cules principal. Dacă după 
extragere se contează şi pe alte cule
suri Însemnate şi sigure, necesarul de 
hrană pentru colonii se lasă pentru o 
perioadă ceva mai scurtă. In orice caz, 
in stup, oricînd trebuie să rămînă 
atita miere, incit albinele să se simtă 
In deplină siguranţă, iar în colonie să 
nu se producă o criză care opreşte ex
tinderea continuă a puietului.

Are însemnătate, în unele împreju
rări, momentul ales pentru recoltarea 
mierii, astfel Incit albinele să-şi poată 
completa după aceea necesarul pentru 
ele şi puiet, in afară de cazul cind 
stuparul extrage integral mierea din 
faguri şi le dă sirop de zahăr pentru 
iernat. O astfel de operaţie este nece
sară mai cu seamă In stupinile unde 
blntuie nosemoza. Dacă apicultorul 
ar face această recoltare totală a mierii, 
fără să o completeze imediat cu o 
hrănire masivă, albinele, văzlnd că 
rezervele lor însemnate de miere au 
dispărut într-un mod atît de neaştep
tat, vor înceta înmulţirea puietului. 
Aceasta se va răsfrlnge mai aleB în 
mod negativ asupra bunei dezvoltări 
a coloniei In timpul primăverii urmă
toare.

R i d i c a r e a  m a g a z i n e l o r  
de r e c o l t ă  pline cu miere, la 
stupii verticali, se face deschizind 
stupul, trăgînd corpurile cu miere 
pe suportul mobil fixat In spatele 
stupului, după ce s-a dat fum mult 
Intre faguri; în felul acesta se îndru- 
mează albinele In jos, spre cuib. Dacă 
colonia are mai multe magazine de 
recoltă pline, se ridică toate, pe rînd, 
desprinzlndu-le unul de altul cu capătul 
lat şi teşit al daltei apicole. Ele se su
prapun peste suportul mobil, acoperin- 
du-le cu un sac gol sau o muşama.

Din corpul cuibului nu se scoate 
nici un fagure cu miere. Acolo sint 
ramele cu puiet care, în nici un caz,

nu se supun extracţiei. Un puiet care 
deşi căpăcit, a fost supus centrifu
gării In extractor, va suferi foarte 
mult. El îşi pierde din vitalitate atunci 
cind ajunge la maturitate ca albină, 
iar unele din ele chiar nici nu pot 
zbura, mor mai curînd şi slnt puţin 
rezistente faţă de boli. In afară de 
aceste considerente, mierea aflată in 
ramele cu puiet cit şi in cele din mar
ginea cuibului, constituie o rezervă 
de care stuparul nu trebuie să se atingă. 
Peste corpul stupului rămas fără ma
gazinele cu faguri trase pe suportul 
mobil, se aşază un corp gol, Sn care 
se vor scutura albinele de pe fagurii 
cu miere din magazinele ridicate. 
Din magazinele cu faguri ocupate de 
albine se scot rînd pe rind ramele. 
Albinele de pc ele se scutură Sn corpul 
gol, deasupra cuibului. Cele care nu 
au căzut de pe fagurele scuturat sc 
îndepărtează de pe suprafaţa lui cu o 
perie sau o pană. Fagurii astfel eli
beraţi de albine se pun intr-un maga
zin gol ce stă pe targă, sau cărucio
rul de transport, acoperit cu o pătură 
sau un sac. Apoi targa sau căruciorul 
încărcat se transportă in camera de 
extracţie. Dacă apicultorul, la scu
turarea fagurilor găseşte faguri cu 
puiet, albinele rămîn mai departe pe 
aceşti faguri, care se adună într-un 
magazin gol ce se dă unui stup me
diocru spre îngrijire. Dacă puietul 
din faguri este puiet de trintori, nu 
va fi păstrat, ci fagurele periat de al
bine va fi pus alături de cei care merg 
la extras. Pentru ca albinele din stupii 
cărora li s-au ridicat magazinele de 
recoltă cu miere să aibă loc pentru 
continuarea activităţii lor, se va pro
ceda in două feluri, in funcţie de locul 
unde se execută operaţia de extracţie 
şi anume: dacă această operaţie se 
face la un centru unde Be concentrează 
toate magazinele cu faguri plini de la
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întreaga stupină, cit şi de la alte secţii 
ale ei, magazine ce sint duse acolo cu 
camionul, de Îndată ce s-a terminat 
cu îndepărtarea albinelor de pe ramele 
cu miere se aşază peste stupi acelaşi 
număr de magazine de recoltă, Bcoase 
de la rezervă, dar cu faguri goi gata 
clădiţi, pe care albinele îi vor ocupa 
de îndată; dacă extracţia se face pe 
loc, in cabana stupinei, Be pune pro
vizoriu peste stupul recoltat numai 
cite un singur magazin de recoltă cu 
faguri goi gata clădiţi, în care albinele 
culegătoare pot depune nectarul adus 
în ziua respectivă. Seara se repun in 
fiecare stup magazinele numerotate, 
ridicate in cursul zilei pentru extrac
ţie. Această metodă de ridicare a ma
gazinelor cu faguri, descrisă mai sus, 
este cea mai des folosită de apicul
tor, dar mai sînt încă alte două me
tode pe care le amintim aici şi 
anume:

E v a c u a r e a  a u t o m a t ă  a 
a l b i n e l o r  se face punînd de cu 
seară, între corpul de cuib al stupului 
şi magazinele de recoltă, un podişor 
cu 1—2 izgonitoare. Albinele, fiind 
izolate de matcă, trec prin izgonitor 
jos, în cuib. Operaţia este practică, 
deoarece îl scuteşte pe apicultor să mai 
îndepărteze albinele de pe rame, care 
este o muncă ce-i ia mult timp. Ea 
însă nu reuşeşte pe deplin dacă in 
unele magazine 8-a urcat matca şi a 
depus ouă In fagurii de acolo.

Cea de-a doua metodă, constă in 
eliminarea albinelor dintre fagurii 
cu miere, cu ajutorul cadrului izgoni
tor cu pînza Îmbibată cu acid fenic, 
V.n., sau cu alte substanţe repulsive, 
V.n., Benzaldehidă.

Oricum şi oriunde s-ar face extrac
ţia mierii din magazine, stuparul, 
Înainte de a Începe extracţia, va alege 
un număr de faguri de magazin, nu
mai din cei cu miere căpăcită, care se

pun la păstrare în depozit. Ei vor fi 
daţi albinelor în toamnă, cind se fac 
pregătirile de iernare, V.n., Tehnica 
apicolă, octombrie, organizarea pen
tru iernat, stupi Dadant.

Ridicarea fagurilor cu miere din stu
pii orizontali se face măturind albine
le chiar in stup. Operaţia decurge ast
fel: se scol primii 3—4 faguri mar
ginali, plini cu miere şi păstură, care 
se aşază în lădiţa de lucru cu albinele 
ce-i acoperă. începlnd cu cel de-al 
cincilea fagure, apicultorul dă fum 
printre rame pentru ca albinele să se 
alimenteze cu multă miere; apoi, prin- 
zlnd rama In ambele mlini de cele 
două umeraşe, scutură bine albinele 
de pe fagure. Albinele cad în golul 
format prin scoaterea celor patru fa
guri, iar cele rămase încă pe fagure du
pă scuturare, se perie cu o pană direct 
In stup sau, şi mai bine, pe o foaie de 
carton gudronat din faţa urdinişului. 
Fagurii fără albine se pun In a doua 
lădiţă de lucru bine acoperită. Cînd 
s-a ajuns cu scoaterea fagurilor pînă 
la cuibul coloniei, deci pină la prima 
ramă cu puiet, operaţia se opreşte, 
se redau stupului cele 3—4 rame pline 
cu miere şi păstură scoase iniţial in 
prima lădiţă, iar ceilalţi faguri fără 
albine sint duşi in camera de extrac
ţie.

D e s c ă p ă c i r e a ,  e x t r a c 
ţ i a  m i e r i i  ş i  r e a ş e z a r e a  
m a g a z i n e l o r  cu r a m e  ex 
t r a s e .  In camera de extracţie se 
duce numai un număr de magazine 
pline cu faguri cite se pot extrage pină 
seara cu tipul de extractor ce-1 posedă 
stuparul, el Începe descăpăcirea fagu
rilor. Se foloseşte fie cuţitul Încălzit 
In apa fierbinte dintr-un vas ce stft 
direct pe foc, fie furculiţa de deBcăpft- 
cit, care nu este nevoie Bă fie Încălzită. 
Cind in localul de extracţie apicul
torul are la dispoziţie curent electric,
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descăpăcirea se poate face cu cuţite 
electrice sau cu aparate speciale.

Fiecare fagure descăpăcit este aşe
zat imediat In exlractor. La aşezarea 
lor, apicultorul va avea grijă ca în
cărcarea extractorului să se facă echi
librat. Atunci cînd se foloseşte ex trac
torul simplu cu paner sau cu casete 
reversibile, ramele de magazin fiind 
jumătate ca lăţime faţă de o ramă de 
cuib, ele se vor aşeza cite două alături 
în fiecare parte a panerului sau a case
tei. Dacă se foloseşte însă extractorul 
radial, ramele sc aşază pe muchie, 
fiecare între crenelele respective. Ele 
nu se pun însă la rînd aşa cum sosesc 
de Ia descăpăcit ci învîrtind rotorul 
cu mina, fiecare ramă se aşază pe 
muchie in partea opusă celei preceden
te; in felul acesta, chiar dacă unii 
faguri sint mai plini şi alţii mai goi, 
ei se repartizează între cele 24—48 
de crenele în mod just şi echilibrat.

O încărcătură neechilibrată face ca 
extractorul să aibă joc in postament 
şi să sufere nu numai pin ioanele roto
rului, dar şi dispozitivul în vinciul de 
fixare al lui. De indată ce extractorul 
este Încărcat, se poale face extracţia 
mierii.

Extracţia cu extractorul cu paner 
fix or cu casete mobile se face extră- 
gind mai inlîi o parte din mierea de pe 
prima faţă a fagurilor printr-o miş
care Înceată, cu cel mult 150 turaţii 
pe minut. Această măsură se ia ca 
precauţie, căci dacă s-ar da de la 
Început viteza maximă, de 350 turaţii 
pe minut, mierea de pe acea faţă a 
fagurelui va fi intr-adevăr complet ex
trasă; in schimb, cea din celulele de 
pe faţa opusă datorită forţei centri
fuge va presa peretele de mijloc a fa
gurilor cu o greutate de 22,5 kg, dis- 
trugindu-1. Deci după extracţia mierei 
de pe acea faţă rotorul extractorului 
se opreşte din mişcarea centrifugă, iar

fagurii se întorc cu partea opusă spre 
exteriorul rotorului. Apoi mierea de 
pe acea faţă se extrage total, dind vi
teza progresiv, pînă la cea maximă 
arătată mai sus. Oprind apoi din nou 
acţiunea rotorului, fagurele este repus 
în prima poziţie şi se extrage total 
restul de miere ce nu fusese extras la 
început. La extractorul cu casete re
versibile, V.n., ele se întorc automat 
prin oprirea bruscă a manivelei de în- 
vîrtit. Atunci, casetele, cu o mişcare 
automată de rotaţie în jurul unui punct 
central de sprijin al lor, se întorc şi 
se expune pentru extras cea de-a doua 
faţă a fagurilor. Cu extractorul radial, 
în care ramele stau aşezate în rotor 
pe muchie, avînd speteaza superioară 
aşezată spre exteriorul extractorului, 
mierea este proiectată de forţa centri
fugă de o dată de pe ambele feţe ale 
fagurilor, fără a mai fi întoarse. Ac
ţiunea centrifugă începe cu o viteză 
redusă, pînă se aude în interiorul ex
tractorului cum mierea cade pe pereţi 
ca o ploaie, atunci viteza se măreşte 
uşor pe măsură ce fagurele se goleşte. 
Spre sfîrşitul extracţiei rotorul atinge 
pînă la 250 turaţii pe minut. Cînd 
centrifuga se învîrteşte cu mina, este 
bine ca după un timp de invîrtire să 
se oprească şi să se înceapă a se in- 
virti in sens invers. Operaţia se repetă 
de 3—4 ori, invlrtind tot mai tare. 
Aceasta se recomandă pentru faptul 
că forţa centrifugă se exercită în mod 
puţin diferit pe cele două feţe ale fa
gurelui, dată fiind înclinaţia diferită 
a celulelor faţă de mişcarea de rota
ţie. Cind se foloseşte puterea motrice 
la un astfel de exlractor, viteza roto
rului se măreşte treptat prin Întin
derea curelei de transmisie, apăsind 
pe ea o roată liberă cu pîrghie; atunci 
cureaua se Întinde mai mult, trage 
mai puternic, iar rotorul se Invirteşte 
cu o viteză mai mare. Pentru micşo
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rarea vitezei se slăbeşte apăsarea pir- 
ghiei cu roată liberă, rotorul pierde 
din ce In ce din viteză, iar o frină 
care este amenajată lingă pinioanele 
centrale frlnează rotorul care se opreş
te curind.

Mierea extrasă se acumulează in 
partea de jos a extractorului, care are 
fundul puţin Înclinat spre robinetul 
de evacuare. Ea se scoate abia atunci 
cind nivelul ei atinge baza rotorului. 
In felul acesta greutatea mierii acu
mulată sub rotor constituie un element 
de stabilitate a extractorului pe supor
tul său. Cum în masa ei se află resturi 
de ceară care trebuie strecurate, iar ope
raţia cere prea mult timp, ea se 
toarnă provizoriu intr-un vas cu su
prafaţă largă, care are jos un robi
net. Stînd astfel cîteva ore, toate im
purităţile din miere se ridică la supra
faţă. Atunci mierea se trece în bidoane 
mici, care, pe măsură ce se umplu, 
eint date afară din cabană. Ele se 
spală la exterior de mierea ce a curs 
pe pereţi, pentru a nu atrage albinele 
şi a le determina la furtişag. Cel mai 
sigur mijloc de a îndepărta albinele 
ziua de la locul extracţiei este acela 
de a aşeza in faţa geamurilor cabanei, 
precum şi In vestibul, un tifon îmbi
bat cu acid fenic. De asemenea, la 
toate Încheieturile, unde se observă 
c& albinele Încearcă să intre, acestea 
se închid cu o flşie de plnză 
Îmbibată cu acid fenic 75%. Efectul 
este sigur şi se poate extrage fără nici 
o grijă de furtişag chiar şi In cele mai 
lipsite perioade de cules.

Ramele golite de miere şi scoase din 
extractor se aşază In magazinele lor 
de recoltă, redîndu-le seara albinelor 
pentru a le umple din nou dacă cu
lesul este In curs, sau dacă el a încetat, 
numai pentru a fi linse.

Rău fac unii apicultori care lasă 
fagurii cu resturi de miere In ei, fără

să-i dea la lins albinelor. Ei pretind 
că in anul viitor albinele, găsind urme 
de miere în celule, ar ocupa mai curind 
magazinele de recoltă. Este o eroare, 
căci mierea rămasă pe fundul celule
lor dăunează. Intr-adevăr, In timpul 
iernii, ea absoarbe o cantitate de apă 
din atmosferă şi se poate acri. Chiar 
dacă fagurii sint bine păstraţi, iar 
acest proces de fermentare precum şi 
de mucegăire nu are loc, totuşi restu
rile de miere din celule se cristali
zează pe fundul lor. In anul următor, 
cînd la culesul principal se aşază aceş
ti faguri peste stupi, mierea pe care 
albinele o adună se va cristaliza chiar 
în celule, datorită tocmai acelor cris
tale embrionare de miere granulată 
ce se află tn celule.

Magazinele de recoltă o dată ex
trase se reaşază peste stupi in aceeaşi 
seară. Dacă recoltarea s-a făcut noap
tea, ei se redau albinelor dis-de-dimi- 
neaţă.

Pe cit este posibil, atît fagurii cit 
şi magazinele de recoltă trebuie să 
revină stupilor de care aparţin. Ope
raţia aceasta este obligatorie cind se 
bănuieşte că stupina e contaminată 
de vreo boală molipsitoare care astfel 
s-ar răspîndi foarte repede Între toate 
coloniile stupinei. De aceea, atunci 
cînd magazinele se ridică de pe stupi, 
se scrie numărul de ordine al stupului 
cu cretă pe peretele său frontal.

In combinatele apicolc mari extrac
ţia mierii din magazine nu se face In 
stupină, ci ele se transportă la sediul 
central, unde se găseşte laboratorul 
cu toate uneltele necesare: extractoare 
acţionate electric, descăpăcitoare care 
prin cuţitul vibrator descăpăcesc rapid 
zeci de faguri, pompe care trimit mie
rea extrasă In bazine mari pentru lim
pezire etc. Uneori extracţia se face 
după ce sezonul cubu lu i a trecut. Ei 
lasă săptămlni întregi magazinele cu
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faguri plini cu miere intr-o cameră cu 
temperatură potrivită, pun tetraclo- 
rură de carbon sau alt insecticid fără 
miros peste ramele fiecărei stive. Cind 
soseşte timpul extracţiei, incălzeşte 
camera timp de 1—3 zile la 42° C 
şi astfel mierea Be extrage uşor. Sint 
şi laboratoare mobile unde se poate 
face extracţia.

La noi in ţară, pentru prima oară 
s-a realizat la stupina Clndeşti-Buzău 
din regiunea Ploieşti un astfel de la
borator de extracţie mobil. In vara 
anului 1964, in acest laborator s-a 
extras in curs de 7 zile, numai cu 
personalul apicol permanent, 1 va
gon de miere de la diferitele stupini ale 
unităţilor socialiste aflate in pasto
ral, la salcim, pe diferite vetre. Fă- 
cindu-se extracţia repede, se poate 
prinde şi a doua floare de salcim la 
altitudine superioară, unde deci el 
Înfloreşte cu întîrziere.

E x t r a c ţ i a  de n o a p t e .  
Dacă apicultorul a intirziat extrac
ţia, iar culesul a trecut, operaţia se va 
face cu multă greutate, căci albinele 
avide de miere nu dau stuparului răgaz 
Bă lucreze liniştit, iar in stupină se 
poate provoca repede furtişagul. De 
aceea una din Boluţii poate fi efectua
rea extragerii in timpul nopţii, afară, 
lingă cabană, unde aşază extractorul 
pe un cadru de lemn. Lucrarea decurge 
In cele mai bune condiţii. Magazinele 
de recoltă pline, sau corpurile de stup, 
se pregătesc de cu ziuă, Indcpărtînd 
albinele de pe faguri, aşa cum s-a 
arătat mai sus. Fagurii eliberaţi de 
albina acoperitoare se Bcot din lădiţa 
de lucru, unde au fost puşi provizoriu, 
se repun In magazinul sau corpul lor, 
care Be aşază deasupra unui stup 
puternic, izolat de acesta printr-o 
ramă cu pinză metalică. In felul acesta 
mierea din faguri Btlnd In căldura co
loniei de jos, nu se răceşte şi ea va fi

uşor trasă in timpul nopţii. PeBte un 
astfel de stup se pot suprapune 10 
magazine de recoltă pline cu faguri 
cu miere sau 5 corpuri de stupi. Seara, 
clnd zborul albinelor a încetat, se 
începe operaţia de extragere a faguri
lor; după golirea ei se aşază In corpul 
sau magazinul de recoltă al Btupului 
din care provin. Operaţia extragerii 
mierii trebuie oprită Înainte de apari
ţia dimineţii. Toate magazinele sau 
corpurile din care s-a extras mierea 
se redau imediat stupilor respectivi, 
după ce au fost spălaţi la exterior de 
orice stropitură de miere. Extractorul, 
Învelit In cearceafuri bine legate, ră- 
mine pe loc, afară, pentru ca operaţia 
să fie continuată în noaptea următoare. 
Mierea extrasă este pusă direct In 
bidoane Înalte, unde, după cîteva ore, 
ea se limpezeşte, curlţindu-se de restu
rile de ceară.

F i l t r a r e a  ş i  s e d i m e n 
t a r e a  m i e r i i , în unele ţări se 
face după o uşoară Încălzire prealabilă, 
ca să poată fi trecută prin filtre spe
ciale, făcînd-o extrem de curată şi 
aspectuoasă. S-a dovedit Insă că o 
miere filtrată pierde 20—40% din 
substanţele valoroase ce le conţine, 
în special riboflavina şi acidul nico- 
tinic aflate in particulele fine de polen 
a diferitelor flori, care stăteau în sus
pensie. Mierea trebuie oferită consu
matorilor aşa cum este extrasă, lăsind 
doar ca impurităţile să se decanteze, 
luîndu-le cu o lingură sau cu o spatulă, 
după 3—4 zile de repaus.

M a t u r a r e a , l i m p e z i r e a  
ş i  f i l t r a r e a  m i e r i i  l i 
c h i d e  este o operaţie care trebuie 
făcută cu toată atenţia, căci ea nu 
poate fi bine păstrată declt dacă se 
maturează, adică dacă elimină din 
masa ei resturile de apă ce le-ar mai 
conţine, mai ales clnd extracţia s-a 
făcut la o dată prea apropiată de
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începutul culesului. Prin depozitarea 
ci In vase mari, denumite maturatoare, 
V.n., mierea 6e maturează. Pentru a 
grăbi această maturare a mierii, mai 
ales cind s-a făcut extracţia pe un 
tirnp umed, se aşază in camera dc 
maturare 7—8 kg var nestins, care 
absoarbe umiditatea produsă de eva
porarea surplusului de apă din miere. 
Desigur, după cîteva zile, operaţia se 
va repeta, pină cînd apicultorul obser
vă că mierea din maturatoare are o 
vîscozitate normală şi deci ea a atins 
punctul de maturare deplină. Pentru 
grăbirea acestei maturări, este bine ca 
stuparul 9ă încălzească camera păs- 
trînd o temperatură de peste 25°C 
t imp de două săptămini, mai ales cînd 
are o cantitate de miere mai rnare, ce 
riscă să intre in fermentaţie. In 
maturatoare, pe lingă că mierea se 
maturează, dar se şi limpezeşte. Intr- 
adevăr, prin densitatea ei specifică, 
toate corpurile străine cc s-ar afla în 
masa ei, cum ar fi resturi de căpăcele 
de ceară, albine înecate, bulele de 
aer ce se formează în viteza rotorului 
în timpul extracţiei, se ridică sub 
formă de spumă. Aceste impurităţi se 
iau de stupar cu o lingură, astfel ca 
suprafaţa mierii din maturator să 
rămlnă In contact direct cu aerul cald 
al camerei de maturare şi depozitare. 
Spuma se ridică şi mai bine folosind 
un prosop umed, dar stors de apă, carc 
sc pune deasupra ei, lăslndu-1 acolo
6—7 ore; in acest timp spuma cu 
impurităţile de deasupra se lipesc dc 
prosop, iar suprafaţa mierii rămîne 
perfect curată cînd el se ridică. Dacă 
mai rămtn totuşi puţine impurităţi 
sau spumă, operaţia se repetă, de 
data aceasta cu o pînză de tifon aşe
zată aşa cum s-a arătat mai sus, dar 
lăsată numai 3—4 ore. Mierea, ca să 
fie complet limpezită, se lasă în matu
rator 10—12 zile. Din cînd în cind

stuparul scoate cite o mică probă 
luată prin sondaj, ca nu cumva, avînd 
in masă diferite zaharuri cu o tendin
ţă mai pronunţată spre granulare, să 
determine cristalizarea întregii canti
tăţi de miere în maturator. Cind proba 
din sondă arată că mierea are tendinţa 
do granulare apicultorul or o trage în 
bidoane unde ca îşi desăvîrşeşte granu
larea, or o tratează printr-o uşoară 
încălzire, ceea ce-i ajută să se păstreze 
mult timp lichidă.

După o trecere de 10—12 zile, mie
rea deplin maturată se trage în vase, 
V .n ., Desfacerea produselor apicole. 
Acestea se păstrează intr-un loc cu 
temperatură dc 15 —16’C, cu o umidi
tate relativă de 58—60%. In aceste 
condiţii ea nu-şi va mări deloc conţi
nutul de apă, mai ales dacă la ter
minarea maturării ea nu conţine mai 
mult dc 17,4 % apă.

Metoda canadiană de maturare a 
mierii. In marile stupine pentru matu
rarea mierii, pe lingă sistemul între
buinţării maturatoarelor descrise, se 
întrebuinţează şi sistemul maturării 
mierii în faguri. Se ştie că marile 
exploatări apicole adună la un sediu 
central magazinele dc recoltă cu fa
guri plini ce urmează a fi extrase. Ele 
stau acolo, de obicei, un timp mai 
îndelungat. întreprinderile prelucră
toare au instalate camere dotate cu 
aer condiţionat. Acolo se poate regla 
atit temperatura cit şi umiditatea. Se 
introduce în cameră aer cald foarte 
uscat, ce ridică temperatura pînă la 
42’C, producînd concomitent un curent 
de aer cald. Se poate astfel realiza, 
datorită răspîndirii mierii pe suprafeţe 
mari — fiind încă depozitată In faguri
— o scădere a umidităţii cu 1—3% In 
24 de ore, in funcţie de iuţeala curen
tului cald şi de gradul de uscăciune al 
aerului.
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Mierea în faguri, DinJF primele 
culesuri de la salcim, deci diivmierea 
care obişnuit nu se cristalizează decît 
după o perioadă lungă de păstrare, 
stuparii pun la rezervă un număr 
Însemnat de faguri căpăciţi. Ei vor 
fi înapoiaţi albinelor atunci cind se 
organizează coloniile pentru iernare, 
extrăgind din ceilalţi faguri mierea 
B tr in s ă  la sflrşitul verii.

Mierea de salcim nu lasă in intesti
nele albinelor decît prea puţine rezi
duuri. Fagurii cu miere Be păstrează 
la loc perfect uscat, în dulapuri bine 
Închise unde găselniţa nu poate pă
trunde, stînd suspendaţi pe stelaje. 
Camera de păstrare a fagurilor să nu 
fie prea rece iarna, iar termometrul să 
nu coboare sub 4—5°C. Mierea înghe
ţată, deşi îşi micşorează volumul, va 
curge din celule la primul ei dezgheţ, 
căci prin Îngheţ se deteriorează în 
special celulele fagurilor; într-adevăr, 
s-a constatat că la Îngheţ volumul 
cerii se micşorează cu 2,225%, iar 
volumul mierii numai cu 1,362%. 
Prin contractarea mărită a cerii din 
faguri, faţă de mierea din celule, 
pereţii acestora se sfărîmă, iar mierea 
curge. Pericolul e şi mai mare cînd se 
ţin la frig secţiuni cu miere care sînt 
construite cu pereţi foarte subţiri.

Stuparii să nu deschidă dulapul 
cind timpul este umed, pentru că 
mierea poate să absoarbă apă chiar 
prin căpăcele. Atunci se vor observa 
bule mici de acid carbonic produs de 
fermentare ce începe sub căpăcelc, 
iar pe suprafaţa lor se văd chiar fine 
picături de apă, ca o transpiraţie. O 
dată pe lună fagurii se afumă cu 
pucioasă pentru a Înlătura dăunătorii 
eventuali. In timpul iernii nu este 
n eceB a ră  o p e ra ţ iu n e a  a c e a s ta , d a c ă  s-a 
dat fum la sflrşitul toamnei. Mierea 
se păstrează In faguri şi pentru desfa
cere la amatori sub această formă. La

noi in ţară mierea in faguri este puţin 
cerută, căci majoritatea consumatori
lor doresc mierea lichidă, deşi cea Sn 
faguri arc un gust minunat, mai ales 
cind aceştia sînt clădiţi dc curînd, 
sînt albi şi subţiri, aşa cum se prezintă 
obişnuit în secţiuni.

Mierea fn secţiuni. Cînd se vorbeşte 
de producţia de miere in faguri, nu 
Înseamnă că se vSnd faguri in rame. 
Aceştia sînt foarte grei, cîntărind 
pînă la 4 kg. Este şi incomod să tai 
bucăţi de fagure dintr-o ramă mare 
din care mierea curge, chiar dacă 
rama este ţinută numai in poziţie 
verticală. De aceea mierea în faguri 
se prezintă în rame mici, uşoare, sub
ţiri făcute din scindurele de esenţă 
moale. Toate cele patru laturi, din 
care este alcătuită secţiunea, se fac 
dintr-o singură fîşie de lemn subţire.

Dimensiunea obişnuită a flşiilor ce 
formează această secţiune este de
2,5 mm grosime, 48 mm lărgime şi 
420 mm lungime. Această flşie are 
patru tăieturi transversale în locurile 
unde vin îndoite colţurile ei, cînd ea 
este Încheiată; in locul unde cele două 
capete ale fişiei se încheie, sînt tăiate 
ţincuri fine în care capetele se îmbină 
perfect. încheierea secţiunii o dată 
făcută, ea apare ca o cutie de formă 
pătrată, fără fund şi fără capac, dar 
perfect încheiată. Marginile laterale 
ale celor patru laturi ale secţiunii sint 
scobite în adincime de 5 mm, pe o 
porţiune de cîte 7 cm din lungimea 
fiecărei laturi. Cind secţiunea este 
încheiată, se aşază într-un magazin 
de recoltă special, a cărui Înălţime 
este cea a secţiunilor. Prin scobiturile 
laterale ale secţiunilor unite albinele 
pătrund în interiorul acestora pentru 
ca să lucreze la făguraşi şi să depoziteze 
mierea în celulele lor. Secţiunea, ca 
să fie bine şi uşor incheiată, se adin- 
ceşte In prealabil în apfi caldă; la
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felul acesta, atunci cind este îndoită 
la colţuri pentru Îmbinarea In ţincuri, 
nu se rupe. Pc linia de mijloc a secţi
unii, de jur-lmprejur şi In interiorul 
său, este săpat un mic jgheab pînă la 
jumătate din grosimea secţiunii, obiş
nuit de 1,5 mm şi lată de 3 mm, jgheab 
In care se fixează un mic fagure artifi
cial cit mai subţire posibil, făcut din 
ceara cea mai fină.

înzestrarea secţiunilor cu faguri 
artificiali subţiri sc face astfel: se 
taie foi mici de faguri artificiali, cit 
lumina secţiunilor, după un şablon; 
una din laturile acestor faguri va fi 
cu 1,5 mm mai scurtă. Fiecare foaie 
dc ceară astfel tăiată se aşază pc un 
calapod, care are exact dimensiunea 
interioară a unei secţiuni încheiate, 
iar grosimea calapodului ajunge precis 
la jgheabul ei median.

Secţiunea scoasă din apă caldă, unde 
nu trebuie să stea decît pină se înmoaie 
sc îndoaie cu precauţie la colţuri. Cînd 
cele două capete ale ei se îmbină şi 
deci secţiunea s-a încheiat, ea îmbră
ţişează calapodul care are deja pe el 
făguraşul de ceară şi-l prinde astfel, 
incit marginile făguraşului intră per
fect In jgheabul median al sccţiunii. 
Cu mina stingă se ţin strins capetele 
încheieturii cu ţincuri, pentru ca fa
gurele artificial să nu cadă din ea.

Montarea făguraşilor artificiali in secţiuni, 
cu ajutorul spaclului cald

Secţiuni montate in magazin special de 
recoltă:

1 — scctiuni montate In magazin special; 2 — sepa
rator Intre scc|luni; 3 — arc marginal de fixare a 

grupelor dc secţiuni

Apoi se scoate secţiunea de pe calapod 
şi cu mina dreaptă se lipesc marginile 
fagurelui artificial cu un şpaclu cald. 
Secţiunea astfel încheiată şi înzestrată 
cu foaia de fagure artificial, fiind Încă 
umedă, se aşază într-un magazin spe
cial alături de alte secţiuni. Ele stau 
strinse unele lingă altele pină se usucă. 
Atunci, prin uscare, ţincurile se strîng 
între ele şi secţiunile capătă o solidi
tate deosebită, puţind fi minuite cu 
uşurinţă.

Aşezarea secţiunilor în magazinul 
special se face astfel incit ele să fie 
perfect fixate, iar cind stau suprapuse 
in acest loc pe două rinduri una peste 
alta, scobiturile lor laterale să cores
pundă, cele de jos cu cele de sus. Prin 
aceste goluri marginale ale secţiunilor 
albinele circulă intre ele, ca să poată 
lucra fagurii şi să adune miere în ei. 
Secţiunile stau in magazinul special, 
aşezate pe traverse dc tablă în forma 
literei T. Intre pereţii unei secţiuni 
faţă de secţiunea vecină, nu trebuie să 
fie nici un gol căci de îndată albinele 
vor umple acel gol cu propolis, iar 
secţiunile greu vor mai putea fi scoase. 
In ultimul timp se fac secţiuni fără 
scobituri la margini. In schimb, ele 
sînt despărţite unele de altele de nişte 
separatoare făcute din scindură sub
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ţire, care le ţin di
stanţate unele de 
altele numai ablt 
cit să permită albi
nelor o circulaţie 
normală prin spa
ţiile depărtate ale

Secţiun i neacope- ace3t;or .«eparatoa- 
ritc montate în re. Secţiunile stau 

ram a specială astfel strîns lipite 
de separatoare, iar 

albinele nu le mai propolizează atit 
de tare. In cazul cînd se folosesc 
însă secţiuni cu scobituri marginale, 
despărţirea între secţiuni se face cu 
ajutorul unor flşii de tablă. De cu
rînd s-a preconizat construirea de sec
ţiuni din material plastic. Lucrul cu 
ele este mai uşor, şi au avantajul că 
pot fi folosite din nou. Fixarea secţiu
nilor in magazinul special se face cu 
ajutorul unor arcuri care se pun intr-o 
margine a magazinului pe ultimul 
separator, dindu-le astfel o soliditate 
deosebită. Stuparii cu stupi orizontali 
care doresc să obţină miere in sec
ţiuni, ii pot pregăti in două moduri:

1) Se fac nişte rame late de 48 mm 
lăţime, cu umeraşe normale, ca ramele 
obişnuite; ele ţin rama în poziţie 
verticală, ca orice ramă din stupi. 
Intrucit insă secţiunile au laturile 
perfect egale, de cile 105 mm, vor 
încăpea numai cite 4 secţiuni pe două 
rinduri suprapuse în lumina interioară 
a ramei STAS de 420 x 270 mm ; este 
drept că jos mai rămine un spaţiu 
liber de 50 mm unde se fixează o 
sjipcă lată pe care se reazemă cele 
două rinduri de secţiuni. Golul de 
sub şipcă poate fi completat cu o 
fîşie de faguri artificiali pe care albi
nele o vor clădi o dată cu secţiunile din 
ramă. în momentul apariţiei culesului 
principal se desparte cuibul de maga
zinele de recoltă cu o gratie Hanne- 
mann aşezată vertical, iar lingă ea se

pun 3—4 rame astfel amenajate cu 
secţiuni. Albinele culegătoare circulă 
prin zăbrelele gratiei la secţiuni, dar 
matca izolată dincolo de gratie, nu 
poate ajunge la ele ca să depună ouă.

Ramele cu secţiuni stau alăturate 
la o distanţă dc cel mull 8  mm ramă 
de ramă. In stup ramele normale 
trebuie să fie absolut pline cu miere, 
pentru a sili astfel albinele să ocupe 
secţiunile.

2) Un al doilea rnod de a obţine 
secţiuni de la stupii orizontali este 
următorul: magazinul special plin cu 
secţiuni aşezat la fel ca la cel de la 
stupii verticali Langstroth sau Dadant, 
ocupă toată suprafaţa superioară a 
stupului orizontal, stind deasupra 
acestuia, separat prin gratia aşezată 
sub magazin. Distanţa intre magazinul 
special şi secţiuni, cit şi faţă de supra
faţa gratiei, să nu fie mai mare de8  mm. 
Pentru a obţine acest spaţiu, trebuie 
modificată însă partea superioară a 
stupului orizontal, care să nu aibă 
capac cu balamale fixe, ci mobile. 
Capacul se poate deci scoate din bala
male, iar magazinul cu secţiuni se 
reazămă direct pe partea superioară a 
pereţilor stupului orizontal, şi numai 
atunci se coboară capacul desfăcut

Secţiuni montate In ram& specială acope
rite cu separator de tablă
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peBte  el. Obişnuit albinele incep să 
lucreze cu oarecare ezitare In secţiuni. 
De aceea ele nu se dau decit coloniilor 
puternice şi care au mătei din anul 
trecut. Prin aceasta se Înlătură oare
cum posibilitatea ca aceste colonii să 
roiască. înclinarea spre roit a colo
niilor care au secţiuni, se datoreşte mai 
ales faptului că, o dată cu aşezarea 
magazinului Bpecial, albinele se simt 
mult 8tinjenite, fiind silite să lucreze 
in spaţii mici şi strîmtate. In plus 
ventilaţia în interiorul stupului se 
face mult mai greu, pe de o parte din 
cauza gratiei despărţitoare, dar mai 
ales pentru micile Bpaţii care rămin 
libere între secţiuni şi unde aerul cu 
greu poate circula.

Dacă colonia are magazin special cu 
secţiuni şi va da totuşi semne de roit, 
stuparul va retrage de îndată magazi
nul şi-l va înlocui cu alte 1 — 2  maga
zine de recoltă cu rame obişnuite, care 
vor fi repede primite de albine şi unde 
vor depozita mierea. Numai atunci 
cînd albinele au pornit în sfîrşit la 
lucru, se poate intercala între cuib şi 
primul magazin de recoltă un magazin 
B p e c ia l înzestrat cu secţiuni. Cînd 
culesul este bogat, albinele vor umple 
1 — 2  şi chiar trei magazine speciale 
cu secţiuni.

Metoda de lucru fo lo B Îtă  de a p ic u lto r  
p e n t r u  a determina albinele să lu c rez e  
In s e c ţ iu n i este u rm ă to a re a :

Se adună în cuibul de jos — e vorba 
de stupul multietajat şi Dadant dublu
— toţi fagurii cu puiet căpăcit, lăsînd 
acolo şi matca. Apoi se pune deasupra 
o gratie Hannemann şi un magazin 
B p e c ia l cu secţiuni; peste acestea se 
aşază cel de-al doilea corp plin cu 
albine şi faguri cu puiet necăpăcit. 
Dacă în acest corp mai BÎnt şi rame 

goale necompletate cu miere, ele se 
ecot şi Be înlocuiesc cu rame pline de

la rezervă. In felul acesta albinele 
neavînd unde pune mierea, căci jos 
puietul cu rame este complet căpăcit, 
iar sus se află faguri plini cu miere 
şi puiet necăpăcit, sînt nevoite să 
depoziteze mierea în secţiuni. Numai 
aBlfel albinele pot fi determinate de la 
început să lucreze acolo; o dată ce 
însă pornesc la lucru şi culesul este 
bun, nimic nu mai pare a le stingheri. 
Peste corpul dc sus cu puiet necăpăcit 
se mai pune încă un magazin special 
cu secţiuni. Cînd albinele au terminat 
primul magazin cu secţiuni ce Btăteau 
peste cuib, se coboară în locul lui cel 
cu secţiunile goale de sus, aşezîndu-1 
sub cel deja plin. La un cules bogat, 
îl completează şi pe el. Spre sflrşitul 
culesului, pentru ca să nu rămînă 
secţiuni neterminate şi deci necăpăcite 
complet de albine, apicultorul schim
bă locul celor necăpăcite de la margini 
şi le mută la mijloc. O secţiune neter
minată şi deci necăpăcită este fără 
valoare, căci mierea din ea se poate 
altera cu timpul, fiind în contact 
direct cu aerul, iar amatorii se feresc 
să cumpere un fagure cu miere care 

nu le inspiră încredere. Dacă, folosind 
schimbarea locului secţiunilor albi
nele nu le mai completează, iar sezonul 
de cules este pe sfîrşite, nu rămîne 
decît ca Btuparul să dea albinelor In 
hrănitor, seara tirziu, cîteva kilograme 
de miere de cea mai bună calitate, şi 
astfel ele completează secţiunile, căpă- 
cindu-le.

Cind culesul este insă mare şi albi
nele lucrează activ şi la secţiuni, 
stuparul nu va mai fi preocupat la 
început de căpăcirea secţiunilor, ci 
va introduce un alt magazin specia) 
cu rame goale sub cel aproape plin, 
dar întotdeauna deasupra cuibului 
care va fi, bineînţeles, despărţit de
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magazinul cu secţiuni prin gratie 
Hannemann.

Mierea şi industrializarea ei. încă 
din cele mai vechi timpuri mierea a 
avut multiple întrebuinţări. In afară 
de consumul direct mierea se poate 
trasnsforma în hidromel, oţet or rachiu 
de miere, despre care s-a scris la locul 
respectiv In prezenta lucrare. De ase
menea, mierea intră în componenţa 
fabricării celui mai fin săpun de toale
tă, precum şi în diferite reţete pentru 
cosmetică, paste de dinţi şi alte 
preparate similare. In arta culinară, 
la prepararea dulciurilor, mierea a 
fost singurul zahăr folosit pină la 
apariţia celui fabricat din trestie sau 
Bfeclă. Şi acum sint nenumărate reţete 
în care se foloseşte mierea, preferind-o 
zahărului. In gospodăria casei mierea 
este folosită, in lipsa unui frigider, 
la păstrarea alimentelor. De exemplu, 
In Africa, localnicii păstrează carnea 
săptămini Întregi introdusă intr-un 
vas cu miere; înainte de a fi gătită 
se scurge de miere, se spală şi se 
prepară. Prospeţimea ei este absolut 
intactă.

Mierea şi falsificarea ei. Lăcomia 
unor oameni necinstiţi face ca acest 
preţios aliment pentru sănătatea omu
lui să fie oferit la consum preschimbat 
Intr-un amestec dulce, căruia i s-au 
luat o mare parte din calităţile sale de 
bază. Insă analiza mierii (V.n.) desco
peră pe falsificatori, care pot fi urmă
riţi conform legilor. Fasificările se fac 
cu zahăr invertit, cu glucoză şi sirop 
de feculă, ale căror analize nu intră 
In preocupările noastre.

De cele mai multe ori, mierea este 
diluată cu apă caldă. In afara mijloa
celor simple arătate la analiza mierii, 
falsificarea se mai poate descoperi prin 
următoarea metodă: se cintăreşte un 
vas gol luindu-i tara, apoi se toarnă

în el exact un litru de miere, după 
care se recintăreşte. Cum greutatea 
unui litru de miere este Intre 1,402— 
— 1,443 kg, se poate stabili conţinutul 
de apă adăugat, consultind datele de
mai jos:
Greutatea In 
g a unui li' 
tru de miere

Conţinutul 
normtl de 
•pi In %

GreuUle* In 
g t unul litiu 

da miere

Conţinutul 
nonoil de »pi In %

1,443 16 1,418 20
1,436 17 1,409 21
1,429 18 1,402 22
1,422 19 1,400 23

Deci cu cit va fi mai multă apă în 
mierea examinată, cu atît densitatea 
ei va fi mai scăzută, raportindu-se 
rezultatul la scara arătată mai sus. 
Analizele chimice se fac numai intr-un 
laborator de chimie şi cu personal 
specializat in analiza produselor api
cole.

Mierea ca aliment şi medicament.
Mierea are o mare însemnătate In 
alimentaţia omului; glucoza şi fruc
toza, adică zaharurile cele mai asimi
labile de către organism, trec direct 
in circuitul sangvin fără nici un efort 
pentru ficat, constituind acolo, sub 
formă de glicogen, o rezervă indispen
sabilă sănătăţii. De asemenea, sub
stanţele minerale ce le conţinc oa, sînt 
un reconstituent organic deosebit.

Fiind un aliment producător de 
energie calorică, cercetătorii au Bta- 
bilit diferite tabele comparative intre 
miere şi alte alimente: legumele şi 
fructele dau 20—30 calorii, laptele 
60, carnea 100, plinea 250, mierea dă 
peste 300 de calorii

Mierea este foarte bună pentru oame
nii obosiţi, surmenaţi, cei ce lucrează 
cu cifrele, neurastenici, cei care mun
cesc mult noaptea, şi mai cu seamă 
pentru sportivii care fac eforturi mus



M IEREA 113 M IEREA

culare mari. De aceea, pe drept cu- 
vlnt, spune A. C a i 1 1 a 8 că: „este 
greu să se facă o delimitare, unde 
sflrşeşte alimentul şi unde Începe me
dicamentul, pentru cel care consumă 
miere".

J e r v i 8 D. C. (Canada) preci
zează că: „mierea este un aliment 
care provoacă căldură, creează energie 
şi ajută la formarea unor ţesuturi din 
corp; mai mult, ea aduce organismului 
substanţe pentru formarea enzimelor 
şi altor fermenţi biologici, ce ajută 
la arderea şi transformarea alimente
lor în organism, pentru a-i da energie 
şi căldură*1.

Dar mierea este bună să fie consu
mată nu numai ca aliment. Ea ajută 
bolnavilor de toate virstele şi în multe 
afecţiuni. Fiind un produs natural, 
prin consumul Bău, redă organismelor 
uzate sau bolnave elemente de recon
stituirea celulelor şi vindecarea dife
ritelor afecţiuni. Cercetătorii au sta
bilit chiar diferite soiuri de miere 
specifice afecţiunilor respective şi au 
găsit că, de pildă, mierea de brad 
este bună pentru cei care suferă de 
afecţiunile căilor respiratorii, căci ea 
conţine terebentină, care dizolvă mu- 
cozităţile. Se foloseşte deci în răceli, 
tuse, gripă etc. Mierea de pădure con
ţine 4,1—8,7 mg fier, care este un 
cunoscut reconstituant al gobulelor 
roşii. A. C a i 1 1 a s socoteşte că 
„manganul din mierea de pădure este 
un catalizator, aceelerează procesele de 
fermentare intestinală. De asemenea, 
această miere conţine diferite săruri 
foarte folositoare, ce se asimilează 
complet şi activează procesele de nutri
ţie şi schimburi". Cercetători de seamă 
din lumea medicilor şi clinicienilor 
au găsit că mierea de izmă este bună 
pentru afecţiunile de stomac şi intes
tine; cea de iarbă neagră pentru ane

mici, clorotici şi In afecţiunile siste
mului nervos; cea de tei are însemnate 
calităţi liniştitoare şi este prescrisă de 
medici oamenilor nervoşi care au 
insomnii. De asemenea, toţi aceşti 
cercetători consideră că mierea de 
levănţică, care are un bogat conţinut 
de fosfat de fier, este bună pentru 
anemici şi cei epuizaţi fizic şi nervos. 
Mierea de verigariu sau cea de salbă 
moale este bună pentru stomac şi 
intestine, fiind laxativă; două linguri 
din ea, luate după masă, au efectul 
unui purgativ. E de asemenea laxativă 
şi mierea de cruşin — Rhamnus fran- 
gula. Cea de păducel este bună pentru 
afecţiuni cardiace.

Mierea este, de asemenea, pentru 
bătrîni şi copii, un bun laxativ. Ea 
nu fermentează in intestin, aşa cum se 
Intimplă cu alte zaharuri, fiind foarte 
repede absorbită de organism. De 
asemenea, mulţi medici recomandă 
mierea în tratamentul ulcerului gas
tric şi duodenal.

Cei ce suferă de insomnii, dacă iau 
seara la culcare două linguri de miere 
într-un pahar de ceai cald de tei, dorm 
un somn liniştit căci „tulburările 
somnului se datoresc în mare parte 
unei digestii grele, anevoioase, unor 
procese de infecţii latente sau active 
ce se fac in intestine şi dau întregului 
organism, prin marele simpatic, o 
stare de nelinişte care tulbură somnul" 
(A. C a i 1 1 a s).

In bolile de ficat mierea este foarte 
bună, căci glucoza ce o conţine măreşte 
proporţia de glicogen, ceea ce contri
buie ca organismul să fie pus în stare 
de apărare contra infecţiilor. Chiar şi 
in diabet, mai ales în cel incipient, 

mierea este recomandată tn cantităţi 
mici.

Mierea, de asemenea este salutară 
In otrăvirile cu ciuperci care-şi produc
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efectul lor fatal datorită falinii, o 
otravă puternică ce descompune glo
bulele roşii. Dacă se redă singelui 

doza de glucoză pe care a distrus-o 
otrava, folosind o mare cantitate de 
apă saturată cu miere pe care bolnavul 
o înghite, el este scăpat de la moarte. 

In clinici mierea se înlocuieşte cu 
glucoză pură în acelaşi scop.

Efectul biologic al mierii, arată 
cercetătoarea elveţiană A n a  M a u- 
r i z i o „se datoreşte nu numai con
ţinutului său bogat în zahăr direct 
asimilabil, dar şi conţinutului de 
enzime şi materii inhibitoare; totoda
tă ea conţine substanţe eficiente care 
poartă denumirea dc c o m p o n e n 
t ă  c h o l i n e r g i c ă .  Această com
ponentă, probabil identică cu acetil- 
colina, are un efect specific asupra 
activităţii inimii, circuitului sanguin 
şi a ficatului, atlt la om, cit şi la 
animale“ .

Date fiind constatările de mai sus, 
privitoare la calităţile excepţionale ale 
mierii pentru sănătatea omului, cit şi 
cele cunoscute, privind transformările 
suferite de substanţele dulci în trecerea 
lor prin guşa albinelor care le incor
porează anumiţi fermenţi, enzime şi 
diastaze, cercetătorii francezi şi sovie
tici s-au gîndit că ar fi foarte bine 
dacă anumite extrase de plante bogate 
în săruri minerale ca: fosfatul de fier, 
glicerofosfatul de calciu şi altele ar fi 
date albinelor in sirop în proporţie 
care să nu depăşească 4%; albinele 
prelucrînd acel sirop medicamentos şi 
transformîndu-1 în miere medicamen
toasă, îl face mai asimilabil organis
mului uman. De pildă, în Franţa, în 
farmacii, se vinde un medicament 
numit Miramiel care s-a experimentat 
cu mare succes în clinicile din Paris. 
In mod practic operaţia se face astfel
— „se pune într-un vas mare substan

ţa medicamentoasă cu sirop, se aşază 
la o distanţă de cîteva sute de metri 
de stupină, pentru ca în timpul 
zborului de la hrănitor şi pînă la 
stup albinele culegătoare să poată 
parţial să transmită siropului şi sub
stanţe din propriul lor organism' 1 
(A. C a i 1 1 a s).

Pentru alte foloase pe care Ie aduce 
sănătăţii omului consumul de miere, 
se va consulta lucrarea „Produsele 
albinelor în sprijinul sănătăţii omului 
de C o n s t. L. H r i s t e a  şi 
dr. M. I a 1 o m i ţ e a n u Ed. 
A.C.A., 1966, Buc.)

MORGENTHALGR OTTO, născut in 1888 
in Elveţia. Cercetător de seamă, mai 
ales în nosemoză şiacarioză. Director 
la Secţia de bolile albinelor în Liebe- 
feld. Profesor de apicultură la facul
tatea de medicină veterinară elve
ţiană. Reprezentant activ în Apimon- 
dia.

MUŞTAR, alb sau galben, muştar 
brun, rapiţă albă, Sinapis alba, este 
o plantă oleaginoasă din fam. Cruci- 
ferae bună meliferă, care se aseamănă 
mult cu muştarul de cîmp Sinapis 
arvensis, care creşte natural prin ţoale 
culturile. Tulpina sa ramificată pă
roasă nu creşte mai mare de 60—70 cm; 
frunzele cu peţiol au 3—7 lobi ovali 
sau alungiţi. Florile, în număr mare, 
sînt galbene — aurii şi stau aşezate in 
raceme la vîrful ramificaţiilor. O 
plantă poate avea de la 900 la 2 000 
de flori. Albinele culeg de la muştar 
mult polen, plin de substanţe hrăni

toare. De asemenea nectarul florilor,, 
pe care ele 11 secretă la baza Etamine
lor, este abundent. Înfloreşte în mai, 
înainte de înflorirea salcîmului sau 
coincide cu aceasta. In anii secetoşi, 
fiecare floare dă 0 , 2  mg, dar în anii
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cu umiditate mărită poate să producă 
pină la 0,56 mg nectar. Cind timpul 
este cald şi umed, floarea secretă prin 
patru glande nectarifere, In loc de 
două4 Concentraţia de zahăr In nectar 
este de la 0,04—0,09 mg. Producţia 
de miere la ha este de 40—150 kg, 
In raport de timp. Pe vreme ploioasă 
şi cu căldură, producţia este maximă. 
Temperatura aerului uscat concentrea
ză mult nectarul, iar albinele culeg

atunci mai puţin de la muştar. Mierea 
are o culoare galbenă-deschis, cu o 
aromă plăcută, cu un gust uşor Înţe
pător la Început. Dacă este lăsată 
1 0 — 1 2  zile In maturator, pierde acest 
defect. Ea se cristalizează insă după 
20—25 zile de Ia extracţie şi de aceea 
este bine ca, după limpezire, să fie 
trecută direct in bidoane, care uşor 
pot fi puse apoi la căldură pentru 
lichefiere.



N
NAPII porceşti, broajbe, mere de 

pămînt, piciorcă, napi turceşti Helian- 
tkus tuberosus, din fam. Compositae, 
e o plantă vivace care se cultivă pentru 
tuberculii ei consumaţi de om, dar 
mai cu seam ă pentru hrana animalelor.

Însemnătatea acestei plante pentru 
albine constă In faptul că napii încep 
să înflorească din iulie şi ţin pînă în 
octombrie, dînd polen din belşug şi 
ceva nectar, care e chiar bogat cînd 
vara e ploioasă. In felul acesta albi
nele au la dispoziţia lor toamna, deci 
într-o vreme cînd ele nu mai găsesc 
alte resurse de polen, o posibilitate de 
cules şi mai ales de stimulare pentru 
creşterea şi extinderea puietului, ce va 
asigura colonii puternice pentru iarnă. 
Polenul de napi, colectat in colectorul 
de polen, se păstrează foarte bine şi e 
un stimulent de primăvară de prim 
ord in .

NARCOTIZAREA ALBINELOR. V.n. 
Anestezia

NECTARUL. Florile au glande interne 
nectarifere intraflorale — spre deose
bire de glandele nectarifere extra- 
florale care se găsesc la unele plante

sau arbori, pe părţile aeriene ale lor: 
pe frunze, pe peţiolul lor sau pe ra
muri. V.n. Mierea, mierea extraflo
rală. Glandele nectarifere se află, la 
cele mai multe plante, la baza ovaru
lui, sau la baza petalelor. In potirul 
florilor se adună zaharurile diluate cu 
un procent foarte variat de zahăr şi 
apă, ce au străbătut ţesutul foarte 
fin al glandelor nectarifere, compus 
din celule mici, cu membrane foarte 
subţiri, pline cu plasmă.

Elaborarea nectarului are loc, la 
majoritatea florilor, în momentul cind 
se deschid sacii cu polen şi el constituie 
o atracţie pentru insectele Îndemnate 
să vină spre flori ca să le ajute la 
fecundare, legare şi formarea viitoa
relor seminţe. Florile atrag prin culori 
ce impresionează ochii compuşi ai 
albinelor şi ai altor insecte, cit şi prin 
substanţele volatile ce formează aroma 
nectarului şi impresionează organele 
mirosului. Botaniştii au stabilit chiar 
că este o corelaţie strinsă între inten
sitatea acestor arome volatile şi con
centraţia de zahăr ce se găseşte în 
nectar. Cu cit aceasta e mai parfumată, 
cu atit concentraţia de zahăr e mai 
mare. Pe suprafaţa glandelor nectari-
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fere se văd numeroase organe mici 
denumite stomate. Ele sînt alcătuite, 
fiecare, din cite două celule aparte, 
Intre care se află un orificiu îngust 
prin care aerul de la exterior comunică 
cu interiorul ţesuturilor. Cind planta 
nu trebuie să producă nectar, ci zahă
rul să fie acumulat, nu ies prin aceste 
orificii decît vapori de apă. Seva vine 
din b o I prin rădăcini şi trece prin 
ţesuturile plantei încărcată cu soluţii 
de săruri: fosfaţi, azotaţi, carbonaţi 
etc. Ea urcă pînă la frunze, unde are 
loc un proces de asimilaţie prin feno
menul de fotosinteză. Apoi seva coboa
ră pe aceleaşi căi sub formă de sucuri 
zaharate dacă înflorirea e mai tîrzie, 
depozitîndu-se ca rezervă nutritivă. 
Atunci cînd planta e in floare — ele 
trec direct în ovarul florilor pentru a 
alimenta seminţele. In această din 
urmă situaţie, sucul zaharat, trecînd 
prin glandele nectarifere, îşi măreşte 
cantitatea de zaharoză, dar sub acţiu- 
unea unor fermenţi aflaţi in potirul 
florilor, se constată un început de 
descompunere a zaharozei Sn două 
zaharuri simple: glucoză şi fructoză; 
acest proces se va amplifica mai mult 
în guşa albinei. Secreţia de nectar 
apare in picături care se adună Sn 
potire Sn cantităţi cu atit mai mari, 
cu cît afluxul de sevă este mai intens. 
Lichidul zaharat nu vine Sn glande 
decSt atunci cînd planta are condiţii 
prielnice pentru transpiraţie. Atunci 
glandele nectarifere descarcă în pică
turi infime din prisosul proviziilor de 
zahăr o cantitate mai mare sau mai 
mică de suc zaharat. Transpiraţia plan
tei — după H o me l  — eun  fenomen 
ce se produce zi şi noapte şi care se face 
pe Încetul, prin evaporarea apei, care 
străbate organele ei ce sînt In directă 
atingere cu atmosfera. Sub influenţa 
luminii şi absorbţia razelor calde ale 
soarelui de către clorofila din frunze,

se produce în timpul zilei un a lt 
fenomen, şi anume o evaporaţie activă 
a apei din plantă. Transpiraţia pro
voacă în plantă o foarte vie circulaţie- 
a apei, pe care rădăcinile o sorb din 
pămînt; de îndată ce vine noaptea, 
echilibrul acesta se strică; transpi
raţia prin cuticulă continuă mai do
mol, dar cea prin stomate (stomatală)1 
încetează, căci lipseşte lumina soare
lui care s-o producă. Atunci seva 
care se adună mereu in ţesuturi şi nu 
mai poate fi evaporată se „strecoară11 
prin ele, trece prin glandele nectari
fere, se filtrează prin stomatele lor 
ce sint încărcate cu materii zaharoase- 
şi se adună sub formă de suc dulce 
în potirul florilor sau in alle zone 
de exudaţie ale plantei; de acolo, 
dimineaţa şi în unele orc ale zilei, 
albinele se grăbesc să-l culeagă. Acesta 
este nectarul. El însă nu este numai 
un produs zaharat, glucidic, ci in 
c o m p o z iţ ia  sa găsim acizi organici,, 
aminoacizi, compuşi fosforici, uleiuri 
volatile, care-i aau o aromă diferită 
de la B p ec ie  la s p e c ie , precum ş i unele 
enzime, care de fapt au o componenţă 
proteică, enzime care ajută nectarului 
la transformarea lui în miere, împreu
nă cu cele pe care organismul albinei 
le produce. Abundenţa şi calitatea 
nectarului sint trăsături ereditare ale: 
fiecărei specii de plante în parte. 
Aceste deosebiri apar nu numai între 
diferitele specii, ci şi în cadrul diferi
telor varietăţi sau populaţii care for
mează o specie.

Fenomenul variaţiei producţiei de 
neclar in floare se manifestă foarte 
des nu numai la începutul sau sfîrşitul 
unei înfloriri; chiar şi în cursul unei 
zile nectarul afluează, se resoarbe sau 
se pierde, ori are o concentraţie mai 
mare sau mai mică de zahăr, datorită 
anumitor condiţii fenologice. In mod 
obişnuit secreţia cea mai bogată şi cu
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concentraţia cea mai ridicată de zahăr 
e atunci cind se deschid anterele cu 
polen şi stigmatul e gata să primească 
elementul fecundator, care e polenul. 
La alte flori — cum e de pildă facelia, 
albinele neglijează florile abia des
chise, căci ele preferă să cerceteze pe 
cele care au Înflorirea aproape termi
nată ; atunci, deşi nectarul e mai puţin 
în potire, el are o concentraţie mai 
mare de zahăr. Nu întotdeauna o 
plantă meliferă dă o producţie mare; 
uneori culesul este inexistent. De pildă 
în 1957 s-a observat că salclmul în 
plină înflorire nu era de loc cercetat, 
iar albinele recoltau nectar de la 
flora spontană crescută pe marginea 
-drumului. Examinind cauzele acestui 
fenomen neobişnuit, s-a stabilit că în 
luna aprilie cînd mugurii florali abia 
se deschideau, a căzut o brumă groasă.

Inflorescenţelor le lipseau vlrfurile 
ciorchinilor, de parcă erau retezate 
toate de la jumătate. Bruma a distrus 
vîrful mugurelui floral, acţionlnd şi 
asupra restului din mugure care, deşi 
a Înflorit, nu a produs nectar de loc.

Cantitatea mai mare sau mai mică 
de nectar în potirul florilor depinde, 
-de asemenea şi de alţi factori: de 
vlrsta plantelor, de structura ţesutu
lui nectarifer, de aşezarea florilor pe 
plantă şi de condiţiile proprii fiecărei 
flori. Sint flori cu cantităţi Însemnate 
de nectar, cum e de pildă rostogolul, 
Echinops sphaerocephalus, care dau de 
la 2—6 mg nectar şi deci, culegîndu-1 
numai de la 10—30 de flori, o albină 
Îşi poate umple guşa, ţinlnd seama că 
ea poate transporta la un drum pină 
la 0,069 g. Altele, cum sînt cele cu 
inflorescenţe compuse, ca la trifoi, 
dispuse în capitule globuloase multi
forme, trebuie să fie cercetate cu 
jButele, ca albina să-şi umple guşa.

Ceea ce atrage in special albinele 
la culesul nectarului din flori e pro

centul mai ridicat de zahăr. Sînt multe 
plante cu nectar abundent, dar sărac 
In zaharuri, pe care albinele 11 recol
tează numai atunci cind nu găsesc în 
cîmp altul mai bogat. Procentul mediu 
de zahăr In diferite soiuri de flori e de 
50%. Unele au numai 8%, iar altele 
ating chiar cifra de 76% care e lim ita 
maximă, cum e de pildă cel de la 
floarea de şovlrv. Cercetătorii au 
aflat valoarea în zahăr şi procente a 
unor plante melifere, stabilind chiar 
tabele privind producţia lor de nectar, 
V.n. Flora meliferă. Pornind de la 
procentul de 8—10% sub care albinele 
nu mai culeg nectarul, s-a găsit de 
pildă că laleaua pestriţă — Fritillaria 
imperialis L., are 10% zahăr în nectar, 
prunul 13%, mărul 22%, teiul 30%, 
vişinul 35%, rapiţa 35%, iedera 55%, 
caBtanul porcesc 68% şi şovlrvul 76%. 
între aceste limite sînt cele cîteva 
sute de plante şi arbori descrişi la 
noţiunile respective, V.n. Flora meli- 
feră.

De asemenea, faptul că majoritatea 
sorturilor de nectar conţin un amestec 
de zaharuri, are o influenţă impor
tantă asupra compoziţiei mierii, fiind
că un anumit amestec de zaharuri 
exercită asupra albinelor o atracţie 
mai puternică decît o concentraţie 
egală cu numai un singur fel de zahăr. 
Cum cele trei zaharuri mai importante 
se găsesc in nectarul plantelor în 
diferite proporţii, atracţia exercitată 
asupra albinelor de fiecare specie de 
plantă depinde nu numai de concen
traţia zaharurilor, ci şi de proporţiile 
relative ale zaharurilor componente. 
Sînt totuşi plante care dau nectar din 
belşug şi totuşi albinele nu pot să 
profite de el, potirul florilor fiind 
prea adine faţă de lungimea trom
pelor. Vlrsta plantelor are şi ea o 
influenţă mare în producţia de nectar. 
De pildă, într-o pădure cu tei
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bfitrîni or prea tineri, florile acestora 
vor da mai puţin nectar decît în 
pădurile cu tei de virstă mijlocie. De 
asemenea, florile de pe vîrfuri, la 
unele plante, conţin o cantitate mai 
redusă de nectar, avînd glandele pro
ducătoare de nectar mai puţin dezvol
tate, dar şi pentru faptul că înfloresc 
mai tlrziu, clnd planta şi-a epuizat 
în parte rezervele.

In privinţa celorlalte condiţii în 
legătură cu factorii externi cercetă
torul francez Bonnier a găsit că varia
ţia cantităţii de nectar e foarte mare 
în aceeaşi floare.

Intr-adevăr, cantitatea de nectar din 
floare e in legătură directă cu ora din zi 
clnd nectarul e mai mult sau mai puţin 
abundent; cu umiditatea sau uscăciu
nea aerului; cu cantitatea apei din 
sol pe care planta o are la dispoziţie 
in momentul oportun; cu compoziţia 
terenului, natura solului, starea lui 
hidrologică şi bogăţia elementelor nu
tritive solubile; cu acumulările de 
substanţe zaharoase realizate In ţesu
turile plantei sau arborelui, cu un an 
înainte; cu climatul şi aşezarea plan
tei în raport cu altitudinea; cu expu
nerea mai mult sau mai puţin la 
Boare, care determină intensitatea fe
nomenului de fotosinteză in frunzele 
plantelor şi acumularea substanţelor 
nutritive, care se cheltuiesc parţial 
la formarea nectarului. Totodată e in 
directă legătură şi cu acţiunea vintu- 
lui şi intensitatea lu i; cu frecvenţa 
vizitării plantei de către insecte etc.

Intr-un timp cînd barometrul arată 
„timp frumos şi statornic11 cantitatea 
de nectar a aceleiaşi flori, în mod obiş
nuit, scade puţin cite puţin la ora 15, 
pentru ca să se urce spre seară.Această 
creştere continuă se produce toată 
noaptea, pină la răsăritul soarelui.

Factorii care influenţează cantitatea 
de nectar în raport cu condiţiile clima

terice şi meteorologice. C ă l d u r a  
normală, în condiţii de umiditate 
atmosferică potrivită, favorizează o 
secreţie mai abundentă a nectarului 
de către plante. In nopţile calde, 
urmate de zile noroase, nectarul abun
dă în potire.

R ă c i r e a  b r u s c ă  de la sflr
şitul primăverii, care adesea coboară 
temperatura aerului sub nivelul obiş
nuit din timpul înfloritului, fac Bă 
scadă foarte mult producţia de nectar, 
mai ales cînd solul nu are umiditate 
suficientă. In schimb plantele însă- 
mînţate in toamnă, ale căror seminţe 
au trecut printr-un proces de iarovi- 
zare in timpul iernii, dau nectar chiar 
la temperaturi mai joase.

P l o i l e  care cad în timpul înflo
ritului spală nectarul la unele specii 
de flori, mai ales la cele ale căror 
cupe stau în sus; apa de ploaie dimi
nuează procentul de zahăr sub 8%, iar 
albinele nu culeg obişnuit un nectar 
cu o concentraţie atît de redusă. 
Ploile abundente ce cad spre sflrşitul 
verii şi Începutul toamnei favorizează 
formarea rezervelor de zahăr în ţesu
tul plantelor, în bulbi sau în tulpini,. 
V.n. Analiza amidonului.

In schimb o secetă prelungită din 
vară şi toamnă are o influenţă nega
tivă pentru producerea de nectar in 
anul următor, mai ales cind iarna nu a 
căzut zăpadă abundentă.

D e s c ă r c ă r i l e  e l e c t r i c e  
şi tulburările atmosferice, In mod 
obişnuit sînt favorabile sccreţiei de 
nectar.

L u m i n a  s o l a r ă  are o de
osebită Însemnătate in producţia de 
nectar. Cercetătorul M.F. S e m e ţ-  
k o v a urmărit vizitele făcute de 
albine florilor unor arbori luminaţi 
de soare, faţă de cei care primeau 
lumina difuză fiind umbriţi. In 20 
de minute florile luminate au fost



N E C T A R U L 120 NECTARUL.

vizitate de 11 albine, iar celelalte 
numai de 4,8 albine. Aceasta se dalo- 
reşte faptului că albinele sînt impre
sionate mai cu seamă de florile care 
reflectă mai intens razele ultravio
lete, cum e cazul celor bine luminate. 
Lumina solară influenţează nu numai 
producţia de nectar, dar chiar durata 
Înfloritului. Florile din umbră ale 
tsalcîmului cu înflorire continuă, selec
ţionat şi Înmulţit la Godolo (Ungaria) 
îşi termină înflorirea la jumătatea lui 
iunie, pe cind florile luminate îşi 
continuă înflorirea pină la 15 august, 
deci cu două luni mai mult. Sint şi 
■excepţii de la această regulă — de pildă 
florile umbrite de la zmeur dau mai 
mult nectar decît cele care sînt expuse 
permanent la lumina solară.

Lumina este importantă şi din 
punctul de vedere al posibilităţii 
efectuării fotosintezei, datorită căreia 
este posibilă transformarea substan
ţelor brute din plante şi seva elabo
rată. Lumina este unul din factorii de 
■care depinde asimilarea bioxidului de 
-carbon, deci cantitatea hidraţilor de 
carbon produşi, adică a amidonului şi 
a zaharurilor. Partea de lumină folo
sită de plante in scopul de mai sus 
poartă numirea de radiaţie fiziologică.

î n g h e ţ u r i l e  U r z i i  de pri
măvară distrug adeseori mugurii flo- 
Tali ai diferiţilor arbori, care elabo
rează nectar într-o măsură foarte 
redusă cînd înfloresc parţial sau chiar 
■de loc.

Cînd temperatura nu e chiar aşa de 
redusă încit să distrugă complet şi 
-vizibil plantele, ci este cu 1—2°C mai 
Tidicată decît limita minimă, aceasta 
le debilitează aşa de tare, incit nu se 
mai produce nectar. Spre exemplu, 
florile de salcîm sint extrem de sensi
bile la îngheţurile şi răcelile tirzii. 
S-a observat că, deşi exista o mare 
abundenţă de flori şi condiţiile pentru

producţia de nectar erau îndeplinite, 
totuşi unele porţiuni de păduri nu 
produceau nimic. Acestea erau tocmai 
acelea unde un curent mai rece, în 
cursul primăverii, a debilitat în aşa 
măsură florile, Incit acestea nu mai 
produceau acolo nectar în acel an.

V l n t u l acţionează direct asupra 
producţiei de nectar mai ales cînd 
bate cel de la sud, uscat şi fierbinte, 
evaporlnd o mare parte din nectarul 
florilor, în special la florile cu glandele 
nectarifere mai expuse, ca hrişcă, teiul, 
zburătoarea etc.

R o u a are un rol de seamă în 
producerea nectarului. Roua depinde 
mai întli de existenţa vaporilor de apă 
în atmosferă. Aceasta este posibil nu
mai dacă nu ne găsim într-o perioadă 
de secetă prea mare. Ea se produce 
atunci cind, după zile călduroase, 
urmează nopţi răcoroase, cu cer 
senin, cu atmosferă liniştită, fără vînt. 
In această împrejurare se produce jos, 
la faţa pămîntului, o răcire a păturii 
de aer.

C e a ţ a  ş i  n e g u r a sînt vapori 
de apă, mai mult sau mai puţin denşi 
care plutesc în aer, aproape de pămlnt, 
tulburînd transparenţa aerului.

La majoritatea plantelor acţiunea 
lor este negativă, adică păgubitoare 
asupra producţiei de nectar. Busuiocul 
de mirişte, spre exemplu, ce înfloreşte 
in luna august şi septembrie, este 
foarte sensibil la ceaţă şi cu atit mai 
mult la o negură puternică. Imediat 
producţia de nectar încetează şi necta- 
riile plantelor nu-şi mai reiau activi
tatea. După o zi de cules bun, în ziua 
următoare începe dintr-o dată furti
şagul.

După zile repetate cu negură groasă, 
secreţia de nectar a plantelor încetează 
iar sezonul apicol activ se poate con
sidera încheiat.
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U m i d i t a t e a  a e r u l u i  e 
şi ea deosebită, căci in condiţii egale 
de sol cantitatea de nectar se măreşte 
cînd umiditatea aerului e mai mare. 
Naturalistul Bonnier a pus în două 
vase cite o floare de iarbă neagră; 
prima — A — a fost lăsată în aer 
liber, higrometrul arălînd 65% umi
ditate şi s-au extras de la ea în 24 de 
ore 18 mraa de nectar, pe cind la cea 
de-a doua floare — B — ţinută sub 
un clopot de sticlă cu o stare liigro- 
metrică de 98%, cantitatea de nectar 
a fost de 47 mm3.

N a t u r a  s o l u l u i  ş i  c o m 
p o n e n ţ a  l u i  are mare însem
nătate in producţia de nectar. Autorul 
avînd două stupine la salcîm: una 
în pădurea Mihai Bravu (Brăila), 
plantată, pe sol compact in cea mai 
mare parte, iar alta în Berteşti, 
numai la 7 km depărtare de prima, 
dar plantată pe teren nisipos, a recol
tat 19 kg miere media de stup de la 
prima, iar de la cea de-a doua 28,5 kg 
miere de stup. Deci compoziţia solu
lui dă variaţii însemnate în producţia 
nectarului. Lucerna şi sparceta dau 
producţii mari de nectar în terenuri 
calcaroase muştarul de asemenea. 
Acesta a dat mai mult nectar in terenul 
calcaro-nisipos şi calcaros, decît cel 
de pe terenul argilos; hrişcă — din 
contră — dă mai mult nectar în tere
nul argilo-silicos decît în cel calcaros. 
Facelia preferă un sol argilos sau argi- 
lo-nisipo6. Drobuşorul şi lucerna dau 
mai mult nectar pe terenul calcaros. 
Floarea-soarelui secretă mult nectar 
pe terenurile cu cernoziom şi aluviuni 
bogate. In concluzie, fiecare specie 
de plante produce nectar în cantitate 
sporită, dacă necesităţile acesteia sînt 
satisfăcute dc caracteristicile solu
lui.

O b u n ă  a g r o t e h n i c ă  apli
cată plantelor melifere cultivate şi

mai ales cînd li se dau îngrăşăminte 
organice şi minerale are mare însem
nătate în producţia nectarului. De 
pildă, la unitatea agricolă de stat 
Alba, regiunea Bucureşti, parcela 
de facelia, căreia i s-au dat 150 kg 
de superfosfat, a avut o înflorire 
de trei ori mai abundentă, iar 
numărul de albine pe m2 ce au vizitat 
parcele diferite a fost cu 180% mai 
mare. Cercetători din Anglia dlnd 
plantelor melifere oligoelemente m i
nerale, ca bor, molibden, vanadiu etc.r 
producţia de nectar la ha a fost mult 
mărită. Fiecare plantă reacţionează 
la lipsa anumitor oligoelemente.

De asemenea cercetătoarea G.A. 
B u h a r e v a  a dovedit că dacă se 
tratează seminţele de hrişcă înainte 
de insămînţare cu bor, zahărul din 
neclar creşte cu 19%. In consecinţă 
plantele au fost cercetate de albine 
cu 52% mai mult faţă de un ogor 
martor cu seminţe netratate, şi ca 
rezultat final producţia de boabe a 
fost cu 289 kg mai mare.

Problema de a şti care îngrăşăminte 
exercită cea mai mare influenţă asupra 
producţiei de nectar la plante, are o- 
mare importanţă practică şi teoretică. 
S-a stabilit, că îngrăşămintele fosfa- 
tice şi mai ales potasice influenţează, 
evident secreţia de nectar. Efectul 
îngrăşămintelor minerale complete, 
este şi mai favorabil. Administrarea 
îngrăşămintelor in mai multe reprize, 
mai ales combinate, contribuie la o 
substanţială sporire a nectarului se
cretat.

Dar sporirea producţiei globale de 
nectar la hectar se poate obţine şi pe 
calea sporirii numărului de flori, care 
are o mare importanţă, la cele mai 
multe plante, cind azotul este asociat 
şi cu alte îngrăşăminte. Ingrăşămintu) 
complet produce un spor mediu de 
aproape două ori la totalitatea flori
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lor, deci şi pe unilatea dc suprafaţă 
producţia de nectar va spori propor
ţional.

Variaţia producţiei de nectar în 
raport de cercetarea florilor de către 
albine. Cu cît o floare este vizitată 
mai des de albinele culegătoare şi 
polenizaloare, cu atît planta trimite in 
glandele nectarifere o mai însemnată 
cantitate de nectar. E ca un răspuns 
chemării pe care floarea a făcut-o 
albinei ca să vină să o polenizeze, 
căci în felul acesta producţia sa de 
seminţe va creşte, iar puterea de 
germinare şi de vigoare a viitoarelor 
plante va fi mai mare. S-a observat 
aceasta în special la plantele ento- 
mofile. Aşa cum se arată la noţiunea 
zahăr, s-a constatat că o triplă recol
tare a nectarului dintr-o astfel de 
floare nu numai că dă o cantitate 
sporită dc nectar faţă de florile care 
au fost vizitate numai o singură dală, 
dar şi concentraţia de zahăr a acelei 
flori e cu 95,8% mai mare. De 
asemenea, cu cît autosterilitatea unui 
soi este mai ridicată — după cum 
a constatat cercetătorul sovietic G.A

A v e t i s i a n — cu atit acel soi 
sccrclă mai mult neclar, pentru atrac
ţia insectelor şi asigurarea polenizării 
încrucişate.

Acţiunea negativă a dăunătorilor şi 
bolilor plantelor. Secreţia nectarului 
este influenţată în mod negativ de 
duşmanii şi bolile plantelor. Sint 
anumiţi dăunători care atacă plantele, 
arborii şi pomii producătorii de nec
tar, slăbindu-lc vigoarea şi în cele din 
urmă (listrugindu-i. In timpul evolu
ţiei bolii, capacitatea nectariferă scade 
mult. La salcim, pomi fructiferi etc. 
dăunătorii pot cauza o serioasă dimi
nuare a producţiei de nectar. Pe lingă 
aceasta, uneori insectele înseşi sau flu
turii lor, in caz de invazii masive, 
consumă mari canlităţi de nectar.

Producţia de nectar a diverselor 
plante la ha. Pentru orientarea api
cultorului în căutarea resurselor de 
neclar şi bogăţ ia lui în diferite plante, 
pe o întindere de teren determinată, 
cercetătorul sovietic G u b i n a sta
b ilit un tablou de plante melifere, cu 
productivitatea lor de nectar la ha, 
aşa cum se vede mai jos.

Tabelul 3

PRODUCŢIA DE MIERE LA HA A PRINCIPALELOR PLANTE MELIFERE

D enum ire a  p lante i
P roducţia  Ia ha ,

In  kff
D enum irea  p lan te i

Produoţta la  ha, 

In  kg

Salcîmul 600—1 500 Facelia 360—500
Teiul 600-1 000 Suliina 100—260
Jugastrul 600 Lucerna 25
Glicina 200 Lucerna irigată 250—380
Salcia 120 Borceagul 50—70
Arţarul 160 Sparceta 100—150
Castanul 50 Ceara albinei 260—380
Scoruşul 30 Izma 150
Corcoduşul 40 Roiniţa 120
Migdalul 5 Isopul 60—120
Rugul 6 Busuiocul 200
Cenuşarul 260—380 Zburătoarea 60-200
Păl&mida 70—120 Salvia 200
Scaieţii 160—360 Jaleşul 260
Susaiul 46 Limba mielului 160
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(continuare tabelul 3ţ

D e n u m im  p la n te i
F n d a o ţ la  U  ha , 

!n  k f D e n u m ire »  p lan te i
P ro duc ţia  la  ha, 

In  kg

Mărul 30 Bumbac egipt. 300
Părul 10 Coriandru 200—300
Vişinul 25 Cicoarea 70—120
Prunul 20 Castraveţii 20
Sofora 300 Pepenii verzi 20
Oţetarul 600-800 Ceapa 70
Bradul 12—40 Mătăciunea 150
Agrişul 30 Iarba şarpelui 200—300
Zmeurul 60—100 Urzica moartă 36
Murul 18—26 Sugelul alb 60—60
Hrişcă 30-60 Brusturul 200
Floarea-soarelui 30 Tătarnica 300
Muştarul alb 30 Cruşeţea 36
Napii 30 Urechea porcului 600
Bumbac amer. 66—90

NICOLAESCU N. şi 8T0ENESCU L , in
stitutori din Bucureşti care In 1903 au 
tipărit prima ediţie a valoroasei lor 
lucrări „Călăuza stuparului“ care timp 
de trei decenii a fost un Îndreptar de 
căpătli pentru apicultura românească. 
S-a reeditat de zece ori.

NOSEMOZĂ, sau diareea infecţioasă 
este o boală parazitară a albinelor 
adulte, provocată de protozoarul unice- 
lular Nosema apis, Zander. El aparţine 
clasei Aporozoa, ordinul Microspori- 
dia, genul Nosema, care se trans
mite prin spori. Boala uneori apare 
violent şi cu rezultate dezastruoase, 
alteori lucrează încet, pe nesimţite, 
aşa cum e cazul in cele mai multe 
6tupini. Cînd simptomele apar evi
dente, ea a luat deja o extindere mare 
şi atunci cu greu va fi vindecată.

Cercetătorii, in majoritatea lor, con
sideră că paraziţii acestei boli ar fi 
permanent în corpul albinelor, la fel 
ca tuberculoza la oameni, dar devin 
nocivi numai cînd starea fiziologică 
a coloniei şi condiţiile vitrege meteo
rologice determină înmulţirea parazi
ţilor. E cu atit mai greu de observat,

cu cit in majoritatea lor albinele su
combă în plină activitate şi pier în 
cîmp, mai ales la înccputul primăverii. 
Atunci apicultorii se găsesc dintr-o 
dată în faţa unor colonii rămase cu 
puţină albină, slăbite şi care nu mai 
pot face faţă unei recolte bune. Abia 
tîrziu, în vară, acele colonii se mai re
dresează, dar dacă nu sc iau măsuri 
severe de combatere a pericolului, boa
la va reapare în iarnă şi primăvara 
următoare mai virulentă. De această 
boală, albinele vîrstninc sînt cele mai 
grav atinse; mătcile au la început 
o oarecare rezistenţă organică faţă de 
nosemoză în coloniile puternice, unde 
sint hrănite din belşug cu lăptişor. 
Insă în coloniile slabe ele suferă 
într-o măsură mult mai mare, sau cel 
puţin egală cu albinele adulte. S-a 
observat că în timpul iernărilor în 
afara ghemului, mătcile suferă şi pier 
într-un procent foarte mare, boala 
evoluînd acut.

Parazitul ajunge în intestinul albi
nei sub formă de spori, odată cu
o hrană infectată sau cu apa de 
băut unde sînt spori căzuţi din rezi
duurile eliminate de alte albine bol-
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tiave. Sporul are o lungime in medie 
<ic 5 microni şi o grosime de 2,5 mi
croni cu cuticulă ehitinoasă sub care 
se află un filament polar lung de 400 
microni ce stă in spor ghemuit, în- 
tr-o vacuolă plină cu o masă gelati
noasă. La capălul filamentului polar 
se află un fel de fulg gelatinos care de 
fapt e primul stadiu al parazitului 
amoeboid, denumit planont ce are doi 
nudei. Cercetătorul S v o b o d a  însă 
susţine că acolo ar fi patru nuclei. 
Sporii sînt foarte rezistenţi. Z a n d e r 
i-a putut păstra în condiţii prielnice de 
laborator pină la cinci ani. Ei nu pier 
nici chiar în cadavrul albinei moarte, 
unde pot sta pină la un an. Pe pămint 
sporii mor abia după 5—6 săptămîni, 
dacă sint feriţi de soare care ucide in 
15—30 ore. Lăsaţi iarna afară, în ger, 
trăiesc. 2—4 luni. In pămînt întors, 
vieţuiesc 3 luni; mor însă la căldura 
de 54—65°C după 15 minute. De ase
menea mor după 4 ore într-o soluţie de 
10% formol şi foarte repede intr-una 
de 10% acid fenic. In miere trăiesc 9— 
12 luni. In celulele fagurilor şi in stup 
trăiesc pină la doi ani. Vaporii de acid 
acetic in concentraţie de 90% îi dis
trug în 2—3 zile dacă timpul e cald; 
sub 183C ei mor după 4—5 zile. 
De asemenea vaporii bioxidului de 
sulf şi mai ales acidul sulfuros au un 
efect similar. Prof. Borchert a găsit 
«pori de nosema in coloniile multor 
stupine, sub formă endemică. Ei se 
dezvoltă mai cu seamă în coloniile 
slabe, rău întreţinute şi cu o slabă 
posibilitate de încălzire a cuibului. 
In cele mai multe cazuri, boala stă 
în stare latentă, dar poate scădea ca 
intensitate, sau devine acută în legă
tură cu o serie de factori şi anume: 
gradul de activitate a catalazei glan
delor renale; gradul de infestare al 
coloniei; compoziţia sa structurală, 
condiţii atmosferice favorabile sau

potrivnice, temperatură fără sau cu 
variaţii excesive şi bruşte; aşezarea 
bună sau nepotrivită a stupinei şi 
mai ales apărarea de vint, sau expu
nerea la biciuirea celor aspre şi tăioase. 
De asemenea neliniştea coloniei cauza
tă de dăunători, sint cauze care deter
mină o activitate sporită a paraziţi
lor cît şi lipsa rezervelor de proteine 
organice sau a păsturii din stup. In
tervenţiile inoportune ale stuparului 
pe timp rece contribuie ca acea colo
nie să-şi piardă o parte din căldura 
acumulată, şi înlesneşte dezvoltarea 
parazitului. De asemenea, sint stupari 
care cred că vin în ajutorul albinelor 
hrănindu-le prea din vreme cu hrana 
de stimulare lichidă in primăvară, 
în vederea începerii ouatului măteii, 
dar ci fac mai rău procedlnd astfel. 
Intr-adevăr, o colonie care e atinsă 
de boală în stare latentă, dacă primeşte 
3—4 kg de sirop de zahăr, va cheltui 
cu transformarea lui in miere ultime
le rezerve de enzime şi de proteină 
organică. Atunci albinele, pierzînd 
puterea de rezistenţă, parazitul îşi 
găseşte teren propice spre înmulţire. 
Nu acelaşi lucru se întimplă dacă 
colonia ar fi ajutată în loc de zahăr 
cu 3—4 kg de miere indemnă de mi
crobi, miere pe care albinele numai o 
mută in celulele cuibului cu eforturi 
minime. Clnd se mai adaugă şi un fa
gure cu păstură Ungă fagurii mijlo
caşi, se vine cu adevărat in ajutorul 
acelei colonii nevoiaşe, ameninţată de 
invazia paraziţilor nosemozei.

De asemenea, neputinţa albinelor 
de a-şi face in iarnă un zbor de cură
ţare cel mai tîrziu în februarie- 
martie, e unul dintre factorii care pot 
determina o stare de trecere a bolii 
din latentă în acută. Cercetătorul 
W. Stekee găseşte că este o corelaţie 
foarte strînsă între gradul de infesta- 
ţie al unei colonii în care boala Btft
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latentă şi Împiedicarea zborului de 
curăţare nelngăduit de condiţiile at
mosferice neprielnice, fapt care poate 
duce la totala distrugere a coloniei 
respective.

Contaminarea coloniei şi evoluţia 
bolii cu spori de Nosema apis se face 
pe cale bucală prin mierea şi păstură 
îngerată. Sporii se află pretutindeni 
In stup, iar un mijloc sigur de ve
hiculare a lor e însuşi apicultorul care 
schimbă fagurii cu hrană sau puiet 
de la un stup la altul. De asemenea, 
trîntorii care circulă fără oprelişte 
de la o colonie la alta pot să-i aducă, 
■apoi viespile, dar mai ales fluturele 
de găselniţă ce intră noaptea prin 
stupi, duce sporii pretutindeni, mai 
ales că ei însîşi sint purtători de spori 
în evoluţie sau nu, în organismul lor. 
Un singur spor ingerat odată cu hrana 
sau apa infestată, ajunge în intesti
nul mijlociu. Acolo, sub acţiunea sucu
lui gastric îşi dizolvă cuticula exte
rioară protectoare, trecind in starea 
vegetativă din care cl însuşi a evoluat 
şi apare sub forma amoeboidă de pla- 
nont cu doi nuclei şi cu acel filament 
polar care-i ajută să se poată mişca. 
Numai sub această formă vegetativă 
parazitul se poate înmulţi. El are 
atunci o mărime de 0,7 pină la 0,25 
microni. Locul său de predilecţie 
şi-l alege într-o celulă epitelială a 
învelişului intestinului mijlociu, a 
cărui membrană o străbate. Acolo 
găseşte mediul prielnic pentru dezvol
tare, incit numai după 30 minute nu- 
cleii se contopesc realizînd fenomenul 
de autogamie. Incepînd de atunci pro
toplasma in 3—4 zile îşi măreşte vo
lumul, parazitul trece în cea de a doua 
formă vegetativă ca meront, a cărui 
dimensiune a crescut mult atingind 
între 3,3 pină la 7,5 microni. Aceştia 
se înmulţesc prin diviziune directă, 
terminînd evoluţia sub formă de spor

Schema infestării progresive a intestinului 
albinei cu spori de Nosema apis:

1 — pătrunderea pe cale bucala a sporitor; 2 — 
planonţi şl meronţi invadează celulele epitcliale 
ale intestinului; 3 — intestin complet invadat cu 

spori maturi evacuaţi pe rect (Z a n  d e r)

cu filamentul polar respectiv. Ciclul 
său de dezvoltare e de 72—90 ore, în 
care timp ei invadează organismul 
albinei. Meronţi şi spori au fost gă
siţi şi în glande, în tubii malpighieni, 
in vezicula seminală a măteii şi chiar 
in larve căpăcite. In timp de 30— 
40 zile înmulţirea lor atinge 50— 
60 milioane. în special infestarea tu- 
bilor malpighieni, organe de excre
ţie, măreşte extinderea bolii şi împie
dică funcţionarea lor normală.

Gazda, devenind prea debilitată ca 
să poată susţine atîţia paraziţi, aceş
tia părăsesc victima slăbită şi ies în 
stup sub formă de spori, pe faguri, 
pe polen şi chiar în miere, unde 
s-au numărat într-un gram pină la 
10 milioane. Cea mai mare parte din 
spori se adună in intestinul gros, de 
unde sînt eliminaţi de albinele infes
tate cînd zboară şi astfel se răspîn- 
deşte in natură, pe pămint, plante, 
flori sau apa de băut unde se pot
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Intestin sănătos cu celule epiteliale şi cor- 
pusculi calcificaţi (Z a n d e r)

conserva aşa cum am arătat ante
rior.

Nu orice spor intrat in organism are 
însă această evoluţie distructivă. De
pinde de puterea de rezistenţă a or
ganismului albinelor coloniei atacate, 
ca primii spori deveniţi planonţi, să 
nu se înmulţească, să fie anihilaţi 
şi chiar eliminaţi afară în acest 
stadiu, cînd boala dispare. Dacă al
binele coloniei respective sînt bine 
hrănite, cu rezerve suficiente de pro
teine în ţesutul gras, fosfatul de cal
ciu care reglează aciditatea sucului 
gastric nu-i permite să evolueze. Nu
mai atunci cînd acest element vital 
lipseşte din componenţa sucului gas
tric, iar aciditatea acestuia e modifi
cată, sporii îşi încep opera lor nefastă.

Nosemoză e o boală de sezon, care 
apare şi dispare în anumite condiţii. 
Prezenţa ei însă se consideră că este 
permanentă într-o stupină, care dacă 
e apărată cu măsuri bune de igienă, 
nu poate să-şi ia avlnt. După M i h a i- 
lo v , procentul lunar de infestare a

albinelor ar fi: în ianuarie 8,2%. fe
bruarie 12,4%, martie 18,5%, apri
lie 38,6%, mai 61,7%, iunie 33,8%, 
iulie 18,3%, august 8,6%, septem
brie 2,3%, octombrie 0,1%, noiem
brie 6,1%, decembrie 7,4%.

î n  s e z o n u l  d e i a r n ă tem
peratura în colonie este sub 31°C 
căci lipseşte puietul, iar parazitul 
nu se poate dezvolta. El îşi porneşte 
activitatea de înmulţire şi invadare a 
organismului gazdă, începind de la 
acest minim de temperatură, adică 
de la 31°C—36,6°C. Cind hrana de iar
nă va fi improprie — cum e cazul cu 
mierea de mană — ori cînd mierea s-a 
cristalizat in faguri iar albinele n-o 
pot dizolva din cauza lipsei de apă 
în stup, sau cînd în stup lipseşte păs- 
tura în imediata apropiere a ghemu
lui, boala poate să evolueze în rău.

In general nosemoză e considerată 
drept boala mizeriei, a sărăciei, a lip
sei de păstură în stup, chiar în iarnă, 
dar mai ales a lipsei proteinelor acu
mulate din toamnă în organism, sub 
denumirea de ţesut sau corp gras. 
Aceste deficienţe se răsfring asupra 
puietului crescut într-o colonie bol
navă de nosemoză; obişnuit albinele 
tinere ce se nasc acolo au limba 
mai scurtă. Efectul negativ al bolii 
tulbură atit de mult metabolismul 
albuminic, îneît şi mierea poartă 
marca acestei tulburări organice, căci 
mierea dintr-o astfel de colonie e foar
te săracă în enzime. Boala e influen
ţată negativ şi de unii factori ce ţin 
de condiţiile iernării coloniilor din 
prisacă. De pildă: o greşită aşezare la 
iernat a coloniilor, e un factor determi
nant în virulenţa parazitului. In spe
cial formarea unui exces de umidita
te constituie un mare pericol. In 
atari împrejurări temperatura în in
teriorul stupului coboară brusc, albi
nele sînt silite să consume multă
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hrană pentru a-şi ridica temperatura 
corporală şi cea a ghemului; reziduuri
le excesului de hrană se acumulează; un 
zbor de curăţare in zile calde nu poate 
avea loc, căci albinele sint închise în 
adăpost. In atare situaţie ele sînt ne
voite să le dejecteze în interiorul 
stupului, pe faguri, rame şi puiet. 
Atunci umiditatea în stup se măreşte 
şi mai mult, iar mirosul greu neliniş
teşte colonia. în  schimb, un zbor de 
curăţare determinat de o urcare brus
că a temperaturii şi care se intimplă 
adeseori iarna, zbor pe care îl înlesneşte 
stuparul, aşa cum se va arăta mai 
departe — contribuie la îmbunătă
ţirea situaţiei pe două căi: albinele 
Îşi golesc intestinele pline cu milioane 
de spori, iar cele care au organismul 
invadat de planonţi şi meronţi, zbu- 
rind numai cîteva volte, cad pe ză
padă. Spre uşurarea coloniei, ele nu se 
mai pot înapoia în stup care scapă- 
de aceste albine bolnave. Dacă stu
parul intervine, aşa cum se va arăta 
mai jos, colonia va fi salvată.

î n  s e z o n u l  de p r i m ă v a- 
r ă, cuibul începe să ia o extindere 
mai mare. Temperatura în stup se 
măreşte datorită puietului şi consu
mului mărit de hrană. Concomitent 
insă, paraziţii favorizaţi de această 
condiţie termică, îşi încep înmulţirea 
invadînd organismul.

Glandele faringiene ale doicilor care 
produc lăptişor pentru larve nu se 
mai dezvoltă normal, puietul e rău 
hrănit, albinele slăbesc, viaţa li se 
scurtează, echilibrul hormonal al co
loniei se tulbură, matca infestată 
răsplndeşte miile de spori prin excre
mentele pe care albinele din suita ci 
le curăţă, iar contaminarea se face 
foarte repede, dacă nu sc intervine 
imediat.

Aşa se explică cum coloniile care la 
controlul sumar făcut după primul

zbor de primăvară au fost găsite pe 
9—10 intervale, numai după 10 zile 
s-au înjumătăţit, fără ca în faţa stupu
lui să se vadă prea multe albine moar
te. Ele au murit zburînd în prisacă, 
sau mai departe în căutare de polen 
sau apă.

în  coloniile puternice, deşi albinele 
au fost infestate cu spori încă din 
toamnă sau iarnă, dar care au re
zerve organice suficiente de proteine, 
cît'şi miere şi păstură în stup, fiind 
în acelaşi timp susţinute de stupar 
cu o hrană bogată in albumine şi v i
tamină B2, matca depune multe ouă. 
Ea e bine hrănită, sucul gastric are 
suficient fosfat de calciu, elipsele puie
tului sînt compacte, albinele tinere 
eclozionează viguroase înlocuind pe 
cele infectate care dispar, uzate de 
efortul biologic normal.

Aceste colonii vor întimpina culesul 
principal cu o mare rezervă de albine 
culegătoare şi atunci va fi asigurată 
recolta, iar boala înfrîntă.

!  n s e z o n u l  de v a r ă  căl
dura solară influenţează temperatura 
proprie a albinelor. Activitatea de 
zbor a culegătoarelor ridică mult 
temperatura lor corporală, prezenţa 
puietului pe numeroşi faguri în cuib 
degajă un surplus de căldură de peste 
37,25C, parazitul, in atare situaţie, 
devine latent, iar boala aproape dis
pare. în ţările cu climă mai caldă, cum 
e de pildă Spania, nosemoză face pu
ţine victime, căci soarele asanează 
coloniile prin căldura ridicată de afa
ră şi din stup. Totuşi sint cazuri cînd 
boala îşi face apariţia în plină vară, 
atunci cînd, datorită unei intoxicaţii 
grave a coloniilor cu substanţe fun
gicide aplicate în combaterea dăună
torilor la culturi, păduri sau livezi, 
nosema apare şi completează dezas
trul, dlnd ultima lovitură. Atunci, 
din cauza numărului mic de albine ce
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.A — sănătos; I I  — bolnav

au mai rămas in stup, temperatura 
scăzînd sub nivelul normal, sporii 
germinează şi invadează organismele 
deja slăbite.

1 n s e z o n u l  de t o a m n ă , 
nosema reapare, însă pentru scurt 
timp, între sfîrşitul lui august şi sep
tembrie, fără a face pagube. Ea nu 
se manifestă vizibil niciodată in acest 
sezon, cînd albinele găsesc in preajma 
stupinei posibilitatea unui cules fie 
dintr-o cultură de napi, floarea-soa- 
relui puBă pentru siloz, sau lot apicol 
cu plante însăminţate special în m ij
locul verii, pentru ca la începutul 
toamnei albinele să-şi poată face o 
rezervă de substanţe proteice in or
ganism. Cu orice sacrificii, stuparii 
sint sfătuiţi să-şi creeze astfel de cule
suri, sau să-şi ducă stupii in pastoral

la bălţi, unde plantele de toamnă, 
cum e izma de baltă, dau nectar şi 
polen pînă în octombrie. Aceasta e 
cea mai sigură garanţie că iarna va de
curge in bune condiţii şi paraziţii vor 
avea mai puţine posibilităţi de atac.

Simptomele bolii. Albinele infes
tate de numeroşi paraziţi sînt ne
liniştite, ies grăbite pe scindura 
de zbor pentru prima curăţire, dar 
nu mai apucă să zboare, căci lasă pe 
scindura de zbor sau pe peretele fron
tal al stupului materiile fecale. 
Acestea ies sub formă de jliaree cu 
picături apoase ce se preling, pline cu 
milioane de spori, care sînt gata să 
invadeze alle albine mature. Mulţi 
stupari nu dau atenţia cuvenită accs- 
tui fenomen, luindu-1 doar ca o banală 
diaree. In această privinţă el poate 
fi lămurit, de la început, printr-un 
indiciu de diagnostic diferenţiat şi 
anume: fecalele albinelor bolnave de 
diaree au culoarea bronz închis sau 
cafenie, pe cind ale celor bolnave de 
nosemoză sint de culoare deschisă 
gălbuie-verzuie, diseminate neregulat, 
abundente şi cu miros acriu. Alteori 
boala se prezintă sub formă de con- 
stipaţie; materiile fecale se acumulea
ză in intestinul posterior, albinele bol
nave stau cu abdomenul întins, lucios 
bătind in negru. Ele fac mişcări în
cete, umblă greu, ies afară din stup 
şi cad de pe scindura de zbor, se tirăsc 
pe jos, aripile le tremură, nu pot să 
zboare şi mor curînd. Cercetătorii 
atribuie această formă de constipaţie, 
maselor de paraziţi care umplu in
testinul, strangulează tubul digestiv 
şi usucă conţinutul Bău , iar materiile 
fecale nu mai pot fi evacuate. Stuparul 
poate avea unele indicaţii despre pre
zenţa bolii, făcînd următoarea probă: 
albinelor muribunde li se zmulge 
capul; apoi cu o pensetă Be apucă vir- 
ful abdomenului, care se trage afară
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l'oarle iiircl. Ir»tost inul albinei sănă
toase este elastic, prezintă strangulări 
inelare normale ca o armonică, are o 
culoare brunâ-roşiat ică şi e aproape 
transparent. (lei al unei albine bolnave
• le nosemoză are culoarea albicioasă — 
opacă — Iară luciu — bătind in cenu
şiu ; el e mărit, nu mai prezintă stran
gulările inelare normale, e tulbure, 
moale si se rupe uşor. C.ind boala de
vine acută, numeroase cadavre se văd 
in lata stupului jos pe păm int, căci 
albinele nu mai ajung să ducă in zbor 
depărtat p*e cele moarle. Examipind 
atent cadavrele, se observă că au pi
cioarele adunate sub torace, iar ari
pile le-au rămas inlinse ca pentru 
zbor. Alunei, boala va fi greu de vinde
cat. Alte semne caracterist ice prezintă 
elipsele de puiet căpăcil care au unele 
goluri în masa lor. Ele sint consecinţa 
unei inconsecvente hrăniri a mătcii 
respective de către albinele doici 
inconjurătoare. Acestea, avind glande
le faringiene producăloare de lăp
tişor alacale de paraziţi, nu pol se
creta continuu, iar matca trece peste 
citeva celule in care nu depune ouă, 
sau larvele nefiind lirănile suficient, 
mor înainte de căpăcire şi albinele nu 
le elimină.

Un alt simptom cauzat de acenslă 
alimentare insuficientă a larvelor e 
apariţia în masa albinelor tinere a 
unora cu talie mică. pitice, care se 
observă uşor dintre albinele sănătoase 
şi normale ale coloniei. Ele au primit 
puţin lăptişor, au ajuns la maturitate, 
dar s-au dezvoltat numai in măsura 
acestei hrano puţine. De aceea au 
corpul mic şi o vitalitate scăzută.

La apariţa oricăruia din aceste 
simplome apicultorul trebuie să ia 
măsuri urgente, aşa cum le vom 
arăta puţin mai departe, din care 
prima este să se trimită probe la la
borator pentru analiză şi stabilirea

In te s t in ul  une i  m a t e i  p r av  i nf e s l at  cu A'o- 
semn a pis  (Z a 11 d e r)

precisă a diagnosticului. In această 
privinţă se procedează greşii trimi- 
ţind probe numai de albine moarte, 
căci diagnosticul confirmat nu va 
arăta o justă intensitate a bolii. In
tr-adevăr, s-au văzul cazuri cind co
lonia. cu ocazia zborului de curăţare a 
albinelor a scăpat de balastul albine
lor bolnave care ieşind din stup pen
tru zbor au rămas afară, pe zăpadă. 
In felul acesta ea a fost asanată cel 
puţin parţial.

Proba ce se va trimite va fi din al
bine vii luate cu o eprubelă din mar
ginea spaţiului central al ghemului, 
căci acolo, la căldură, se refugiază 
cele incubale de boală. Laborantul va 
rupe capelele la 10 din ele; le scoale 
intestinul şi fiecare e pus aparte in
tr-un păhărel mic unde se trilurează 
cu puţină apă; analiza se face deci 
individual şi astfel se va cunoaşte 
procentul de infestare a coloniei.
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Măsurile preventive şi curative sint 
cele obişnuite de igienă privitoare la 
stupină şi la colonie, iar ele trebuie 
strict aplicate. V.n. Bolile albinelor. 
Intre acestea sint citeva speciale pri
vitoare la nosemoză şi anume:

Cu privire la stupină şi stupi. Stu
pina trebuie ferită de vinturile puter
nice ale iernii care, prin brutalitatea 
lor, coboară mult temperatura din inte
riorul coloniei ce stă în ghem, silind 
albinele la un consum mare de hrană. 
In regiunile unde temperatura va tre
ce de minus 25°C, şi ea obişnuit ţine 
mult timp, stupii trebuie să fie împa
chetaţi în cojoc individual, in afară 
de peretele frontal. In fiecare primă
vară, cu ocazia reviziei de fond stupii 
se curăţă, în interior se spală cu apă 
fierbinte de 60°C cu 5% sodă. Dacă 
se face şi flambarea pereţilor, atunci 
ei se vor spoi cu o soluţie de propolis 
cu alcool, carc conţine substanţe an
tibiotice şi adezive. Fagurii se curăţă 
de pete şi excremente care apoi se spa
lă cu o soluţie de formol 10% supu- 
nîndu-i unei sulfurizări — V.n. Sulf. 
Toate reziduurile aflate pe fund, cu 
ocazia curăţării ce se face fundurilor 
in primele zile ale primăverii, se vor 
arde. Să nu se păstreze nici rumeguşul 
de ceară aflat acolo, care are mulţi 
microbi. In interiorul stupului să nu 
fie umiditate şi trebuie asigurată o 
aerisire suficientă mai ales dacă se 
face stupărit pastoral.

Cu privire la matcă, cunoscut fiind 
că o matcă infectată e mijlocul cel 
mai periculos de răspindire a bolii, 
e bine ca primăvara să se facă un exa
men coprologic al fecalelor ei, la un 
laborator de felul celui iniţiat de 
S.C.A.S. Băneasa. Acolo se vor tri
mite numai lamele de sticlă pe care 
stuparul a silit matca să depună fe
cale. Examenul coprologic se face 
in felul următor: se fixează pe fagurele

de cuib matca unde e găsită, aco
perind-o cu un păhărel, cînd ea s-a 
urcat în păhărel, sub el se introduce o 
lamă de sticlă. Pentru a coborî matca 
pe lamă, se acoperă păhărelul cu un 
cornet, lăsind să străbată puţină 
lumină pe sub el. Matca coboară la 
lumină pe lamă. Atunci, ridicind 
puţin păhărelul, prinde matca de 
aripi pe lamă cu degetul cel mare şi 
cel arătător, apăsind-o uşor; ea lasă 
de îndată o picătură de fecale pe lamă, 
eliberind apoi matca pe acelaşi fagure 
de unde a fost ridicată; lama se Iasă 
să se usuce, se înveleşte in hîrtie, tri- 
miţînd proba la laborator. De aseme
nea, ca o măsură de prevedere, măteile 
iernate in afara ghemului sint hrănite 
iarna numai cu miere de salcim in care 
se adaugă şi proporţia cuvenită de Fu- 
midil B; in felul acesta albinele ce o 
hrănesc sînt indemne de nosema.

Cu privire la hrana albinelor colo
niei. Mierea de mană trebuie exclusă 
mai ales în iarnă. In caz că stuparul 
nu are alta, e de preferat ca toamna să 
dea albinelor sirop de zahăr pentru 
alimentarea lor in timpul iernii. V. 
n. Hrana albinelor. Colonia să nu ducă 
niciodată lipsă de hrană şi să ierneze 
in cea mai perfectă linişte. In timpul 
iernii, la primul soare cald şi fără vint 
de pe la mijlocul lunii ianuarie-fe- 
bruarie, se vor sili albinele să facă zbor 
total de curăţare. V.n. Diaree. Astfel 
ele îşi vor descărca intestinul gros de 
reziduurile acumulate in timpul iernii. 
V.n. Zborul.

Dacă, cu ocazia acestui zbor, se vor 
observa semne sigure de nosemoză, 
apicultorul va da coloniei alţ i faguri cu 
miere căpăcită şi cu păstură. Operaţia 
se face a doua zi după zbor, in felul 
următor: de dimineaţă, fie cit de 
frig afară, albinele sc vor scutura pe 
fundul stupului, retrăgînd fagurii. 
Stupul e dus imediat in casă la căi-
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dură şi se introduc faguri calzi pregă
tiţi de mai inainle şi care au stat 24 
dc ore lingă sobă. Albinele care au ră
mas pe fagurii scoşi din stupi ocupind 
celulele goale şi au ieşit între timp, 
se scutură şi ele în stup. Se pune dia
fragma laterală şi materialul călduros 
lateral, se aşa/ă podişorul, se închide 
urdinişul şi se lasă stupul în casă la 
căldură pînă seara. In acest timp albi
nele se ridică pe fagurii noi, îi ocupă 
şi îşi organizează ghemul. Seara stupul 
e dus intr-o cameră neincălzită pină a 
doua zi de dimineaţă, cînd e pus la 
locul său în prisacă, apărat la exte
rior de frig. Dacă rezultatul analizei 
confirmă nosemoză, apicultorul va 
lua îndată măsurile profilactice, ară
tate mai jos. Matca se schimbă cu una 
tînără din anul respectiv, după ce s-a 
făcut dezinfectarea stupului şi a co
loniei prin tratamentul ee-1 indicăm 
mai jos. O matcă infestată nu trăieşte 
mai mult de patru luni de la data pri
mei infectări. In fiecare an se schim
bă matca. Fagurii carc au pete de 
diaree în strat gros pe spetezelc rame
lor şi pe celule se topesc, iar ramele 
se flambează. Fagurii cu puiet descă
păcit cu matcă pe ei se trec în corpul 
al doilea al cuibului stupului verti
cal, care se completează numai cu fa
guri buni şi in prealabil dezinfectaţi 
cu vapori de acid acetic. Sub corp se 
pune o gratie iar puietul căpăcit, ră- 
mine jos. Cind puietul matur a eclo
zionat din celule, acei faguri se dau 
şi ei la dezinfectare. Atunci cuibul 
se concentrează jos şi se împachetează. 
Colonia va fi hrănită in tot acest timp 
cu o hrană bogată in proteine, păstu
ră, soia, dar mai ales drojdie în care 
vor fi introduse şi vitaminele din sucu
rile de legume. V.n. Hrana albinelor, 
suc de legume. Se dau zilnic cîte 200 g 
cind afară nu e cules suficient de po
len proaspăt. Hrana se pune in jgheabul
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rarnoi — hrănitor. Ea se dă seara pe 
orificiul de hrănire al podişorulu:, în- 
departind albinele cu puţin fura. Se 
poate oferi albinelor şi sub formă de 
Iurtă, pusă pe o bucată de tifon dea
supra orificiului de hrănire. Coloniile 
slăbite de boală se unesc, alegind mat
ca cea tînără. Coloniile se ţin sub 
strictă supraveghere timp de trei 
ani; dacă li se lasă in stupi miere 
ca hrană de iarnă să fie numai din cea 
de salcim şi c-ăpăcită; altfel in prima 
decadă a lunii august se pune colonia 
pe faguri dezinfectaţi şi va fi hrinită 
cu sirop de zahăr ca să-l transforme. 
Cu această muncă se vor epuiza albi
nele de vară bătrîne care mor mai 
curind, iar in iarnă intră numai a l
bine t inere. In cuib se pun 1—2 ftguri 
cu păstură. Iernarea a două colonii 
intr-un stup, le pune pe amîndouă în 
condiţii bune pentru lupta contra fri
gului şi consumului redus de hrană.

în primele zile ale primăverii se 
face la toată stupina o hrănire de sti
mulare afară in natură, dacă stupina 
e izolată, iar albinele nu găsesc încă un 
cules bun de polen şi nectar proaspăt. 
Zborul activ al acestei hrăniri afară, 
la 150—200 m departe de stupină, înde 
albinele culegătoare sînt atrase cu
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miere, contribuie Ia asanarea organică 
a albinelor bolnave. Zborul acesta 
ridică temperatura corporală a albi
nelor culegătoare pină la 30°C, pla- 
nonţii sint eliminaţi din intestin, în 
care timp celulele epiteliale degajate 
de paraziţi se refac repede. Tempera
tura ridicată în stup este o frlnă in 
dezvoltarea paraziţilor.

Tratamente. Toate măsurile profi
lactice de mai sus trebuie completate 
cu un tratament serios de şoc care să ni
micească parazitul. Din nefericire pînă 
acum nici un tratament nu a ajuns să 
distrugă parazitul înainte de a pătrun
de în celula epitelială a stomacului, 
căci atit sporul cit şi filamentul po
lar au înveliş prin care medicamentul 
nu poate pătrunde. Abia cînd filamen
tul pătrunde în celulă, el găseşte acolo 
o frînă, bineînţeles dacă stuparul a 
prevenit boala cu o hrănire medicamen
toasă aşa cum se arată puţin mai de
parte. încercări de tratament pornind 
de la cele mai simple şi vechi pînă la 
cele mai noi s-au făcut de mulţi cer
cetători de-a lungul timpului, cu oare
care rezultate.

Nosema apis fiind un protozoar 
monocelular, folosirea fitoncidelor a- 
duce oarecare îmbunătăţiri în starea 
coloniei atacate. V.n. Fitoncide.

O drănire cu sirop acidulat (pH 
5—6) frînează dezvoltarea bolii, in 
timp ce o hrănire alcalinizată (pH
8—9) favorizează înmulţirea parazi
tului.

S-au obţinut rezultate mulţumitoare 
folosind penicilină. S-a introdus lingă 
cuiburi cite un fagure plin cu sirop 
cald, în care s-au dizolvat 500000 U.I. 
penicilină la litrul de sirop. Deşi peni
cilina nu e un antibiotic care ar lovi 
parazitul Nosema apis, ea constituie 
un stimulent activ asupra regenerării 
celuUlor epiteliale intestinale. După 
un astfel de tratament aceste celule

se regenerează activ şi îşi măresc re
zistenţa.

Abia în 1955 intre cercetătorii api
coli din lume s-a obţinut primul succes 
în lupta contra nosemozei. Canadie
nii J e n i s o n ş i  K a t z n e l s o n  
au prezentat antibioticul Fumagilina 
cristalizată, folosită în proporţie de 
17—31 mg la litrul de sirop, cu rezul
tate bune. Apoi, alţi cercetători au 
găsit diferite formule, pe alte baze. 
încercările au continuat şi in alte 
ţări, confirmind că preparatele cu 
acest antibiotic, deşi nu pot activa di
rect asupra sporilor, opresc infestarea. 
Albinele bolnave se însănătoşesc, căci 
substanţa este stimulativă, starea 
fiziologică a stomacului se regenerează, 
iar paraziţii in stare vegetativă sînt 
ucişi. F a r r a r  (S .l’ .A.), folosind 
acest antibiotic sub formă de Fumidil
B, a prelungit viaţa albinelor ce fuse
seră infestate. El a dat 25 mg substanţă 
activă la litrul de sirop de zahăr. 
Cind infestaţia e gravă, Farrar pre
scrie o doză mărită d« Fumidil B. 
care merge pină la 50 mg la litrul de 
sirop medicamentos (două părţi zahăr 
la o parte apă, care se dă timp de 20 
zile albinelor bolnave). Pentru ca boala 
să nu mai apară in primăvara urmă
toare, acest cercetător mai dă fiecărei 
colonii de îndată ce şi-a început acti
vitatea, 9 litri sirop medicamentos. 
La coloniile mai puţin infestate, el 
dă numai 4 litri de sirop cu un conţi
nut de 75 — 100 mg la litru Fumidil B, 
deci între 18—25 mg la litru.

Tratamentul exagerat, repetat după 
două săptămini, dă rezultate negative, 
căci s-a observat că albinele din co
loniile tratate s-au împuţinat mult. 
Aceasta se poate explica prin aceea că, 
obişnuit antibioticele folosite in exces 
dau intoxicaţie.

In al doilea rînd. chiar dacă abuzul 
de antibiotice nu ar duce la o intoxi
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caţie, el insă sterilizează în aşa măsu
ră tubul digestiv, incit distruge şi 
unele microorganisme folositoare care 
au acolo rolul de pază şi de luptă con
tra diferitelor ciuperci primejdioase 
pentru albine. S-ar merge deci spre o 
infecţie micotică tot atit de rea ca şi 
nosemoză. Pe lingă aceasta, datorită 
consumului de sirop de zahăr ce tre
buie invertit, albinele sînt supuse unui 
efort ce le uzează.

Tratamentul preventiv de la sfîr- 
şitul verii urmat de cel de primăvară, 
dă cele mai bune rezultate, căci colo
nia intră în perioada de iarnă asanată. 
Este tocmai momentul cînd albinele 
stind ghem, sporii s-ar răspindi la 
un mare număr de albine, dacă nu 
s-ar Tace preventiv aplicarea tratamen
tului, iar medicamentul îşi păstrează 
eficienţa mult timp. Un flacon de Fu- 
midil B, care e necesar la 100 colonii de 
albine, se va da astfel: se prepară25 li 
tri sirop de zahăr făcut din 19 litri apă 
la 8 kg de zahăr. Un sirop mai diluat, 
va fi mai Îndelung prelucrat de albine 
şi va trebui să treacă pentru concen
trare prin guşa mai multor albine 
prelucrătoare. In felul acesta asa
narea coloniei e mai sigură. Cînd 
siropul s-a răcit pină la tempe
ratura de 37°, se dizolvă Fumidilul 
din flacon in puţină apă obişnuită; 
se agită bine conţinutul, pînă cînd 
lichidul e din nou limpede in flacon. 
Atunci se toarnă peste siropul răcorit, 
amestecînd pentru ca substanţa să se 
repartizeze egal în masa lichidului, 
în cazul stupinilor mici, pentru că e 
bine ca preparatul să se folosească 
proaspăt făcut, se împarte conţinutul 
flaconului în atîtea doze cît e necesar 
la o hrănire zilnică. De pildă la 25 
de stupi, e necesar zilnic numai un 
sfert de flacon de Fumidil B. Conţi
nutul flaconului s-a împărţit iniţial in 
patru părţi egale, din care zilnic s-a

dat cite o pătrime. Tratamentul se 
face absolut egal la toată stupina, 
pentru a fi siguri de asanarea ei.

în cazul unor infestări grave, cind 
coloniile sînt puternice şi ocupă mai 
multe corpuri, cum e cazul cu stupii 
multietajaţi şi deci s-ar putea ca nu 
toate albinele să ia parte Ia această 
hrănire medicamentoasă, e bine ca 
masa de albine să ia parte total la 
această hrană, turnind siropul peste 
spaţiile dintre fagurii ocupaţi de colo
nie. Albinele lingindu-se reciproc, in- 
gerează tot siropul medicamentos. în 
acest caz însă doza de Fumidil B se 
măreşte, un flacon se topeşte numai în
15 litri sirop diluat, care se poate uşor

Îulveriza cu un aparat de aerosoli. V.n. 
n fiecare stup se vor folosi 3 litri sirop 

medicamentos. Dacă după prima pulve
rizare masivă cu această soluţie con
centrată, apicultorul va mai observa 
mortalitate la albinele coloniei tra
tate, se va repeta pulverizarea după 
două zile.

Tratamentul preventiv trebuie fă
cut şi la nucleele şi stupuşorii de fe
cundare, ştiut fiind că mătcile se in
fectează mai uşor, iar consecinţele 
acestei infecţii sint grave şi extind 
foarte mult boala. De asemenea, cind 
mătcile iernează in afara ghemului, în 
hrana de întreţinere — miere de sal
cîm — se va adăuga doza specifică de 
Fumidil B, care împiedică o infectare 
chiar in colivia de iernat — V.n. 
Matca, iernare. Coloniilor care au 
fost găsite bolnave in anul precedent, 
chiar dacă la analiză nu s-au mai gă
sit albine bolnave, li se va face un tra
tament preventiv, începînd din a doua 
zi după ce albinele şi-au făcut pri- 
mult zbor. Pentru prevenirea infesta- 
ţiilor eventuale şi evitarea răspindirii 
nosemozei prin roii pachete, preparatul 
Fumidil B în sirop se va da roilor for
maţi aşa cura s-a arătat mai înainte,
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inclusiv mătcilor puse la iernat. 
Folosirea preparatului Fumidil B tre
buie făcută in stadiul incipient al 
bolii,căci atunci rezultatele sint foarte 
bune. în cazul lipsei de Fumidil B 
S.C.A.S. recomandă să se dea coloniilor 
cîte un gram de streplomicină dizolvat 
în patru litri sirop care, deşi nu are 
un rol curativ în nosemoză, stimulează 
dezvoltarea coloniei respective, ca şi 
penicilina. Streptomicina se dă in 
doze de 0,500 kg repetat de şase 
ori, deci trei litri de sirop de colonie 
oferit albinelor din patru in patru 
zile, adică în 24 de zile. Deşi 
tratamentul făcut cu Fumidil B dă 
rezultate bune, uneori boala rea
pare, căci vindecarea in sine se pro
duce relativ încet. Cauza acestui feno
men trebuie căutată în faptul că, 
deşi albina tratată se vindecă mo
mentan, ea se reinfectează imediat ce 
Lrece influenţa siropului medicamen
tos de la fagurii stupului. Aceştia, in 
cazul unei familii infectate, sint plini 
de agenţii patogeni ai bolii. Deci con
comitent trebuie tratată şi vindecată 
colonia, făcînd să dispară şi sursa de 
infecţie din faguri. Pentru aceasta in 
toamnă se face o asanare a coloniilor 
căci concomitent cu hrănirea medica
mentoasă cu Fumidil B, se scol jumă
tate din ramele stupului, cu miere şi 
păstură fără albina acoperitoare şi ele 
se tratează cu acid acetic glacial, 
după procedeul cunoscut. V.n. După 
aerisire se pun înapoi ramele scoase, 
concomitent cu scoaterea restului de 
rame cu hrană din stup. în aceeaşi zi 
se hrăneşte din nou cu Fumidil B. 
Şi aceste rame sint tratate cu acid 
acetic şi apoi, păstrind regulile pres
crise, sint puse înapoi în colonie.

NUCLEU, e denumirea ce se dă unei 
colonii de proporţii reduse, care cu 
timpul se poate dezvolta şi ajunge la 
rîndul ei o colonie normală. V.n. Matca,

formarea nucleelor, iernarea lor. Fie
care stup orizontal ce adăposteşte o 
colonie bună, e obligator să aibă un 
nucleu-buzunar, care se pretează foarte 
bine tuturor manevrelor descrise mai 
departe. V.n. Tehnica apicolă luna mai.

Nucleul la stupii verticali — Dadant 
dublu sau multietajat se poate orga
niza in corpul superior; el va cuprinde 
cinci rame; drept fund separator se 
fixează acolo o foaie de carton gudro
nat în cuişoare fine pe margini şi 
bătute şi în marginea de jos a unei dia
fragme etanşe:

Astfel organizat nucleul va avea căl
dură în timpul iernii de la colonia de 
bază de jos.

în practica apicolă se foloseşte mult 
şi un mic stup — nucleu de sine stătă
tor ce cuprinde 5—6 rame, avînd forma 
unei lădiţe dreptunghiulare, asemănă
tor cu lâdiţa portativă V.n. în caro 
încap 4 — 5 rame. Pentru a evita supra
încălzirea micii colonii din interior 
la transport, la cei doi pereţi laterali 
are două orificii de 2,5 cm diametru, 
prevăzute cu sirmă la interior şi în
chizător dc tablă la exterior. Urdini
şul e tăiat in peretele îngust in partea 
lui de jos, nu mai mult de 80/7 mm, 
avînd şi un închizător; de asemenea o 
mică scindură de zbor demontabilă e 
fixată la urdiniş. Capacul telescopic 
are margini înalte de 12 mm, pentru a 
încăpea sub el şi o pernă dc 60— 70 mm 
grosime. în acest stup-nucleu albinele 
iernează bine, dacă au cel puţin 8 kg 
de hrană de calitate şi stau la adă
post şi la întuneric cu aerisire sufici
entă.

înainte ca să se cunoască metoda 
Slaţiunei Centrale de a ierna mătcile 
în afara ghemului, toţi stuparii fă
ceau astfel ca la intrarea în iarnă a 
stupinei, ea să aibă, in afară de nucleul- 
buzunar lingă fiecare colonie, de bază
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şi un însemnat număr de nuclee, ier
nate separat sau în stupi pepinieri 
mari. Acum albinele nucleelor se unesc 
toamna cu cele ale coloniei de bază, 
formînd colonii puternice de cîte 3—4 
kg, iar măteile de prisos se iernează 
separat. V.n .Matcă, iernare. In primă
vară, colonia puternică se împarte din 
nou în atîtea nuclee cîte mătci de pri
sos au rămas. Avînd în vedere că în 
unele exploatări apicole se practică 
păstrarea nucleelor pentru a forma şi 
vinde cît mai devreme roi timpurii, 
care sînt mai bine plătiţi decît cei din 
luna mai, dăm aici mai jos felul cum 
trebuie să se organizeze iernarea lor. 
Nucleele care în vară au stat indepen
dente şi s-au întărit bine, avind 5—6 
faguri cu albină, ge unesc cu coloniile 
de bază, cedează cea mai mare parte 
din albina lor, în majoritate tînără, 
întăresc cu cel puţin 6—700 g colonia 
de bază, iar restul nucleului, rămas pe 
3—4 faguri, trece ca nucleu-buzunar 
alături, folosind căldura coloniei pu
ternice. El va avea o rezervă de hrană 
de cel puţin 6—7 kg miere şi ceva păs
tură. Iernarea nucleului-buzunar se 
face în cele mai bune condiţii, dacă se 
iau următoarele măsuri:

In septembrie, cînd cuiburile încep 
să se organizeze pentru iarnă, se mută 
fagurii cu puiet ai coloniei de bază spre 
peretele despărţitor, lîngă nucleu, pen
tru ca albinele să-şi organizeze ghemul 
de iarnă acolo. Urdinişul coloniei de 
bază va fi în apropierea acestui puiet. 
In felul acesta nucleul profită de căl
dura coloniei de bază.

La stupii verticali cu 12 faguri, 
nucleul-buzunar poate ierna or ală
turi de colonia de bază, ca şi la tipul 
orizontal, or deasupra. La tipul mul- 
tietajat, nucleul iernează numai în 
corpul de sus, despărţit prin fundul de

placaj — aşa cum s-a arătat — şi izo
lat lateral cu salteluţe şi diafragme, 
ca să le ţină de cald.

Dacă pentru nucleele-buzunar pro
blema iernării e simplă, căci stau la 
adăpostul şi căldura protectoare a 
puternicii colonii gazdă, în schimb nu
cleele din pepinierele colective tre
buie să fie destul de puternice căci ele, 
cel mult pot să-şi sprijine rezistenţa la 
iernat pe ajutorul reciproc al căldurii. 
Nucleele slabe se contopesc cîte două, 
formînd deci nuclee de cel puţin 1 kg, 
care vor ierna în pepiniere pe cîte pa
tru faguri, din care cei doi mărginaşi 
plini cu miere căpăcită, iar cele două 
mijlocaşe cu miere pe 3/4 din suprafaţa 
lor, în care să fie şi păstură. Nucleele 
vor fi despărţite cu diafragme per
fect etanşe; fiecare are urdiniş aparte, 
cu scîndurele de zbor variat colorate, 
cît şi porţiunea din peretele frontal. 
Fiecare nucleu are sus, la 7 cm de la 
marginea superioară, un orificiu de 
evacuare a vaporilor de apă, denumit 
urdiniş superior, care pentru iarnă e 
suficient şi pentru circulaţia albinelor 
în zilele calde, cu soare, cînd ele fac 
zboruri de curăţare.

NUMEROTAREA STUPILOR. Desigur 
că oricare exploatare apicolă, oricît 
de redusă ar fi ea, nu ar neglija 
această elementară regulă de bună gos
podărire, ca fiecare stup să poarte un 
număr de ordine. Numărul de ordine 
al stupului e cel cu care fiecare şi-a 
început viaţa lui în stupină şi nu tre
buie schimbat, pentru că acest număr 
îl individualizează. Mulţi apicultori 
însă confundă adeseori numărul de 
ordine al stupului cu numărul de or
dine al coloniei, ceea ce nu e normal. O 
colonie poate fi mutată într-un alt 
stup, şi ea nu trebuie să-şi piardă indi
vidualitatea. Ea a primit un număr de
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ord ine, care dispare o dată cu ea, atunci 
cînd colonia e desfiinţată. Tot aşa şi 
stupul: el a primit la început un număr, 
care e actul său de inventar şi dis
pare o dată cu vechimea, cu desfiinţa
rea lui sau cu predarea stupului unei 
alte unităţi sau altei persoane. De 
aceea unul este numărul stupului şi 
altul e cel al coloniei. Fiecare tre
buie să-şi aibă propria sa individua
litate.

Numărul de ordine al stupului va fi 
înscris în interiorul său, invizibil 
dinafară şi acelaşi număr îl poartă şi

piesele sale componente, chiar dacă 
toţi stupii sînt la fel şi piesele se po
trivesc la oricare din prisacă. E nece
sară această măsură şi pentru preîn- 
tîmpinarea unei contagiuni în caz 
de boală. Numărul de ordine al colo
niei este scris pe o plăcuţă metalică mo
bilă, care stă într-un dispozitiv fixat 
pe peretele din faţă al stupului.

Cînd colonia a părăsit stupul şi e 
mutată în altul, plăcuţa cu numărul 
coloniei trece la stupul nou unde ea a 
fost mutată şi unde se prinde provi
zoriu cu un cui.



o
OGLINDA STUPULUI e denumirea 

ce se dă acelei porţiuni de teren 
aproximativ de 1 m2, aflat în faţa 
stupului şi care, fiind mereu curăţată, 
atrage atenţia stuparului cînd acolo 
se văd prea multe albine moarte, sau 
resturi de larve eliminate din stup, 
or chiar o matcă moartă.

ORFANĂ e denumirea coloniei care e 
lipsită de matcă, pînă cînd din botcă 
a eclozionat o matcă nouă.

Adeseori noţiunea aceasta de „co
lonie orfană11 se confundă cu aceea de 
„colonie bezmetică", care însă trebuie 
atribuită numai acelora care şi-au 
pierdut de mai mult timp matca, nu 
mai au larve mai mari de trei zile în 
cuib din care să-şi crească o matcă 
nouă, iar în disperare de cauză albinele 
hrănind cu lăptişor o parte din ele, 
acestea încep să depună ouă. Din ace
ste ouă însă se vor naşte numai tr în 
tori.

Or OSI PALL ZOLTAN, cercetător 
din R .P . Ungaria; a scris nume
roase lucrări de apicultură. Conduce 
secţia de apicultură a Institutului 
Zootehnic unde a experimentat şi do
vedit că mătcile cele mai bune se cresc 
începînd de la ou.

OŢETAR, R h u s  t y p h in a  L, arbore 
din Japonia, din fam ilia A n a c a r d ia -  
ceae , cu frunze compuse din 11—31 
foliole lanceolate, cu flori galbene ver
zui, la unele specii chiar roşii; ele 
stau sub formă de ciorchine compact 
la extremitatea ramurilor. E un bun 
arbore melifer. înflorirea lu i urmează 
salcîmului şi în localităţi unde arbo
rele e răspîndit, floarea de oţetar con
stituie o recoltă bună pentru albine. 
Mierea e parfumată şi de culoare albă- 
deschis, bătînd puţin în verzui.

OŢETUL DE MIERE este cel mai sănă
tos, igienic şi bun la gust dintre toate 
felurile de oţet cunoscute. E l are o 
aromă deosebită, e m ult mai bogat în 
vitamine decît cel de vin, avînd un 
gust puţin dulceag. Se prepară numai 
din hidromel care are sub 14% alcool. 
Cele cu gradaţie superioară trebuie 
diluate la proporţia de mai sus, pentru 
a putea fi transformate în oţet. Peste 
lim ita de 14° transformarea în oţet 
a hidromelului nu poate avea loc, căci 
elementul principal care face această 
transformare şi care e M ic o d e rm a  aceti  
nu suportă un grad alcoolic mai mare.

M ic o d e r m a  ace ti este un microorga
nism, o ciupercă asemănătoare cu alga,
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care trăieşte cu ajutorul oxigenului 
din aer. Ea se dezvoltă în mediu lichid 
şi se hrăneşte pe suprafaţa celor mai 
sărace în alcool. Înmulţirea bacteriei 
se face prin diviziune scizipartită, adi
că fiecare celulă ajunsă la maturitate 
şi aflată în condiţii bune de hrană, 
temperatură şi aer, se desparte în alte 
două celule ce devin independente, 
în  această situaţie micoderma se în
tinde repede pe toată suprafaţa lichi
dului din vasul în care se face fermen
tarea, şi formează o pînză subţire şi 
foarte fragilă la început.

Cu tim pul însă această „cămaşă" se 
îngroaşă şi ajunge ca o piele compactă. 
Micoderma foloseşte zahărul — deci 
hidraţi de carbon din hidromel — 
cît şi substanţele azotoase, sărurile 
bazice şi substanţele aromatice aflate 
în proporţii de ordinul miligramelor. 
Elementul principal pentru viaţa ei 
este oxigenul din aer, pe care-1 fixează 
pe alcoolul etilic din hidromel, trans- 
formîndu-1 printr-un proces de oxidare 
cu ajutorul unei enzime, — o x i d a z a , 
la început într-o aldehidă, şi apoi 
în acid acetic şi apă. Ca să ajungă 
la acest produs fin it care e oţe
tu l de miere, trebuie să se creeze mi- 
codermei un mediu propice de dezvol
tare :

a. în primul rînd lichidul trebuie să 
aibă o concentraţie alcoolică potrivită, 
aşa cum s-a arătat mai sus;

b. ea cere o temperatură de 20—30°, 

care în nici un caz nu trebuie să de

păşească 35°. La început chiar loca

lul unde are loc fermentaţia trebuie să 

înlesnească dezvoltarea micodermei şi 

va fi încălzit. Apoi, o dată ce începe 

reacţia chimică pentru formarea oţe

tu lu i, intervine fenomenul chimic al 

oxidării, cînd temperatura lichidului 

se ridică automat.

c. de asemenea oxigenul necesar m i
codermei pentru fermentarea acetică, 
fiind consumat în mare măsură, tre
buie asigurat în permanenţă, căci 
lipsa sau numai o insuficienţă a lui
— chiar pentru un timp foarte scurt — 
duce la frînarea fermentaţiei şi uneori 
chiar la distrugerea culturii cu bacili 
acetici. Localul trebuie aerisit sufi
cient, iar în vasele unde are loc fer
mentaţia chimică prin oxidare, mico
derma trebuie să fie permanent în con
tact cu oxigenul.

Daca acestea sînt condiţiile nece
sare micodermei pentru vieţuire şi 
dezvoltare, sînt şi unele care o stîn- 
jenesc, şi anume:

a) lumina solară, îi dăunează mult; 
ea preferă o semiobscuritate;

b) îi dăunează de asemenea folosi
rea diferitelor antiseptice din unele 
hidromele cu care ele au fost tratate la 
timpul lor, cum ar fi de pildă bisul- 
fitul.

c) micodermă, de asemenea, trebuie 
ferită de un exces de aciditate, căci 
s-a constatat că peste lim ita de 125 g 
acid acetic la litru, fermentul îşi 
reduce cu încetul viaţa. Micoderma 
aceti necesară la prepararea unui oţet 
de miere se poate lua fie dintr-un 
vas în care s-a făcut oţet, sau se pro
cură fermenţi selecţionaţi, aflaţi în 
fiole la întreprinderi mari, unde se 
fabrică oţetul. Pentru uzul casnic şi 
în cazul cînd nu se găseşte fermentul 
respectiv, el poate fi preparat în felul 
următor: se striveşte un măr şi se 
stoarce sucul din el, amestecîndu-1 
cu o egală cantitate de oţet de calitate 
superioară, care să aibă 5—6° acetice. 
Amestecul se lasă în aer; curînd, fie 
că micoderma va fi adusă de musculi- 
ţele de oţet pe picioarele lor, sau ea 
cade din aer pe acest mediu propice, 
va apare după 2—3 zile pe suprafaţa 
lichidului o cămaşă plină de fermenţi.
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Atunci, cu ea se va însămînţa hidro- 
melul din vasul mare, a cărui titrare 
alcoolică nu trebuie să depăşească 
lim ita arătată mai înainte.

M e to d a  casnică . Se foloseşte un bu
toiaş de stejar sau din lemn de castan, 
care dau o frumoasă coloraţie oţetu
lui. E l va avea o capacitate de 25— 
30 litri. Fiecare fund are cîte un robinet 
sau canea de lemn. Butoiaşul stă pe 
două capre de lemn, pentru a putea 
fi învîrtit uşor cînd cu un fund în sus, 
cînd cu celălalt. Cum însă într-un 
asemenea spaţiu redus, suprafaţa de 
contact a micodermei cu lichidul e 
prea mică şi deci oxidarea acetică s-ar 
face într-un timp prea îndelungat, 
se foloseşte drept suport de oxidare 
talaş de fag pus în butoi şi pe care 
micoderma se aşază şi se înmulţeşte 
intens.

Pe suprafaţa spiralei talaşului bac
teriile acetice se colonizează şi au 
posibilităţi nelimitate să lucreze, ele 
fiind în contact cu lichidul îmbibat 
în masa talaşului. Avînd la dispoziţie 
suficient oxigen ce se află între spira
lele lu i, oxigen ce le vine prin cele 
două robinete ale vasului deschise al
ternativ, bacteriile acetice transformă 
uşor alcoolul din hidromel, astfel 
încît în 5—7 zile oţetul e gata făcut. 
Deci, prin această metodă, dintr-o 
fermentaţie de suprafaţă, se oferă m i
codermei un suport de oxidare în adîn- 
cul butoiului, unde oxigenul se găseş
te între spiralele de talaş. Pentru 
îmbibarea talaşului cu hidromel, buto
iul se întoarce de cîteva ori pe zi, în- 
chizînd robinetul de sus şi întorcînd 
fundul de sus în jo s ; lichidul, care se 
adunase jos între timp, trece şi stră
bate din nou masa talaşului, o îmbibă 
iarăşi, iar fermentaţia acetică con
tinuă fără oprire, pînă cînd tot alcoo
lul din hidromel este transformat în 
acid acetic. Bineînţeles că după ce bu

toiul este întors în noua sa poziţie, 
robinetul de sus se deschide pentru a 
ieşi gazele provenite din procesul de 
fermentare şi apoi prin el să pătrundă 
în butoi în continuare curentul de aer 
încărcat cu oxigen.

F o r m a r e a  m i c o d e r m e i .  
înainte însă de a turna peste talaş 
hidromelul, operatorul activează for
marea micodermei pe talaş în felul 
următor: ia 2—3 litri oţet de calitate 
superioară, îl fierbe şi aşa clocotit îl 
toarnă pe una din vranele butoiului. 
Vrana se închide cu caneaua şi butoiul 
se rostogoleşte de 5—6 ori în 24 de 
ore, pentru ca talaşii să se îmbibe 
bine cu oţet. După acest termen, oţe
tul acesta se scurge şi se toarnă în 
interior o fiolă cu cultură pură de fer
ment acetic selecţionat, învîrtind ia 
răşi butoiul. în  felul acesta fermenţii 
se repartizează proporţional. La puţin 
timp se toarnă în butoi 10 litri hidro
mel de 8° alcool. Butoiul se ţine la o 
temperatură de 20—30°C. învîrtin- 
du-1 de 3—4 ori pe zi, în care timp m i
coderma s-a răspîndit şi s-a grefat cu 
ajutorul lichidului în toţi talaşii. 
Atunci se toarnă alţi 10 litri hidro
mel. Începînd de acum se extrag 
din 8 în 8 zile cîte 10 1 oţet care 
se înlocuiesc cu alţi 10 litri de hi
dromel.

O dată pe lună e bine ca fermenţii 
acetici puri să fie reînnoiţi, pentru a 
înlătura o eventuală contaminare a lor 
cu bacterii contraindicate.

în g r i j i r e a  ce trebuie  d a tă  o ţe tu lu i  de 
m iere. Oţetul trebuie ferit să nu apară 
în masa lui paraziţi care să-i dăuneze 
ca: a) M ic o d e r m a  v i n i  — adică floarea 
v inulu i, b) musculiţa oţetului şi c) 
viermii oţetului, ce apar din ouăle 
musculiţei Celeris .

M ic o d e rm a  v in i apare în oţetul 
ţinut la peste 35°C, dar care, atunci 
nu mai transformă alcoolul în apă şi
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acid acetic ca m ic o d e rm a  a c e t i , ci 
preschimbă alcoolul în apă şi acid car
bonic, ceea ce strică oţetul. Trebuie 
deci evitată apariţia acestei ciuperci 
care trăieşte numai pe oţetul care are 
sub 1% acid acetic.

Musca Celeris depune ouă pe cămaşa 
micodermică. Larvele ei absorb o 
parte din aerul necesar bacteriilor şi 
micşorează mult activitatea şi randa
mentul fermentaţiei acetice. Cînd lar
vele şi musculiţele adulte mor, ele 
putrezesc şi dau un miros neplăcut

oţetului. în  afară de aceasta, tulbură 
oţetul şi îl fac mai puţin plăcut la gust 
şi ca aspect. De aceea vrana butoiului 
cu oţet va fi acoperită cu o pînză me
talică deasă. Nu se vor folosi la depo
zitarea oţetului decît butoaiele per
fect curate, fără urme de tanin, care 
în contact cu aerul înnegresc oţetul. 
Se va evita contactul oţetului cu me
talele cum sînt fierul şi mai ales arama, 
căci se vor naşte în oţet acetat de fier 
sau acetat de cupru, substanţe otră
vitoare.



p
PACHETE CU ALBINE. V.n. E x p e 

d ierea a lb in e lo r .

PĂPĂDIA, papă lungă, părăsita pă
sărilor, T a r a x a c u m  o f f i c in a l e , Wigg. 
este o plantă perenă mică, atingînd 
cel mult 25 cm, cu frunzele lanceolate, 
ascuţite, dinţate, dispuse în formă 
de rozetă. Planta are flori galbene dis
puse în capitule, pe lujere lungi şi 
goale în interior. Florile se deschid 
dis-de-dimineaţă şi se închid la amiază. 
Durata înfloririi ţine 15 zile.

Păpădia este o meliferă de mare va
loare, căci apare devreme în primă
vară înflorind în a doua parte a lunii 
aprilie. Uneori înfloreşte sporadic şi 

toamna. Produsele ei, polenul şi nec

tarul, sînt foarte căutate de albine. Po

lenul conţine40,17%, zaharoză, 11% 

album ină şi 12,89% grăsimi, deci cel 

mai mare procent de grăsimi aflat pînă 

acum între polenuri. Nectarul este 

abundent în această floare; el conţine 

0,3—0,7 mg de zahăr şi producţia 

de miere la hectar este calculată la 

100 kg. în  zilele calde şi cu umiditate 

ridicată, el se poate vedea în picături 

m ici la baza florilor.

Mierea de păpădie este de culoare 
galbenă-închisă, cu un gust foarte 
plăcut, uşor amărui la început. Gra
nulează repede după extracţie. Ea 
conţine multe vitamine. La 100 g 
miere s-a găsit, în micrograme: v ita
mina Bx—6,3 mg, vitam ina B2— 
87 mg, vitam ina Be —267 mg, v i
tam ina W —192 mg şi vitam ina C— 
2,5 mg.

în  afară de miere, păpădia avînd 
m ult polen, apicultorul poate să fo-

Păpădia
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losească această particularitate, co- 
lectîndu-1.

PARALIZIA ALBINELOR, este o boală 
infecto-contagioasă cauzată de un 
virus care pînă acum nu a putut 
fi izolat şi cultivat, pentru a i 
se face caracterizările respective şi a 
găsi un tratament specific. Boala se 
manifestă din luna mai pînă în sep
tembrie. Albinele pierd perişorii de pe 
corp, devin negre, lucioase au mişcări 
lente şi se refugiază prin colţurile stu
pului, sau pe speteaza superioară a 
ramelor; de asemenea ele nu mai reac
ţionează la zgomotele făcute în pereţii 
stupului şi nici la lum ină. Pe încetul 
membrele paralizează pe rînd, termi- 
nînd cu moartea. Mai totdeauna a lb i
nele sănătoase le elimină din stup în 
ainte de a apărea simptomele de mai 
sus. Se crede că o fac din cauza mirosu
lui lor neplăcut. Acest miros se dato- 
reşte excrementelor defecate în stup. 
Mirosul albinelor moarte este asemă
nător cu cel al peştelui stricat. Se 
bănuieşte că boala apare cînd în stup 
temperatura este prea ridicată şi me
diul uscat. Se recomandă umbrirea stu
pilor şi hrănirea lor cu sirop de zahăr.

Cercetătorul S a v o f D. a folosit 
cu succes un tratament cu biomicină, 
antibiotic preparat în R .P . Bulgaria. 
E l a mojarat două pastile de biom i
cină (0,125 g) a cîte 100 000 U .I. şi 
le-a amestecat cu 600 g sirop 1/1. 
A dat de două ori cîte un litru de sirop 
medicamentos la interval de trei zile; 
după şapte zile de la acest tratament 
coloniile bolnave s-au vindecat.

PARA-LOCA V.n. L o ca -d u b lă

PARATIFOZA albinelor, salmone- 
loza, este o boală care apare în co
loniile adăpostite şi aşezate pe locuri 
neigienice. Agentul patogen, S a lm o -

n e l la  sch o l tm u le r i var. a lvei este răs- 
pîndit în apă şi atmosferă, preferind 
mediul umed. Bacilii pătrund în in
testin o dată cu apa infectată, se în
mulţesc acolo şi trec in hemolimfă 
(sînge) cauzînd moartea albinei prin 
septicemie.

în  stupi se dezvoltă cînd colonia 
este slăbită de o altă boală cum ar fi: 
loca sau nosemoză. Atunci bacteriile 
devin active, virulente, atacînd chiar 
coloniile puternice. în această situaţie 
boala apare uneori chiar iarna. Simp
tomele bolii sînt: albinele nu pot 
zbura, au abdomenul balonat, se 
tîrăsc pe păm înt, par a fi intoxicate. 
D in stup se aude un zumzet intens. 
Cele luate în m înă se caţără cu acul 
scos afară, fără să poată înţepa căci 
abdomenul este paralizat. Uneori a l
binele prezintă simptome de diaree, 
iar în faţa stupului mor zilnic albine.

Stupina trebuie mutată undeva la 
soare departe de grajdurile cu animale 
bolnave, sau scoasă din adăpostul 
umed, luîndu-se măsuri severe de 
igienă, eliminarea albinelor moarte şi 
arderea lor. Se dă albinelor, în stup, 
o hrană bună şi îndestulătoare. Labo
ratorul precizează diagnosticul prin 
analize şi culturi, indicînd măsurile 
ce trebuie luate. Ca tratament se pre
scrie hrănirea cu sirop de zahăr în 
care se pune, la un litru sirop, 2%  
novarsenol, care se amestecă iniţial cu 
puţină apă fiartă, dar răcită. B o i k o 
recomandă sirop medicamentos cu 
0,2—0,5 g streptomicină la litru, dat 
de 2—3 ori la intervale de 3—4 zile. 
Cînd boala a apărut în mai mulţi stupi, 
este bine ca în hrană primăvara să se 
dea la toţi stupii, sirop cu penicilină 
şi norsulfuzol. în  general, folosirea an
tibioticelor dă rezultate bune. S-au 
obţinut rezultate satisfăcătoare în com
baterea acestei boli, pulverizînd uşor 
albinele, pe fagurii ce-i ocupă, cu
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biovitină pulbere în doze de 5— 10 g 
de colonie. Tratamentul se aplică de 
trei ori la intervale de cîte cinci zile. 
Acest antibiotic este un produs in
termediar al biomicinei. El se prezintă 
ca o pulbere de culoare galben-verzuie, 
care are 200—300mii U . I . clortetraci- 
elină şi vitam ina B12. Se face trata
mentul sub formă de prăfuiri, căci nu 
este solubil în apă. Mutarea albinelor 
in alţi stupi dezinfectaţi este bine ve
n ită . Fagurii se topesc, înlocuindu-i 
cu alţii indemni de boală.

PAROI, este denumirea populară 
ce se dă roiului primar, provenit din- 
tr-un roi ce a ieşit în acelaşi an, obiş
nuit la începutul verii.

PARTENOGENEZA este o formă de 
înmulţire sexuată şi constă în dez
voltarea unui nou organism din- 
tr-un ovul nefecundat. Fiinţa nouă se 
formează deci pornind de la o singură 
celulă denumită „ou“ , celulă care şi 
ea însăşi îşi datoreşte apariţia unei 
împerecheri prin fecundarea a două 
celule sau gameţi. Gametul femei sau 
ovulul, în general este gros şi sferic, 
iar gametul mascul sau spermatozoi
dul este mai subţire şi mobil. In ge
neral, cele două feluri de gameţi sînt 
făcuţi din doi indivizi diferiţi, de 
sexe diferite: mascul şi femei. Cîteo- 
dată ambele sexe pot fi reunite în 
acelaşi individ, cum este corpul rîmei 
sau al melcului, care este şi mascul 
şi femei, deci hermafrodit. Celula 
sexuală femelă nu are putinţa să se 
dezvolte prin ea însăşi. De îndată ce 
este fecundată însă, embrionul începe 
să se dezvolte, ceea ce înseamnă că, 
pentru a deştepta din lîncezeala sa 
ovulul, trebuie să intervină celula se
xuală masculină, care să o activeze.

Totuşi sînt insecte, dintre care şi 
albinele, la care ovulele au însuşirea

de a se dezvolta prin ele înseşi, fără 
a fi fecundate; acestea sînt insecte 
partenogenetice. La albine această 
însuşire este facultativă, căci ea apare 
numai atunci cînd colectivitatea nu 
are posibilitatea să-şi crească o matcă 
în mod normal (W. F y g). Lipsa 
măteii din colonie este simţită la al
bine de îndată ce între ele nu mai cir
culă acea substanţă de matcă, care, 
atunci cînd este prezentă, exercită o 
acţiune de inhibare în dezvoltarea ova
relor albinelor. în coloniile orfane, 
fără perspectivă de a-şi putea creşte o 
matcă nouă, ovarele albinelor se mă
resc datorită mai ales unui autocon- 
sum de lăptişor produs de propriile 
lor glande faringiene, în care caz ovu
lele se dezvoltă de la sine. Ouăle de
puse în fagurii cuibului îşi urmează o 
evoluţie normală, puietul născut din 
ele trece prin faza de larvă şi nimfă, 
îneît după 24 de zile de la depunerea 
ouălor, apar insecte depline, dar nu
mai de sex masculin, adică trîntori. 
Deci ei se nasc fiecare numai.dintr-o 
singură celulă sexuală — ovulul. 
După legile geneticei, acest individ 
poartă denumirea de haploid. în 
lumea insectelor partenogenetice, în 
mod obişnuit, descendentul este echi
valentul ascendentului şi dintr-o fe
melă se naşte o fiinţă asemănătoare. 
La albine însă însuşirea partenogene- 
tică face excepţie: dintr-o femelă se 
naşte un mascul. Această formă de 
partenogeneză se numeşte arhenotocă 
(Z i m m e r m a n). Chiar şi din ouă 
depuse de mătci, care însă nu sînt 
fecundate, se vor naşte tot trintori. 
Această împrejurare are consecinţe 
deosebit de importante în lucrările 
de selecţie, fiind una din cauzele ce 
produc o abatere de la practicile obiş
nuite ale selecţiei, stabilite ca vala
bile la plante şi animale. V.n. M atca ,  
selecţia.
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Deci, în procesul de creaţie şi re
producţie, ovulele produse de mătei 
ca să poată da naştere la albine lu
crătoare, trebuie să fie fecundate de 
spermatozoizi înainte de a lua defi
n itiv  formă de ou. Cînd spermatozoi
dul a pătruns în ovul prin orificiul 
din capătul său anterior, denumit „mi- 
cropil“ , se produce fecundarea con
secutiv contopirii celor doi gameţi. 
Din acel moment, prin procesul de di
vizare, după trei zile, va ecloziona o 
larvă, din care va creşte o viitoare al
bină lucrătoare; dacă larva primeşte 
drept hrană numai lăptişor, atunci va 
ecloziona o matcă.

Totuşi, ca orice regulă, ea are şi ex
cepţiile sale; s-a observat de practi
cieni şi cercetători că uneori chiar în 
coloniile bezmetice, deci cu albine 
ouătoare, apare după oarecare timp
— este drept foarte rar — o matcă t î
nără din ale cărei ouă eclozionează 
albine lucrătoare şi viitoare mătei 
complet normale. De asemenea, ca 
excepţie, sînt mătei neîmperecheate 
care depun ouă nefecundate, din care 
se nasc — foarte rar — albine lucră
toare într-o proporţie de 7 — 13%.

S-au făcut multe supoziţii: un ii 
au susţinut că o colonie bezmetică, 
fură ouă fecundate din stupii vecini şi 
îşi creşte mătei; în acest caz însă tre
buie admis un act de discernămînt, de 
şiretenie, de inteligenţă ascuţită, ceea 
ce ar scoate albina din categoria fiin 
ţelor care se conduc numai după 
instinct.

A lţi cercetători în frunte cu Greeg, 
admit că vreo albină ouătoare — ca 
urmare a autoconsumului de lăptişor— 
ar putea să iasă în zbor de împere
chere — fapt observat în faza de pre
gătire pentru roire — şi, ca orice fe
melă în rut, să emită mirosul carac
teristic care să determine unii trîntori 
să se împerecheze cu ea. E l a demon

strat că femelele partenogenetice au 
oviducte mult mai dezvoltate dar cu 
o spermatică atrofiată, putînd adă
posti un număr redus de spermato
zoizi. Acolo ei se contopesc cu ovulele. 
Supoziţia s-a bazat pe unele observa
ţ ii care nu au putut fi dovedite în prac
tică pînă în 1943. Abia atunci cerce
tătorul O .M a c k e n s e n  a publicat în 
„ J u r n a l  o f  E c o n o m ic  E n to m o lo g y a ob
servaţiile sale. E l a pornit de la con
statarea ce a fost făcută de J. H e w i t 
în 1892, că albinele tunisiene impor
tate în Anglia, au facultatea, atunci 
cînd sînt bezmetice, să depună ouă 
din care eclozionează albine lucrătoare 
şi uneori chiar o matcă normală. Este 
o particularitate observată la rasele 
mai primitive din Tunisia, Transvaal 
şi Cap.

Experienţele acestui cercetător, por
nite de la observaţiile de mai sus, au 
depăşit aşteptările prin rezultatele ob
ţinute ulterior. E l s-a folosit de albine 
italiene aurii, albine caucaziene şi 
italiene zebrate, crescînd mătei pe 
care le-a împiedicat de la fecundare, 
iar din ouăle lor nefecundate, au eclo- 
zionat albine lucrătoare.

Pentru ca să înlăture orice putinţă 
de fecundare a mătcilor, cercetătorul a 
incubat artificial toate mătcile în
tr-un incubator şi înainte de a le 
introduce în nuclee — ale căror ur
dinişuri erau prevăzute cu gratie Han
nemann — le-a tă iat aripile. în în
cercările sale, el a luat unele măsuri de 
precauţie deosebită; astfel, mătei vir
gine de rasă italiană au avut ca doici 
albine caucaziene şi invers, mătcile 
caucaziene au fost hrănite de doici 
italiene. Cum cele două rase diferă 
complet, s-ar fi putut uşor constata, 
chiar în cazuri îndoielnice, originea 
puietului incubat. Cea mai mare parte 
din mătcile nefecundate au început să 
ouă în a 30—40-a zi de la eelozionarea
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lor. Puietul lor de trîntor era amănun
ţ it cercetat, pentru a se vedea dacă nu 
se găseşte şi puiet femeiesc din cel cres
cut in celule cu căpăcel neted, nu 
bombat ca la trîntor. Aceste larve au 
fost atent urmărite şi s-a constatat că 
din ele s-au născut albine lucrătoare.

Rezultatele precise au fost surprin
zătoare. în  total au fost încercate 54 
mătci neîmperecheate care normal de
pun ouă de trîntor; din acest număr, 
30 au fost italiene aurii, 11 italiene 
zebrate şi 13 caucaziene. D in cele 54 
mătci, 21 au produs femele parteno
genetice — adică 39% — repartizate 
astfel: 17 italiene aurii, 3 caucaziene 
şi una italiană zebrată. Cercetătorul a 
luat 710 larve, mai m ici de trei zile, 
din puietul unei mătci galbene aurii 
nefecundate şi le-a dat unei colonii 
pusă sub observaţie, ca să-şi crească 
din ele mătci. Dar numai şase larve
— adică 0,85% — s-au dezvoltat şi 
au ajuns mătci normale. O. M ac-  
k e n s e n a reuşit şi el să obţină o 
matcă normală dintr-o astfel de mat
că partenogenetică, deşi a reţinut-o de 
la împerechere. Această constatare u i
mitoare ne dovedeşte că la albinele 
de rasă caucaziană şi la cele din tu lp in i 
de rasă italiană se pot obţine uneori 
femele — albine lucrătoare sau mătci 
din ouă nefecundate.

Ce determină această excepţie din 
ordinea naturală a lucrurilor încă nu 
este lămurit pe deplin. „Totuşi un 
fapt este de necontestat, că pe scara 
evoluţiei, privind retrospectiv, cu 
multe milioane de ani în urmă, pe 
vremea cînd albina noastră era încă o 
insectă solitară, fiecare individ avea 
calitatea de a se înm ulţi. Atunci cînd, 
în procesul evoluţiei, în urma înăs
pririi condiţiilor de mediu, ca o adap
tare la acesta, spre a putea supravie
ţu i, a urmat faza de diferenţiere în 
albine cu sexe deosebite: femenin şi

masculin, primele au păstrat funcţia 
producţiei de ouă — fie că erau sau 
nu fecundate — ouă din care se pu
teau naşte albine de sex diferit. 
Fenomenul semnalat de Mackensen 
nu poate fi decît o reminiscenţă a 
formelor de înmulţire ancestrale. Toc
mai de aceea, această excepţie din 
ordinea actuală naturală a genezei, 
se manifestă diferit, ca intensitate, 
datorită condiţiilor de mediu, la 
rasele de albine, mai mult sau mai 
puţin avansate şi consolidate, sub 
acest aspect, pe scara evoluţiei.

PASTORAL V. n. A p i c u l t u r a  p a s to 
ra lă .

PERICISTIMICOZA V. n. P u ie t  văr  os.

PIETRIFICAREA PUIETULUI. V.n.
A sp erg i lo za .

PINTENUL APICOL este o unealtă 
pe care apicultorul o foloseşte la 
fixarea fagurilor artificiali pe sîr- 
mele ramei. Este format dintr-o rotiţă 
d inţată, care are în mijlocul muchiei 
sale un şanţ. Pintenul încălzit se fi
xează pe sîrma întinsă în ramă şi prin 
apăsarea uşoară înmoaie ceara fagure
lu i artificial, încorporînd sîrma în 
grosimea ei. Pentru păstrarea mai înde
lungată a căldurii, în jurul rotiţei se 
află un bloc de metal. E l se încăl
zeşte într-un vas cu apă ce stă pe p lită  
sau pe lampa de petrol. Este bine cînd 
stuparul are doi pinteni cu care să 
lucreze alternativ; cînd unul stă în 
vas la încălzit, el fixează cu cel de-al 
doilea sîrmele în fagure. V .n. F a g u r i
— fixarea.

Un apicultor român, M. Konnert, a 
construit un pinten apicol care se în 
călzeşte folosind curentul electric. Mai 
este şi un pinten cu care se lucrează 
la rece. Este făcut dintr-o rotiţă
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dinţată cu 13 dinţi lungi de 0,9 mm 
bine ascuţiţi. Rotiţa avînd un dia
metru de 27 mm şi o lăţime de 4 mm, 
face ca sîrma să se încorporeze exact 
la jumătatea grosimii fagurelui artifi
cial, fără să-l străbată. Fagurele tre
buie însă puţin încălzit la soare. Pe 
planşeta-calapod se întinde o foaie de 
hîrtie care se desprinde uşor cînd rama 
cu fagurele fixat se scoate de pe 
calapod.

PLANŞETA APICOLĂ sau calapodul 
pentru fixarea fagurilor artificiali în 
rame, este o scîndură perfect netedă, 
de esenţă tare, care încape exact în 
lumina unei rame de cuib. Grosimea 
ei ajunge exact la jumătatea lăţim ii 
spetezelor laterale ale ramei standard.

PLANUL APICOL DE PRODUCŢIE în
tocmit în stupinele socialiste la în 
ceputul anului, cît şi planul de 
muncă, sînt călăuza oricărei exploa
tări apicole. De îndeplinirea lui 
răspunde brigadierul apicol faţă de 
întreprinderea la care lucrează sau nu
mai apicultorul dacă stupina are un 
efectiv redus. P lanul de producţie 
stabileşte producţii referitoare la anu
m iţi indici cum ar fi: miere, ceară, 
colonii, faguri etc. Totodată api
cultorul trebuie să ajute, folosind 
albinele stupinii, la o polenizare cît 
mai intensă a suprafeţelor de culturi 
entomofile. Planul de producţie o dată 
alcătuit este supus forurilor tehnice 
superioare. Acestea îl modifică, dacă 
este nevoie. Lucrările ce le are de 
făcut apicultorul unei gospodării, cu 
începere de la data cînd s-a întocmit 
planul, privesc mişcarea efectivului 
(colonii, mătci, faguri) şi vor fi în 
legătură cu urmărirea îndeplinirii sar
cinilor trasate privitor la producţie. 
Deci el trebuie să pregătească încă 
de cu toamnă astfel coloniile sale pen

tru campania anului viitor, ca să 
poată răspunde cu prisosinţă cerinţe
lor şi sarcinilor ce i s-au fixat. Planul 
de producţie apicol se împarte în două 
părţi distincte: prima parte se referă 
la efectivul coloniilor prisăcii, deci la 
inventarul viu, cît şi cel de exploatare, 
iar a doua parte se referă la produc
ţia de miere, ceară, polen, lăptişor, 
fagurii noi clădiţi, roiurile formate şi 
măteile crescute în pepiniere sau stu
puşori de împerechere.

P l a n u l  de m u n c ă .  Acest plan de 
muncă este întocmit pe sezoane, şi în el 
brigadierul apicol prevede, cu oare
care aproximaţie, lucrările ce le are 
de făcut în cursul anului. Acest plan 
de muncă va fi defalcat pe secţii, dînd 
personalului sarcinile ce-i revin în ra
port de specialitatea fiecărui şef de 
secţie. O secţie, de pildă, va avea nu
mai sarcina producţiei de miere, şi ea 
va fi aşezată în loc bun din punct de 
vedere melifer; o altă secţie va creş
te mătci selecţionate; alta are sar
cina roirilor masive. Dacă gospodăria 
are livadă, vie, culturi entomofile, 
în plan se înscrie sarcina de poleni
zare. Toate secţiile vor avea sarcina 
să colecteze polen şi propolis.

Fiecărei secţii i se va stabili inven
tarul de colonii, stupi goi, nuclee de 
împerechere, unelte apicole, pentru 
ca el să fie reparat şi revizuit din t imp.

PLATFORMA APICOLĂ este utilă 
pentru transportarea stupilor în pas
toral cu ajutorul animalelor de trac
ţiune la distanţe mici. Mijloacele 
auto sînt cu mult mai bune, dat fiind 
rapiditatea cu care se ajunge la des
tinaţie; cînd transportul se face în 
apropiere, folosirea platformelor trase 
de animale revine mai ieftin. O căruţă 
cu doi cai buni, încărcată cu stupi, 
poate face pînă la 30 km, într-o noap
te, pe drum bun. Platforma se face
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din doi drugi de lemn — de preferat 
din salcîm — lungi de 5—6 m, peste 
care se aşază patru curmezişe de 
1,90 m. Pe acestea se fixează scînduri- 
le care pot fi cu spaţii între ele pînă 
la o cm. Pe marginile laterale ale 
platformei se bat şipci, care nu îngă
duie stupilor să alunece. Lăţimea plat
formei este în legătură cu numărul 
stupilor ce se proiectează a fi încărcaţi 
pe ea şi modelul lor; dacă stupii sînt 
de tipu l orizontal, ei se vor pune 
cîte doi, unul lîngă a ltu l; cum lun
gimea unui stup orizontal este de 
930 mm, lăţimea platformei va fi de 
1,860 m, iar ca lungime se pun pe 
şapte rînduri, încăpînd astfel pe o 
platformă 14 stupi orizontali sau 28 
stupi verticali. Cînd în stupină pre
domină tipul vertical, cea mai bună 
platformă va fi cea în care încap trei 
stupi verticali alături, căci în felul 
acesta transportul se echilibrează mult 
mai bine ; în acest caz lăţimea platfor
mei va fi numai de 1,60 m, şi pentru 
că numărul stupilor ar fi prea mic pe 
o platformă de acest fel, ea se face 
mai lungă, pentru a încăpea opt rîn
duri a cîte trei stupi, adică 24 stupi 
verticali pe o platformă.

Platforma se aşază pe căruţă, după 
ce aceasta s-a lungit cu un drug lung 
de 3—4 m, denumit „inima căruţei“ , 
care este bine legată. Atunci platfor
ma se ridică de doi bărbaţi voinici şi 
se aşază astfel între leucile căruţei, 
încît scindurile ei să nu atingă roţile, 
iar cîrma căruţei şi roţile de dinainte 
să fie libere. Pentru ca cele două lem
ne lungi să se fixeze şi mai bine între 
leuci, acestea au două scobituri ca să 
le îmbuce perfect, încît platforma să 
nu aibă nici un joc.

POLENUL se înfăţişează sub for
mă de pulbere, de grăuncioare foarte 
fine alcătuite fiecare din patru celule

mascule. E l constituie elementul băr
bătesc care fecundează ovulele florii 
transformîndu-le în seminţe. Cînd o 
plantă se pregăteşte pentru reproduc
ţie, începe să-şi formeze bobocii. Fie
care din aceştia este înconjurat de 
nişte frunze denumite sepale, care-i 
păstrează căldura şi îl apără de intem
perii. Cînd bobocii se dezvoltă, sepale- 
le rămîn la baza viitoarei flori, avînd 
forma unui coşuleţ cu ţesut tare, din 
care apar m ijind petalele; ele se dez
voltă apoi în corole cu frumoase cu
lori, diferite după specie. în  timp ce 
ele se deschid, în m ijlocul lor se 
iveşte stigmatul sau pistilul cu ova
rul respectiv. Acesta este înconjurat 
de un număr mai mare sau mai mic 
de stamine, ce poartă fiecare pe vîr
ful lor anterele, care sînt nişte saci 
încărcaţi cu o pulbere fină, felurit 
colorată, după specie; acesta este pole
nul. Fiecare grăuncior de polen pose
dă două învelişuri, unul la exterior 
denumit e x in ă  şi altul la interior, de
num it in t i n ă .

Exina, în genere, este mai groasă 
decît intina, colorată felurit după 
specie, avînd pe suprafaţa sa diferite 
forme de crestături, lin ii sinuoase, 
proeminenţe, perişori obişnuit lipi- 
cioşi şi chiar cîrlige. Această în făţi
şare variată indică cercetătorului pro
venienţa sa botanică şi confirmă ori
ginea unui anum it sort de miere, în 
care adesea grăunciorii de polen stau 
în suspensie, dar invizibili pentru 
ochiul liber. Exina are la supra
faţă un tegument îmbibat cu o sub
stanţă uleioasă denumită poleină 
care-i ajută grăunciorului să se agaţe 
uşor de învelişul păros al insectei ceai- 
soarbe nectar din corolă. Poleina este 
o substanţă dulce — o hidrocarbură — 
care se găseşte în uleiurile aromate 
ale plantelor; ea constituie acel bal
sam, deci un ulei eteric — o răşină în
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ulei si eLer. Acest înveliş protejează 
exina dc cxcesul dc umezeală. Sub
stanţa nu este digerată de organismul 
albinei, aşa incit după ce secreţiile 
glandulare ale intestinului dizolvă 
substanţele din grăunciori şi acesta 
trece mai departe in intestinul gros 
spre eliminare, poleina, deci balsa
mul cu ulei eteric este readus in guşă. 
Acţiunea aceasta este denumită: re
gurgitare. Acoio, poleina cu răşinele 
aduse de albine dc pe mugurii plan
telor, se împreună cu acestea şi cu 
secreţiile glandulare din guşă, consti
tuind o substanţă nouă, care primeşte 
numele de p rc p o lis  V .n. Prin porii 
exinei trece tubul p o l in ic  al grăuncio- 
rului cu scopul fecundării unui ovul 
din gineceul florii.

Întina este o membrană de celuloză, 
netedă şi transparentă, sub care se 
află o substanţă denumită faviolă, în 
care plutesc un nucleu vegetativ şi o 
celulă germinativă. Faviola este o 
substanţă vîscoasă, alcătuită din al- 
bumine, grăsimi, săruri minerale, în
tre care predomină fosforul, amino- 
acizii, vitaminele (mai cu seamă din 
complexul B) şi liidraţi de carbon. 
Pentru albine tocmai masa acestor 
componente din intină au un rol foar
te însemnat.

Orientîndu-ne după conformaţiaexi- 
nei sînt două feluri de polen: cel cu 
exină netedă şi uscată, care este luat 
uşor de vînt şi dus pînă la mari de
părtări şi polen cu exină păroasă şi 
grasă care se agaţă uşor dc corpul 
albinei. Ca mărime, diferenţele se în
cadrează Sn dimensiunile de la 1/5 
dintr-un milimetru pină la 1/2 din 
milimetru. De asemenea diferă şi ca 
formă. De pildă, polenul teiului argin
tiu are forma unui cub cu margini 
zgrunţuroase; are culoare cenuşie-gal- 
benă, pe clnd la teiul comun forma 
este colţuroasă de culoare cenuşie-

albicioasă. Cel de volbură este inie. 
alungit, cu două şanţuri longitudina
le, avind o coloraţie galben-iiu Ins. 
Polenul dc dovleac are forma sferică 
cu suprafaţa gliimpoasâ. O l  de hrişcă 
este oval. lăţii, dungat, cu o linie 
mediană pe partea mai groasă si arc 
culoare brună-lucioasă. (iei de salcim, 
cu granule relativ mici, rotunjit'*, este 
de culoare galben foarte deschis ele. 
La majoritatea plantelor predomină 
polenul de culoare galbenă datorită 
substanţei colorante denumită ilioxi-  
f h tv o n . In afară de galben, in natură 
se găseşte polen aproape de ţoale cu
lorile.

Compoziţia polenului. V r . II u- 
l i e r  a fost primul cercetător c.in*, a 
observat că larvele eclozionale intr- 
un cuib lipsit de polen, mureau, 
intr-adevăr, polenul este un aliment 
primordial pentru larve, cit şi pen
tru albinele ajunse la maturitate.

Nu se poate da o formulă unică 
pentru polen, căci compoziţia lui va
riază în raport cu specia de la care 
provine. Iată un tabel întocmit de 
cercetătorul I. S v o b o d a, de com
puşii parţiali ai unor polenuri (tabe

lul fi).
Ţ i’ir hd 4

C O M P U Ş II  C A U Ţ IA U  A l l 'X O H  1’n L E N t l i t  

i d n p â  I . S V o b o (I îl)

Specia po lenulu i

Total 

de albu-

n i in i

A lbu-

m ino

dilîtrs-

l; ră

suni

Celu

loză

Sub- 

itUDţe 
m ine 

rale —
cura ta tib ile cenu ţ i

Salcia 54,45 47,13 3,50 19.02 4.1
Alunul dc

pădure ,'iO,lG 46,68 (1,16 21.58 4,20
Macul 48.99 33,04 1,80 12,37 4,12
Nucul 25,04 21,87 2,32 26,64 4,10
Arinul 18,94 14,34 3,02 17,35 3,80
Carpenul 20,(H 13,63 0,50 16.88 3.21
Mesteacănul 23,02 11,25 2,67 16,96 2,97
Porumbul 14,06 11,98 0,76 19,26 3,22
Molidul 14,14 9,54 1,23 30,92 2.24
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Datele din tabel nu trebuie consi
derate fixe deoarece polenurile sint 
foarte deosebite chiar cînd provin de 
la acecaşi specie de floare, căci el 
depinde de condiţiile climatice, de 
sol etc.

O prezentare oarecum mai completă
o dă cercetătorul Z e t c h e. E l a 
găsit că polenul conţine apă, globu- 
line, aminoacizi şi peptoză; hidraţi 
de carbon, glucide ca: glucoza, pen- 
tosanul, dextrina, amidonul, celu
loza; grăsimi: lecitina, uleiuri, coles
terolul; acizi: malic şi tartric; en- 
zime: diastaza, inverlaza; de aseme
nea s-a găsit în polen şi heteroauxina 
şi acidul belainolil-acetic. Camicroe- 
lemente, prin analiză spectrală, s-au 
determinat minerale ca: zinc, fier, 
plumb, platină, cupru, crom, cad
m iu, argint, siliciu, paladiu, sulf, po
tasiu, natriu, alum iniu, calciu, mag
neziu, fosfor, clor, aur, vanadiu, wol
fram, iridiu, cobalt, stronţiu.

Cercetătorii L. H i e 1 şi E . B u r- 
d e t t, vorbind de vitaminele cu
prinse în polen, au găsit că în 100 
grame de polen se găsesc vitam ina 
Ba -  0,6 mg; B„ — 1,7 mg; Be — 
0,9 mg; acid nicotinic 3,0 mg, iar 
vitam ina H , abia în proporţie de 2,5 
gama (măsură cu valoare de a mia 
parte dintr-un miligram). De ase
menea a lţi cercetători au găsit în po
len hormoni, precum şi antibiotice (fi- 
toncide) şi r u t i n ă .  Sint plante care au 
unele componente specifice, cum sînt 
de pildă florile de castan sălbatic, măr 
şi salcie, în care se găseşte în propor
ţii însemnate biotina Beta, care lip 
seşte la altele, sau mesoinositolul gă
sit mai ales in polenurile de la grami- 
nee şi în special la porumb, unde atin 
ge 39 mg la gram.

Prezenţa proteinelor în diferite fe
luri de polen este foarte largă, înce- 
pind cu 7% pînă la 30% şi totuşi, la

unele specii, acestea lipsesc cu totul. 
De aceea, cu drept cuvint cercetătorul 
R . C h a u v i n susţine că albinele, 
atunci cînd au ocazia şi găsesc felurite 
plante cu polen, fac o alegere jud ic i
oasă in privinţa calităţii sorturilor. 
Tot acest cercetător a observat pre
ferinţa pe care o au albinele în prim ă
vară pentru polenurile proaspete faţă 
de rezervele de păstură din stupi, pri
mele conţinînd substanţe care excită 
ovarele mătcii şi grăbesc începerea 
ouatului. Prezenţa horm o n ilo r  s e x u a l i  
descoperiţi de cercetătorul S c h i 1-
1 e r este in strinsă legătură cu acest 
fenomen la mătcile ce primesc lăp ti
şor din polen proaspăt. De aceea, cu 
drept cuvint prof. J u k o v s k i ,  sus
ţine că „Tără polen albinele nu pot 
creşte puiet, nu pot produce ceară, iar 
activitatea lor vitală se întrerupe11.

Recoltarea de către albine a polenu
lui şi transportul lu i. Cu ajutorul celor 
două mandibule, care sînt ca două 
lopăţele puternice şi netede, albinele 
tinere, deschid sacii polenici, acolo 
unde antera nu s-a deschis singură. 
Atunci, trompa, capul, toracele păros 
se prăfuiesc cu polenul lipicios al 
florii respective. Cu periile de la cele 
trei perechi de picioare albina adună 
polenul, periindu-şi toate părţile pă
roase ale trupului pline de grăunciorii 
agăţaţi de ele. Cu periile de la picioa
rele de dinainte îşi curăţă capul, in 
timp ce trompa, care mereu este în 
mişcare, scutură granulele de polen 
de pe antere. Dacă floarea are anterele 
deschise, iar polenul poate fi mişcat 
numai prin curentul pe care-1 fac ari
pile, albina stă suspendată în aer bă- 
tînd foarte repede cu aripile, iar gra
nulele de polen i se lipesc pe corp, în 
timp ce picioarele li sînt într-o con
tinuă mişcare.

Pe măsură ce-1 adună, 11 umezeşte 
cu secreţiile glandelor salivare şi to
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Tabelul 5

C O N Ţ IN U T U L  P R O C E N T U A L  IN  M A T E U II  M IN E R A L E  M A I IM P O R T A N T E  L A  D IF E H IT E  P O L E N U R I 

(după S v o b o d a)

P roven ienţa
po lenulu i

Materii
m ine 

rale

O x idu l

de

siliciu

O x id  

de eulf

O x id

dc

oupru

O xid

de
p o tu iu

O x id
de

n a tr iu

Oxid  

de (ier

Oxid  

de a lu 
m in iu

O x id
de

calciu

O x id
de

m ag 

neziu

Ox id

de
man-

gan

Oxid

de

toalor

Clor

Alun
Molid
Mesteacăn
Carpen
Porumb

4.20 
2,24 
2,97
3.21 
3,53

14,53
3,07
1,48
5,06
3,61

3,81
8,69
1,61
1.03
1.03

0,25
0,97

0,44
0,06

24.19 
44,57 
30,43
26.20 
32,87

5,83
6,89
8,55

18,68
7,92

3,78
0,23
0,17
0,15
0,11

3,82
0,89
1,62
0,19
0,57

7,28
3,48
8,68
7,36
4,67

3,36
7.95 
6,34 
5,65
7.96

0,89
0,20
1,61
0,21
0,31

22,76
28,32
36,07
39,93
29,84

1,13
1,41
0,67
0,44
2,90

racice, precum şi cu puţină miere din 
guşă. Apoi îl transmite celei de-a 
doua perechi de picioare, care cu piep
tenii de acolo scoate din perişori pole
nul adunat şi 11 transmite cu grabă 
picioarelor de dinapoi îndeslndu-1 bine 
în coşuleţe.

Coşuleţele sint mărginite cu peri 
ţepoşi care sprijină încărcătura, iar cu 
capătul articulaţiei tarsului polenul 
este comprimat ; cu tarsul de la picio
rul drept îndeasă bine polenul din 
coşuleţul stîng şi apoi invers. Polenul 
fiind uşor umezit, se prinde grăuncior 
de grăuncior, formînd un ghemotoc. 
Apoi albina îşi ia zborul trecînd la 
altă floare, obişnuit de aceeaşi specie. 
Cind albinele găsesc puţin polen in 
clmp, amestecă in coşuleţe polen de 
la mai multe plante. încărcătura este 
totdeauna echilibrată in ambele coşu
leţe, iar ca greutate ea variază după 
sezon; in toamnă şi primăvară ghemo- 
toacele cintăresc cam 8 mg; în vară 
ele ajung pînă la 12 m g ; deci, in medie, 
două coşuleţe transportă la un zbor 
cam 10mg polen, adică egal cu a zecea 
parte din greutatea albinei. întoarsă 
in stup, culegătoarea de polen se duce 
direct la fagurele ce mărgineşte cui
bul, unde descarcă pe rind ambele 
coşuleţe in celule, cu ajutorul pinteni

lor de la picioare. Uneori duce polenul 
chiar in fagurele cu puiet în celulele 
de deasupra lui sau alături de elipsă. 
Munca de recoltare şi transport este 
foarte obositoare. O culegătoare de po
len abia poate face 3—5 drumuri pe 
zi. Uneori, cind florile sînt sărace în 
polen, îi trebuie aproape două ore 
pentru a stringe o încărcătură. Inten
sitatea de zbor după polen depinde de 
condiţiile climatice şi de anotimp (ta
belul 6).

Tabelul 6

IN T E N S IT A T E A  C U L E S U L U I D E  P O L E N  IN  F U N C Ţ IE  

D E  C O N D IŢ I IL E  C L IM A T IC E  Ş I  D E  A N O T IM P

Luna

c ite  
i i le  d in  

l u n i  

s-a
cules

N um & rul a lb ine lor 
pe zi

T im pu l neoeaar 
pen tru  oulei

F am . I F am . I I o r i m in .

Martie i 2 266 2 400 20
Aprilie 14 39 408 63 636 4 40
Mai 21 166 657 191182 7 _
Iunie 26 386 853 386 020 8 40
Iulie 25 421 838 256 576 8 20
August 19 32 039 62 538 ti 20
Septembrie 22 20 413 78 366 7 •20

In  primăvară, cel mai puternic cu
les are loc intre orele 9— 11, cind 
se stringe 47,26% din producţia to
tală zilnică. Vara, cind albinele por
nesc mai de dimineaţă la muncă
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intensă, între orele 7— 11 s-a cules 
70,64% din producţia zilnică.

Transformarea polenului în păstură 
şi depozitarea lui. Odată polenul des
cărcat in celulele fagurelui, albinele 
prelucrătoare din stup încep să-l prelu
creze, încorporîndu-i şi ele secreţii 
glandulare, mai cu seamă din glandele 
toracice şi salivare şi împreună cu 
puţină miere îi măresc umiditatea. 
Terminînd această lucrare, albinele 
prelucrătoare încep să-l comprime cu 
capul în celule, lăsînd un gol la su
prafaţă, cît 1/8 din capacitatea lor; 
in felul acesta polenul formează o 
masă compactă din care aerul este 
aproape cu totul elim inat. Greutatea 
polenului astfel comprimat este cu
prinsă între 0,102 şi 0,175 g. Procedind 
aşa cum s-a arătat mai sus, albinele 
pregătesc o hrană asemănătoare in 
parte cu furajele puse in silozuri de 
zootehnişti pentru hrana animalelor. 
Polenul bine comprimat suferă o fer
mentaţie lactică sub acţiunea bacte
riilor acido-lactice şi a propriilor sale 
diastraze. Acestea îl fac mai asim ila
bil şi mai uşor digestibil. In celule, 
polenul, din uşor făinos şi dulceag 
cum era in flori, capătă un gust acri
şor şi puţin amărui. Diastazele secre
tate de glandele albinelor culegătoare 
şi prelucrătoare, încorporate o dată cu 
însalivarea şi umezirea lu i în timpul 
recoltării, transformă polenul în păs
tură. Păstură, are valoarea alimentară 
mai mare de trei ori decît polenul şi de 
nouă ori faţă de oricare înlocuitor de 
polen. E l are o putere anitibiotică 
apreciabilă. Prof. R . C h a u v i n ş i  
cercetătorul P. L a v i e au găsit că, 
polenul de castan are 1,26 U .I. anti
biotice, dar numai după transpunerea 
lui în păstură. După opt zile, puterea 
lu i antibiotică este de trei ori mai 
mare. D in punct de vedere chimic, de 
unde in stare de polen, adus în coşu

leţe el arc o reacţie alcalină, acum, 
transformat în păstură, are o reacţie 
acidă.

După terminarea procesului de tran
sformare, albinele, completează cu un 
strat de miere golul celulelor cu păs
tură pe care apoi le căpăcesc. Sub 
acest oblonaş însă procesul de trans
formare continuă încă multă vreme, 
pină la desăvîrşirea sa.

Rolul polenului în viaţa coloniei, 
a) P o l e n u l  c a  h r a n ă .  Cerce
tătoarea A n a  M a u r i z i o, în 
studiul său ,,H r ă n ir e a  cu  p o le n  şi 
ac t iv i ta te a  a lb in e lo r“ demonstrează 
prin lucrări de laborator, că albi
nele care în primele 8 zile de la 
eclozionare consumă multă păstură 
sint mai viguroase atingind o longe
vitate mai mare, pină la 233 zile.

Un rol însemnat il are, desigur şi 
calitatea polenului consumat de al
bine. In această privinţă polenurile 
se împart în trei categorii: active, 
medii şi inactive. Cele d inţii provin 
de la pomii fructiferi, părul şi flnărul 
deţinind primul loc, precum şi sal
cia, iarba neagră, sulfina, rapiţa, 
muştarul, macul, levănţica, pătla
gina, bărbuşoara, rotunjoara şi porum
bul. D in cele medii: păpădia, ar
borii de pădure ca: arţarul, alunul, 
arinul, mesteacănul etc., iar cele 
inactive sînt polenurile de levănţică 
hibridă, care este complet steril, cît 
şi cele de la molid, brad, pin şi, în 
general, de la conifere care, deşi con
ţin unele substanţe folositoare, sînt 
lipsite de proteine. Sînt plante care 
au polen toxic, cum este săpunariţa, 
cit şi unele soiuri de bumbac; acesta 
din urmă conţine gosipol. De aseme
nea polen toxic are şi o specie de Ra- 
nunculacee, cum este R a n n u n c u l u s  p u -  
beru lus , Piciorul cocoşului, V .n.

In general, un polen care nu este 
recoltat de albine, ci este din cel
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obţinut prin scuturare sau luat din 
colectorul de polen, dat albinelor ca 
hrană în lipsa păsturii din stup, va 
avea o valoare alimentară cu atît 
mai însemnată, cu cît va fi mai de 
curînd recoltat. S-a observat, de p il
dă, că polenul conservat de stupari, 
după trei luni îşi pierde pină la 50% 
din potenţialul său alimentar, iar 
după şase luni pînă la 76%.

Albinele se hrănesc cu polen astfel: 
cînd au nevoie pentru a prepara 
hrana puietului îl iau din celulele 
fagurelui, fie că îl găsesc acolo sub 
formă de păstură fie sub cea de gră- 
unciori proaspeţi aduşi de culegă
toare. Ingerat, ajunge în guşă şi 
trece apoi prin proventricul în sto
mac. Acolo intervine sucul gastric 
care împreună cu secreţiile glandelor 
intestinului subţire — V.n. A l b i n a  —  
g la n d e le  in te s t in a le  — îl descompun. 
Procesul de descompunere a grăun- 
ciorilor de polen în intestinul sub
ţire durează de la 3 la 7 zile, in raport 
de temperatura exterioară şi de starea 
fiziologică a albinelor. Sucul nutritiv 
obţinut trece în hemolimfă şi apoi 
în glandele cerifere, faringiene etc. 
Cu cît albina consumă mai mult polen 
cu atît „activitatea fermentativă a 
secreţiei faringiene creşte considerabil, 
ceea ce se vede din conţinutul de 
enzime în sîngelealbinei11 (Gontarski).

în  hrana de toamnă a albinelor 
polenul are o mare însemnătate. Cele 
tinere, începînd cu cele de 9 zile con
sumă o mare cantitate de polen fă- 
cîndu-şi o rezervă organică de albu- 
mine sub denumirea de „ţesu t  g ras“ , 
pe care-1 depozitează în cavitatea 
pericardică din apropierea învelişului 
chitinos dorsal al abdomenului. V .n. 
A l b i n a , sistemul glandular. Aceste 
rezerve le folosesc la creşterea puie
tu lu i în timp de iarnă, cînd ele fiind 
în ghem se mişcă cu oarecare greutate

spre fagurii cu păstură, precum şi în 
primăvară, cînd în natură nu a apărut 
încă polen. Acest autoconsum însă 
le uzează mult şi le scurtează durata 
vieţii. Lipsa polenului în hrana a l
binelor are drept primă consecinţă 
apariţia în iarnă a fenomenelor dia
reice, organismul fiind slăbit din 
lipsa lu i. V .n. N osem oză .

b) P o l e n u l  ş i  c u i b u l  c o l o n i e i .  
Privind multip la şi bogata componenţă 
a polenului în substanţe rare şi valo
roase, se poate înţelege de ce larvele 
albinelor au un ritm de creştere ne- 
m aiîn tîln it în lumea animală. V .n . 
A l b i n a , larva. în  special secreţia 
glandelor faringiene, care produc lăp
tişorul, este direct legată de consu
mul de polen. Lăptişorul este dat 
larvelor în primele trei zile de la 
ecloziune; apoi cu terciul din polen, 
apă şi miere albinele-doici hrănesc 
puietul larvar de la 3 la 9 zile. Deci 
polenul are în cuib o însemnătate pri
mordială; cu cît cuibul ia o extindere 
mai mare în legătură cu timpul şi 
prolificitatea măteilor, cu atît nevoia 
de polen a coloniilor este mai mare. 
Observaţiile cercetătorilor în stupi- 
nile experimentale au stabilit că în 
tim pul iernii consumul de păstură 
este redus, căci în majoritate albinele 
consumă miere, ea fiind un produs 
complex pe baza căruia organismul 
îşi procură necesarul de calorii. Puie
tu l începe să apară în a doua decadă 
a lunii ianuarie şi februarie, cînd în 
stup, consumul este de 250 g păstură. 
în  martie el creşte la dublu, atingînd 
500 g pe lună, pentru ca pornind din 
aprilie el să crească vertiginos; în 
această lună necesarul este de 2 kg. 
în  mai este de 4,5 kg, iar în iunie 
de 6,5 kg. O dată cu luna iulie măteile 
încep să-şi reducă ritmul de ouare, 
iar cerinţele puietului încep să scadă; 
în această lună consumul de polen
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este de 4,5 kg. In  august este de 4 kg; 
în septembrie de 1,250 kg, iar în 
octombrie revine la cantitatea inţi- 
ală de 250 g, ca în februarie. în  noiem
brie şi decembrie matca intră în 
diapauză şi deci albinele nu consumă 
polen; numai în toamnele şi iernile 
calde, cum au fost în 1948, 1959 şi 
1960, cînd mătcile au depus ouă pînă 
la sfîrşitul lui decembrie, albinele 
consumă polen. în  această situaţie, 
apicultorii trebuie să fie foarte atenţi 
şi să pună alături de cuib păstură 
suficientă, pentru că altfel albinele 
consumă pentru hrana puietului pro
teina acumulată în propriul lor orga
nism, în detrimentul v ita lită ţii lor.

în  analizele făcute larvelor tinere 
hrănite de doici, se vor găsi exact 
aceleaşi componente pe care le are 
polenul cu care ele au fost hrănite. 
Cu cît acest polen sau păstură va avea 
componenţi mai valoroşi, cu atît 
albinele tinere vor fi mai viguroase, 
cu o longevitate mai mare, cu glande 
bine dezvoltate şi cu secreţii abundente 
atunci cînd vor fi solicitate. Aceasta 
se va răsfrînge asupra întregii activi
tă ţi viitoare a coloniei şi deci asupra 
producţiei. Cu polenul aflat in faguri 
şi în special cu cel proaspăt se a li
mentează şi albinele tinere abia năs
cute, acesta ajutîndu-le la dezvolta
rea lor corporală.

După studiile cercetătorului M.Hay- 
dak reiese clar, că albinele nu con
sumă păstură numai pentru produ
cerea lăptişorulu i; chiar după eclozio- 
nare din fagurii cuibului, ele au ne
voie să-şi completeze proteinele ce le 
lipsesc pentru dezvoltarea tuturor or
ganelor, prin consumul acestei hrane 
complexe ce este polenul. Hrănind 
cu polen timp de zece zile albine 
tinere abia născute şi măsurîndu-le 
apoi glandele cerifere, după disecţie, 
cercetătorii au găsit că ele au cea mai

mare măsură, atingînd lungimea de 
60 microni. De asemenea au urmărit 
grupa acestor albine pînă la dispa
riţia lor şi au găsit că glandele lor ceri
fere erau capabile să secrete solzi- 
şori de ceară în tot cursul vieţii, iar 
indicii lor fiziologici erau mult supe
riori faţă de albinele ce nu primiseră 
acest surplus de proteine în tinereţe.

c) P o l e n u l  ş i  m a t c a .  O 
matcă provenită din cea mai bună 
linie, cu ascendenţa cea mai aleasă, 
dar care în stadiul larvar nu a prim it 
lăptişor în cantitate mare şi de bună 
calitate din cauza lipsei de păstură 
în cuib, va fi o matcă puţin valoroasă.

Cînd apicultorul face creştere de 
mătei este bine ca în faguri să se 
găsească păstură, iar în natură să 
fie polen proaspăt; aceasta are o deo
sebită înrîurire asupra secreţiilor glan
delor faringiene; cu cît secreţia aces
tor glande va fi mai abundentă, cu 
atît viitoarele mătei vor fi mai valo
roase.

O matcă, fie ea cît de prolifică, nu 
va putea să depună ouă dacă nu este 
hrănită cu lăptişor de albinele ce o 
însoţesc; proteinele, şi mai cu seamă 
albumina digestibilă din polen sau 
din păstură, sînt cele care stimulează 
glandele faringiene ale doicilor şi 
împreună cu ceilalţi componenţi, se
cretă lăptişorul cu care matca este 
hrănită din belşug.

d) P o l e n u l  ş i  s ă n ă t a t e a  c o l o n i 
e i .  Sănătatea, vigoarea, viaţa prelungi
tă etc. a albinelor unei colonii vor fi cu 
atît mai m ari, cu cît ele vor consuma 
o mai mare cantitate de polen la tim 
pul oportun. Cu drept cuvînt cerce
tătorul C.L. Farrar susţine că: „prin
cipala cauză a scăderii populaţiei să
nătoase în perioada de primăvară o 
constituie cantitatea insuficientă de 
polen care trebuie să asigure creşterea 
puietului la sfîrşitul iernii şi începu
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tul primăverii14. De acord cu acestea 
este şi Orosi Pali care a dovedit că 
atunci cînd albinele au cules intens 
de polen şi deci puietul este mai bine 
hrănit cu albumine, albinele crescute 
sînt mai mari şi sănătoase.

Orice stupar poate face o constatare 
foarte simplă: în anii secetoşi, cînd 
florile se trec repede, iar albinele nu-şi 
pot face rezerve de polen, coloniile 
sînt slăbite, cu albine puţine şi cu 
recoltă mică de miere; aceasta se răs- 
frînge şi asupra primelor luni ale 
anului următor, pînă cînd apare po
lenul.

Lipsa polenului se resimte asupra 
activităţii întregii populaţii din stup 
cu consecinţe asupra v ita lită ţii lar
velor şi potenţialului productiv al 
coloniei.

„După o vară tîrzie, săracă în polen, 
urmează o primăvară bogată în nose- 
moză“ (I. Slavik).

In  boala loca, prezenţa abundentă 
a polenului în stup, frînează extinde
rea bo lii; puietul hrănit cu substanţe 
albuminoide în cantităţi mai însem
nate, rezistă cu atît mai bine. Hră
nirea albinelor cu turte de miere cu 
păstură, la care s-a adăugat 1/4 pas
tilă  de cloramfenicol bine pulverizată, 
a avut rezultate mulţumitoare.

e) P o l e n u l  ş i  i e r n a r e a  
a l b i n e l o r .  Albinele au nevoie 
şi iarna să consume polen, atît pentru 
nevoile lor organice, cît şi pentru creş
terea puietului, mult, puţin, cît îl 
cresc.

Puietul născut iarna, datorită pre
zenţei păsturii lîngă ghem este bine 
hrănit, sănătos şi are o rezistenţă 
mărită faţă de răcelile apărute pe 
neaşteptate atît în iarnă, cît mai ales 
în primăvară.

Lipsa păsturii în tim pul iernii slă
beşte albinele, silindu-le să-şi consume 
rezervele organice. Deşi în primăvară

matca depune numeroase ouă, doicile 
nil sînt capabile să crească mai mult 
de 20—30% din aceste ouă, avînd 
glandele faringiene atrofiate. Nu este 
nevoie ca iarna în stup să fie cantităţi 
mari de păstură; sînt suficiente două 
rame, care să nu fie cu totul pline şi 
care trebuie aşezate lîngă ghem, sau 
chiar acolo unde el se formează. Stu
pii unde albinele au avut păstură la 
dispoziţie, crescînd puiet, pot, în apri
lie, să activeze intens la culesul de la 
pomii roditori.

Cantităţile necesare de polen pentru 
o colonie au constituit o problemă 
care acum se apropie de rezolvare. 
După multe discuţii controversate 
E. Z a n d e r  consideră că pentru 
creşterea unei larve sînt necesare apro
ximativ 15 perechi de coşuleţe cu po
len. Dacă in primăvară o colonie va 
avea, în primele două luni, circa 
10 000 de albine noi, ar însemna că ar 
fi necesar cel puţin 1 — 1,5 kg de păs
tură.

în  consumul unui an, ţinînd seama 
de marele număr de larve ce se cresc 
în cuib din primăvară pînă în toam
nă, necesarul de polen ar fi de 25— 
40 kg, în raport cu puterea coloniei. 
Cercetătorul K om orov  însă dă o cifră 
mai mică: el susţine că într-un sezon 
albinele transportă în stup 15 — 18 kg 
polen şi numai cele prea puternice adu
nă 22—27 kg polen. Se pare însă că re
zolvarea problemei a găsit-o B.Beau- 
raine de la Staţiunea de cercetări 
apicole de lîngă Paris. El a calculat 
că de la ecloziune şi pînă la maturi
tate o albină are nevoie de 3,21 mg 
azot. Cum media de azot în polenul 
diferitelor specii de flori este de 3,10 %, 
trebuie circa 100 mg de polen pentru 
satisfacerea integrală a unei albine. 
Cum o colonie creşte cel puţin 200 000 
de albine pe an, aceasta echivalează 
cu 20—30 kg polen. La cifrele de mai
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sus trebuie adăugat şi consumul de 
polen al albinelor mature, necesar 
pentru a-şi crea rezervele ţesutului 
gras. în  general, acest consum este 
apreciat la jumătate din consumul 
necesar puietului. Deci totalul de 
polen necesar unei colonii este de 30— 
45 kg.

Formarea rezervelor de polen. Dacă 
polenul are o însemnătate atît de 
mare în viaţa coloniei, este bine ca, 
în perioadele cînd el se găseşte în 
cantităţi mari în flori, să fie adunat 
prin orice mijloace, păstrat în bune 
condiţii şi redat albinelor în primele 
săptămîni ale sezonului rece pînă apare 
cel proaspăt în flori. C. L. F a r r a r  
a stabilit că este nevoie de o canti
tate de cel puţin un kilogram de 
polen de fiecare colonie la sfîrşitul 
iernii ca sprijin, ţinînd seama că în 
februarie consumul acesta este de 250 g 
pe lună. Polenul conţine 10—30% apă, 
deci el trebuie uscat bine, căci altfel 
se poate mucegăi, fermenta şi deveni 
toxic. Pentru a-i păstra totalitatea 
calităţilor trebuie, de asemenea, cu
răţat de o serie de impurităţi pe care 
le conţine.

Pentru recoltarea polenului sînt 
necesare deci următoarele operaţii: 
colectarea zilnică a polenului, usca
tu l, curăţatul, împachetatul şi păs
trarea. Le vom examina pe rînd.

C o l e c t a r e a  p o l e n u l u i  p r i n  
s c u t u r a r e  se poate face direct de către 
stupar sau prin intermediul albinelor. 
Un mijloc practic de a forma o rezervă 
însemnată de polen, fără intervenţia 
albinelor, este scuturarea polenului de 
pe anumite inflorescenţe, polen pe care 
apicultorul îl poate da în toamnă sau 
în primăvară, dacă este nevoie. In 
tim pul verii apicultorul poate aduna 
prin scuturare polen de la porumb, în 
felul următor: de dimineaţă, cu puţin 
după ce soarele s-a urcat pe cer, cind

8

b
Colector de polen la urdinişul stupului:
a — colectorul; b — iilaca a c t iv i a colcclorului 

(O r o s i P a l i )

sacii de polen din paniculi încep să se 
deschidă, apicultorul, avînd legată 
de gît o glugă larg deschisă sau o cutie 
de placaj, apleacă cu atenţie pani- 
culul în glugă şi îl scutură puternic. 
O dată cu polenul din antere cad şi 
multe învelişuri golite. Polenul ast
fel adunat (cam 2 kg pe zi de o persoa
nă) se aşază într-un strat de 2 cm 
pe o prelată de polietilenă întinsă 
pe jos într-o cameră umbrită, dar cu 
curent uşor, pentru ca să se usuce. 
Apoi, după după 2—3 zile, se cerne 
şi se pune la păstrare, aşa cum se 
arată mai departe. O altă metodă 
prin care se obţine polen de porumb 
în cantităţi mai mari este secţionarea 
integrală a paniculului, din două în 
două plante pentru asigurarea pole
nizării plantelor rămase. Cînd însă 
tarlaua de porumb este destinată pen
tru furaj verde, paniculii pot fi tăiaţi 
la rînd.

Operaţia se face în felul următor: 
apicultorul, avînd un foarfece bine 
ascuţit, apucă cu atenţie paniculul 
ce are anterele puţin deschise şi îl 
taie, introducîndu-1 într-un sac de hîr- 
tie ţinut deschis de a doua persoană. 
Sacii se descarcă într-un pod sau ma
gazie, pe o prelată mare de polieti
lenă, lăsînd acolo paniculii o săptă-
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mînă. La căldura podului, ei se usucă, 
anterele se deschid, iar polenul ră- 
mîne pe prelată. La termenul indicat, 
paniculii uscaţi se ridică cu grijă, 
fără să se calce pe prelata cu polen, 
ci pe o scîndură pusă de-a curmezişul. 
Polenul rămas pe prelată se cerne de 
trei-patru ori, folosind de fiecare 
dată cîte o sită din ce în ce mai deasă; 
cel care este mai curat, deci de prima 
calitate, se păstrează separat. Polenul 
adunat astfel se tratează cu vapori 
de sulf, acid acetic glacial sau tetraclo- 
rură de carbon ca să fie nim iciţi dău
nătorii ce s-ar fi putut cuibări în 
masa lui. Apoi se pune la păstrare. 
Cel de calitatea a doua rămas de la 
cernut, care conţine resturi de antere 
sfărîmate, se va folosi în primăvară, 
oferit albinelor afară în natură spre 
a fi cărat.

C o l e c t a r e a  p o l e n u l u i  
d e  c ă t r e  a l b i n e .  Polenul 
poate fi adunat prin intermediul al
binelor în tot cursul primăverii şi 
verii, cînd în natură se găsesc multe 
flori cu polen. Chiar şi toamna unii 
stupari pot colecta polen în acest mod, 
dacă stupina este aşezată fie lîngă o 
cultură cu plante medicinale, sau 
lîngă un lan cu napi, sau un lot apicol 
însămînţat în vară cu plante poleni- 
fere.

Polenul obţinut pe această cale este 
superior celui obţinut prin scuturare, 
descris mai sus, datorită faptului că, 
prin recoltare de către albine, i se 
înglobează substanţe organice valoroa
se, secreţii glandulare şi puţină miere 
din guşa albinelor culegătoare.

Dispozitivul pus la urdiniş este 
denumit colector de p o le n  şi se găseşte 
în diferite modele.

Colectorul românesc este alcătuit 
dintr-o cutie care se aşază la urd in iş; 
albinele culegătoare venite din cîmp 
cu coşuleţele pline cu polen sînt ne

voite să treacă printr-o placă de ma
terial plastic denumită placă activă 
care are 4—5 rînduri de orificii în 
diametru de 5 mm. Această placă, 
este mobilă şi se aplică la aparat de 
apicultor cînd vrea să recolteze polen. 
Albinele cu coşuleţele pline, se strecoa
ră cu oarecare greutate prin orificiile 
plăcii; o parte din polen cade pe o 
reţea de sîrmă cu ochiuri de 2,5 mm 
într-un sertar mobil ce stă sub ea. 
Cînd sertarul s-a umplut cu polen, 
este retras, se descarcă şi se pune 
la loc.

Pentru ca polenul din sertarul colec
torului să nu se umezească de ploi, 
aparatul are un acoperiş mobil ce 
stă deasupra şi care depăşeşte cu mult 
suprafaţa colectorului, avînd chiar şi
o înclinaţie pentru ca apa să se scurgă.

Colectoarele de polen se aşază nu
mai la colonii puternice, cu cel puţin 
65—70 dm2 puiet. La începutul pri
măverii însă, cînd în cuib este nevoie 
de polen proaspăt, colectoarele nu se 
folosesc. Abia la apariţia înfloririi 
sălciei, care la noi apare obişnuit între 
20 martie şi 10 aprilie, colectoarele 
se montează la urdiniş şi aceasta 
numai după ce s-a făcut o primă încer
care, cu un singur colector, pus la un 
stup puternic. Cînd cantitatea de po
len din colectorul de probă ajunge la 
20 g pe zi, atunci colectoarele se pot 
instala şi la restul de stupi puternici 
din stupină.

La noi, în regiuni cu livezi întinse, 
sau în apropierea unei păduri de salcie 
ori a culturilor de rapiţă, se pot realiza 
1—2 kg polen de stup, pînă apare cule
sul principal de la salcîm. în  special 
salcia oferă polen mult şi de calitate 
excepţională. Cîndvîsta arborilor este 
de 7—10 ani, este suficientă o salcie 
pentru fiecare stup, ca să îndestuleze 
nevoile coloniilor şi să dea o însem
nată rezervă de polen colectat.
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Cei ce sînt în apropierea pădurilor 
sau plantaţiilor cu mult salcîm pitic 
( A m o r p h a  fru c t ic o sa )  vor avea satis
facţia de a ridica de cîteva ori pe zi 
jghebuleţele colectoarelor pline cu 
polen.

La început colectorul de polen, o 
dată aşezat la stup, se lasă cîteva zile 
fără placa activă, pînă cînd albinele 
se obişnuiesc cu dispozitivul acesta. 
Placa se aplică numai între orele 6— 
10 dimineaţa cînd albinele aduc mai 
m ult polen şi din nou, de la orele
16 pină seara. Restul tim pului placa 
activă se ridică pentru a nu stînjeni 
zborul albinelor, trîntorilor sau a unor 
mătei care ar ieşi în zbor de împere
chere. între aceste ore, albinele cară 
suficient polen pentru satisfacerea 
nevoilor cuibului. Placa activă nu se 
aplică cînd apicultorul va şti că prin 
apropiere culturile, livezile sau pă
durile sînt tratate cu fungicide. Po
lenul in aceste ocazii este toxic, atit 
pentru albine cit şi pentru consumul 
uman.

Pentru a înlătura umezirea pole
nului, ce i-ar dăuna mult, apicultorul 
trebuie să deşarte complet jgheaburile 
de cîteva ori pe zi şi mai ales cînd 
ameninţă ploaia. în  orice caz, jghea
burile se deşartă seara, pentru că po
lenul se umezeşte peste noapte, iar pe 
de altă parte pentru că în urma con
densării vaporilor din stup, picăturile 
căzute în jgheab alterează polenul. 
Fundul jgheaburilor se curăţă în fie
care seară, tocmai pentru ca să nu se 
acumuleze acolo resturi de polen alte
rat.

Francezii întrebuinţează un colector 
de polen aşezat sub capac, ferind ast
fel polenul colectat de intemperii şi 
de murdăriile ce obişnuit cad pe fundul 
stupului. Colectorul are o largă des
chidere pe toată lăţimea frontală a 
capacului, deschidere ce-i serveşte de

Colector de polen sub capacul stupului

urdiniş. Placa activă cu numai trei 
rînduri de orificii cît şi plasa metalică, 
sînt la fel ca la colectorul românesc; 
în schimb sertarul este mult mai mare; 
fundul sertăraşului este din pînză de 
nylon prin care trece căldura din inte
riorul stupului ca să usuce polenul. 
Ca radiator de căldură, sub pînza de 
nylon, este o tablă de zinc, care încăl- 
zindu-se de la căldura cuibului, ra
diază spre sertar, iar cînd acesta se 
deschide o dată la 3—4 zile, polenul 
este uscat.

înainte de montarea acestui colec
tor, stupul se întoarce în poziţie in 
versă, pe locul său, astfel încît vechiul 
urdiniş de jos acum va fi în spatele 
stupului. Albinele căutîndu-1 în faţă, 
dacă nu-1 găsesc, află în schimb, sus, 
deschiderea colectorului, care stă cî
teva zile fără placa activă. Cînd a lb i
nele s-au obişnuit să circule activ pe 
sus prin acest nou urdiniş, apicultorul 
coboară placa activă şi începe să se 
adune în sertar polenul. Pentru a nu 
aglomera placa activă cu albinele şi 
trîntorii care vor să iasă afară, apicul
torul deschide o mică ieşire în partea 
opusă colectorului. La înapoiere însă 
albinele intră prin colector. Francezii 
au recoltat cu acest aparat cîte 5 kg 
polen pe sezon de colonie, atunci cînd 
au dus stupii intr-o regiune sudică
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unde albinele au avut un cules de 
peste 40 zile.

Cu ajutorul colectorului se poate 
reţine, fără a prejudicia colonia, 10 — 
15% din totalul ce albinele aduc, iar 
apicultorul poate să facă o rezervă de 
3—4 kg la fiecare stup, suficient pentru 
nevoile coloniilor In tim pul lipsei 
polenului în natură.

Păstrarea polenului. P e n t r u  o bu n ă  
p ă s tra re , polenul trebuie uscat, ca 
să elimine surplusul de apă ce-1 
conţine şi care iniţial este de 18—20% 
din greutatea lui. Se consideră că 
un polen este bun pentru păstrat, 
atunci cînd a pierdut atîta apă, 
încît în masa lui se mai află numai 
cel mult 4% . Uscarea lui deci trebuie 
făcută repede, pentru a evita aglome
rarea şi deci eventuala lui alterare, 
căci, după cum s-a spus, un polen ce 
stă în strat gros fermentează repede.

Sînt două metode de uscare: cea 
simplă şi cea industrială.

In metoda simplă de uscare, polenul 
se întinde în strat subţire de 0,5—1 
cm pe rame cu pînză metalică acope
rite cu tifon, rame care se pun deasu
pra cuibului coloniei, deci sub capac. 
Polenul se usucă sub acţiunea căldurii 
de sus de la tabla capacului, şi de la

cea de jos a cuibului. Deschiderile de 
ventilaţie a capacului înlesneşte eva
porarea. Polenul se întoarce cu o lopă- 
ţică de lemn de două ori pe zi.

E l suferă multe modificări în struc
tura sa organică dacă stă expus la lu 
m ină ; de aceea trebuie să stea la uscat 
în semiîntuneric, dar cu mult aer. 
Această metodă însă cere timp, este 
incomodă şi expune polenul la o even
tuală infectare cu anumiţi dăunători, 
care-1 poate degrada. De aceea este 
bine ca apicultorii, cînd fac o rezervă 
de polen, să-şi construiască un uscător 
potrivit de mare, în raport cu produc
ţia polenului în stupină. Unii apicul
tori folosesc un uscător foarte simplu 
de mărimea unui stup care are la fund 
un sertar cu nisip încălzit de o lampă 
cu petrol sau reşou electric, ori cu un 
reflector cu raze infraroşii.

Temperatura de uscare nu trebuie 
să depăşească 45°C căci altfel polenul 
îşi pierde din preţioasele sale compo
nente, adică enzimele şi vitaminele. 
De aceea dulăpaşul uscător are un ter
mometru, cît şi un regulator care nu 
îngăduie depăşirea gradului respectiv 
de căldură.

Un bun uscător de polen, este con
ceput de L a 1 a n e (Franţa) alcătuit 
dintr-o cutie de 0,45/0,45 m şi înalt 
de 0,54 m, montat pe patru picioare 
de 14 cm. Uscătorul are două sertare 
aşezate în partea superioară, sub ca
pacul prins în două balamale. Pe mar
ginile laterale ale capacului se află o 
serie de orificii de ventilare, paralele, 
pentru evacuarea um id ităţii din inte
rior. în partea de jos se află un reflec
tor cu bec electric avînd filament de 
cărbune de 32 lum ini (42 waţi) la 110 
sau 220 volţi şi care reflectează căldu
ra de jos în sus. Reflectorul are un 
cordon de 2 m lungime cu care se 
face legătura la priza de contact. Us
cătorul are numai două sertare cu ra



P O L E N U L 1 5 9 P O L E N U L

mă de 3 cm înaltă, la fund avînd pînză 
metalică; sertarele se sprijină pe cîte 
doi suporţi fixaţi in pereţii laterali. 
Primul sertar cu polen stă la înălţimea 
de 8 cm deasupra reflectorului, iar al 
doilea la 10 cm. Stratul de polen pe 
fiecare ramă este numai de 1 cm, adică 
de 800 g pe fiecare ramă. O dată în 
tins polenul pe ramele-sertar, cordonul 
se leagă la priza de contact unde stă 
şase ore, după care se scoate din priză 
şi dulapul rămîne închis încă o oră. 
Apoi se goleşte de polen prima ramă 
de jos, realizîndu-se din cele 800 g 
polen umed circa 650 g polen uscat; 
de data aceasta rama de sus se coboară 
deasupra reflectorului, iar sus se pune 
rama ce a fost golită, dar încărcată cu
o nouă şarjă de 800 g polen; de data 
aceasta, deschiderea uscătorului cu 
polen se face după patru ore, căci po
lenul de pe rama coborîtă era deja în 
parte uscat. Operaţia se repetă după 
alte patru ore, adică se scoate priza, 
se lasă o oră aparatul închis, se retra
ge rama de jos cu polenul de pe ea, se 
goleşte şi se încarcă din nou, aşezînd-o 
sus.

Procedînd astfel, în 24 ore se pot 
usca 3 kg polen, adică atît cît se recol
tează pe zi la 50 colectoare de polen.

Folosul mare al acestui tip de uscă- 
tor este că reflectorul cu lampa sa elec
trică nu ridică niciodată temperatura 
în interior peste 45°C. Cu şase aseme
nea uscătoare, Lalane usucă intr-un 
sezon 600 kg polen.

Polenul se consideră uscat atunci 
cînd strîns între degete nu se fărîmă, 
avînd un sunet de grăunţe uscate cînd 
este mişcat.

U s c a r e a  i n d u s t r i a l ă  are 
loc în întreprinderile mari unde zilnic 
trebuie uscate cantităţi însemnate de 
polen. Acolo sînt aparate care funcţio
nează cu lămpi infraroşii înşirate dea
supra unei bande rulante acţionate

foarte încet de un mic motoraş electric. 
Astfel, polenul, în straturi subţiri de
1 — 2 cm, este supus radiaţiilor pe ban
dă timp de 24 ore, după care el este 
gata uscat. Temperatura de uscare nu 
trebuie să depăşească 45°C.

Indiferent cum ar fi conceput apa
ratul, cît şi metoda de lucru pentru 
uscare, polenul uscat şi cald nu va fi 
scos din aparat decît după ce acesta 
şi-a coborît temperatura la nivelul 
celei din cameră — trebuie să se ră
corească pe încetul. Polenul scos afară 
cald va absorbi vaporii din aer, iar 
mai tîrziu mucegăieşte.

După uscare, polenul se cerne, 
se pune în saci de material plastic şi
i se a p lic ă  u n  tr a ta m e n t  contra  d ă u n ă 
torilor. în  acest scop apicultorul F. 
H a n g a n u introduce pînă la fundul 
sacului un tub de cauciuc de la o bu
telie cu bioxid de carbon, din cel ce 
se foloseşte la umplerea sifoanelor; se 
deschide robinetul de trei ori cîte 30 
secunde. Proba că sacul este p lin  cu 
bioxid de carbon se face prin aprin
derea unui chibrit sus la gura sacului, 
fără a apropia chibritul prea mult, 
căci polenul uscat este inflamabil. 
Dacă chibritul se stinge, este dovadă 
că sacul s-a umplut cu gaz. Atunci se 
retrage tubul de cauciuc şi se leagă 
sacul cu polen, strîns la gură. Un ast
fel de tratament este suficient să se 
facă o dată în vară şi se repetă în toam
nă.

A lţi apicultori înainte de a pune 
polenul în saci, îl trec printr-o rîşniţă 
electrică, care-1 pulverizează. Opera
ţia se poate face numai atunci cînd 
polenul se foloseşte în hrana albinelor. 
Polenul destinat comercializării se 
prezintă numai sub forma lui naturală 
de granule.

Bune pentru păstrarea polenului 
sînt şi vasele metalice ce se pot închi
de ermetic, făcute din tablă albă. Şi
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cele de sticlă sînt bune, dar numai 
dacă sînt incasabile şi închise la cu
loare.

Dăunătorii nu pot pătrunde în ast
fel de vase. E i sînt destul de pericu
loşi. Este bine de am intit aici rolul 
găselniţei în consumul polenului; pa
guba cauzată de acest vierme este însă 
mică faţă de cele cauzate de o specie 
de acarieni şi o coleopteră. Dintre cei 
d intîi, mai periculos este acarianul 
microscopic C a r p o g ly p h u s  la c i is , care 
se înmulţeşte destul de repede, distru- 
gînd polenul în masă. Cercetătorii au 
numărat cîteva sute de m ii de acarieni 
în 100 g polen, într-un vas unde ei au 
pătruns. C oleopteră  S i l v a n i s  s ir in a m e -  
d i s  măsoară 1,5—2 mm şi este tot atît 
de dăunătoare ca şi acarianul de 
mai sus.

Pentru combaterea acestor dăună
tori, în afară de metoda cu bioxid de 
carbon, se introduce te trac lorură  de 
carbon în vasele de depozitare, pe o 
farfurioară, în cantităţi de 25—30 g 
de fiecare bidon cu polen. Această 
substanţă distruge chiar şi ouăle dău
nătorilor, fără a altera sau schimba 
calitatea polenului. După 24 ore de 
tratament, polenul se întinde pe o 
masă acoperită cu hîrtie curată, pen
tru a se aerisi şi apoi se închide în 
cutii ermetice de metal sau pungi de 
polietilenă. în  alte ţări polenul se 
păstrează în bidoane fr ig idere spec ia le ,  
in care se coboară temperatura foarte 
m ult, chiar sub 50°C, cu ajutorul ză
pezii carbonice (liofilizare).

F o r m a r e a  r e z e r v e l o r  d e  
p ă s t u r ă  î n  f a g u r i :  Păstură 
oferită albinelor fie în faguri, fie scoa
să din ei şi folosită în amestec cu miere 
pentru stimularea de primăvară, pre
zintă pentru apicultor o valoare şi 
mai mare decît polenul.

De aceea formarea rezervelor de 
păstură în faguri are o deosebită im 

portanţă. Ea se face uşor dacă, atunci 
cînd albinele găsesc mult polen in 
natură, apicultorul le pune la dispo
ziţie faguri vechi la marginea cuibului, 
pe care ele preferă să-i folosească la 
depozitarea polenului, fiind mai căl- 
duroşi şi impermeabili.

Cine are stupi verticali dubli sau 
multietajaţi, va introduce direct pe 
fund un corp cu faguri vechi go i; peste 
acest corp separat cu o gratie, se aşază 
corpul cu puiet şi matcă. Pe măsură 
ce albinele completează cu păstură 
fagurii goi, apicultorul îi ridică în 
corpul superior, deci peste cuib, pu- 
nîndu-i spre margine. Acolo albinele 
adaugă peste păstură un strat de miere 
şi un căpăcel de ceară. Atunci apicul
torul îi duce la depozit, rar în locul 
lor ridică alţii.

în stupii orizontali, formarea rezer
vei de faguri cu păstură se face la fel, 
punînd însă faguri la marginea cuibu
lu i; apoi sînt mutaţi în compartimen
tul unde albinele obişnuiesc să adune 
miere; acolo îi vor completa cu miere 
şi îi vor căpăci.

Pentru o colonie este nevoie de cel 
puţin patru faguri cu păstură căpăcită 
pentru sezonul de iarnă şi primăvara 
următoare, care nu se lasă toţi în cuib. 
Cei ce prisosesc se păstrează bine şi se 
dau în primăvară. Pentru extragerea 
păsturii din faguri V .n. T eh n ic a  a p i 
colă, ianuarie.

Fagurii cu păstură trebuie feriţi de 
atacul găselniţei şi dăunătorilor (V.n. 
D ă u n ă to r i )  cît şi de un protozoar m i
croscopic, G lyc o p h a g u s  dom es t icus  a p is ,  
care se înmulţeşte mai cu seamă în 
dulapurile cu faguri ţinute în camere 
umede. Cînd stuparul nu ia măsuri 
preventive de distrugerea acestui dău
nător, el va avea pierderi însemnate. 
Prof. E .  Z a n d e r  aminteşte că într-o 
iarnă, la o instituţie au fost distruşi 
astfel 250 faguri cu păstură. Dulapu
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rile unde stau aceşti faguri vor fi sul- 
furizate repetat cu bioxid de sulf. 
O bună măsură de combatere a aces
tu i protozoar, este aşezarea fagurilor 
în stupi supraetajaţi, pe 4—5 rînduri. 
Se vor lipi bine între ele corpurile pen
tru ca vaporii degajaţi din substanţa 
de combatere să nu iasă afară; peste 
ultim ul corp de stup, se aşază un ma
gazin gol de recoltă, iar pe suprafaţa 
superioară a ramelor se pune o far
furie cu 100 g formol, care să nu fie 
mai concentrat ca 30%. Cel concen
trat va fi d iluat pînă la titrajul arătat 
mai sus. Nu trebuie mărită doza, nici 
concentraţia, căci atunci păstură se 
înnegreşte şi se întăreşte mult, încît 
albinele o vor digera cu greutate. Dea
supra magazinelor se pune un podişor 
şi capacul stupului. Operaţia se repetă 
o dată la două luni pînă în primăvară, 
cînd fagurii cu păstură se distribuie la 
stupi.

Pericolul mare de alterare a păsturii 
din faguri apare atunci cînd aceştia 
sînt expuşi um id ităţii. Atunci, pe su
prafaţa celulelor apare un mucegai 
produs de ciuperca P e r ic y s t is  a lve i  
Beets care provoacă boala micotică 
P e r ic is t im ico za  p ă s tu r i i ,  V .n. P u ie t ,  
puiet văros. In timpul iernii păstură 
este atacată de această ciupercă care 
se dezvoltă pe suprafaţa şi în interio
rul masei de păstură din celule. In co
loniile puternice, bine împachetate, 
unde se menţine o temperatură aproa
pe uniformă şi fără umiditate exage
rată, sporii nu pot acţiona. Sînt ca
zuri cînd albinele, silindu-se să eva
cueze păstură infectată, sau cînd 
fiind în mare lipsă, consumă din ea, 
se intoxică, paralizează, prezentînd 
fenomene asemănătoare bolii de mai. 
Puietul hrănit cu acest polen moare. 
Camera unde se depozitează fagurii 
cu păstură trebuie să fie uscată, căci 
mierea cu care este acoperită păstură,

fiind higroscopică, absoarbe o parte 
din umiditatea mediului şi astfel păs
tură se alterează. Nici prea uscat nu 
este bine să fie depozitul de faguri cu 
păstură, căci la o prea mare uscăciune, 
păstură se întăreşte pînă la pietrifi
care, aşa fel că albinele nu o mai pot 
lua din celule. Temperatura cea mai 
potrivită este de 10°C, fără variaţii 
prea mari.

Fagurii cu păstură cuprinşi în mare 
parte de mucegai, se elimină. Dacă 
sporii au infectat numai cîteva celule, 
ele se rad pînă la fund elim inînd com
plet păstură atacată. Sînt lăsaţi apoi 
la soare 1 — 2 ore, după care pot fi daţi 
albinelor fără teamă.

E l i m i n a r e a  t o t a l ă  a 
p ă s t u r i i  a l t e r a t e  d i n  f a 
g u r i ,  fără ca ei să se strice sau să se 
dea la topit, se face în felul următor: 
se prepară o soluţie de 2 g bicarbonat 
de sodiu la litru de apă, care cu un 
vermorel este pulverizată pe toată su
prafaţa fagurelui atacat pînă cind 
celulele s-au umplut cu soluţie. Fa
gurii astfel umpluţi se afundă atunci 
într-un vas mare cu o soluţie asemă
nătoare unde rămin 12 ore. Soluţia 
provoacă o vie efervescenţă a păsturii 
care înmuiată, este elim inată apoi 
prin centrifugare în extractor. Fagurii 
se umplu apoi cu apă curată, centri- 
fugîndu-i din nou. în  felul acesta ei se 
curăţă bine şi pot fi folosiţi fără peri
col de contaminare.

î n l o c u i t o r i i  p o l e n u l u i  
s a u  a p ă s t u r i i  sînt diferite 
substanţe cu un conţinut bogat în pro
teine, care se oferă albinelor in lipsă 
de polen sau de păstură. V .n. H r a n a  
a lb in e lo r .

P o l e n u l  ş i  p ă s t u r ă  i n  
c o m b a t e r e a  d i f e r i t e l o r  
a f e c ţ i u n i  u m a n e .  în  al cin
cilea deceniu al secolului nostru cer
cetătorii din multe ţări ca Franţa, Ger
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mania, S.U.A. au făcut încercări reu
şite, folosind polenul în combaterea 
multor boli ale omului.

Prof. R. C h a u v i n  şi cercetăto
rul L e n o r m a n d  au găsit că po
lenul consumat timp de o lună, cîte 
1—3 linguriţe pe zi, deci zilnic cam 
30—35 g, adică 2/3 dintr-o lingură de 
supă, vindecă anemiile cele mai avan
sate, căci el măreşte numărul globule
lor roşii cu circa 1 milion la mm3. 
„Mecanismul acestor efecte—susţin ei —
— este necunoscut11, ll atribuie însă 
aminoacizilor liberi ce se află în su
praabundenţă în prezenţa vitaminelor 
din grupa B, precum şi unui antibio
tic. Cercetările făcute în clinica de 
boli infecţioase, Spitalul Dr. Babeş- 
Bucureşti, au evidenţiat efectele sa
lutare în afecţiunile hepatice. (M. 
I a l o m i ţ e a n u ) .

Polenul alterat datorită umezelii 
este foarte toxic şi de aceea producă
torii trebuie să fie atenţi şi conştiin
cioşi, iar cea mai mică cantitate de po
len umed să fie aruncată şi nicidecum 

pusă la uscat şi predată ca polen bun 

de consumat. De exemplu polenul do 

sulfină care conţine cumarină, dacă 

se umezeşte de ploaie şi începe fermen

tarea, devine toxic căci cumarina sc 

transformă în dicumarină, produs to

xic, provocînd grave hemoragii cu 

caracter de hemofilie şi alte tulburări 

organice. Producătorii trebuie să fie 

pătrunşi de răspunderea cc o au faţă 

de masa consumatorilor şi să înlăture 

de la început orice polen fermentat. 

V .n. A n a l i z a  p o le n u lu i .
Polenul găsit la analiza biologică 

fermentat şi deci toxic, se înapoiază 

producătorului dar cu totul denaturat 

<?u o substanţă repulsivă ca: petrol, 

creolină etc. pentru ca să nu mai poată 

fi pus în circulaţie.

POLENIZAREA este o lucrare de 
transportare a polenului de la o floare 
alogamă la alta, cu ajutorul unor 
agenţi străini veniţi dinafară. Trans
portul polenului de la o plantă la 
alta se numeşte polenizare încruci
şată. Agenţii străini care favorizează 
această operă sînt: v întu l, apa, păsă
rile şi insectele. în special acestea din 
urmă, polenizează 82% dintre plante 
ce se numesc: plante entomofile. Trei 
sferturi din aceste procente sînt satis
făcute de albine.

De-a lungul milioanelor de ani, 
plantele cu flori au apărut pe păm înt 
şi o dată cu ele insectele; atît unele 
cît şi celelalte s-au adaptat suferind 
modificări structurale. De e x e m 
p l u :  la plantele dioice unele poartă 
flori femele,altele—flori mascule. V în
tul şi insectele purtînd polenul de la 
una la alta fac polenizarea încrucişată, 
între floare şi insectă sînt atunci legă
turi de existenţă: una primeşte necta
rul şi polenul pentru hrana puietului 
şi a întregii comunităţi, iar cealaltă 
îi dă ajutorul său la polenizare şi deci 
la producerea seminţelor, ce asigură 
plantei perpetuarea şi răspîndirea spe
ciei. Agronomii, şi mai cu seamă pomi- 
cultorii, au înţeles încă de mult să se 
folosească de această orînduire natu
rală pentru a mări producţia anumitor 
culturi şi plantaţii. De pildă: în plan
taţiile mari de portocali din Ita lia  şi 
alte ţări se duc stupii la livezile ce 
sînt în plină înflorire, iar producţia 
nu numai că se măreşte cu 31,17%, 
dar fructele ajung cu 15,40% mai vo
luminoase, iar zahărul din ele creşte 
cu 15,29%.

La viţa de vie polenizarea se face 
cu ajutorul v întu lu i, dar acolo unde 
s-au folosit albine pentru opera de po
lenizare prin dresaj producţia de stru
guri a fost cu 10—11% mai mare. în 
1958 s-a organizat la unitatea viticolă
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Drăgăşani o experienţă similară; aco
lo, varietatea „Crîmpoşia", foarte pre
ţioasă din punct de vedere a calităţii 
v inului, dădea o medie de numai 
400 kg struguri la hectar; s-a deplasat 
atunci stupina în parcelele cu „Crîm- 
poşie“ , făcîndu-se polenizarea prin 
dresaj, iar producţia s-a înzecii, ob- 
ţinîndu-se 4 000 kg struguri la ha.

In culturile de cîmp s-a constatat 
că polenizarea rapiţei cu ajutorul al
binelor măreşte m ult producţia de se
minţe la hectar. In Argentina pepenii 
verzi lîngă care se transportă stupina, 
dau o producţie mărită pînă la 44%.

La floarea-soarelui, acolo unde nu 
intervin albinele pentru polenizare, 
rămîn multe seminţe seci, în special 
în mijlocul florii; aceasta se datoreşte 
faptului că staminele cu anterele de 
polen ajung la maturitate înainte ca 
pistilul să fie apt pentru fecundare. 
Intervenind albinele aproape toate 
florile sînt polenizate şi produc se
minţe. La noi în ţară, în u ltim ii ani, 
sub îndemnul Asociaţiei crescătorilor 
de albine, s-au dus zeci de m ii de stupi 
în tarlalele de floarea-soarelui din 
gospodăriile de stat şi cooperativele 
agricole de producţie, iar producţia de 
seminţe s-a mărit cu 300—800 kg la 
ha. La culturile de ceapă pentru se
minţe, cînd au intervenit albinele 
pentru polenizare, producţia a crescut 
de la 244 kg la ha la 609 kg. Ceapa de 
sămînţă lăsată să se autopolenizeze a 
dat abia 28 seminţe la o capsulă, pe 
cînd acolo unde au intervenit albinele, 
capsulele au avut pînă la 697 seminţe. 
Cele autopolenizate, la proba de ger
minare au dat 51% seminţe bune, faţă 
de 98% cele polenizate cu albine.
La lucernă, sparcetă, trifoi, hrişcă, 
bumbac, rezultatele sînt excepţionale, 
acolo unde culturile respective sînt 
ajutate la polenizare cu albine, stu- 
pinile fiind în apropierea lor sau chiar

aşezate în grupe răspîndite pe supra
faţa tarlalelor.

Foloasele indirecte aduse de albine 
în sprijinul agriculturii, horticulturii, 
v iticulturii şi pomiculturii sînt de zeci 
de ori mai mari decît foloasele directe 
în producţia de miere şi ceară, pe care 
albinele le oferă oamenilor. Pentru 
completare V.n. D re s a ju l  a lb in e lo r .

POLTEEY V., profesor de apicul
tură la Institutul de medicină ve
terinară din Leningrad, autor a nu
meroase lucrări de apicultură, mai 
ales privitor la bolile albinelor.

PORUMBUL, cucuruzul sau păpu
şoiul, Z ea  m a is  L., din familia Gra- 
m in e a e ,  este foarte cunoscut la noi în 
ţară, fiind cultivat pe scară întinsă 
pentru multiplele lui foloase în hrana 
omului, animalelor cît şi în diverse 
industrii.

Porumbul prezintă interes pentru 
apicultură, avînd polen foarte bogat 
în substanţe proteice, care-1 ajază 
printre cele mai complete şi bogate 
polenuri pentru albine. Inflorescenţa 
sub formă de panicul din vîrful tu l
p in ii este formată din spiculeţe biflore 
din care fiecare are trei stamine; a- 
tunci cînd ele se deschid, împrăştie o 
mare cantitate de polen, pe care vîn- 
tul îl poartă pretutindeni. Este planta 
care are — după conifere — cel mai 
mare număr de granule de polen pe 
un singur panicul, atingînd enorma 
cantitate de 50 milioane degrăunciori. 
E l cade pe spicul femei, care se află la 
subsuoara frunzelor. Mătasea porum
bulu i, formată din totalitatea stig
matelor care sînt lipicioase, fixează 
polenul căzut pe ea, fructifică şi for
mează ştiuletele porumbului.

Aceste două părţi ale porumbului, 
spicul bărbătesc şi mătasea, sînt v iz i
tate de albine, căci uneori mătasea
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elaborează o substanţă dulce, pe care 
albinele o dizolvă cu ajutorul salivei 
si o transformă în miere, in cantităţi 
reduse, cît şi polenul pe care-1 recol
tează de pe spic. Dacă prin împreju
rimi albinele găsesc polen la alte plan
te, ele renunţă la recoltarea celui de 
porumb. Apicultorul însă, cunoscînd 
valoarea nutritivă a polenului de 
porumb, scutură paniculii şi face re
zerve. V .n. P o l e n u l , fo rm area  rezervei.

PREDUCEA APICOLĂ esle un ins
trument folosit de maiştri curelari 
cu care se perforează curele; este ca o 
stanţă cu marginile lăiate şi cu dia- 
metre diferite. Apicultorii o folosesc 
atunci cînd fac creşterea de mătci după 
metoda Heyrand. Cu preduceaua Nr. 
8, procurată de la orice magazin cu 
articole de curelărie, ei extrag dintr-un 
fagure cu puiet, cîte o celulă cu larvă 
tînără abia eclozionată, pe care o 
lipesc pe un dispozitiv mobil V.n. 
M a tc a ,  creşterea artificială.

Cercetătorul Orosi Pali foloseşte şi 
el o preducea, inovaţie proprie, cu

Presă pentru făcut saltele la stupi

care scoate o rondelă de ceară cu ou 
din fundul unei celule, şi face creşte
rea de mătci pornind de la ou. Predu
ceaua lui Orosi Pali se face din tablă 
de 0,4 mm grosime din care se taie un 
dreptunghi de 6 cm lungime, lat de 
8 mm. La unul din capetele înguste 
ale acestuia se stanţează un pătrat de 
0,6/0,6 mm, care este ca un vizor. 
Dreptunghiul de tablă se înfăşoară 
în jurul unui cui în diametru de 3 mm. 
Preduceaua este gata; marginea d in 
spre vizor trebuie ascuţită. Ea se în
moaie în apă, se introduce în celula cu 
ou şi printr-o uşoară apăsare şi o roti
re a ei, marginea de jos taie fundul ce
lulei şi prinde în ea rondela de ceară 
pe care se află oul. Mai nou, în acest 
scop, se foloseşte un creion apicol, 
special construit în acest scop de Aso
ciaţia crescătorilor de albine (A.C.A.) 
după modelul lui Orosi Pali.

PRESA PENTRU FAGURI, V.n. Ceara

PRESA PENTRU SALTELE LA STUPI

este alcătuită dintr-o bucată de lemn 
tare, ce formează baza de sprijin a 
ei. Această bază este groasă de 
12 cm, înaltă de 15 cm şi largă cît 
lăţimea obişnuită de 50—70 cm ce o 
are salteaua de pus peste podişor. în 
felul acesta salteaua iese din presă 
fiind ceva mai lungă decît suprafaţa 
stupului însă marginile sînt tăiate la 
terminarea lucrării exact pe măsură. 
Paiele sau papura se coase cu sirmă 
galvanizată de 0,7 mm, cu ajutorul a 
două andrele lungi de 12 — 15 cm, ce se 
introduc alternativ între spaţiile din
tre şipcile verticale; capetele sîrme- 
lor se taie cu un cleşte de cuie şi se 
introduc, înfigîndu-le, în marginea sal
telei. Cînd salteaua este gata cusută în
tre toate spaţiile dintre şipci, se retrag 
cele două cuie lungi care ţineau fixată 
scăriţa; aceasta se scoate în sus, iar
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perna, stînd încă in presă, se faso
nează, tăind cu un cuţit mare şi bine 
ascuţit marginile sale laterale, după 
lungimea ce se dă saltelei respective.

PROCOPOVICI M. 1775—1850, vestit 
apicultor rus, care în 1807, a construit 
stupul cu ramă mobilă. Acesta era 
în aşa fel făcut, încît se putea des
chide atît pe deasupra, scoţînd ramele 
vertical, cît şi lateral. Magazia de 
recoltă avea rame mici, pentru ca a lb i
nele să le umple repede, putînd fi adă
ugate altele noi, pe măsură ce erau 
căpăcite.

PROPOLISUL este o substanţă plas
tică, opacă, parfumată, lipicioasă la 
cald, de culori diferite: verde-închisă, 
cafenie, galbenă-închisă, puţin roşia
tică. E l se întăreşte la rece şi se to
peşte la 78°C. Conţine acizi rizinici, 
inhihină, fitol, care este un alcool pri
mar nesaturat aflat în clorofila plan
telor. De asemenea el mai are coloranţi 
vegetali — în special crisină — aflată 
mai ales în mugurii plopului, precum 
şi substanţe minerale ca: fo s fo r , p o t a 
s iu ,  ca lc iu ,  so d iu ,  s i l i c iu ,  a lb u m in ă ,  
f ie r . Eterurile lui volatile balsamice 
provin din tegumentul uleios al pole
nului. După E . Z a n d e r propoli- 
sul are o proporţie de ceară pînă la 
30% şi răşină 50% pe care albinele 
îl adună mai ales de pe mugurii plopu
lui piramidal negru. N. I o i r i ş 
dă cam aceleaşi proporţii: 55% ră
şini şi balsamuri vegetale, 10% ule
iuri eterice, 30% ceară şi 50% polen.

Asupra originei propolisului cerce
tătorii încă nu sînt de acord. K u s- 
t e n m a c h e r ,  P h i l i p p s ,  W e c k  
şi a lţii susţin că propolisul are o 
origine internă, este un reziduu răşi- 
nos ce provine din prima fază a diges
tiei polenului şi anume: enzimele din 
guşă atacă suprafaţa exinei polenului

Propolis cules de albine de pe mugurii 
arborilor

reţinînd uleiuri eterice şi balsamurile, 
care sînt apoi regurgitate — adică 
evacuate pe gură — sub forma unor 
picături galben-verzui. în  prezenţa 
aerului îşi schimbă culoarea care de
vine brună. A lţi cercetători susţin că 
propolisul are o origine externă: a lb i
nele aduc propolisul aflat în stare na
turală pe mugurii unor plante şi pomi. 
Ele îl smulg cu mandibulele, îl ames
tecă cu puţină salivă şi mai ales cu 
secreţii glandulare pentru a-1 face 
plastic, şi îl transmit cu picioarele 
mijlocii în coşuleţele de la picioarele 
posterioare.

Eterurile volatile şi balsamice ale 
propolisului au proprietăţi anestezice 
şi antibiotice cu efecte însemnate în 
unele boli ale coloniei, cum este de 
ex. B a c i l l u s  p lu to n  şi B a c i l l u s  a lve i  
ce provoacă loca. Chimiştii au des

coperit în propolis acid galic şi ben- 

zoic.
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Albinele folosesc propolisul la spo
irea pereţilor interiori ai stupului; cu 
el umplu şi completează crăpăturile pe 
unde altfel ar pătrunde curenţii, apa 
din ploi şi zăpezi, cît şi un ii dăună
tori.

în  contra acestora din urmă alb i
nele barează cu propolis urdinişul 
prea larg, mai ales în perioada de 
iarnă cînd colonia, silită de frig, se 
strînge în ghem şi stupul nu mai are 
pază. în schimb, atunci cînd vine 
căldura mare şi în stup este nevoie de 
mai mult aer, ele rod această barieră 
şi deschid urdinişul după nevoie. Cu 
propolis, ele întăresc marginile late
rale fragile ale celulelor fagurilor nou- 
clădiţi, făcînd o centură de consoli
dare. Albinele lipesc cu propolis ra
mele stupului de falţul de care se 
reazemă, pentru a le da o trăinicie 
mai mare. Cînd într-un stup pătrunde 
un şoarece, care cade victimă înţepă
turilor şi al cărui cadavru ar strica 
atmosfera stupului, ele îl acoperă cu 
un înveliş de propolis cu ceară, care 
îl izolează acolo, pe fund.

Propolisul are o mare utilizare şi 
în diferite lucrări din stupină. De p il
dă: mirosul plăcut al propolisului îl 
foloseşte stuparul în anumite lucrări: 
cînd aruncă cîteva bob iţe de propo
lis în afumătorul aprins fumul este 
plăcut şi liniştitor; cînd îşi unge mîi- 
nile cu puţin alcool în care s-a dizol
vat propolis, este mai puţin înţepat de 
albine. Stuparii cărora le este teamă 
ca roiurile să nu fugă, aşază în pomii 
din vecinătate cîteva buduroaie unse 
bine in interior cu o soluţie de propo
lis; roii sînt astfel atraşi, găsindu-şi 
un adăpost bun şi plăcut. De acolo 
stuparul îi ia cu uşurinţă a doua zi, 
punîndu-i în stupii sistematici. Chiar 
şi o roiniţă unsă în interior cu aceeaşi 
soluţie şi ţinută sus cu o prăjină 
în preajma roiului care se agită în.

prisacă, atrage albinele, care se aduna 
în ea.

Stuparii, după ce au dezinfectat 
bine interiorul unui stup prin flam- 
bare, îl spoiesc în interior cu un lac 
pregătit cu alcool şi propolis, după 
metoda lui D. L a t e v, în felul1 
următor: se spală propolisul cu o so
luţie slabă de acid sulfuric dizolvat 
în apă caldă. Se iau apoi 40 g de pro
polis spălat şi 20 g ceară ce se frămîn- 
tă la cald ca să se omogenizeze, adău
gind 80 g ulei de in. Amestecul se 
reîncălzeşte atunci cînd se întinde cu 
o pensulă pe suprafaţa interioară a 
stupului. Cu propolis se lustruieşte şi 
mobila. Este lacul cel mai durabil şi 
lucios. în industria aparatelor muzi
cale de rezonanţă ca: viori, chitare, 
mandoline, propolisul este folosit la 
lăcuirea lor în straturi fine şi supra
puse; lemnul de rezonanţă capătă 
astfel calităţi deosebite. Vestitul 
Stradivarius din Cremona, care făcea 
viori ce de sute de ani sînt şi azi cele 
mai căutate şi extrem de scumpe, pre
para lacul folosind propolisul pe care-I 
combina după o metodă proprie, ră
masă secretă.

Obţinerea propolisului în cantităţi 
mai mari şi păstrarea lui. Valoa
rea propolisului îl face din ce în ce 
mai solicitat pe piaţă.

Folosind diferite mijloace de im 
pulsionare a coloniei, într-un an se 
pot produce pînă la 100 g propolis, 
care trebuie recoltat cu grijă.

O dată cu curăţatul ramelor la con
trolul de fond în primăvară, se rade 
propolisul adăugat de albine pe mar
ginea de contact a ramelor, acolo 
unde distanţatoarele automate Hof- 
fmann s-au apropiat. Cum la aşezarea 
cuibului pentru iernare, apicultorul a 
avut grijă ca între rame să lase un 
spaţiu în plus de 2—3 mm, albinele 
se vor grăbi, p înă începe frigul, să
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completeze cu propolis acest spaţiu 
dintre distanţatoare. Acelaşi lucru îl 
fac şi între scîndurile podişorului, dis
tanţate la 2 mm. în primăvară, deci 
cu ocazia reviziei de fond, apicultorul 
rade toate aceste adaosuri depuse de 
albine în toamnă, şi aceasta nu numai 
pentru ca să poată recolta o producţie 
mai mare de propolis, dar şi pentru 
că în primăvară ramele trebuie să fie 
cît mai strînse, ca şi scîndurelele podi
şorului. în felul acesta se păstrează 
în cuib o căldură mai uniformă, el 
dezvoltîndu-se cu elipse de puiet mai 
întinse. Raderea propolisului de pe 
marginea ramelor se face cu dalta api
colă, iar propolisul, care este tare şi 
sticlos la rece, se desface în aşchii ce, 
obişnuit, sar mai departe, de aceea 
operaţia se face deasupra unei table 
întinse, de unde apoi el se adună mai 
uşor.

Albinele pot fi obligate să producă 
cantităţi mai însemnate de propolis 
după terminarea culesului, folosind 
un magazin de recoltă, ca cel pentru 
secţiuni, pus peste cu ib ; în pereţii ma
gazinului se fac numeroase orificii de 
10 mm diametru, acoperite la exte
rior cu o plasă de sîrmă; în interio
rul magazinului, se aşază rame golite 
de miere; albinele, care nu suferă cu
renţii in stup, completează spaţiile 
goale cu propolis. Deasupra magazi
nului, drept podişor, se pun scîn- 
durele în care se fac de asemenea ori
ficii de 3—5 mm, îndepărtînd în ace
laşi timp şi scîndurile între ele, la
2 mm. Recoltarea propolisului se face 
săptămînal. In felul acesta rezerva de 
propolis din prisacă se măreşte consi
derabil.

Păstrarea propolisului se face cu 
grijă. O dată recoltat, el se adună 
în cocoloaşe cit un ou. Pentru buna 
păstrare a eterurilor volatile şi bal
samurilor propolisului, care se pierd

cu timpul, cocoloaşele se învelesc în 
staniol sau în hîrtie pergament. Bulgă- 
raşii de propolis astfel înveliţi se păs
trează într-o cutie de tablă ermetic 
închisă.

Folosirea propolisului în medicină
este cunoscută din timpuri străvechi 
şi în special la Egipteni. E l a fost 
socotit ca un mijloc de tămăduire 
a multor afecţiuni. Vindecarea, de
sigur, se datoreşte exclusiv unor subs
tanţe cuprinse în propolis, care in 
hibă creşterea anumitor agenţi pa
togeni. în  comunicările cercetăto
rilor F. K r a u s s  şi P. F e- 
u e r s e 1 , se confirmă că într-ade- 
văr propolisul are acţiuni pozitive în 
combaterea tuberculozei. A ntib io ti
cul găsit în propolis de P. L a v i e 
este un element activ, care ajută la 
înlăturarea infecţiilor. E l are o puter
nică acţiune bactericidă contra stafi- 
lococului alb şi auriu şi contra strep
tococului şi o serie de alţi microbi. 
Cercetătorii au găsit o largă folosire 
a propolisului în stomatologie. Se 
amestecă o cantitate de propolis de 
0,03% preparat septic cu novocaină 
de 0,25%, formînd o soluţie care m ă
reşte puterea anestezicului de 14 ori; 
această soluţie se foloseşte în aneste
zia extracţiilor dentare, în operaţii 
stomatologice, în potolirea dureri
lor şi frînarea hemoragiei.

Medicii sovietici folosesc un unguent 
cu propolis în arsuri grave. Cicatri

zarea în timp scurt a rănilor, obţinută 

prin tamponarea lor cu o soluţie alco

olică cu propolis, este cunoscută de 

toţi apicultorii accidentaţi. Soluţia se 

prepară adăugind în alcool 10—15% 

propolis. Ea se lasă 10 zile să se mace

reze într-o sticlă cu dop şlefuit, pen

tru a împiedica evaporarea substan

ţelor balsamice şi a eterurilor volatile 

din amestec; în acest timp sticla se
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agită deseori; după acest termen, so
luţia se filtrează şi se foloseşte la badi- 
jonări, tamponări etc.

PUIET este denumirea ce să dă 
progeniturii unei mătci într-o colonie, 
de la stadiul de larvă şi pînă apare 
insecta matură-

In studiul de faţă diferite stadii 
morfologice ale puietului sînt descri
se la cuvîntul A l b i n a , larva, nimfa şi 
C u ib u l .

Cînd el suferă unele afecţiuni sau 
boli bacteriene, virotice şi micotice, 
vorbim despre p u i e t  bo lnav ,  in to x ic a t ,  
m iros i to r ,  p ă r ă s i t , p u tr e d ,  p ie t r i f ic a t ,  
su foca t ,  văros etc.

Puiet bolnav este cel care, da
torită invaziei unor bacterii, intro
duse dinafară o dată cu hrana sau 
aduse pe corpul albinelor străine venite 
dintr-un stup bolnav, atacă puietul în 
diferitele stadii de dezvoltare; ele se 
înmulţesc prin sciziparitate (la unele 
specii chiar pe cale sexuată) şi devin 
patogenice datorită virulenţei cît şi 
proprietăţilor lor toxigene. într-un 
timp determinat, puietul moare în 
masă sau sporadic.

In categoria bolilor bacteriene de 
care suferă puietul intră: loca a m e r i 
cană  şi e u ro p ea n ă , se p t ic em ia  şi pa ra -  
t i fo za . Din cele virotice: p u i e t u l  în 
sac, iar din cele micotice care atacă 
puietul sînt: aspergiloza şi p er ic is t i -  
m icoza  denumită şi puietul văros. 
Toate sînt descrise la locul respectiv.

Puietul poate muri şi datorită unor 
boli care atacă masiv albinele adulte, 
iar prin depopularea stupului se cre
ează situaţii critice: puietul nu mai 
are mediul propice pentru continua
rea dezvoltării sale, cuibul nu mai 
poate fi suficient de protejat pentru 
obţinerea căldurii necesare etc.

Puietul răcit apare în urma gre
şitelor intervenţii ale stuparului care

deschide stupul in timp nepotrivit. 
De pildă, el face controlul de fond 
afară, in primăvara rece, atunci 
cind termometrul arată mai puţin de 
12°C şi uneori chiar cînd este vînt. 
Un puiet deschis, deci necăpăcit, atins 
de vînt rece, amorţeşte, nu se hrăneşte 
cîtva timp, i se usucă tegumentul şi 
chiar poate pieri. Totuşi trebuie ştiut 
că puietul căpăcit este mai periclitat 
decit cel deschis. Cel căpăcit, în aceas
tă perioadă de evoluţie, trece prin 
anumite crize morfologice, care-1 fac 
foarte sensibil la frig şi foarte recep
tiv la atacul diferiţilor microbi. Un 
puiet răcit se reîncălzeşte cu greu şi 
termină adeseori cu moartea. Albinele 
se străduiesc să elimine cadavrele, dar 
cu cît colonia este mai slabă, cu atît 
munca este mai grea şi de multe ori 
rămîne în cuib puiet mort şi uscat, 
care poate induce în eroare pe stuparul 
necunoscător. Numai analiza de labo
rator poate să se pronunţe cu toată 
siguranţa în acestă privinţă.

Puietul răcit poate să apară chiar 
fără ca stuparul să fi deschis stupul 
şi anume în coloniile serios bolnave 
de nosemoză care depopulîndu-se ma
siv, nu mai are albine suficiente să 
acopere puietul care răceşte şi moare. 
O altă geş.eală a stuparului, care duce 
implicit la răcirea puietului, este o 
greşeală tehnică in lărgirea cuibului, 
mai ales în prima lună de primăvară, 
cînd vremea nu s-a statornicit defini
tiv la cald. Aceşti stupari cred că vor 
avea puiet mai mult dacă sparg uni
tatea cuibului, introducînd în mijlo
cul lui un fagure gol. Dacă într-ade- 
văr în atare situaţii matca ouă mai 
mult, pentru a reface forma sferică a 
cuibului, în schimb temperatura scade 
şi întregul cuib va suferi; puietul in 
surplus, peste puterea de hrănire a al
binelor doici, va primi raţii micşorate 
de hrană, ceea ce-duce implicit la o
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slăbire organică a lui; va fi deci apt 
să contracteze uşor boli primejdioase. 
O astfel de lucrare se face numai cînd 
afară este cald şi cuibul este aproape 
plin şi se prevede căldură pentru zile
le următoare. O a treia greşeală teh
nică a stuparului este ajutorarea colo
niilor slabe cu faguri cu puiet în elipse 
prea extinse faţă de puterea de acope
rire şi întindere a ghemului redus al 
coloniei slabe; rămîne astfel pe mar
gini puiet neacoperit care răceşte şi 
moare. In sfîrşit, sînt stupari care in 
lăcomia de a extrage cit mai multă 
miere, pun în extractor şi rame cu 
puiet. Un astfel de puiet chiar dacă 
ajunge la eclozionare, el rămîne cu 
anomalii: albinele nu pot zbura, sînt 
plăpînde şi mor curînd. Pentru a rea
liza o cantitate de miere extrasă, stu
parul pierde astfel o însemnată canti
tate de albină tînără, care ar fi fost 
de mare folos în colonie. Nu mai vor
bim de puietul necăpăcit, care este 
pur şi simplu eliminat integral din 
celule sub acţiunea forţei centrifuge.

O foarte importantă cauză a îmbol
năvirii puietului este insuficenta lui 
hrănire cînd lipsesc rezervele din stup 
sau apa, precum şi a unui număr prea 
redus de doici în coloniile slabe.

Puiet intoxicat se va găsi in stup 
în două ocazii: 1. cînd în preajma 
stupinei, la o depărtare de cîţiva 
kilometri, se tratează cu fungicide 
culturile din cîmp, livezile sau pă
durile contra anumitor dăunători. în 
această situaţie substanţele toxice se 
fixează pe flori, infectînd nectarul şi 
polenul lor, care dus apoi în stup şi 
hrănind cu el puietul, acesta se into
xică şi moare. Uneori intoxicaţia puie
tului de datoreşte chiar unei ape toxi
ce, fie că a fost luată de pe frunze, fie 
dintr-o apă stătătoare peste care a 
trecut un avion ce răspîndeşte sub
stanţe toxice. Ca măsuri, V.n. Toxico-

za; 2. Intoxicaţia poate surveni prin 
polenul toxic de la unele plante, V.n. 
Polen, cînd, în primul rînd, mor cea 
mai mare parte din doici, dar şi puie
tul care a fost hrănit cu asemenea po
len toxic.

Puiet în descompunere. In colo
niile cu matcă bătrînă, ori în colo
niile bezmetice cu albine ouătoare, 
se poate găsi puiet de trîntor pără
sit de albine care, murind în celule, 
răspîndeşte un miros de cadavru. 
Mirosul este asemănător cu cel al 
locei europene. Căpăcelele celulelor cu 
puiet mort prezintă găuri ca şi la loca 
americană. Trimis la laborator, nu se 
vor găsi microbii unei forme de loca. 
Fenomenele arătate se datoresc numai 
faptului că larvele au murit în celule, 
iar cadavrele s-au alterat, încît al
binele au renunţat să-l mai evacueze, 
în acest caz nu este nevoie de un tra
tament, ci trebuie să se înlăture cauza 
principală: se dă coloniei o matcă, se 
elimină fagurii cu puiet mort şi se 
ajută colonia cu 1 — 2 faguri cu puiet 
căpăcit gata să iasă din celule, de la 
un stup puternic din prisacă.

Puiet părăsit, sau fl&mînd, este 
posibil să fie găsit şi în primă- 
verile reci, cînd matca şi albinele, 
înşelate de cîteva zile calde, ex
tind peste măsură puietul pe faguri; 
apoi, dacă timpul se răceşte, colonia 
este obligată să se strîngă în ghem şi 
albinele lasă în părăsire puietul din 
fagurii mărginaşi ai cuibului. Larvele 
rămase descoperite şi răcite se des
compun ; în mod obişnuit însă albinele 
elimină acest puiet mort de îndată ce 
timpul se încălzeşte. Puietul flămîn- 
zit, are o culoare albă şi se prezintă 
chiar în stadiul de nimfe. Explicaţia 
vine de acolo că larvele flămînzite, 
căpăcite totuşi de albine, nu se mai 
pot dezvolta normal, au o rezistenţă 
diminuată şi nu sînt viabile. Apicul
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torul, este obligat neapărat să inter
vină, dînd albinelor un fagure cu păs
tură, sau, în lipsa acestuia, să dea 
alte substituente albuminoide— V.n. 
Polen.

Puiet sufocat, căruia i se mai 
zice şi „puiet opărit11 se găseşte în 
coloniile care se transportă la stu- 
păritul pastoral în condiţii rele, fără 
ventilaţie or spaţiu de refugiu pentru 
albine, avînd faguri de miere necăpă- 
cită. Atunci temperatura se urcă atît 
de mult în stup, încît puietul se sufocă, 
începînd de la 38°C, iar la 40°C moare 
în întregime. Pe deasupra căpăcelelor 
apare ca un fel de transpiraţie care le 
schimbă culoarea gălbuie-inchisă în 
brună-închisă. Sub căpăcele puietul 
este mort, căci el este sensibil la orice 
depăşire a temperaturii arătate mai 
sus. E l trebuie eliminat după o zi de 
la sosire.

Puiet văros, pericistimicoza este 
o boală provenind de la o ciupercă 
microscopică, denumită altădată As- 
cosphaera apis iar acum Pericystis 
apis Mossen. Ea este microscopică şi 
entomofagă, făcînd parte din familia 
Oomycetelor; nu are nici o influenţă 
asupra albinelor adulte, ci atacă nu
mai puietul şi mai ales pe cel de trîn
tor. Entomologul L. R o u s s y sus
ţine că ea nu este întîlnită în natură 
decît numai ca parazit al larvelor de 
Apis mellifera. Ea conţine miceliu 
mascul şi femei, din împreunarea 
cărora se nasc ouă zygospore. Sporii, 
de formă ovală, au lungimea de 3,15x 
0,06 microni iar diametrul de 1,79 
microni. E i se înconjoară de o mem
brană groasă şi foarte rezistentă. V i
talitatea ei durează 15 ani. în corpul 
larvei ciuperca se dezvoltă minunat, 
începînd de la vîrsta de 6—7 zile, cînd 
ea îşi pierde capacitatea de mişcare, 
se deshidratează, degajează calciu care 
o transformă in mumie, ce poate fi de

două culori; albă-gălbuie sau, in ur
ma înmulţirii peste măsură a sporilor, 
culoarea devine verde-galbenă, evo- 
luînd apoi spre maro. Ciuperca se dez
voltă şi în coloniile bezmetice, pe puie
tul de trîntori, iar uneori atacă pe cele 
bolnave de loca europeană. Răspîn- 
direa bolii o fac însăşi albinele stu
pului care, eliminînd din celule cada
vrele, poartă pe corp miceliul ciuper
cii. Prin hrana dată apoi larvelor, 
acestea sînt invadate la rîndul lor, iar 
boala trece de la larvele de trîntor la 
cele de lucrătoare. Cadavrele larvelor 
se închircesc, se stafidesc şi se întă
resc, pentru ca apoi să se transforme 
într-o masă albicioasă, străbătută de 
aderenţe de culoare închisă. Ele sînt 
elementele de fructificare şi reproduc
ţia ciupercii. Sporii se adună acolo cu 
miile într-o dispoziţie caracteristică 
şi anume: se află în capsule rotunde, 
mici, iar acestea sînt cuprinse mai 
multe într-o capsulă mai mare. Cada
vrele sînt sfărîmicioase şi se transformă 
într-o pulbere asemănătoare cu varul.

Această ciupercă vătămătoare, ce 
stă în fagurii fără puiet şi miere necă- 
păcită, se poate combate prin elimi
narea totală a fagurilor ce se topesc. O 
ciupercă asemănătoare, Perycistis al- 
vei, atacă iarna păstură, cînd în stup 
este umezeală multă.

PULVERIZATORUL este un aparat 
foarte practic, care are din ce in ce mai 
multă căutare în diferitele operaţii 
făcute în stupină. Cel mai bun sis
tem de pulverizator acţionează prin 
presiune. Pulverizatorul are lateral 
o pompă de aer, cu care se creează 
presiune în bazinul aparatului; cînd 
se deschide robinetul, lichidul trece 
printr-o dulie fină şi se preface în pi
cături foarte mici. Aparatul se folo
seşte în diferite ocazii şi anume: ca 
înlocuitor al afumătorului, cînd în el 
se pune apă cu puţin acid acetic care,
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pulverizat, linişteşte albinele stupului 
la deschidere. De asemenea are rol şi 
în tratamentul contra diferitelor boli, 
cînd fagurii, cu sau fără albine pe ei, 
se pulverizează cu soluţii medicamen
toase. Tot cu pulverizatorul de tip 
„Vermorel11 se umplu fagurii cu sirop 
pentru hrănire sau cu apă caldă pentru 
renovarea lor V.n. Faguri. Se pot um 
ple fagurii cu sirop pentru hrănire 
sau cu apă caldă, atunci cînd ei sînt 
lăsaţi două-trei zile ca să se înmoaie 
toate învelişurile nimfelor rămase du
pă numeroasele generaţii de puiet 
dînd astfel posibilitatea albinelor să 
le poată roade şi elimina din celule.

PUNTEA-REPER pentru albine este 
o scindură obişnuită, lată de 20 cm 
şi lungă de 60 cm, vopsită într-o 
culoare deschisă, folosită atunci cînd 
stuparul urmează să facă roiuri stoloni 
prin divizare din coloniile prea puter
nice. S-a observat că dacă albinele au 
în apropierea urdinişului lor un semn 
distinctiv, de reper, pe care să-l poată 
observa de departe, ele îşi formează 
un reflex condiţionat vizual. Atunci 
albinele se orientează numai spre acel 
punct, intrlnd fără ezitare direct în 
urdinişul indicat de reper. Această 
observaţie este de mare folos în roi- 
rea artificială prin divizare. Nu mai

este nevoie ca roiul stolon să stea cu 
urdinişul în poziţia de unghi drept 
faţă de cel al stupului mamă aşa cum 
se proceda altă dată, ci el se aşază de 
la început pe aceeaşi linie de zbor, V. 
n. Roire — roi prin divizare.

PURICII DE FRUNZE, Psyllidae V.n. 
Lecaniile şi Lachnidele.



R
RĂCHIŢICĂ, măslin sălbatic, sălci- 

oară, Elaeagnus angustifolia L., din 
familia Elaeagnaceae, este un arbust ce 
creşte destul de înalt, pînă la 4—5 m, 
cu ramuri subţiri, cu frunza lanceolată 
acoperită cu mici solzi stelaţi, care-i 
dau un aspect argintiu. înfloreşte în 
mai-iunie, făcînd flori mici, galbene, 
la subsuoara frunzelor, grupate în bu
cheţele cu un miros pătrunzător şi 
foarte plăcut. înflorirea durează 15 
zile, în care timp albinele cercetează 
florile cu aviditate atît pentru necta
rul lor parfumat, cit mai ales pentru 
polen. Arbustul face nişte fructe ro- 
şiatice-cenuşii, care sint comestibile. 
Se întilneşte şi prin văile muntoase 
de la Cheia, Prahova, cît şi în preajma 
apelor, la Tulcea.

Răchiţica

RACHIUL DE MIERE este un derivat 
care se prepară din hidromel. Cînd 
apicultorul are un hidromel care nu 
i-a reuşit prea bine îl lasă să-şi ter
mine fermentarea, deci să-şi transfor
me tot zahărul în alcool. Apoi, pu- 
nîndu-1 in alambic, scoate un rachiu 
foarte bun, asemănător coniacului. 
Adesea rachiul acesta are o căutare 
chiar mai mare decît a hidromelului; 
de aceea mulţi producători transfor
mă hidromelul vechi, de calitate su
perioară, în coniac, obţinînd un pro
dus cu însuşiri superioare.

Obişnuit, rachiul de miere se trece 
numai o singură dată prin alambic, 
căci el are prea puţine impurităţi şi 
nu este nevoie să mai fie rectificat 
prin a doua distilare, care l-ar face 
prea alcoolic.

Pentru transformarea în rachiu o- 
bişnuit, hidromelul nu trebuie să de
păşească 10 grade. Dacă e superior 
acestei limite se va dilua. Este greşită 
părerea că, dacă un vin sau hidromel 
are tărie alcoolică mare, rachiul re
zultat prin distilarea lui va fi şi el 
mai alcoolic.

O condiţie de randament, deci din 
punct de vedere economic, este ca 
hidromelul să aibă lot zahărul din
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masa lui transformat în alcool. To
tuşi prezenţa zahărului netransformat 
nu strică rachiul, ci din contră are 
asupra produsului distilat o influenţă 
bună, căci îl face mai plăcut şi mai 
dulceag.

Pentru cea de-a două distilare sau 
rectificare, după ce s-a curăţat bine 
aparatul, se umple cazanul cu acest 
produs de 30° şi se începe distilarea 
lui. Această operaţie, mult mai deli
cată, trebuie făcută cu precauţie; du
rata ei nu trebuie să depăşească 5 ore. 
Primii litri care trec prin alambic şi 
care reprezintă 1% din toată canti
tatea introdusă în distilator, trebuie 
puşi de o parte. Produsul se numeşte 
„capul rachiului"; el conţine aldehide 
şi eteruri în proporţii variabile. Apoi 
distilarea se continuă pînă cînd pro
dusul ce iese, pus la alcoolmetru ara
tă 20—22°; este aşa-zisa „coada rachiu
lui", care este produsul finit. Restului 
din alambic i se adaugă hidromelul 
ce uimeazâ a se distila în seria urmă
toare.

RAMA CLĂDITOARE are aceeaşi mă
sură ca rama stupului, (V.n S t u p )  
dar cu o particularitate specială: 
speteaza dc sus este mobilă, iar în 
loc de umeraşe de sprijin are două 
bucăţi de balot întoarse în unghi drept 
şi fixate sus, pe spetezele laterale. La 
opt centimetri mai jos de speteaza 
mobilă este fixată o şipcă sub care, 
pînă jos se întinde un fagure normal, 
în care matca ouă. Obişnuit din apri
lie pînă în august, îiTfiecare stup sînt 
două rame de acest fel, rame ce se in- 
frocTuc în cuibul coloniei; ele dau po
sibilitatea albinelor să valorifice se
creţia glandelor cerifere în spaţiul li
ber de 7—9 cm aflat sub speteaza su
perioară care este mobilă. Acolo albi
nele construiesc nestingherite faguri 
care obişnuit conţin celulele de trîn-

R am a clăditoare

tor. în felul acesta albinele nu mai 
strică forma celulelor din fagurii arti
ficiali daţi la clădit pe care altfel, i-ar 
modifica în unele părţi, pentru ca să 
crească în colonie şi un oarecare nu
măr de trîntori. Cum fagurii clădiţi 
sub această spetează mobilă sînt tăiaţi 
regulat la 5—6 zile, se realizează în- 
tr-un sezon o producţie de ceară de 
0,8—1,5 kg la fiecare stup puternic. 
"Aşezarea ramelor clăditoare în stup 
are o mare însemnătate în mărirea 
producţiei de ceară. Unii apicultori 
separă aceste două rame pe care le in
tercalează între ceilalţi faguri din 
stup. O astfel de aşezare divide în două 
grupe albinele producătoare de ceară. 
Cînd însă ramele stau alături, ele se 
adună într-un.singur loc, iar regimul 
de căldură favorizează o mai activă 
secreţie a glandelor cerifere, V.n. 
Ceara.

în timpul verii, în perioadele de 
cules abundent, ramele clăditoare se 
pot pune în mijlocul cuibului. Atunci 
se poate adăuga chiar şi a treia ramă 
clăditoare alături de cele două pre
cedente, unii stupari pun chiar şi cite 
patru rame de acestea în cuib. în 
această situaţie, întrucît clăditul fa
gurilor merge în aceeaşi proporţie cu 
strînsura adusă de culegătoare în stup, 
cît şi cu creşterea şi dezvoltarea cuibu
lui, recoltarea fagurilor în timpul cu
lesului este bine să fie făcută chiar 
din trei în trei zile. Producţia de ceară,
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iu atari împrejurări, este mult mărilă. 
Rostul prezenţei in stupă acestor rame 
clăditoare este multiplu. Ramele de 
clădit in slup dau de ştire stuparului 
riiul coloniile lui vor să înceapă clădi
tul fagurilor. Deci, cu ele, apicultorul 
verifică starea do pregătire a fiecărei 
colonii pentru clădit. Atunci se in
troduc in stup faguri artificiali, exact 
Ik timpul potrivit, deci nu se măreşte 
prea curînd spaţiul cuibului în primă
vară. Ele sint un indiciu preţios pen
tru slupar, care poate urmări diferite 
fenomene In interiorul coloniei şi deci 
previne şi roitul. Intr-adevăr, la în
ceput, albinele clădesc în spaţiile 
goale ale acestor rame faguri cu celule 
mici de albine lucrătoare. Apoi, pe 
măsură ce colonia se dezvoltă şi trece 
primul stadiu ce precede roitul, adică 
creşterea trintorilor. albinele clădesc 
in aceste rame numai faguri cu celule 
mari, de trîntor. Deci stuparul are un 
prim semnal că albinele au trecut in 
stadiul premergător roitului. Dacă 
intre timp, în celulele fagurilor albi
nele pun neclar, este o dovadă că a 
început culesul şi instinctul de roire 
este deocamdată frinat.

Cind din nou apar în faguri larve 
de trîntor, urmate curînd de mici în
ceputuri de bolci, stuparul este avizat 
precis că acea colonie se pregăteşte 
de ro it; el va lua atunci toate măsurile 
ce le va crede de cuviinţă, fie de a în
lătura roitul, fie de a face roiuri arti
ficiale, după cum are planul dc produc
ţie. Atunci cînd colonia este orfană, 
albinele nu clădesc faguri în golul 
acestei rame şi astfel stuparul este 
avizat să ia măsuri. l ’n alt avantaj al 
ramei clăditoare este acela că primă
vara, cind este nevoie, in locul gol, 
după ce se scoate speteaza de sus, se 
poate aşeza un jgheab hrănitor care 
încape perfect intre spetezele verticale 
ale ramei. In fine, la culesul principal

locul gol al ramei clăditoare se poate 
completa cu rame mici, de tipul sec
ţiunilor pe care albinele le clădesc, le 
încarcă cu miere şi le căpăcesc uşor. 
Creşte astfel valoarea comercială a 
produselor stupinei. Cînd se lucrează 
astfel, se folosesc in cuib in mod obiş
nuit două-trei rame clăditoare din 
care două — pentru secţiuni şi una 
rămîne pentru producţia de ccară.

RAMA DI? M.\SURAT are forma şi 
măsura exactă a ramelor tipului de 
sluj) ce predomină în prisacă. Ea 
este împărţită in pătrăţele de 5x5  
cm prin întinderea unor sirme verti
cale şi orizontale, cît cuprinde lumina 
sa. Suprafaţa fiecărui pătrăţel din 
reţea este de 25 cm2, avind in cuprinsul 
său exact 100 celule de albine lucră
toare, sau 60 din cele de trintori. Cu 
ea se măsoară suprafaţa puietului în 
decimetri pătraţi. Pentru uşurarea cal
culelor şi aflarea dintr-o dată a supra
feţelor ocupatc de puiet in decimetri 
pătraţi, unele din sirmele ramei de 
măsură sint vopsite cu roşu: cele verti
cale şi cele orizontale, ce cuprind cîto 
un grup de patru pătrăţele. In felul 
acesta în rama reţea dc măsurat apar 
pătrate mari de cîte 1 dm2, delimitate 
de aceste sirme vopsite cu roşu. Pen
tru acest fel de măsurători se foloseşte 
şi un alt dispozitiv: pe un geam care 
are exact dimensiunea ramei obişnuite 
în stup, geam uns cu albuş de ou şi lă
sat puţin să se usuce, se trag linii cu 
tuş negru sau colorat din 50 x 50 mm. 
Geamul astfel marcat, aşezat pe dea
supra ramei cu puiet, oferă prin trans
parenţa lui posibilitatea să se măsoare 
precis, în decimetri pătraţi supra
faţa puietului.

RAMA DE OUAT, sau mai precis 
„fagurele de ouat“ , este rama care 
este pusă sub izolator împreună cu 
matca. Aceasta depune ouă a căror
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virslă se ştie precis, în vederea creş
terii de mătei, sa» 111 lucrările premer
gătoare producerii lăptişorului de mat
că. Obişnuit se foloseşte un fagure în 
care albinele au mai crescut cîteva 
generaţii de puiet, fagure cald şi stro
pii cu sirop mult diluat pus apoi în 
cuib; pe suprafaţa superioară se în
seamnă ziua introducerii mătcii pe 
fagure; rama se retrage după 12 ore 
de la depunerea ouălor.

RAMA PENTRU PĂSTRAREA COLIVII
LOR CU MĂTCI este una la fel cu cele 
obişnuite, avînd în golul ei două 
jgheaburi basculante de sprijin, făcu
te din şipci. Coliviile stau pe două 
rînduri de jgheaburi basculante, iar 
rama se introduce într-o colonie or
fană ale cărei albine hrănesc şi ajută 
mătcile virgine închise in colivii ce 
au pe una din laturi gratie Hannemann 
V.n. Matcă, creşterea.

RAPIŢA, Brassica napus oleifera 
D.C. şi Brassica rapa oleifera D.C., 
adică cele două varietăţi „colza“ şi 
„naveta11, ambele din fam. Cruciferae, 
sînt plante oleaginoase şi bune meli
fere, bogate în nectar şi in polen. 
Planta are tulpina ramificată, cu mul
te flori galbene dispuse în raceme alun
gite. Cine are stupina in apropierea 
unui cîmp de rapiţă va avea recoltă 
bună, pregătind totodată coloniile 
pentru marea recoltă a salcimului, 
care îi urmează imediat. Rapiţa înflo
reşte incepind de la 10—15 aprilie şi 
ţine 10—15 zile, mai ales dacă sint 
semănate ambele varietăţi, care au 
o înflorire cu o distanţă intre ele de
7—8 zile; prima înfloreşte varieta
tea „colza“ . Caracteristic pentru pro
ducţia de nectar a rapiţei este că 
floarea secretă neclar şi în zilele mai 
puţin calde, chiar la 11 —12°C. Nu 
arareori s-au putut lua de la rapiţă

recolte de 15—20 kg dc slup, date de 
coloniile care au ieşit puternice din 
iarnă. Mierea este de culoare galbenă- 
deschisă, foarte dulce, neclarul are 
45,1% zahăr care este in mare parte 
invcrlil încă din floare. Ea are gust 
şi miros plăcut, asemănător fagurelui, 
cu o consistenţă densă şi se dizolvă 
greu în apă; are defectul că se cris
talizează la 10—12 zile de la recol
tare, luînd o culoare albicioasă 11- 
şor gălbuie. Adeseori, dacă stuparul 
intirzie cu extracţia, mierea se cris
talizează chiar in fagurii din stup. 
De aceea recoltarea mierii de rapiţă 
trebuie să se facă imediat după ce 
înflorirea s-a terminat, iar mierea să 
se păstreze in bidoane de tablă albă 
de formă prizmatică sau tronconică 
căci, dacă ca se solidifică, se poale 
uşor lichefia introducind bidoanele 
in apă caldă.

Producţia de miere la hectar este 
de 50—150 kg, in raport de timp, 
umiditatea solului, lipsa de vint, 
de densitatea culturii, lipsa de dău
nători etc.

Planta reacţionează favorabil la 
îngrăşăminte minerale; alunei se ob
ţin producţii mult mai mari de mie
re, datorită faptului că înflorirea este 
mult mai abundentă. Dc asemenea, 
s-a observat că fiorile ce sînt mai des 
şi repetai vizitate de albine secretă 
cantităţi mai mari de nectar şi chiar 
producţia de boabe creşte cu 53,4% 
(Fachner). Varietatea „naveta11, dacă 
nu este polenizală cu ajutorul insec
telor, dă o producţie mică de săminţă.

Rapiţa sălbatică, Brassica rapa, care 
creşte prin culturile de primăvară, 
ca şi toate speciile, esle bogată in 
polen, a cărui valoare alimentară 
pentru albine este întrecută numai de 
piersic. Proteinele din polenul de 
rapiţă reprezintă 25—26%, iar hi- 
draţii de carbon 24,69%. Culoarea
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polenului de rapiţă este galbenă, 
forma grăunciorului este sferică şi 
măsoară 30 microni. Rasele de albine 
V.n. Albina.

REAUMUR R. 1683—1751, natura
list şi fizician francez care, in „Me
morii asupra insectelor11 a scris un 
tom întreg despre albine.

REGINAL este o soluţie cu miros pu
ternic care depăşeşte şi suprimă pe 
cel al coloniei. Ea se foloseşte cind 
se introduce o matcă in stup pentru 
a fi mai uşor acceptată — V.n. Matcă, 
introducerea ei, — meloda cu reginal.

REGISTRELE STUP1M1 V.n. Eviden
ta stupinei.

ROABĂ, este un mijloc practic de 
transport al magazinelor de recoltă 
cu miere din stupină la locul unde se 
face extracţia lor; ea este întrebuin
ţată si pentru transportul altor ma
teriale ale exploatării apicole. Este 
de mare ajutor sltiparului 111 munca 
sa. Sint două modele: primul este roa
ba obişnuită, cu o singură roată; 
deşi mai simplă, nu are stabilitate 
prea mare şi este greu de condus, ce- 
rind chiar eforturi mai mari.

Al doilea model, mult mai practic, 
este alcătuit dintr-un ax cu două roţi 
mici pe rulmenţi, roţi cu bandaje de 
cauciuc. De ax sint fixate două m i
nere lungi şi puţin încovoiate la capă
tul opus; cu aceste minere căruciorul

Roaba cu căruciorul stupinei

sc pune in mişcare, împingînd cu 
miinile întreaga încărcătură de pe 
platforma căruciorului.

ROINIŢĂ este un dispozitiv pe care 
apicultorul îl foloseşte la prinderea 
roilor naturali. Forma roiniţei este 
dc cele mai multe ori conică, cu un dia
metru la bază de 30 cm. V.n. rapcana- 
prntru roi; mai poate fi şi de formă 
cilindrică, cu unul din funduri închis 
ca un buduroi primitiv. Roiniţa tre
buie să fie uşoară, deci făcută din îm
pletitură dc papură, răchită, scoarţă 
de copac sau din placaj şi să aibă două 
minere aşezate suprapus; in ele se 
fixează provizoriu o prăjină lungă, 
ce sc ridică în aer, atunci cind roiul 
este sus. ca să poată fi recoltat direct 
in ea. Cind roiul nu a intrat direct in 
roiniţă şi s-a aşezat într-un pom, stu- 
parul desface prăjina din minere şi ur- 
cîndu-se la roi cu o scară, ţine roiniţa 
întoarsă cu baza in sus si scutură ro
iul în ca. Atunci cind roiul urmează 
să fie transportat in altă parte, roiniţa 
arc forma unei cutii dreptunghiulare 
cu pereţii laterali din pînză metalică, 
capac mobil din placaj pe unde se 
introduce pîlnia in care roiul se scu
tură V.n. Expedierea albinelor.

ROIUL ŞI ROIREA. Albina a fost la 
început, în cursul dezvoltării ei, o in
sectă solitară. O dată cu apariţia in
sectelor sociale, apariţie ce se dalo- 
reşte convieţuirii întimplătoare a mai 
multor indivizi într-un loc conve
nabil pentru formarea cuibului, s-a 
găsit o nouă formă de organizare. Roi
rea a apărut ca un proces necesar de 
adaptare în perioada de formare a 
vieţii in comun a albinelor, proces 
care, pe baza selecţiei naturale, s-a 
perfecţionat şi s-a fixat in tot cursul 
existenţei îndelungate a speciei. A- 
ceasta a avut loc pe parcursul a mai 
multor milioane de ani. Roirea a
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ajuns astfel unul din cele mai compli
cate instincte, fiind forma noua de 
înmulţire, datorită căreia s-a asigu
rat perpetuarea speciei. Acest in
stinct este constant, al doilea ca im 
portanţă din instinctele care guver
nează viaţa lor, şi din această cauză 
este aşa de greu de supus dirijării 
omului.

Prin roi, in apicultură şi în vorbi
rea curentă, înţelegem un grup com
pact de albine ce se desprind din co
lonia de bază şi pleacă să-şi înteme
ieze in alt loc o nouă aşezare, avînd 
intre ele o matcă şi un număr variat 
de trîntori. Această acţiune poartă 
numele de roire.

C.uvintul „roire11 vine dc la slavo
nul ,.rudă“ , care înseamnă „săminlă1,. 
In unele regiuni ale ţării stuparii de
numesc în limbajul popular roiul 
secundar prin euvinlul „roi de să- 
minţă“ , el zburînd întotdeauna cu 
mătei tinere; coloniile-mamă, lăsate 
anume să roiască natural, primesc 
denumirea de „semincere“ . Deci ro- 
irca nu este decît mijlocul de răspin- 
dire a albinelor in lume, adică „semă- 
narea" şi înmulţirea lor. „Roişte", 
este denumirea dată perioadei in care 
apare roitul. Cind o colonie lăsată in 
voia ei dă un roi, se zice că roieşte 
„natural", spre deosebire de roitul 
făcut de apicultor, denumii „roi arti- 
ficial“ .

Cind o colonie se pregăteşte să ro
iască, este greu ca stuparul să se o- 
pună acestei înclinări naturale căreia 
ştiinţific i se zice „starea de roire" iar 
poporul i-a dat o denumire adec
vată: „frigurile roitului11. într-ade- 
văr, colonia, în această situaţie şi-a 
schimbat felul ei de viaţă de pînă 
atunci; ea lîncezeşte un timp in care 
se produc o serie de modificări canti
tative şi calitative care au ca efect 
final ieşirea roiului. Atunci, dintr-o

Roiniţa dc- prins roi (Alpliandery)

dală, întreaga comunilatc se reînsu
fleţeşte ca la o tresărire, răspunzind 
acestei chemări naturale de „naştere" 
şi „înmulţire". Roiul înlrerupe legă
turile cu colonia-mamă, de stupul 
unde le-a licării începutul vieţii, de 
puietul ce rămîne în cuib, de fagurii 
ce sint plini cu miere şi păstură, ple- 
cind in lume doar cu atita miere cit 
încape in guşă, deci cît le este necesar 
ca să-şi întemeieze in altă parte un 
început de aşezare, obişnuit mai de
parte de locul de baştină. Dar chema
rea aceasta naturală a răspindirii „se
minţei" neamului lor nu se ispră
veşte obişnuit o dală cu această primă 
„naştere". Sînt multe colonii ce sînt 
cuprinse de un fel de frenezie a înmul
ţirii, încît după 8 — 9 zile de la ple
carea primului roi, care se numeşte 
„roi primar", pleacă un al doilea nu
mit „roi secundar", ca apoi numai după 
o zi să urmeze şi „roiul terţiar". 
Stupul-mamă rămîne pustiit şi răvă
şit de acest iureş nestăvilit spre alto 
zări, spre altă viaţă nouă şi proprie, 
într-o exploatare apicolă bine con
dusă, roiurile ieşite după cel primar
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sint absolut fără valoare. Intr-o ci
tare situaţie, rar cînd roiul secundar 
îşi adună atît cit ii trebuie pentru 
propria sa existenţă, şi de (ele mai 
multe ori stuparul trebuie să-l ajute. 
Sini insă ani buni cînd roiul primar, 
pus într-un stup mai puţin volum i
nos, avînd şi populaţie mare şi o m at
că prolifică, repede umple stupul nou 
şi roieşte la rîndu-i. Roiul ce iese din- 
tr-un roi primar, in aceeaşi vară, este 
numit „roi pîrvac11 sau „paroi“ .

Roitul esle deci o însuşire eredi
tară fiind insă influenţată de o serie 
de condiţii de ordin intern şi extern, 
care pol fi modificate şi chiar în lătu 
rate de om; dar pentru aceasla tre
buie inai intîi lămurite două pro
bleme: 1. care sint condiţiile stării 
lăuntrice a coloniilor ce împreună cu 
factorii din mediul extern, pot pro
voca apariţia instinctului şi 2. din 
care lanţ de acţiuni succesive constă 
instinctul. Pentru practician este 
important a cunoaşte mai ales prima 
grupă de factori, deoarece numai pe 
baza lor se pot elabora procedeele 
practice de prevenire a roitului.

Factor i  i n t e r n i : o înclinare eredi

tară variabilă a coloniilor către ro
ire; o suprapopulare a locuinţei colo
niei, cînd albinele stau înghesuite pe 
faguri peste normalul de 300 g albină 
la interval; populaţia stupului nu se

Roi în ciorchine pe un arbore

află iutr-un echilibru biologic sub as
pectul componenţei de virslă a a lb i
nelor, predorninind tinerelul faţă de 
culegătoare, iar acesta nu esle între
buinţat la o muncă specifică, rămi- 
nind inactiv: substanţa de matcă se
cretată de glandele oi mandihularo 
este insuficientă penlru totalitatea 
membrilor coloniei, populaţia fiind 
prea numeroasă.

Ca urmare a acestor cauze sau nu
mai a unora din ele in stup se produce:
— o supraîncălzire, cind tempera
tura din stup are tendinţa să depă
şească 3F/C; o suprapopulare duce la 
lipsa de spaţiu, cind o parte din co
lonie este silită să slea afară şi inac
tivă, iar pe de altă parle nu este nici 
spaţiu suficient penlru depozitarea 
recoltei şi nici pentru extinderea nor
mală a cuibului; — aerisirea în stup 
nu se face normal.

Hoirea poate fi determinată şi de 
intervenţiile greşite ale stuparului 
privind îngrijirea coloniei cum ar fi:
o stimulare prea îndelungată, pertur
barea inutilă a coloniei cu frecvente 
intervenţii in stup.

F actor i  ex te rn i:  cind soarele bale 
direcl in urdinişele stupilor în orele 
cele mai calde ale zilei, oprind acti
vitatea albinelor printr-o tempera
tură prea mare in cuib; cînd ploile 
dese şi scurte cad de mai multe ori pe 
zi într-o perioadă mai lungă, conco
mitent cu un cules mediocru, care o- 
bl igă mereu albinele să se îngrămădeas
că in stup; cind ploile măresc canti
tatea de apă in neclar, iar albinele 
sini silite să-l răsfire pe suprafeţe mai 
mari decît normal, ocupînd astfel 
cuibul m ălc ii; cind stupii slau pe p i
cioare prea mici şi deci aproape de 
păm înl, primind dinspre fund radia
ţiile calde ale păm întului înfierbîn- 
tat de soare; cînd in prisacă coloniile 
au început să roiască natural, iar stu
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pii, fiind aşezaţi prea deşi pe rind, 
albinele roitoare pătrund şi in stupii 
vecini. Ele neliniştesc acele colonii 
gazde, căci zumzetul particular ce 
roiii îl fac, le produc o excitaţie ce le 
determină şi pe ele sâ-şi clădească 
botei şi să se pregătească de roit.

FacLorii externi au deci un rol în 
semnat în determinarea şi incitarea 
instinctului de roire. Stuparul poate 
interveni uşor ca să înlăture aceşti 
factori externi şi deci să prevină roi
rea fără prea mari intervenţii. E l 
pune la dispoziţia albinelor: stupi de 
capacitate mare cu o bogată aerisire; 
faguri numeroşi gata clădiţi, pentru a 
putea întinde cit este nevoie nectarul 
spre evaporare; direcţia de zbor a 
albinelor —jifc i poziţia urdinişului 
îndreptat in vară spre est; pereţii 
dinspre sud ai stupilor sint vopsiţi în 
alb, pentru a respinge razele solare; 
aşezarea stupilor in prisacă se face 
cit mai răsfirat etc.

Starea de roire nu apare deodată. 
Fiecărui fenomen in natură trebuie 
să-i corespundă o perioadă pregăti
toare. In timpul acesteia se produce o 
acumulare de mici modificări canti
tative care, alingind împreună o a- 
numită valoare, provoacă o stare ca
litativă nouă, ce are loc sub formă de 
salt şi care, în cazul nostru, este 
ro iu l.

Etapele progresive ale roitului în- 
lr-o colonie. Pentru ca diferite faze 
■din viaţa unei colonii-mamă şi a ro
iurilor ieşite să fie bine precizate, a- 
m intim  că:

•  O colonie va roi atunci cînd pri
mele botei cu larve luate în creştere 
pentru roit, au fost căpăcile, deci au
9—10 zile de la depunerea ouălor 
in începuturile de botei.

•  De la data cind a ieşit roiul pri
mar şi pînă eclozionează din botcă 
prima matcă in stupul-mamă mai

trec 8—9 zile. De aceea roiul secun
dar pleacă a noua zi după ieşirea ro
iului primar. Desigur aceste date sînt 
aminalc dacă timpul de afară este 
potrivnic. Adeseori, intr-o astfel de 
situaţie, albinele chiar renunţă la 
roitul secundar, prima matcă născută 
distruge botcile, ea se împerechează 
şi continuă munca înaintaşei sale.

•  Pînă să se împerecheze matca 
tinără, mai trec încă 4 — 7 zile; deci 
împerecherea sa are loc cam intre a
8—a, şi a 11 —a zi dc la dala plecării 
roiului primar. începerea ouatului 
tinerii mătci din roiul secundar are loe 
cam de la a 10-a, la a 17 — a zi după 
roire; primele celule cu .puiet căpăcit 
vor apare in a 18 —a, a 26—a zi de la 
zborul roiului primar;

•  In sfirşit, primele albine tinere 
culegătoare vor pleca in ciinp în a 
37-a, pînă la a 43-a zi de la roitul 
primar.

Iată deci cit timp pierde colonia- 
mamă dacă apicullorul nu este vigilent 
să prcintîmpine roitul natural, mai 
ales cînd colonia roieşte de două ori.

Nici situaţia roiului primar ple
cai nu este prea strălucită. Dacă el a 
zburat cu cel puţin 50 zile înaintea 
marelui cules, ca să poată în acest 
timp să-şi crească două generaţii de a l
bină tînără, atunci el va da producţie 
însemnată. Tot atît de cîştigat va fi 
roiul care iese cu 5—10 zile înainte de 
apariţia culesului principal, căci da
torită marii lui energii, in acest scurt 
timp el îşi clădeşte toţi fagurii, m at
ca depune în cuib puiet suficient iar 
albinele roiului, care sint în majori
tate tinere, culeg din plin , avind pu 
ţin puiet de hrănit. Roiurile primare 
apărute in afara acestor termene nu vor 
fi productive. Deci, avind în vedere 
că unul din semnele caracteristice cele 
mai evidente sint botcile care încep 
să fie clădite în faguri, apicultorul va
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cerceta atent şi va căula să vadă care 
este cauza ce a determinat albinele să 
le clădească. El trebuie atunci să dis- 
cearnă dacă acea colonie, erescînd 
botei, vrea să roiască sau numai să-şi 
reînnoiască matca prin schimbarea 
ei liniştită. Pentru lămurirea deplină 
a fenomenului roitului, se vor descrie 
şi explica loate aceste etape progre
sive ale roitului natural.

începînd din luna mai pină la 
jumătatea lui iulie roiştea dă de lucru 
stuparului; este perioada cind el tre
buie să ia măsuri, să prevină şi deci 
să evite ca instinctul acesta să se 
manifeste in colonii, şi in al doilea 
rînd, să facă totul ca eventualele ro
iuri ieşite să fie prinse şi reintegrate 
in activitatea productivă.

Privind fenomenul roirii in desfă
şurarea lui pînă cînd dintr-o colonie 
iese în zbor primul roi, apar următoa
rele stadii:

a) Cind masa albinelor noi a în
locuit pe cele bătrîne şi uzate din 
timpul iernii, ele încep să crească trin
tori, pregătind deci elementul mascul 
pentru împerecherea viitoarei mătci. 
E i sint numeroşi, pentru că, dintre 
aceştia, numai ciţiva din cei mai buni 
pot participa la îndeplinirea actului 
împerecherii, oare este chezăşia con
tinu ităţii de vieţuire a coloniei.

b) Clnd numărul doicilor a ajuns 
să poată hrăni bine puietul numeros al 
măteii, iar populaţia reînnoită a 
stupului este mare. Mediul exterior, ce 
in primăvară cheamă totul la viaţă 
nouă, influenţează şi colonia de al
bine. In interiorul stupului, această 
chemare instinctuală schimbă pe în
cetul aspectul de reînnoire de pină a- 
tunci, iar la un moment dat albinele 
încetinesc ritmul creşterii, hrănesc 
mai puţin matca.

c) In acest sfîrşit al perioadei nor
male de dezvoltare şi creştere a colo

niei, D elia  A  l l m  a observat o anu
mită manifestare a albinelor coloniei 
faţă de matca lor: cam cu 2 — 3 săp- 
lăm ini inainte de roit, cîteva albine 
dintre insoţitoarele măteii se opresc 
înainte-i tremurind frenetic din corp; 
la început mai rar, apoi lot mai des 
la fiecare cîteva secunde, incit se 
pare că o imbrincesc; unele chiar o 
ating şi o mişcă din loc. Matca, insă, 
la începui impasibilă, îşi vede de 
munca ei dc ouat neîntrerupt. In a- 
ceastă perioadă premergătoare depu
nerii de ouă in începuturile de botei 
de roire, matca dezvoltă cea mai mare 
capacitate a ei de ouat. După ce s-au 
clădit botcile, intensitatea ouat ului 
scade brusc. Concomitent, pe măsură 
ce colonia se apropie de termenul roi
tu lu i, fenomenul relatat anterior se 
înteţeşte, incit matca este scuturată 
des, aproape de cîteva ori pc minut. 
Această comportare a albinelor, ne
linişteşte mereu matca, începe să o 
sperie: adeseori ea merge repede pe 
faguri ca să scape de aceste manifes
tări. in această situaţie, este nor
mal că ele nu mai pot să lingă de pe 
corpul său întreaga substanţă de matcă 
ce o secretă, aşa cum o fac atunci 
cind ea se mişcă normal şi liniştit 
in munca ei de ouat. Neajunsul acesta 
determină şi precipită şi mai mult 
roitul.

d) Intre timp albinele au inccput 
deja să clădească numeroase începuturi 
de bot<-i pe locurile cele mai liniştite 
şi aerisite, adică la marginile faguri
lor sau în josul lor. Ele au păşit ast
fel în alt stadiu, in altă etapă pregă
titoare a roitului. Albinele care în
conjoară matca o îndeamnă şi uneori 
chiar o silesc să depună ouă in ele. 
La începui depune ouă în două-trei în
ceputuri de botei. Din acel moment al
binele înconjurătoare se agită frenetic 
in jurul măteii, şi se pare că şi ea este
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influenţată de această nouă chemarc, 
incit peste citeva ore revine spre margi
nile unde stau începuturile de botei 
goale şi mai insăminţează cîteva; une
ori lasă o zi şi iar pune alte ouă in alte 
botei. Depunind astfel ouă fecundate 
in mod succesiv, matca asigură colo
niei o eclozionare, succesivă in timp a 
viitoarelor mătei. După unii autori, 
dintre care şi cercetătorul v o n  R h e-
i n , această succesiune in depunerea 
ouălor in începuturile dc botei se 
datoreşte faptului că larvele de matcă 
primesc o hrană cu o componenţă foar
te aleasă şi produsă in mici cantităţi 
de albinele doici; această hrană c d i
ferenţiată faţă de cea pe care o ser
vesc larvelor de albine lucrătoare sau 
trîntorilor. Succesiunea depunerii ouă
lor in botei matca o face intr-o peri
oadă de 7—9 zile, tocmai pentru a da 
posibilitatea doicilor să poată sccrcta 
această hrană spccială. In acelaşi 
timp, prin ecloziunile succesive, colo
nia are posibilitatea, in raport de 
timp şi împrejurări, să roiască suc
cesiv, in cazul că instinctul o împinge 
a face aceasta. Dacă o vreme rea apare 
în timpul cînd la o serie de mătei le 
vine rîndul să eclozioneze, iar roiul îşi 
amină eu cîteva zile zborul său, el va 
ieşi cu un număr mai mare de mătei. 
Aceasta este in favoarea selecţici 
mătcilor, fiindcă albinele, se pare, au 
posibilitatea să aleagă pe cea mai 
bună. Dacă timpul este potrivnic, 
albinele doici nu se mai pol hrăni cu 
polen şi miere proaspătă de afară, 
adică acea hrană care excită anumite 
glande, in  atare situaţie larvele nu 
pot prim i o hrană corespunzătoare, 
iar colonia nu roieşte.

e. O dală eu depunerea primelor 
ouă fecundate in primele botei, co
lonia păşeşte spre penultimul stadiu 
al roirii: la apariţia roitului, „fri
gurile roitului11 in colonie. Intervine

o „sLare de inactivitate11 a coloniei 
care, în această fază, un timp destul 
de îndelungat lîncezeşte şi nu mai lu
crează în ritmul obişnuit. Matca, hră
nită mai puţin, îşi împuţinează oua
tu l; albinele nu mai clădesc fagurii 
artificiali ce le stau înainte şi nici 
chiar mieii faguri din spaţiul îngust 
al ramei clăditoare; o mare parte din 
culegătoare stau in deplin repaus; ele 
consumă însemnate cantităţi de po
len, cu care işi fac rezervele de pro
teină organică de care au nevoie in 
munca de construire a noii aşezări şi 
stau aglomerate pe fundul şi pereţii 
interiori or exteriori ai stupului. Nu
mai cele care s-au ales să rămînă in 
stup, mai activează la adusul apei 
pentru necesităţile de hrană ale puie
tului, sau la culesul de polen şi nec
lar proaspăt. Acest repaus impus de 
natură, premergător roitului, este cel 
care constituie şi ajută să se acumu
leze in masa viitorului roi acea ener
gie excepţională pe care numai roiul 
o are, faţă de cea pe care colonia o- 
bişnuită o cheltuieşte normal in v ia
ţa de toate zilele. Se pare că alegerea 
celor ce urmează să plece din stup 
este făcută din tim p; obişnuit, co
lonia sc Înjumătăţeşte cu ocazia aces
tei prime roiri.

f. In cuprinsul acestui termen, pină 
cind roiul pleacă, se execută şi u lti
ma lucrare premergătoare: alegerea lo
cului viitoarei locuinţe. In acest scop, 
dintre albinele destinate să plece eu 
roiul, se alege un grup num it al cer- 
cetaşelor care îşi iau în desaga gu- 
şei o Însemnată cantitate de miere 
şi pleacă în larg să caute un loc potri
v it. Apicultorii grijulii dau posibi
litatea albinelor ca ele să afle locuri 
bune pentru roi, dar şi uşoare pentru 
apicultor ca să le capteze. Ei aşază 
la depărtări variate faţă de stupină 
capcane , V .n., agăţate în pomi. S-a
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observat, că la citva timp inainte de 
roit, albine izolate şi chiar in grupe 
mici, vizitează asemenea capcane. Ele 
stau şi curăţă interiorul lor şi unele 
chiar rămin să păzească locul ales, 
pentru a nu fi ocupat de alt roi. De 
multe ori însă roiurile preferă scorbu
rile copacilor; este ceva instinctiv ce 
le vine din străvechi timpuri în care 
albinele locuitoare ale pădurii găseau 
în scorburi cel mai bun şi mai călduros 
adăpost pentru iernare.

In acest timp în colonia ce se pre
găteşte de roit, apar modificări fi
ziologice ce au urmări importante:

— matca, în urma unei hrăniri mai 
puţin intense, înregistrează o scădere 
a greutăţii corporale şi a capacităţii 
de ouat; ca urmare se micşorează vo
lumul ovarelor, ea devine mai uşoară, 
Tiind capabilă de a zbura;

— în cuib, creşterea larvelor scade 
ca număr ceea ce provoacă doicilor o 
tot mai accentuată acumulare de lăp
tişor ; din această cauză in colonie spo
reşte pe zi ce trece numărul albinelor 
tinere ce nu mai au unde activa, dar 
care îşi fac însemnate rezerve dc albu- 
mină in ţesutul gras.

Semnele exterioare are roitului. Este 
cam greu să se ştie cînd roiul primar 
este gata de ieşit. Totuşi un apicul
tor experimentat poate observa unele 
semne exterioare, cu puţin înaintea 
ieşirii roiului şi anume: privind ur
dinişul, el vede că obişnuita activi
tate a coloniei aproape a încetat; pe 
urdiniş ies şi intră repede aceleaşi a l
bine care nu aduc nici o strînsură: 
albinele ce stau afară, pe peretele fron
tal sau pe scindura dc zbor sint neli
niştite şi aşteaptă momentul potrivit, 
căci nu la orice oră din zi coloniile 
roiesc.

Apicultorii cu practică îndelungată 
cunosc zilele de roişte după semnele 
tim pului, strălucirea soarelui, bătaia

v intulu i etc. Este stabilit, de a lt
fel, că abia 5%  din coloniile unei pri
săci vor roi inainte de ora zece, alte 
22% intre orele 10—12, cea mai 
mare parte, 56% intre orele 12 — 15 
şi abia 2%  după ora 15. Observindu-se 
barometrul, se va şti că roiurile nu 
părăsesc stupii sub 750 mm presiune; 
15% din roiuri ies sub 760 mm şi 
85% cînd presiunea trece de 760 mm 
şi mai sus, de preferinţă cînd tempera
tura zilei este de 20—25°C. Sub 16°C 
coloniile nu roiesc niciodată. Acţiu
nea soarelui ce bate in urdiniş are o 
mare influenţă: astfel, 86% din ro
iuri ies cînd soarele bate direct in ur
diniş; deci o umbrire a urdinişurilor 
sau o aşezare a stupilor spre nord- 
est scade procesul roirilor.

Apariţia roiului. Cind soarele s-a 
urcat bine pe cer şi atmosfera este în
călzită, intre orele 10—15, cînd vîn- 
tul nu este puternic, presiunea baro- 
metrică este peste 760 mm, cerul nu-i 
prea înnourat şi nu tună, cind în ur
ma frămîntărilor interioare ce dom
nesc in stup temperaura acolo atinge 
38°C, iar toate albinele ce vor să plece 
şi-au făcut provizia de miere în guşă 
pentru 5—6 zile, deodată, ca la un 
semnal, roiul porneşte.

Acest semnal după L i n d a u e r, este 
dat de albinele cercetaşe reîntoarse 
in stup de la noua locuinţă pe care au 
depistat-o. Aceste albine execută pe 
faguri, in interiorul stupului, nişte 
mişcări repezi in zig-zag şi emit 
sunete speciale ca un zumzet făcut cu 
aripile întinse. Aceste sunete influen
ţează numai acele albine care s-au pre
gătit anterior şi care se găsesc intr-o 
stare fiziologică corespunzătoare, a 
căror manifestări exterioare se carac
terizează prin inactivitatea lor. Astfel 
albinele încep să iasă ca un şuvoi pe 
urdiniş. Şuvoiul se tot îngroaşă in ne
stăvilita dorinţă a albinelor care roiesc
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ca să se vadă cit mai curind afară, iar o 
dată ieşite, ele fac zboruri vioaie, re
pezi, dînd lircoale stupului sau ur- 
cîndu-se in aer pînă la ciţiva merit 
înălţime. Zborurile acestea se fac in 
volte, într-un spaţiu restrîns, cu un 
diametru de 10—15— 20 metri in 
jurul stupului, în funcţie de mări
mea roiului.

In acest zbor de bucurie sărbăto
rească a apariţiei roiului, adeseori se 
alătură celor ieşite şi cîteva din a lb i
nele care tocmai atunci se întorc din 
cimp cu coşuleţele de la picioare în
cărcate cu polen. In prisacă se aude 
un zumzet cu totul aparte; nu este 
cel obişnuit ce se aude zilnic in stu
pină, cind coloniile sînt în plină acti
vitate. Este unul cu totul particular, 
specific, neslăpînit, ca un semnal 
pe care albinele şi-l trim it unele al
tora, de se aude şi in alte colonii. 
Cercetătorii au verificat cu aparate 
speciale şi au găsit că ele fac parte 
din grupa ultrasunetelor. Cind al
binele din stupii vecini sînt şi ele in 
preajma roitului, chemările acestea, 
le determină adeseori să iasă pe ne
pregătite şi de aceea, nu arareori, o 
dată cu apariţia unui roi, deodată in 
aer apare încă unul şi încă altul 
în largul prisăcii. Fiecare îşi face jo 
cul său aparte, dar uneori cei mai slă
buţi se alătură unuia mai puternic 
aflat in aer şi formează un roi unic 
ce cintăreşte cîteva kilograme.

Cind roiul încă mai zboară in pri
sacă şi şuvoiul de la urdiniş este a- 
proape să se termine, apare şi matca 
ce pare că ezită să părăsească stupul; 
este însă luată de virtejul iureşului, 
alteori chiar silită de albine, şi după 
ce a făcut cîteva rotocoale în preaj
ma stupinei, se prinde Ia umbra unei 
ramuri de pom.

Este interesant a remarca faptul că 
la roire, albinele, printr-o metodă

originală, pot scăpa de matcă in 
cazul cind aceasta prezintă defecte, 
deoarece in cazul că este defectuoasă 
sau prea bătrînă, roiul nu va putea 
supravieţui. Matca bătrînă sau cu 
defecte, cu aripile uzate şi zdrelite, 
ieşind din stup nu poale zbura, cade 
pe păm int şi, în general, se pierde. 
Albinele ce au roit, în lipsa mătcii 
se întorc înapoi în stup, dar ies din 
nou după opt zile cu o matcă tinără 
şi împerecheată. Primele albine ale 
roiului, aşezate in ciorchine, emit che
mări, trim iţind in aer efluviile glan
dei mirositoare a lui NaBsanov, răs- 
pindite prin vibraţiile repezi ale ari
pilor, stind sprijinite bine pe picioare 
şi ţinind abdomenul în sus. Greuta
tea roiului variază in raport cu pi> 
terea coloniei din care a ieşit. Obiş
nuit el este format de 50% din alb i
nele coloniei, în care insă intră majo
ritatea celor tinere. Un roi bun cin
tăreşte 2,5—3 kg, dar din greutatea 
totală trebuie să se scadă 25—40% 
cît cintăresc rezervele de miere ce le 
au în guşă şi cu care vor clădi viitoa
rea locuinţă.

Captarea roiului. In ciorchine mat
ca stă spre mijloc, înconjurată de 
albinele tinere, iar cele mai în vîrstă 
formează coaja apărătoare in caz de 
vreme rea. Pentru aerisirea interioară 
a ciorchinelui, albinele lasă o deschi
dere ca un urdiniş in acest con viu a- 
şezat cu virful in jos, urdiniş prin care 
ele circulă, iar aerul pătrunde uşor. 
In ciorchine albinele nu stau nemiş
cate; unele din ele intră în interior, 
iar altele ies la suprafaţă. Ele cunosc 
dinainte locul ales de cercetaşele 
ce au făcut recunoaşteri cu cîteva 
zile mai înainte. Roiul stă într-o oa
recare linişte timp de 1 — 1,5 ore, după 
care pleacă. Dacă albinele nu au avut 
prevederea să-şi caute şi să-şi fi găsit 
loc potrivit, sau cel găsit este ocupat
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de alt roi ieşit mai inainte, roiul stă 
pe loc pină a doua zi, in care timp 
toate cercetaşele zboară pretutindeni 
ca să găsească adăpost.

In această privinţă s-au făcut cer
cetări interesante şi migăloase de 
către observatori ştiinţifici, dar cele 
mai precise sînt ale cercetătorului 
M .  L  i  n  d  a u e r , care a publicat 
chiar un studiu ce a făcut mare vilvă 
în lumea apicultorilor. El a stabilit 
că o dată ce roiul s-a format în cior
chine, apar la puţin timp pe suprafaţa 
lui albine ce dansează un dans a- 
proape asemănător cu cel mobiliza
tor, pentru cules. V. D a n s u l  a lb in e 
lor. Acesta totuşi diferă oarecum ca 
durată şi e diferit de cel al culegătoa
relor. Dansul este balansant şi înso
ţit de un anumit sunet de ordinul u l
trasunetelor. Durata lui este de f> 
minute pină la o oră. Este o m ani
festare a preocupării roiului în ale
gerea locului viitoarei locuinţe. 
Cînd in roi „s-a stabilit un acord“ , 
pentru cîteva minute este linişte, ca 
apoi, să se producă brusc o agitaţie ; 
roiul se afinează, albinele încep să se 
desprindă din ciorchine şi tot roiul 
îşi ia zborul spre adăpostul ales, con
dus de cercetaşe. Stuparul nu trebuie 
să aştepte acest moment decisiv, căci 
este prea tirziu; el va prinde roiul 
în roiniţă, unde rămîne provizoriu.

Fie că albinele dau semne de roit 
sau nu, stuparul trebuie să aibă la 
indemînă toate cele necesare pentru 
prinderea roiurilor. E l are în prisacă 
un vas cu apă şi o pompă de mină 
pentru pulverizat care prin întrebuin
ţare dă impresia unei ploi. De frica 
ploii roiurile se aşază repede la um
bra pomilor.

Cînd în prisacă se află un strat de 
flori mirositoare, cum este melisa ori 
isopul sau levănţica, stuparul freacă 
pereţii interiori ai roiniţei cu un m ă

nunchi din ele, şi o înalţă cu prăjina 
în mijlocul roiului care tălăzuieşte 
in aer. Adeseori albinele se prind d i
rect de roiniţă şi astfel stuparul are 
asigurată captarea lui. A lţi stupari 
strivesc intre degete frunzele acestor 
plante şi suflă mirosul in direcţia ro
iului, deplasindu-se după el, dar alră- 
gîndu-1 spre ramurile unui pom mai 
mic, de unde poate fi uşor recoltat. 
In lipsa florilor mirositoare, stuparul 
poale să pensuleze pereţii interiori ai 
roiniţei cu o soluţie de p r o p o l i s .  V.n. 
Soluţia de propolis cu alcool pentru 
prins roiuri, va fi făcută cu cel puţin 
două săpfămini înainte, in modul 
următor: într-un litru de alcool de 
06° se rad 200 g propolis; din cind 
în cînd sticla se bale bine pentru ca 
să se grăbească dizolvarea. După o 
săptămină se strecoară printr-un ti
fon şi se adaugă cîteva grame esenţă 
de melisă de la farmacie; în lipsa a- 
cestei esenţe, se pun la macerat in 
aceeaşi soluţie cîleva coji de lămîie, 
lăsind soluţia la soare trei-patru zile. 
După strecurare, soluţia este bună 
de folosit la multe lucrări in prisacă: 
la unirea coloniilor, la prinderea ro
iurilor, la ungerea miinilor ca alb i
nele să nu le înţepe cind stuparul mi- 
nuieşle ramele ele. Cind, în sfirşit, 
roiul s-a liniştit la umbra unui pom, 
stuparul introduce roiniţa sub cior
chine şi scutură brusc creanga; roiul 
cade la fundul roiniţei, care este lă
sată incel pe păm inl. Sub una din 
marginile ei se aşază un căluş să o 
ţină înălţată puţin de la pămint, ca 
albinele din interior să aibă aer.

Uneori roiul nu se agaţă sub formă 
de ciorchine sub o creangă, ci se în 
tinde pe trunchiul arborelui. în a- 
ceastă situaţie stuparul aşază roiniţa 
deasupra roiului, o leagă de copac sau 
creanga pe care el stă Întins, iar cu 
fum şi perie sileşte albinele să urce
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în roiniţă. Periatul albinelor spre roi- 
niţă se va face de jos în sus şi uşor, 
pentru a evita atingerea antenelor, 
organe care sînt foarte sensibile şi o 
dată ce sînt atinse, pun albinele în 
gardă iar ele reacţionează şi se reped 
să înţepe.

Pentru a verifica prezenţa mătcii 
în roiniţă, şi a cunoaşte dacă roiul este 
primar, deci cu matca fecundată, se 
întinde sub roiniţă o cîrpă neagră. 
Matca oricărui roi primar, deşi se 
află în ciorchine, produce ouă care cad 
printre albine pe cîrpa neagră, unde 
se pot vedea uşor, căci ele sînt albe. 
Cînd roiul este secundar şi mai ales 
cind el a ieşit cu mai multe mătei, 
oricit ar dori stuparul ca toate a lb i
nele să se adune în roiniţă, nu va iz
buti. în atare situaţie, roiul se for
mează în ciorchine sub creangă, în 
grupuleţe după numărul mătcilor şi 
tot aşa stau şi în stupul în care sînt 
puse. Nu mult timp după aceea, a l
binele îndepărtează şi adesea ucid 
mătcile necorespunzătoare, ori m ăt
cile se luptă între ele, încît în roi 
rămîne numai una. Roiul secundar 
sau terţiar, care obişnuieşte să se 
înalţe foarte sus, avînd mătei tinere 
nefecundate, se prinde mai anevoie. 
E l este pulverizat din zbor cu apă, 
iar cu o oglindă de buzunar se trimite 
un fascicul de raze asupra lu i; a lb i
nele sînt înfricoşate de aceste raze so
lare, şi se grăbesc să se aşeze pe cel 
mai apropiat pom.

Prinderea roiurilor este mult uşu
rată atunci cînd stuparul foloseşte 
metoda scurtării unei aripi a mătcii; 
neputînd zbura, ea cade în faţa stu
pului, unde roiul vine să se aşeze pe 
pămînt.

Prin diferite mijloace se determină 
roiurile să intre în stupi goi, gata pre
gătiţi dinainte. Se ştie că albinele sînt 
atrase de mirosul de propolis precum

şi de cel emanat de faguri mai vechi. 
Ca urmare a cercetărilor lui von F  r  i- 
t s  c h , s-a elucidat atractivitatea 
produsă de diferite substanţe miro
sitoare asupra albinelor. Se ştie că 
mirosul produs de mătăciune sau de 
esenţa de lămîie, de mentă, de cim
brişor, de salvie, levănţică etc. a- 
trage de asemenea albinele. V .n. C a p 
cană  p e n t r u  ro iur i .

Mulţi apicultori practicieni între
buinţează diferite combinaţii din e- 
senţele mai sus-arătate, cu care, fre- 
cînd stupii goi în interior, reuşesc, 
in perioada roitului, să atragă roiur ile  
direct în stup. Rezultatele obţinute 
sint bune, dar substanţele, fiind ex
trem de volatile, este nevoie ca stupii 
să fie îmbibaţi cu ele la fiecare 3—4 
zile.

Introducerea roiului în stup. Drept 
adăpost al roiului, apicultorul va 
alege un stup curat, flambat în inte
rior, dacă a mai fost vreodată ocu
pat de o colonie. Luînd această mă
sură se preîntîmpină molipsirea al
binelor din roi cu vreo boală de care 
eventual a suferit colonia preceden
tă. Stupul care are un miros respin
gător, ori are pereţii mucegăiţi este 
refuzat de albinele roiului care a 
doua zi îl părăsesc ieşind din nou, 
pentru ca să se adune pe acelaşi loc 
unde, cu o zi înainte, a fost prins.

Stupul flambat se freacă cu o perie 
aspră şi se spoieşte in interior cu so

luţia plăcut mirositoare de propolis 

descrisă mai sus. în interior se pun 

cîteva rame cu faguri artificiali şi 

unul gata clădit; unii apicultori mai 

adaugă şi o ramă cu puiet necăpăcit, 

luat dintr-un stup alăturat sau din 

stupul-mamă, fără albine acoperi

toare. înspre peretele mărginaş, a- 

colo unde nu sint încă faguri, apicul

torul lasă diafragma stupului lip ită
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de perete. Astfel pregătit, stupul este 
dus în prisacă la locul său definitiv 
şi aşezat deocamdată pe păm înt. Sînt 
două metode de introducerea roiu
lui în stup: fie scuturînd albinele în 
interiorul stupului care are provizo
riu urdinişul închis, fie afară, în faţa 
stupului, cu urdinişul larg deschis.

I n  p r i m u l  c a z  se ridică 
podişorul şi, în golul stupului, a lb i
nele scuturate sînt împinse uşor sub 
fagurii artificiali cu ajutorul diafrag
mei care se mişcă pe încetul de lîngă 
peretele stupului înspre faguri. Dacă 
nu s-ar face această împingere a ro
iului sub faguri cu ajutorul diafrag
mei, albinele s-ar urca pe pereţii stu
pului, s-ar prinde sub formă de cior
chine în golul stupului sub podişor, 
unde încep să clădească faguri noi. 
Apoi stuparul pune deasupra ramelor 
podişorul şi capacul, iar după 4—5 
minute, timp în care albinele roiului 
din stup s-au urcat pe faguri, deschide 
cîte puţin urdinişul, scuturînd în 
faţa lui restul de albine ce eventual 
ar mai fi rămas în roiniţă. Acestea 
intră în stup auzind chemarea din 
interior a roiului.

î n  a l  d o i l e a  c a z :  se în
tinde o pătură sau un cearceaf în faţa 
stupului în care s-au introdus în prea
labil faguri artificiali şi cîţiva gata 
-clădiţi. Urdinişul este larg deschis 
pe toată lungimea lui. Roiul se răs
toarnă pe cearşaf drept spre urdiniş, 
iar albinele sînt îndrumate cu aju
torul fumului spre acesta. De altfel 
primele albine ajunse în pragul ur
d inişului se aşază cu capul spre stup 
şi ridicîndu-şi abdomenul încep să 
emită efluviile glandei mirositoare 
Nassanof, făcînd un zumzet aparte, 
ca o chemare. Toate albinele roiului 
se îndreaptă spre ele şi intră în stup. 
Se va folosi foarte puţin fum în aceas
tă operaţie şi numai atunci cînd roiul

de pe pătură a luat altă direcţie decît 
cea spre urdiniş. Cu ocazia acestei 
defilări a coloniei în trecerea ei spre 
stup, apicultorul poate uşor observa 
matca. Dacă roiul ezită să intre în 
stup, este semn că matca este încă 
afară, prin preajma stupului; apicul
torul trebuie să o caute, ca să nu o 
piardă. După ce roiul a ocupat stu
pul, urdinişul se micşorează, iar colo
nia este lăsată în linişte pînă a doua 
zi; atunci stupul se aşază pe posta
mentul său. Din momentul ocupării 
stupului, roiul rupe orice legătură cu 
colonia-mamă, iar albinele fac zbo
ruri de recunoaştere deasupra noului 
stup. Marea putere de muncă ce o 
are orice roi se datoreşte rezervelor de 
miere din guşă şi acumulării de pro
teine în corpul gras, ca urmare a con
sumului de polen înainte de plecare, 
în  5—6 zile un roi puternic clădeşte 
toţi fagurii artificiali pe care este 
în stare să-i ocupe. E i sînt numai cu 
celule de albine lucrătoare.

Pentru a ajuta roiul în această 
naturală înclinare spre clădit, apicul
torul este obligat să pună între fagu
rii artificiali unul sau doi faguri gata 
clădiţi în care matca începe să depună 
imediat ouă. Albinele culegătoare a- 
duc în aceştia primele şarje de nectar 
şi polen proaspăt. Va fi cu atît mai 
bine, dacă ele găsesc şi puţină păs
tură în fagurii daţi.

Cine nu are faguri artificiali sufi
cienţi, poate să dea roiului cîteva rame 
cu fîşii de faguri artificiali, rame ce se 
intercalează între faguri artificiali 
întregi. Albinele îi vor clădi şi pe 
aceştia numai cu celule de lucrătoare. 
Administrarea unor cantităţi de miere 
şi polen accelerează ritmul constru
irii fagurilor, dar aceasta numai după 
ce au trecut primele trei zile de la 
aşezarea lui în stup. Pînă atunci îşi 
consumă rezervele de miere din guşă;
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ele vor fi mult ajutate cu această 
hrană de sprijin.

Unirea roiurilor mai mici. Instinc
tu l de roire se manifestă diferit în 
unele colonii; starea de roire apare 
chiar în condiţii nespecifice (popu
laţie mai puţin numeroasă, cantităţi 
reduse de provizii). In atari situaţii 
roiul fiind mai mic se alătură din 
zbor unuia puternic, formînd un cior
chine unitar. Autorul a observat în
tr-o stupină prim itivă un roi uriaş 
de 6—7 kg format din contopirea a 
cinci roiuri ce au ieşit concomitent. 
Acestea sînt roiuri de mare producţie. 
Cînd însă roiurile sînt mici, ei tre
buie să fie uniţi. Procedeul de unire 
este următorul: roiurile sînt aduse în 
faţa stupului, care are în interior, în 
afara fagurilor artificiali, şi un fagure 
cu puiet necăpăcit, fără albina aco
peritoare cît şi un fagure cu polen. 
Urdinişul său va fi deschis pe toată 
lungimea, iar în faţă se pune o pătură 
sau un cearşaf; pe acesta se scutură 
primul roi, care va fi pulverizat cu 
sirop aromatizat cu esenţă de melisă 
sau alt parfum. Alături de grupul 
albinelor scuturate, din care o parte 
au şi început să intre în stup, se 
scutură şi cel de-al doilea roi, pulveri- 
zindu-1 cu aceeaşi substanţă. Albinele 
vor lua aceeaşi cale şi vor intra unite 
in noua locuinţă. Este bine ca stupa
rul să fie atent şi să prindă pe cear
şaf matca u ltim ulu i roi, păstrînd-o 

în colivie eu cîteva din albinele ei, 

pînă vede că cea a primului roi 

intrat în stup şi-a început munca la 

controlul pe care-1 face cu ajutorul 

v e s t ib u lu lu i  de control de la urdiniş, 

V .n. Matca disponibilă va fi folosită 

cum va crede de cuviinţă apicultorul. 

In felul acesta se pot uni chiar şi cîte 

trei-patru roiuri slabe într-un singur 

stup.

Despărţirea roiurilor unite în zbor.
Cînd roiurile unite in zbor sînt prea 
puternice, nu se mai ştie apartenenţa 
lor. Dacă stuparul vrea să le despartă 
şi să le aşeze în stupi aparte, trebuie 
în primul rînd să ştie dacă fiecare roi 
are matca lui. Operaţia se face în 
felul următor: se întinde un cearşaf 
pe care se aşază, la cele două capete, 
cîte o roiniţă goală; se răstoarnă ro
iul în mijlocul cearşafului, despăr- 
ţindu-1 în două părţi egale; prima 
jumătate se mătură cu peria şi cu puţin 
fum spre roiniţa de la un capăt, în 
timp ce un om de ajutor dirijează cea
laltă jumătate spre a doua roiniţă. 
Apicultorul şi ajutorul său urmăresc 
cu ochii matca fiecărui roi; dacă a- 
mîndouă sînt în una din jum ătăţi, o 
matcă este prinsă cu tubul de sticlă, 
fără a fi atinsă cu mina şi dată celei
lalte jum ătăţi care n-o avea, apoi fie- 
care roi este scuturat în stupul sis- 
stematic pregătit dinainte, aşa cum 
s-a arătat.

Identificarea roiului din colonia de 
origine. Cînd în prisacă ies mai multe 
roiuri deodată, cu greu apicultorul 
poate să ştie din ce colonie a zburat 
fiecare şi deci nu poate să le stabileas
că originea, şi nici pentru care din 
colonii să ia măsuri ca să le frîneze 
roirea secundară. Pentru a Ie identi
fica, va lua din fiecare roi, prins a- 
parte, cîte 10—15 albine în cîte o cu
tie de chibrituri; le ţine astfel închise 
o jumătate de oră, prăfuindu-le bine 
cu făină, pe care o toarnă printr-o des
chidere m ică; apoi luînd una din cu- 
t ii o agită bine şi eliberează albinele, 
urmărindu-le din ochi în care stup au 
intrat. Procedează la fel, pe rînd, cu 
toate cutiile, lăsind un timp între 
eliberarea uneia faţă de cea următoare- 
şi astfel, în cel mult jumătate de oră 
poate identifica din care stup a ieşit, 
fiecare roi.
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Un alt mijloc de control este veri
ficarea imediată a stupilor din pri
sacă prin deschidere şi ridicarea pu
ţin a podişoarelor. Colonia ce a roit 
va avea catul de recoltă sau corpul 
superior aproape golit de albine. 
Operaţia se poate face numai în 
stupinele cu efective reduse.

Cea mai simplă metodă de identi
ficare este aceea de marcare a tu tu 
ror mătcilor cu plăcuţe numerotate. 
Astfel se ştie imediat ce colonie a 
roit şi dacă roiul este primar sau 
secundar.

Situaţia din stupul-mamă roit. în- 
torcîndu-se privirea spre colonia- 
mamă din care roiul primar a plecat, 
se desprind următoarele observaţii:

a) Colonia intră intr-o perioadă de 
liniştire; la urdiniş zboară mai pu
ţine albine ca înainte; albinele ce au 
rămas în stup îşi văd mai departe de 
munca lor; colonia se concentrează 
asupra cuibului. Dacă s-ar ridica po
dişorul unui stup roit, mai ales dacă 
are şi un magazin de recoltă, se va 
vedea că este complet golit de a lb i
nele care s-au retras din el pentru a 
se concentra jos, în cuib, deasupra 
puietului.

b) Timp de 6—7 zile după roirea 
primară, aparent nu se observă vreo 
schimbare. Dar în cea de-a 16-a zi de 
la depunerea primului ou de către 
matcă în botcă, eclozionează în colo
nie o matcă nouă. Albinele o încon
joară cu grijă dar ea, simţind că alte 
concurente sînt prin apropiere, ar 
vrea să le atace; albinele nu o lasă să 
le distrugă dacă persistă condiţiile 
ce au determinat roirea. Această o- 
punere determină pe tînără matcă să 
scoată acele sunete bine cunoscute, care 
dau de veste stuparului că a doua zi 
roiul secundar va ieşi. Sunetul său 
prelung şi ascuţit este îngînat de cel 
al mătcilor ce sînt încă ţinute prizo

niere de către albinele care le păzesc 
cu grijă. însă pe măsură ce ele rod 
marginile botcilor pe o parte, albinele 
întregesc pe afară căpăcelul botcii cu 
alt strat de ceară. Munca aceasta du
rează pînă cînd roiul secundar pără
seşte stupul.

în  iureşul roiului ce iese, deci în 
cea de-a 8-a, a 9-a zi de la plecarea ro
iu lu i primar, albinele scapă de sub 
supraveghere botcile cu mătei mature 
şi în ciorchinele roiului secundar apar 
mai multe mătei tinere. Acolo, sau 
in stupul unde roiul a fost aşezat, 
se dă o luptă între mătei. Obişnuit ră- 
mîne cea pe care albinele o aleseseră 
înainte şi care, în răstimpul de la eclo
ziune şi pînă atunci, a fost hrănită de 
albinele tinere. Alteori, unele din ele 
scapă din lupta aceasta şi rătăcesc pe 
la urdinişurile stupilor, încercînd să 
intre. Nu rareori stupii orfani primesc 
astfel de mătei rătăcite. Sînt colonii, 
din cele prinse de pregătirea roitului, 
care nu se liniştesc chiar după pleca
rea roiului secundar. Atunci dacă stu
parul nu observă, colonia roieşte şi a 
treia oară cu un număr şi mai mare 
de mătei.

Aşezarea roiului primar în stupiuă. 
Este greşită ideea că stupul cu noul 
roi trebuie neapărat aşezat în prisacă 
mai departe de stupul-mamă; albinele 
roiului niciodată nu se înapoiază la 
acesta din urmă decît dacă nu au 
matcă sau stupul are un miros greu 
etc. Atunci albinele se aşază în cior
chine in acelaşi loc, de unde apoi 
pleacă definitiv, dacă stuparul nu 
l-a prins din nou. Cea mai bună aşe
zare a stupului cu roi, este,alături de 
stupul-mamă, stînd cu urdinişul în 
unghi puţin înclinat faţă de direcţia 
de zbor pe care a avut-o pînă atunci.

Folosul acestei aşezări este urmă
torul: se ştie că un roi primar este ur
mat deseori de cel secundar la opt



R O IU L  Ş I R O IR E A 1 8 9
R O IU L  Ş I R O IR E A

zile după ieşirea lui, ceea ce nu este 
de dorit. De aceea se lasă albinelor 
din stupul roit grija distrugerii bot
cilor şi alegerea măteii preferate. In 
acest scop stupul cu roi ce stă alături 
cu urdinişul puţin înclinat, după 4 — 5 
zile se apropie mult de acesta, întor- 
cîndu-1 cu urdinişul în direcţia veche 
de zbor. Stupul-mamă este depărtat 
la cîţiva metri lateral. Toate albinele 
zburătoare ale acestuia vor intra în 
stupul cu roi, întărindu-1 bine. In 
stupul-mamă rămîne numai albina 
tînără nezburătoare, care nu roieşte. 
Ele strică botcile, îşi aleg matcă pe 
cea preferată, care va ieşi la zbor de 
nuntă o dată cu zborul de recunoaştere 
a albinelor tinere.

Dacă culesul este încă departe, se 
poate face o operaţie de unire a ro
iului cu colonia de bază, după ce matca 
tînără de acolo a început să ouă în 
cuibul vechi. în  acest scop ambele 
colonii se apropie — într-o zi de mare 
activitate în prisacă — după ce cu
24 ore înainte s-a pus în ambii stupi 
cîte un tampon de vată îmbibată cu o 
esenţă de parfum de (preferat lămî- 
iţă). Se caută matca veche din roi, 
cu care se face un mic nucleu cu un 
fagure cu puiet, unul cu hrană şi un 
altu l gol gata clădit. Roiul deci rămine 
orfan; el se aşază deasupra coloniei 
de bază ce are matcă tînără, după ce i 
s-a intercalat între corpuri un ziar 
cu cîteva găuri. Unirea se face în bune 
condiţii mai ales la cules; atunci ap i
cultorul va avea o colonie de mare 
productivitate plină cu faguri noi. 
V .n. T eh n ic a  a p ic o lă — luna mai, refa
cerea potenţialului coloniei roite, valo
rificarea energiei de lucru a roiului.

Prevenirea roitului. In anumiţi ani 
instinctul roirii este atît de accentuat, 
îneît oricum s-ar proceda albinele tot 
roiesc. Astfel de colonii trebuie ur
mărite, dîndu-le cîţiva ani la rînd

mătci noi provenite dintr-o linie re
cunoscută că are o înclinare redusă 
spre roire.

P r e v e n i r e a  r o i t u l u i  
n a t u r a l  va fi pe viitor o pro
blemă extrem de simplă. în revistele 
de specialitate se insistă asupra unui 
anum it aparat inventat de un englez 
care printr-un dispozitiv poate d istin
ge cu un regulator acustic dacă colo
nia respectivă se pregăteşte de roit. 
în mod obişnuit însă metodele pe care 
stuparul le aplică pentru prevenirea 
roitului sînt în raport de situaţia c li
matică şi timpul de cules respectiv, 
dar mai ales de timpul de care dispune 
stuparul. Ceea ce se poate face la o 
stupină mică, unde apicultorul d ife
renţiază măsurile de la caz la caz şi 
de la stup la stup nu se poate aplica 
într-o stupină mare. In aceasta din 
urmă rămîne valabilă numai una sau 
cel mult două măsuri: spaţiul larg 
pus la îndemîna coloniei din tim p  şi 
înlesnirea măteii ca să aibă mereu cu i
bul degajat de surplusul de puiet şi 
doici. în această privinţă stupii su
praetajaţi şi verticali dubli dau rezul
tate bune.

Dacă stuparul a făcut toate aceste 
intervenţii şi totuşi tendinţa de roit 
nu poate fi stăvilită, este mai bine să 
lase roiurile să iasă, să le prindă şi să 
le valorifice. S-a observat că lăsînd 
în libertate desfăşurarea acestui in 
stinct de înmulţire şi conservare a spe
ciei, prin unirea roiurilor, se obţin co
lonii foarte puternice, şi se pot rea
liza producţii record la unii stupi.

Dacă se lasă stupii să roiască n a 
tural se pierde adeseori recolta şi 
deci se vor înregistra pagube. D^ a- 
ceea, in cele ce urmează se vor arăta 
diferitele metode care previn roitul.

1) î n m u l ţ i r e a  c o l o n i i l o r  n e -  
r o i t o a r e  este măsura cea mai si
gură şi fără muncă prea mare. Sînt
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colonii anecbalice care zeci de ani nu 
roiesc, rămînînd în acelaşi timp şi 
productive. Dacă apicultorul va în
mulţi în stupina sa albine din aces
tea, el va înlătura roitul natural, 
V. n. A n e c b a l ie .

2) L ă r g i r e a  c u i b u l u i  pe mă
sura cerinţelor fiecărei colonii este o 
măsură importantă de prevenire a 
roitului, V .n. C u ib .

La stupii verticali nu se intervine 
cu faguri clădiţi, ci cu corpuri în
tregi sau magazine din recoltă, după 
caz. In  felul acesta se micşorează nu
mărul albinelor din cuib, unde stă
teau prea înghesuite şi se poate echi
libra mai uşor „microclima11 interioară 
din stup, V.n. T eh n ic a  ap ico lă , luna 
aprilie: lărgirea cuibului şi luna mai: 
descongestionarea cuibului.

Un indiciu serios pentru o aseme
nea intervenţie apicultorul îl are cînd 
privind pe deasupra corpului superior 
observă că albinele au început să pre
lungească celulele de sus ale faguri
lor cu ceară nouă. în  acest caz ele au 
nevoie de spaţiu pentru extinderea 
strînsurii. în  mod obişnuit după în
deplinirea condiţiei de lărgire deplină 
a spaţiului de dezvoltare a coloniei, 
munca de prevenire a roitului natural 
se simplifică, căci metoda inversării 
corpurilor cu puiet din 15 în 15 zile 
înlesneşte mătcii posibilităţi largi de 
dezvoltare a cuibului. Matca va urca 
de îndată în corpul care a fost înainte 
pe fund, unde găseşte m ulţi faguri 
disponibili.

3) R i d i c a r e a  p  e r i o  d i c ă m din 
zece în zece zile a unuia sau chiar a doi 
faguri cu puiet căpăcit, din cuibul 
coloniilor prea puternice, previne a- 
pariţia frigurilor ro itu lu i; ei se dau 
roiului stolon ce stă deasupra sau ală
turi. în  această situaţie în cuib nu 
se acumulează prea multe doici în 
raport cu larvele ce le-ar avea de hră

n it şi deci se păstrează un just echi
libru între puietul deschis şi cel că
păcit. Fagurii cu puiet astfel rezul
taţi, pot fi daţi şi coloniilor mai 
slabe.

k)  F o l o s i r e a  r a m e l o r  c l ă 
d i t o a r e  in cuib şi schimbarea în 
sezon a mătcilor, sînt mijloace prin 
care apicultorul poate urmări pro
cesul pregătirilor de roit al albinelor şi 
deci poate din timp să ia măsuri ca 
să-l prevină. în momentul cînd ele vor 
începe să clădească începuturi de botei 
pe făguraşii din ramele clăditoare, 
este semn că sînt gata să intre în fri
gurile roitului; atunci stuparul face
o roire artificială, aplicînd una din 
metodele descrise mai departe.

5) S t i m u l a r e a  a l b i n e l o r  
l a  c o n s t r u i r e a  f a g u r i l o r  
este o sarcină permanentă a stupa
rulu i, care trebuie să pună la dispo
ziţia  albinelor faguri artificiali noi, 
încît glandele lor cerifere să poată 
secreta ceară şi clădi faguri fără res
tricţie. Lipsa acestora sau lipsa spa
ţiilor libere în stup, unde să-şi poată 
descărca secreţia glandelor cerifere, 
nelinişteşte albinele, căci ele nu pot 
răspunde unei necesităţi organice. Nu 
trebuie să se exagereze oferind albine
lor dintr-o dată un număr mare de 
faguri artificiali sau un întreg cat de 
recoltă pentru clădit, fără a intercala 
între aceştia 2—3 faguri gata clădiţi. 
Aceştia sînt un stimulent la clădit. 
Fagurii se dau în măsura posibilită
ţilor albinelor de a-i clădi. Dacă cule
sul mare încă nu a început, ei se re
trag provizoriu cînd celulele pe toată 
suprafaţa lor sînt înălţate la 1/2 sau 
3/4 şi sînt păstraţi în depozit pînă 
apare acest cules.

6) D i s t r u g e r e a  b o t c i l o r  
este o măsură care previne în parte 
roitul. Ea dă rezultate, numai dacă 
este combinată cu înlăturarea ca
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uzelor care au dus la aţîţarea ins
tinctului de roire. Astfel se reac
tivează colonia respectivă, iar după 
stricarea botcilor, se ridică şi matca 
bătrînă înlocuind-o cu una tînără. 
în caz contrar botcile vor fi refă
cute curînd, iar colonia va roi.

7) F o l o s i r e a  i n s t i n c t u 
l u i  d e  a c u m u l a r e  a pro
viziilor pentru înlăturarea celui de 
înmulţire este o măsură bună şi ea 
poate fi şi stimulată de apicultor, 
dacă în preziua marelui cules el 
strică absolut toate botcile, după ce 
s-a convins că în cuib sînt ouă sau 
larve mici şi deci că matca este pre
zentă. Este explicabilă această schim
bare de dispoziţie a albinelor, căci în 
stup albinele tinere trec dintr-o dată 
la munca de culegătoare. în colonie 
se restabileşte un echilibru normal în
tre puietul redus, din cauză că matca 
depune mai puţine ouă şi numărul de 
doici rămase să-l îngrijească este mai 
mic. Cînd culesul este de durată şi bo
gat, matca va avea puţin spaţiu în 
cuib să ouă, iar albina culegătoare se 
uzează repede cu munca culesului şi 
dispare. Cînd se face şi extracţia mie
rii de prisos, se stabileşte un echili
bru de spaţiu în stup şi creşterea începe 
din nou.

8) A e r i s i r e a  i n t e n s i f i 
c a t ă  a  s t u p u l u i  în ano
tim pul cald înlătură în parte roi
tul. Adeseori această aerisire este 
m u lt stînjenită de o greşită tehnică a 
stuparilor care, avînd stupi verticali 
cu 12 rame, ţin  cuiburile în timpul 
verii în pat cald, ceea ce măreşte ten
dinţa spre roit. O aerisire bogată pe la 
fundul stupului combinată cu umbri
rea urdinişului în zilele prea calde, rili 
numai că previne roitul, dar măreşte 
activitatea coloniei. S-a stabilit că 
zborul la aceşti stupi este cu 8,6% mai 
mare faţă de cei neumbriţi.

9) S c h i m b a r e a  m ă t e i l o r  
b ă t r î n e  cu altele tinere cînd 
afară albinele au cules, sau cînd 
apicultorul le hrăneşte abundent, 
este o măsură bună de prevenire 
a roitului. O colonie cu matca tînără 
şi prolifică roieşte foarte rar, iar 
stuparul aplică metoda roirii prin 
stolonare, dînd stolonului matca ve
che, pe cînd cea tînără rămîne în co
lonia de bază. în  felul acesta măteile 
se schimbă anual şi riscul roitului este 
în mare parte, înlăturat.

Pentru mărirea eficacităţii acestei 
măsuri, ea trebuie combinată cu creş
terea măteilor provenite din coloniile 
anecbalice V.n. A n e c b a l ie .  Reînnoi
rea măteilor în astfel de colonii o fac 
chiar albinele prin schimbarea lin iş
tită . Fenomenul încă nu este pe de-a-n- 
tregul lămurit şi nu se cunoaşte în ce 
măsură se transmit aceste caractere 
urmaşilor. în orice caz, este bine dacă 
măteile tinere provin din astfel de co
lonii.

10) S u b s t a n ţ ă  d e  m a t c ă  
i n  e s e n ţ ă  d a t ă  i n  s i r o p ,  
este de asemenea o bună măsură 
de prevenire a ro itu lu i; în aseme
nea situaţii albinele, chiar cele in 
trate în frigurile roitului, distrug 
botcile — dacă nu sînt căpăcite — şi 
îşi .continuă în linişte munca. Dacă 
albinelor li s-ar da cîteva zile în hra
nă cîteva picături din substanţa pre
parată, aşa cum s-a arătat la noţiunea 
substanţa de matcă, albinele îşi satis
fac această lipsă din stup, distrug bot
cile şi reîncep lucrul.

11) S  u p  l i n  i r  e a r o i t u l u i  
n a t u r a l .  Este o măsură la care 
stuparul recurge atunci cînd co
lonia ţine neapărat să roiască deşi 
el a aplicat măsurile preconizate 
mai înainte. Lucrarea se face prin 
aplicarea uneia din metodele de mai 
jos şi anume: prin simulacru de roire,



R O IU L  Ş I R O IR E A 1 9 2 R O IU L  Ş I R O IB E A

prin spargerea de cuib sau mutaţia 
cuibului, prin preschimbarea stupului 
din locul său. Iată cum se aplică fie
care din metodele enumerate mai sus.

A. M e to d a  s im u la c r u lu i  de roire de
num ită şi metoda punerii în stare de 
roi, este o operaţie care dă albinelor 
impresia că ele au roit deja. în acest 
scop se aşază o planşetă ceva mai 
lată ca un fund de stup în faţa urdini
şului stupuluiplanşetă ce stă la ace
laşi nivel cu scîndura de zbor, aşe
zată pe nişte cărămizi sau suport de 
lemn. Intre scîndura de zbor a stupu
lui respectiv şi această măsuţă impro
vizată se lasă o distanţă de circa 30 
cm. Colonia se afumă bine, iar pereţii 
stupului se ciocănesc, pentru ca a lb i
nele să-şi umple guşile cu miere.

Această aprovizionare masivă a gu
şilor cu miere este condiţia esenţială 
de reuşită a operaţiei. Se lasă apoi 
colonia lin iştită cam 4—6 minute, 
după care, apicultorul deschizînd stu
pul, scoate pe rînd fagure cu fagure, 
scuturîndu-i de albinele acoperitoare, 
inclusiv matca coloniei pe planşeta 
goală. Albinele se vor îndrepta în d i
recţia stupului, dar dînd de spaţiul 
gol de 30 cm aflat între planşeta pe 
care au fost scuturate şi scîndura de 
zbor a stupului, se strîng sub plan
şetă în formă de ciorchine ca la roire. 
Nici o albină nu va încerca să treacă

S im ulacru de roire:

1 — stupul ce se pregltea s i roiască; 2 — planşeta 
pe care ee m ături albinele de pe toti fagurii stu
pului inclusiv matca; 3 — albinele sc strîng în 
ciorchine asemănător roirll naturale, sub planşetă

spaţiul liber întinzîndu-şi aripile ca. 
să zboare spre stupul său. în  această 
stare de ciorchine colonia este lăsată 
90 minute. în acest timp se strică 
toate botcile, iar fagurii cu puiet din 
cuib sînt aşezaţi într-un corp gol de 
stup, ce se aşază provizoriu peste o 
colonie puternică a cărei albină va 
ocupa şi hrăni larvele din fagurii sosiţi 
atunci. După trecerea celor 90 minute, 
se readuc fagurii cu puiet în stupul lor, 
fără albina acoperitoare. Apoi plan
şeta sub care stă roiul in ciorchine, se 
întoarce brusc astfel ca ciorchinele de 
albine să vină deasupra planşetei şi 
imediat marginea ei se lipeşte de 
scîndura de zbor a stupului. Albinele 
vor intra pe urdiniş şi vor ocupa fagu
rii din stupul lor.

Folosind această metodă, apicul
torul reuşeşte să scape colonia de 
„starea de roire" punîndu-i la dispo
ziţie toate elementele de care are ne
voie, adică spaţiu suficient şi cîteva 
rame goale, gata clădite sau faguri arti
ficiali.

B. M eto d a  sp a rg e r i i  u n i tă ţ i i  cu ib u 
lu i  or inversăr ii  lu i . Este o metodă foar
te drastică, care se aplică în special 
la stupii de tip vertical. Ea cere multă 
dexteritate apicultorului şi deosebită 
atenţie pentru respectarea termenelor 
prevăzute în agenda zilnică de lucrări. 
Iată în ce constă metoda:

L a  s t u p i i  D a d a n t  d u b l i  sau multie
tajaţi, în tim pul primăverii, matca 

stă cu predilecţie în corpul superior, 

acolo fiind mai cald. Pe măsură insă 

ce colonia se dezvoltă, matca îşi pre

lungeşte elipsele puietului în jos, în 

ramele corpului inferior. Cuibul cu 

puiet formează astfel un tot unitar de 

formă sferică ce ocupă parţial ambele 

corpuri şi anume: jumătatea superi

oară a sferei acestui cuib ocupă partea 

de jos a fagurilor din corpul superior,



R O IU L  Ş I R O IR E A
1 9 3 R O IU L  Ş I R O IR EA .

iar a doua jumătate a sferei ocupă 
partea de sus a fagurilor din corpul 
inferior. Mierea de rezervă pentru hra
na puietului şi asigurarea lui este pusă 
întotdeauna de albine deasupra elip
selor cuibului, ca un brîu de protecţie, 
care ocupă partea de sus a fagurilor 
din corpul superior. Pentru a schimba 
dispozitivul orînduit de albine şi pen
tru ca să se prevină roitul, se inver
sează cele două corpuri, coborînd cor
pul de sus pe fund şi cel ce a fost jos 
se ridică sus. Această preschimbare 
între corpuri se face din două în două 
6ăpătămîni, dar numai atît timp cît 
colonia este ameninţată de a intra în 
frigurile roitului.

L a  s t u p i i  o r i z o n t a l i  
metoda prevenirii roitului prin muta
ţia cuibului este numai parţială, dar 
dă foarte bune rezultate şi se efectu
ează în felul următor: Cînd colonia a 
ajuns să ocupe 12—14 faguri din care 
7 — 8 cu puiet, cuibul se concentrează 
la marginea stupului unde este urdi
nişul mare, mărginindu-1 cu o dia
fragmă care are jos o fîşie de 5 cm cu 
gratie Hannemann. In acest comparti
ment 6e aşază mai în tîi matca cu fagu
rele pe care se a f lă ; în dreapta şi în 
Btînga acesteia se pun doi faguri arti
ficiali şi faguri goi gata c lădiţi, plus 
un fagure cu păstură şi a ltu l cu miere 
în margini. Tot puietul se trectf d in 
colo de diafragmă precum şi fagurii 
cu hrană, lăsînd deschis urdinişul din 

partea opusă. Matca strămutată înce

pe să depună ouă in fagurii goi şi 

cei artificiali repede clădiţi. O dată 

pe săptămînă şi periodic se trece d in 

colo de diafragmă tot puietul crescut 

în cuib, punînd în locul fagurilo.’ r id i

caţi faguri artificiali pe care albinele 

îi clădesc, căci matca — începîi.d din 

mai — preferă să depună ouă în fa

guri noi. Se face o lucrare asemănă

toare ca la stupul cu metoda „cat in 
cu ib“ (Orosi Pal).

La apariţia culesului, albinele sînt 
deprinse să circule pe urdinişul mar
ginal din compartimentul mare, unde 
stuparul pune mereu faguri gata clă
diţi.

Dacă stupina este staţionară şi nu 
mai are alt cules ae aplică măsura de 
limitare a ouatului, aşa cum este 
descrisă la noţiunea T eh n ic a  a p ic o lă , 
luna mai: limitarea cuibului. în caz 
contrar, cînd mai sînt culesuri secun
dare mai mult sau mai puţin bogate, 
după trecerea lor şi recoltarea mierii, 
compartimentul măteii se lărgeşte p i
nă la 10—12 faguri pentru ca ea să-şi 
extindă cuibul; astfel se pregătesc 
alte serii de puiet pentru formarea 
rezervei de albine zburătoare nece
sare culesurilor următoare.

C. P resch im barea  s tu p i lo r  puternici 
în locul celor slabi este o metodă bună 
de prevenire a roitului, dacă o dată 
cu această preschimbare se distrug 
toate botcile stupului care se pregă
tesc de roit. Operaţia, făcîndu-se în 
plină zi de cules, stupul cu colonia 
puternică mutată, îşi pierde complet 
toate culegătoarele, rămînînd numai 
cu albina tînără ce nu a ieşit încă 
în zbor, la care se adaugă puţinele 
culegătoare ale stupului slab, în locul 
căruia a fost adus. Pentru colonia mu
tată, operaţia este similară cu o roire, 
ba chiar şi mai mult, căci a rămas cu 
matca sa şi toată albina tînără. S tu 
pul slab mutat în locul celui puternic 
se întăreşte cu culegătoarele acestuia 
din urmă, şi dacă i se va da şi altă 
matcă tînără şi de calitate superioară, 
curînd va fi un stup de producţie. 
Colonia mutate trebuie eă i se dei
3—4 zile cite puţină apă. Totuşi dacă 
unele colonii roiesc, sînt mijloace 
practice pentru a valorifica puterea de 
producţie a roiurilor. V .n. T e h n ic a
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a p ic o lă , luna mai: valorificarea ener
giei de lucru a roiului natural.

Roirea artificială
Bazele practice şi teoretice pentru for

marea de roiuri. Dacă roirea corespun
de unei cerinţe naturale de reproducere 
a coloniei, sarcinile ce ea le impune 
stuparului sînt foarte grele şi cu totul 
neeconomice: a—legarea permanentă a 
lui de stupină în timpul cît durează 
fenomenul roitului, încît începînd de 
la 9 dimineaţa şi pînă la ora 16 nu 
poate lipsi nici o clipă de lingă stupi, 
de teamă că roiurile vor ieşi, se vor 
pierde şi nu va putea şti din care stup 
anume au ieşit; b —acţiunea de a-i 
prinde din zbor, dar mai ales de a-i 
aduna de prin arborii înalţi, repre
zintă un timp risipit, o trudă grea şi 
adesea cu riscuri mari; c — intro
ducerea în stup a roiului, sau des
părţirea celor un iţi în zbor, cît şi 
identificarea provenienţei lor, sînt 
griji mari şi nu totdeauna dau rezul
tatele aşteptate; d —măsurile de res- 
trîngere a fenomenului cel mult la un 
singur roi de fiecare stup, niciodată 
nu sînt sigure, oricît ar dori stuparul 
să le aplice cu stricteţe. Toate acestea 
şi fiecare în parte, cer apicultorului o 
încordare nervoasă deosebită, o agita
ţie fără răgaz, o grijă de fiecare clipă, 
care nu sînt nici pe departe răsplătite 
cu vreun folos material sigur. Greută
ţile însă nu se termină o dată cu opri
rea fenomenului: unele mătei se pierd 
şi dacă nu se înlocuiesc la timp, roiu
rile rămîn bezmetice; altele sînt slabe 
şi trebuie întărite şi unite între ele; 
unele au clădit repede fagurii daţi 
şi au nevoie să li se adauge a lţii etc. 
De aceea nevoia de a preveni roitul 
natural cu o serie de măsuri aşa de 
variate ca cele descrise mai sus şi care 
nu dau totdeauna rezultatele aştep
tate, impun recurgerea laroirea artifi
cială, care bine făcută şi la timp, dă

rezultate bune. Din punct de vedere 
teoretic roirea sau înmulţirea artifi
cială satisface oarecum necesitatea 
instinctuală, fiziologică a coloniei, 
privită ca un complex organic care, 
are drept principal scop reproducerea.

Ciclul biologic de dezvoltare a co
loniei în cursul unui sezon este in 
fluenţat de doi factori: în primul 
rind de înmulţirea albinelor tinere, 
care are ca efect creşterea populaţiei 
sale şi în al doilea rînd, reducerea nu
merică continuă a albinelor, care are 
ca efect scăderea populaţiei în stup. 
Primăvara, la începutul sezonului 
activ, pieirea zilnică a albinelor bă
trîne întrece numărul celor eclozio- 
nate şi de aceea colonia descreşte din 
punct de vedere numeric. După un 
timp, cînd intensitatea ouatului creş
te, începe o nouă perioadă, cînd eclo
ziunile vor întrece cu mult mortalita
tea celor epuizate. Acest fapt survine 
în condiţiile climatice ale ţării noas
tre în partea a doua a lunii aprilie, 
în  continuare, ritmul de creştere nu
merică scade treptat din cauză că 
într-o colonie de albine activează o 
singură matcă care are o capacitate 
lim itată de depunere a ouălor. Din 
cercetările făcute s-a constatat că 
aproximativ 2,2—2,7 kg albine sînt 
suficiente pentru a îngriji în condiţii 
bune prăsila unei mătei normale ce 
ouă în jur de 2 000 ouă zilnic. Cum o 
albină, in cursul culesului, trăieşte 
în general 32—35 zile, din care în 
medie 21 zile lucrează în interior, re
zultă că într-o astfel de colonie vor 
exista circa 65 000—70 000 albine, 
din care circa 42 000 lucrătoare ce 
nu părăsesc stupul şi numai restul de 
23 000—28 000 albine culegătoare.

Acest raport numeric între albina 
tînără nezburătoare şi cea culegă
toare este al doilea factor de natură 
biologică ce face ca echilibrul în ca
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drul coloniei să se rupă şi o parte din 
albine, fiind inactive, să se poată se
para prin roire, formînd o nouă colo
nie.

Metodele de producere a roiurilor 
artificiale ca o necesitate pentru pre
venirea roitului natura] se bazează, în 
general, pe principiul activizării aces
tor albine inactive, formînd cu ele 
noi colonii. Ele vor trece nu numai la 
munca de culegere a nectarului ci, şi 
la aceea de îngrijire a puietului pro
venit de la o altă matcă, obţinîndu-se 
astfel un număr mai mare de albine, 
ce vor produce implicit mai multă 
miere. Acest spor de producţie, la 
rîndul său, depinde de o serie de fac
tori, între care am intim : modul şi t im 
pul cînd se face roiul artificial şi ca
racterul de producţie al zonei respec
tive (culesul timpuriu, un singur cu
les, un cules tirziu etc.).

Am intim  faptul că, urmind princi
piile expuse anterior, roiurile artifi
ciale pot fi folosite pentru a mări re
colta de miere, dar in caz de nevoie, cu 
ajutorul lor, se poate trece şi la înm ul
ţirea rapidă a coloniilor din prisacă.

în  principiu roirea artificială d iri
jată este cea care nu numai că în lă 
tură neajunsurile roirii naturale, dar 
dacă este bine şi la tim p făcută, ea 
ajută şi chiar măreşte producţia.

Diverse metode de formare a ro
iurilor artificiale.

R o i r e a  p r i n  s t o l o n a r e .  
Acţiunea de stolonare în sectorul hor- 
ti-viticol constă în aceea că se înles
neşte unei mici părţi dintr-o plantă, 
cum ar fi de pildă zmeurul, să-şi cre
eze singură rădăcini adventive, pu- 
nînd-o în contact cu păm întul umed. 
De aici, prin analogie, s-a denumit 
..roi stolon mic“ cel care în primăvară, 
este format din colonia-mamă ce este 
în plină dezvoltare. Roiul stolon se 
formează cu doi-trei faguri cu puiet

căpăcit şi albină acoperitoare tinără;
i se dă o matcă fecundată de la re
zervă, un fagure cu miere şi păstură, 
punîndu-1 într-un stup separat, sau, 
şi mai bine, în locul disponibil din 
acelaşi stup încăpător. în acest din 
urmă caz, dacă este vorba de stupul 
orizontal, roiul-stolon se desparte de 
colonia-mamă cu diafragmă etanşă, 
sau dacă este vorba de stupul verti
cal, roiul se pune într-un corp de stup 
avînd fund de placaj, de preferat de 
tipul Snellgrove, şi se aşază deasupra 
coloniei-mamă.

Roiurile stoloni se fac fie foarte 
timpuriu, fie puţin înaintea culesu
lui. Despre roiul stolon foarte ]tim- 
puriu, cu matca iernată în afara ghe
mului, s-au dat lămuriri la locul res
pectiv, V .n. T eh n ic a  a p ic o lă , luna mar
tie; două mătci într-un stup, reface
rea timpurie a roiurilor tim purii des
fiinţaţi în toamnă şi T e h n ic a  ap ico lă ,  
lu n a  a p r i l i e : întărirea roiurilor tem
porare, cît şi roirii temporare după 
metoda canadiană.

Roiuri stoloni înaintea culesului se 
fac numai din colonii puternice cu o 
singură matcă care au fost stimulate 
în vederea formării unei mari rezerve 
de albine culegătoare pentru epoca 
culesului principal spre a înlătura 
astfel apariţia pregătirilor de roire. 
Colonia se desface în 1—2 roiuri-sto- 
loni care stau în preajma stupului- 
mamă, cu mătci din cele iernate în 
afara ghemului. Aceste roiuri-stoloni 
se unesc în pragul marelui cules cu 
stupul-mamă după ce mai în tii li se 
dă cu o seară înainte acelaşi miros 
cu un tampon îmbibat în esenţă de 
melisă, parfum sau Reginal, V.n. 
Unirea lor se face deci în seara urmă
toare prin suprapunerea corpurilor cu 
roiurile stoloni peste stupii-mamă, cu 
hîrtie de ziar între corpuri. Măteile 
disponibile, cu cîte 1 — 2 faguri cu
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puiet şi hrană, se trec ca rezervă în 
stupul pepinieră stimulîndu-le. După 
cules, pentru ca puternica colonie să 
nu intre în frigurile roitului şi mai 
ales cînd urmează un cules peste 30— 
40 zile, din aceeaşi colonie se formează 
din nou alţi doi stoloni provizorii cu 
mătcile de la rezervă din pepinieră, 
iar operaţia de unire se repetă la cel 
de-al doilea cules.

Cind însă culesul principal întîr- 
zie sau el este compromis din diverse 
cauze, roiurile-stoloni nu se mai unesc 
cu baza de unde au plecat ci se lasă 
să se dezvolte în voie, fiind ajutaţi şi 
susţinuţi să devină colonii puternice, 
care vor realiza producţii bune la cu
lesurile următoare.

în  toamnă aceste roiuri se unesc cu 
coloniile din care au provenit, for- 
mînd colonii mari de trei-patru kg 
albine pentru iernare, iar mătcile dis
ponibile trec la iernat în afara ghemu
lu i, după metoda S.C.A.S. sau în 
stupi de împerechere.

R o i r e a  p r i n  r e t r a g e r e a  
d i n  s t u p  a n u c l e u l u i  a j u -  
t â t o r plus doi-trei faguri cu puiet 
din colonia de bază se face cînd este 
pericol ca aceasta să roiască, deci cînd 
colonia-mamă ajunge la o populaţie 
prea numeroasă, avînd 10—11 faguri 
cu puiet. în  atare situaţie nucleul 
ajutător alăturat se trece cu matca sa 
într-un stup separat ce stă alături de 
stupul de bază, avînd urdinişul în 
dreptat în acelaşi sens de zbor ca şi 
p ină atunci. Roiul astfel format pri
meşte de la colonia de bază cei doi-trei 
faguri cu puiet căpăcit, plus 1 — 2 fa
guri cu miere şi păstură, adăugind în 
celulele fagurelui mărginaş şi un pahar 
cu apă călduţă. E l se împachetează Ia 
interior pentru a-şi putea păstra bine 
căldura şi primeşte zilnic o stimulare 
de miere cristalizată amestecată cu 
polen sau cu păstură. Această opera

ţie de roire prin mutaţia nucleului 
ajutător cu matca sa, se face cu 20 
zile înaintea marelui cules, pentru ca 
atit roiul cît şi colonia de bază să 
aibă timpul material pentru a se orga
niza bine. în  acest scop, după zece 
zile, roiul se mai ajută cu 1—2 faguri 
cu puiet căpăcit luaţi din colonia de 
bază, cînd i se mai dau şi 1—2 faguri 
artificiali, pentru ca albina tînără 
să-i clădească.

în colonia de bază, din care s-a 
retras nucleul ajutător şi cei 2—3 fa
guri cu puiet dat o dată cu formarea 
lui, se adaugă în golul rămas faguri 
gata clădiţi stropiţi cu sirop şi puşi 
în cuib, la început cîte doi şi apoi 
completind golul şi cu alţi doi faguri 
artificiali. Colonia de bază va fi şi 
ea stimulată zilnic. Procedîndu-se 
astfel, colonia-mamă s-a desconges
tionat, nu va roi, iar la apariţia mare
lui cules, ambele un ităţi, lucrînd se
parat, vor putea să adune o recoltă 
bună, V .n. T eh n ic a  a p ic o lă ,  luna mai.

R o i r e a  p r i n  d e p l a s a r e  s a u  
m u t a ţ i e  se face atunci cînd colonia 
a intrat în frigurile roitului, iar cule
sul mare este foarte aproape. Sînt nu
meroase variante ale metodei, dar 
cele mai sigure sînt două care se 
descriu mai jos:

1) P r im a  m etodă . Colonia A şi-a 
făcut pregătirile de roit. Stupul se 
retrage puţin din locul lui, înlocuin- 
du-1 cu un altul A2 plin cu faguri goi 
gata clădiţi, şi cîţiva artificiali. Se 
aşază în faţa urdinişului noului stup 
o foaie de carton gudronat, pe care se 
vor scutura toate albinele acoperi
toare, inclusiv matca, de pe fagurii 
coloniei A, după ce mai în tîi colonia 
s-a afumat, iar stupul s-a ciocănit, 
pentru ca albinele să se îndoape cu 
miere. Albinele vor intra în noua lo
cuinţă care, dacă nu este suficient de 
încăpătoare faţă de puterea coloniei, va



RO IU L ŞI RO IREA 197 R O IU L  Ş I R O IR E A

mai prim i un corp cu faguri goi clă
d iţi. Deci colonia A2 este pusă în si
tuaţia unui roi natural foarte puter
nic. Stupul A cu faguri cu puiet şi 
hrană, de pe care s-au înlăturat toate 
albinele, se aşază in prisacă pe locul 
unei colonii puternice B, care nu a 
dat semne de roire. Stupul B se mută 
lîngă roiul A2, cu aceeaşi direcţie de 
zbor.

Rezultatele acestei operaţii vor fi 
următoarele: Roiul A2 neavind puiet 
de hrănit, toată dubla lui populaţie va 
lucra la marele cules, adunînd multă 
miere. Colonia A, care este în locul 
lui B, îşi va clădi botei; ea a pierdut 
toate culegătoarele, care au trecut în 
A2 dar curînd vor ieşi la zbor albinele 
tinere şi vor putea aduna cel puţin 
necesarul de hrană pentru iarna. Co
lonia B, mutată în preajma roiului 
A 2, îşi adună pentru iarnă hrana ne
cesară de la primul cules, dar rolul 
ei se va evidenţia mai ales la culesul 
următor, cînd roiul A2 va avea albina 
epuizată în urma primului cules. 
Atunci, pentru ca să se obţină o re
coltă bună de la acest cules, B se 
uneşte cu roiul A2 formînd o puternică 
colonie de strlnsură. Se lasă matca 
cea mai tînără din cele două.

2) A  doua  m etodă  cea a lu i V a s e n- 
k o, constă în mutaţia coloniei cu 
botcă abia căpăcită. Trebuie astfel 
operat, îneît albinele să aibă impresia 
că au roit şi deci să înceapă repede 
lucrul.

Nu este recomandabil să se facă un 

roi-stolon căci albinele vor sta prea 

m ult inactive; trebuie astfel operat 

îneît ele să aibă siguranţa că au roit 

şi deci să treacă de îndată la cules. 

Metoda va reuşi cu atît mai bine, cu 

cît se aplică într-un tim p cînd a lb i

nele au un cules de intensitate redusă, 

premergător unui cules bogat. De

pildă: cules de intensitate redusă de 
la trifoiul alb, urmat de un cules 
masiv de la zmeură, şi apoi, în conti
nuare, un cules de Ia zburătoare sau 
un cules de rapiţă urmat de unul ma
siv, cum este cel de la salcîm.

a) T e h n i c a  a c e s t e i  m e 
t o d e  a p l i c a t ă  l a  s t u p u l  
v e r t i c a l  este următoarea: în 
p lină activitate de zbor, deci în miezul 
zilei, se ia un corp gol de stup, i se 
aplică un fund de placaj şi se aduce 
alături de stupul cu botei, ce urmează 
să fie roit de stupar.

în  stupul mamă se lasă numai trei 
faguri cu puiet căpăcit, cu albina 
acoperitoare, din care unul are pe el 
o botcă cu o larvă tînără sau chiar cu 
un ou, iar toate celelalte botei de pe 
faguri se strică. I se lasă şi doi faguri 
cu hrană-miere şi păstură, completîn- 
du-i golul rămas cu faguri gata clă
d iţi. Se dă puţină apă în fagurele măr
ginaş.

Toţi ceilalţi faguri cu puiet şi a l
bina lor acoperitoare se scot din stu- 
pul-mamâ, împreună cu matca, şi se 
trec în corpul gol, strieîndu-se absolut 
toate botcile ce s-au găsit pe faguri, 
completînd golul cu faguri gata clă
d iţi şi artificiali. Corpul acesta cu 
matcă, avînd fundul de placaj se 
aşază peste corpul de jos, unde 3e gă
sesc cei trei faguri cu puiet şi botca 
începută; poziţia urdinişului corpu
lui superior este inversă ca direcţie de 
zbor, faţă de urdinişul corpului de jos.

în  felul acesta, în corpul de jos vor 
intra toate albinele culegătoare ale 
stupului. In  acest corp puietul fiind 
căpăcit, albinele nu au ce consuma din 
strînsura sau rezerva acumulată şi 
chiar dacă culesul nu este încă prea 
intens, albinele umplu repede fagurii 
gata clădiţi pe care îi găsesc lîngă 
cuib. Atunci apicultorul aşază între 
cele două corpuri, fie un magazin de
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recoltă, fie chiar un corp plin cu fa
guri gata clădiţi, avînd şi cîţiva fa
guri artificiali intercalaţi între ei. 
Cu două zile înainte ca tînără matcă 
să iasă din botcă, se verifică dacă nu 
cumva albinele corpului de jos şi-au 
clădit şi alte botei; în caz afirmativ, 
apicultorul le strică, lăsînd numai 
pe cea aleasă, încă de la divizarea co
loniei. în  curînd, din această botcă 
va ieşi o matcă tînără. După ce ea se 
împerechează şi în acest timp culesul 
principal este în toi, se scoate fundul 
de placaj al corpului de stup de sus, 
şi ambele un ităţi se unesc. înainte 
de unire matca bătrînă din corpul de 
sus va fi retrasă şi cu ea se organizează 
un nucleu în pepinieră, pus separat 
cu doi-trei faguri. în  prealabil, între 
cele două corpuri ce se unesc, se 
pune provizoriu un ziar, care va fi 
curînd ros de albine; ambele colonii 
unite vor conlucra la recoltarea cule
sului principal. Această metodă dă 
rezultate foarte bune dacă se aplică 
înaintea apariţiei acestui mare cules.

b). T e h n i c a  a c e s t e i  m e 
t o d e ,  a p l i c a t ă  l a  s t u p u l  
o r i z o n t a l ,  este puţin modifi
cată: stupul orizontal cu 20 sau 24 
faguri are două urdinişuri frontale, 
la cele două colţuri ale lu i. Dacă colo
nia, de pildă, circulă pe urdinişul din 
dreapta, aşa cum se obişnuieşte, ră- 
mîne loc pentru roiul cu botcă în ju 
mătatea din stînga a stupului, des- 
părţind roiul de colonia-mamă prin- 
tr-o diafragmă etanşă (oarbă) din pla
caj. Urdinişul din stînga se închide, 
dar se deschide unul exact la fel în 
colţul opus al peretelui din spate. 
Operaţia roirii se face exact cum s-a 
procedat mai sus.După ce împărţirea 
s-a terminat, poziţia stupului se inver
sează cu peretele din faţă la spate. în 
felul acesta urdinişul ce ocupase în 
spaţiu compartimentul din stînga,

acum devine urdiniş de dreapta. Cum 
albinele culegătoare erau obişnuite 
să circule prin acel loc, toate vor intra 
in compartimentul plin cu faguri goi, 
clădiţi, compartiment în care ele gă
sesc numai trei—patru faguri cu pu
iet căpăcit, plus botca cu o larvă t î 
nără. în  felul acesta ele vor putea de
pozita întreaga recoltă a unui cules 
ceva mai redus ca intensitate ce pre
cede pe cel principal. La apariţia aces
tuia, se retrage diafragma etanşă din
tre cele două compartimente. Cu mat
ca bătrînă se face un nucleu separat 
pe doi—trei faguri, iar peste stupul 
cu compartimentele unite se aşază
1—2 magazine de la stupii verticali 
în care albinele adună de la culesul 
mare. Dacă este nevoie, se va adăuga 
încă un rînd de magazine pînă la ter
minarea culesului.

Pentru completare V .n. T eh n ic a  a p i 
colă , luna mai: valorificarea energiei 
de lucru a roiului natural.

R o i r e a  p r i n  d i v i z a r e  este 
metoda cea mai practică în cazul cînd 
se tinde spre mărirea efectivului stu- 
p in ii, căci cu ea se pot dubla în acelaşi 
an numărul stupilor. Roiurile, de la 
început sînt puternice, primesc mătei 
tinere selecţionate şi îşi păstrează p î
nă la urmă integritatea lor biologică, 
dînd chiar şi producţie de miere.

Pentru aceasta se pune alături de 
stupul-mamă un stup asemănător ca 
formă şi culoare; în el se aşază jum ă

tate din fagurii cu puiet, hrană şi cu 

albina acoperitoare, lăsîndu-se roiu

lui stolon, astfel format, o matcă 

in c o l iv ie  a u t o m a t ă , V .n. Stupul-ma- 

mă se deplasează foarte puţin într-o 

parte, astfel încît urdinişurile celor 

doi stupi vin, exact în locul celui ocu

pat înainte. Atunci albinele ce sosesc 

din cîmp, se împart proporţional 

între stupul-mamă şi roiul stolon.
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Cum însă adeseori albinele trag 
mai curînd la urdinişul stupului- 
mamă, iar roiul stolon se depopulează, 
stupul-mamă se deplasează încă pu
ţ in ; populaţia din cei doi stupi se 
egalează, căci în această situaţie ma
joritatea albinelor zburătoare intră 
în stupul cu roiul stolon. De aceea teh
nica nouă în organizarea roiului prin 
divizare se simplifică dacă, cu cîteva 
zile înainte de a face această operaţie, 
se aşază în faţa urdinişului, înspre 
marginea lui, p u n t e a  reper, V .n .; ea 
indică albinelor precis locul urdini
şului. In aceste zile, premergătoare 
operaţiei, albinele îşi formează refle
xul condiţionat vizual pentru ateri
zare, orientîndu-se nu după stup, ci 
după puntea aceasta de reper viu colo
rată.

Roirea artificială prin divizare du
pă metoda canadiană ( S c h ă f fe r )  este 
o operaţie aproximativ asemănătoare 
cu cea descrisă la noţiunea T eh n ic a  
a p ic o lă ,  luna martie; refacerea tim 
purie a roiurilor temporare. Lucrarea 
însă se deosebeşte esenţial în ceea ce 
priveşte timpul şi puterea roiurilor 
formate.

Canadienii fac operaţia aceasta în 
u ltim a săptămînă a lunii aprilie, cu o 
parte din cele mai bune colonii din 
stupină, după ce de patru ori în luna 
martie şi încă de trei ori în aprilie 
au dat fiecărei colonii săptămînal 
cite 1 kg hrană stimulentă din sirop 
de zahăr cu păstură, după formula 
cunoscută. V .n. H r ă n ir e ,  hrănire de 
stimulare — formula Sch ă f fe r . Deci, 
în total, fiecare colonie a prim it cîte
7 kg hrană cu păstură indiferent de 
rezervele însemnate ce le mai avea 
în stup. Lucrarea se execută în felul 
următor: la jumătatea lunii aprilie, 
cînd începe să înflorească păpădia şi 
trifoiul alb pitic, care oferă albinelor 
un cules de întreţinere, cele două cor

puri de stupi în care coloniile au 
iernat sînt pline pînă la refuz cu a l
bină tinără. Atunci se aleg coloniile 
cele mai puternice şi se procedează 
la roirea prin divizare, dînd roiurilor 
mătci sosite atunci din crescătoriile 
din sud (la noi se pot da mătci păs
trate pentru iarnă în afara ghemului).

Lucrarea începe prin gonirea măt
eii şi albinelor din corpul superior, 
dînd printre faguri mult fum. Cînd se 
vede că sus au mai rămas puţine a l
bine, se ridică corpul superior, care 
se aşază peste capacul ce stă pe pămînt 
în poziţie răsturnată, observind cu 
ocazia acestei operaţii dacă în corp 
se află hrană suficientă şi cel puţin 
trei—patru faguri cu puiet căpăcit. Da
că puietul ocupă mai mulţi sau mai 
puţin i faguri în acest cuib, se face un 
schimb cu cei din corpul inferior, cu 
condiţia ca sus să rămină n u m a i  cei 
p a t r u  fa g u r i  cu  p u ie t  căpăc it . Cind acea
stă operaţie de restructurare s-a ter
m inat, se aşază peste cuibul-de jos o 
gratie Hannemann, punînd peste ea 
corpul al doilea aflat alături, pe ca
pac. Insă pentru a avea siguranţa că 
matca nu a rămas totuşi în corpul 
superior, se scot pe rînd fagurii de 
acolo, se perie albinele de pe ei în faţa 
urdinişului şi se aşază la locul lor în 
aceeaşi ordine. Albina măturată intră 
în corpul de pe fund şi cum nu încape 
toată, se urcă prin gratie în corpul 
superior, îngrijind puietul aflat acolo. 
Colonia este lăsată în linişte pînă a 
doua zi seara, cînd corpul de sus, în
cărcat cu albina tînără, se ridică. 
Atunci i se aplică la fund o ramă cu 
pînză metalică, iar ca podişor se pune 
fie tot o ramă, asemănătoare cu cea de 
jos — dacă timpul este cald, fie un 
podişor obişnuit — dacă timpul este 
răcoros. S-a făcut deci din fiecare co
lonie puternică cîte un roi artificial, 
prin divizare. Roiurile sînt încărcate
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în camion in aceeaşi seară, înlesnin- 
du-le aerisirea Ia transport prin aşe
zarea de leaturi de 6/6 cm între rîn- 
durile de stupi suprapuşi. Camionul 
încărcat rămîne în garaj toată noap
tea, în care timp albinele îşi pot da 
6eama de starea lor de orfanizare. A 
doua zi se transportă pe vatra nouă, la 
cel puţin 10 km depărtare. Acolo sînt 
lanuri întinse de trifoi şi sulfină 
albă care vor înflori în următoarele 
45 zile, iar pînă atunci albinele au un 
cules de întreţinere secundar.

Stupilor aşezaţi pe locul nou li se 
deschid urdinişurile şi la nevoie se 
face o restructurare între cuiburile lor 
privind puietul şi hrana, luînd de la 
cei care au mai mult de patru faguri cu 
puiet, pentru a-i da la cei care au mai 
puţin i şi ajutînd cu hrană pe cei ce nu 
au destulă. Fiecare roi are şi cîte un 
hrănitor deasupra sau alături umplut 
cu sirop dens. Mătcile tinere sosite din 
sud, sau, la noi, cele păstrate în afara 
ghemului sau iernate în stupuşori 
Fota — se introduc în co ţ^ ii auto
mate cu şerbet-candi, aşezate între 
doi faguri cu puiet. Stupilor li se dă 
cîte un fund şi un capac, lăsînd colo
niile în deplină linişte zece zile, cînd 
se verifică dacă albinele au prim it 
sau nu mătcile date. Pînă la culesul 
principal roiurile se dezvoltă în bune 
condiţii. L i se adaugă intre timp cel 
de-al doilea corp de cuib cu hrană şi 
faguri gata clădiţi de culoare în
chisă. Inversarea corpurilor se face 
la două săptămîni interval, pentru 
extinderea cuibului şi prevenirea roi
tu lu i. La noi, metoda canadiană de
scrisă mai sus dă bune rezultate dacă 
roiurile se trim it în pastoral la culesul 
de salcîm unde se întăresc m u lt ; totuşi 
apogeul e atins la culesul de zmeură 
şi zburătoare, sau la tei şi floarea-soa
relui, la care vor da recolte bune. 
Pe vatra stup in ii de bază au rămas co

lonii destul de puternice cît şi altele 
care se dezvoltaseră mai încet pînă 
atunci, precum şi coloniile roite care 
se vor organiza bine pînă la culesul 
principal de acolo.

R o i u r i  d e  p r o d u c ţ i e  p r i n  
s c u t u r  a r  e. Cînd stupii sînt prea 
populaţi şi cuibul are 9—10 rame 
cu puiet, iar marele cules întirzie, 
se ia o parte din albină, formîndu-se 
cu ea un roi artificial care trebuie 
să fie un viitor roi de producţie.

î n acest scop se caută mătcile de la 
doi-trei stupi şi se izolează fiecare pe 
fagurele pe care a fost găsită, punînd 
deasupra colivia de protecţia mătcii. 
V .n. C oliv ie .

O dată ce ele sînt izolate, se scot 
din cei do i—trei stupi cîte trei— 
patru rame cu albine acoperitoare, 
care se scutură într-o roiniţă făcută 
din pinză metalică, la fel cum se pro
cedează atunci cînd se fac roiuri-pa- 
chete, V .n. E x p e d i ţ i a  a lb in e lo r . Cînd 
roiniţă de pe cîntar arată că s-au acu
mulat 2,5—3 kg de albină tînără, se 
ridică p îln ia  prin care ele s-au scu
turat, se închide capacul, iar roiniţă 
este dusă la răcoare şi întuneric, dînd 
albinelor hrană într-un hrănitor; acolo 
rămîn 48 ore pentru acomodare, adică 
înfrăţirea albinelor.

Atunci li se dă o matcă străină, 
împerecheată, în colivie automată, 
punînd roiul într-un stup cu doi fa
guri cu miere plus unul cu păstură şi 
faguri artific iali. Albinele aceBtei co
lonii puternice, de 2,5—3 kg, înfră
ţite în răstimpul celor 48 ore, clădesc 
activ, susţinute fiind cu hrană; mat
ca începe să ouă, iar cînd apare în 
sfîrşit culesul, ele adună din plin o 
bună recoltă şi nu vor slăbi, căci majo
ritatea albinelor din roi sînt tinere. 
Intre timp, matca depune puiet nou 
care, curînd, va începe să înlocuiască 
albinele îmbătrînite.
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R o i r e a  a r t i f i c i a l ă  i n 
t e n s i v ă .  In stupinile care au plan 
mare de mărirea efectivului cit şi 
pentru cele care urmăresc vlnzarea de 
roiuri de producţie înaintea salcîmu- 
lui, acum trebuie să Înceapă lucra
rea roirii, lucrare care se continuă 
pînă la prima decadă a lunii mai. 
Metoda este larg experimentată şi 
aplicată de S.C.A.S. Ea dă bune 
rezultate, cu condiţia ca toate lucră
rile să se termine cu cel puţin zece zile 
înainte de începutul culesului mare. 
Metoda se bazează pe stimularea la 
maximum a unei colonii de către alte 
două, vecine, pentru ca prima să 
intre in frigurile roitului, să crească 
botei, cu care apoi se vor face roiuri. 
Tehnica este descrisă mai jos.

Pentru a produce la timp roiuri 
puternice, se aleg în primăvară cele 
mai populate colonii, care au desti
naţia să dea viitoarele roiuri. Ele tre
buie să aibă neapărat mari rezerve de 
hrană şi sînt denumite colonii de bază. 
Fiecărei colonii de bază i se reparti
zează alte două colonii de sprijin de
numite colonii ajutătoare; acestea vor 
ajuta cu puiet colonia de bază, pentru 
ca să intre curînd în frigurile roitului 
şi să-şi formeze botei.

A tît coloniilor de bază, cît şi celor 
ajutătoare, li se vor aplica toate m ă
surile cunoscute pentru dezvoltarea 
cuibului, V.n. C u i b u l  şi M a tc a ,  creş
terea naturală.

Cînd coloniile de bază au cîte opt 
faguri acoperiţi cu albine din care 
şase cu puiet, într-o zi de zbor intens 
în prisacă, Ii se mai adaugă alţi doi 
faguri cu puiet căpăcit şi cu albinele 
tinere aflate pe ei, luînd cîte unul din 
cele două colonii ajutătoare. Pentru ca 
între albinele tinere ce acoperă aceşti 
doi faguri să nu fie şi albine bă
trîne, fagurii se pun mai în tîi pentru 
cîteva ore, bine împachetaţi, într-un

stup gol, cu un mic urdiniş, pe unde 
albinele bătrine aflate pe ei să poată 
pleca şi deci să rămînă numai albinele 
tinere acoperitoare, care n-au zburat 
incă. Atunci ei Be introduc la margi
nea cuibului de bază.

Operaţia se repetă după 5—6 zile, 
dînd din nou fiecărei colonii de bază 
alţi doi faguri cu puiet, scoşi din cele 
două colonii de sprijin, fără albinele 
acoperitoare. In felul acesta coloniile 
de bază, prim ind în acest termen scurt 
fiecare cite patru faguri cu puiet de Ia 
coloniile de sprijin, devin foarte pu
ternice, iar albinele încep să clădească 
botei. De îndată ce botcile se apropie 
de căpăcit, se face o primă serie de 
roiuri artificiale în felul următor: 
Fagurele cu matca coloniei de bază 
se mută într-un stup gol bine dezin
fectat, matca fiind închisă într-o 
colivie automată. Se adaugă, lingă 
fagurele unde este colivia cu matca 
închisă, încă doi faguri cu puiet 
căpăcit şi albină tînără acoperitoare, 
luaţi fiecare din cele două colonii 
ajutătoare; una dintre aceste colonii 
ajutătoare, care pare mai populată, 
va da şi ceva albină tînără măturată 
de pe un alt fagure. Roiulu i astfel 
format i se mai adaugă un fagure 
cu miefb, unul cu păstură şi un 
pahar cu apă caldă turnat în celulele 
u ltim ulu i fagure. Totul se împache
tează bine în salteluţe laterale, punînd 
şi altă salteluţă peste podişor; apoi se 
micşorează urdinişul la atit cît să se 
poată strecura prin el două albine şi se 
aşază într-un loc oarecare din prisacă.

După şase zile de la formarea pri
melor roiuri, din coloniile de bază, se 
face o a doua serie de roiuri şi anume: 
fiecare colonie de bază se încadrează 
cu doi stupi goi asemănători; în 
p lină zi de zbor, tot conţinutul de 
puiet şi faguri cu miere şi păstură se 
împarte proporţional între aceşti trei
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stupi. Cel vechi, avînd acum numai
1 — 2 rame cu puiet şi două cu hrană, 
se mulă în alt loc din prisacă. în 
locul său au rămas cei doi stupi noi 
aduşi atunci acolo şi în care s-a pus 
puiet şi hrană, formînd astfel alte 
două ro iuri; albinele culegătoare apar- 
ţinînd fostei colonii de bază — care 
erau la cules în cîmp — înapoiate 
acum acasă, nu mai găsesc stupul lor 
la locul ştiut, ci află acolo doi stupi 
asemănători, aşezaţi în dreapta şi în 
stînga vechiului loc. Ele se vor împăr
ţi între aceşti doi stupi noi in care 
găsesc puiet, hrană şi cîte o botcă din 
care este gata să iasă o matcă tînără. 
Dacă apicultorul vede că albina cule
gătoare se adună mai mult la unul din 
cei doi stupi, va deplasa pe cel de-al 
doilea puţin mai spre locul unde a 
stat mai înainte stupul coloniei de 
bază şi astfel albinele culegătoare se 
vor împărţi în mod egal între cei doi 
stupi.

Deci, pînă acum, dintr-o singură 
colonie de bază, s-au făcut trei roiuri, 
rămînînd şi ea ca un mic roi pus în 
alt loc în stupină.

După alte cinci zile, în care timp 
albinele culegătoare ale celor două ro
iuri ce au rămas pe locul vechi cunosc 
fiecare în ce stup lucrează, se împarte 
conţinutul fiecăruia în două părţi, 
formînd deci alte două roiuri cu botei 
în alţi doi stupi alăturaţi. Toate cele 
cinci roiuri vor fi ajutate cu cîte un 
fagure de miere.

Deci, din cele trei colonii iniţiale, 
adică una de bază şi două ajutătoare, 
s-au format cu colonia de bază cinci 
roiuri, iar coloniile ajutătoare au dat 
ajutorul lor numai la prima roire. 
Aceste din urmă două colonii au ră
mas destul de puternice, şi pot fi 
considerate colonii de producţie.

Desigur că acest fel de roire nu dă
o producţie de miere marfă, dar fap

tul că stupina a crescut cu un pro
cent de 133% într-o singură vară, iar 
coloniile şi-au adunat hrana necesară, 
clădindu-şi şi fagurii, poate fi consi
derată ca o metodă bună. Aceasta, cu 
atît mai mult, cu cît două treimi din 
stupii prisăcii, adică coloniile ajută
toare, deşi au dat la început un spri
jin  efectiv la această operaţie inten
sivă, sînt apţi să dea producţie bună.

P ă ră s irea  co m p le tă  a lo cu in ţe i sub 
formă de roi de către colonia respec
tivă , are loc atunci cînd albinele nu 
mai au în faguri nici o rezervă de hra
nă, iar timpul este prielnic zborului, 
în astfel de situaţii, ele îşi încarcă 
guşile cu ultimele resturi de miere, 
îşi părăsesc locuinţa, se strîng provi
zoriu în formă de ciorchine la fel ca 
la roirea obişnuită pe creanga unui 
pom, pentru ca după cîteva ore să 
zboare în formaţie într-o anumită d i
recţie. Nu s-au urmărit astfel de ro
iuri ca să se vadă dacă acolo unde se 

opresc, îşi au asigurate condiţiile de 

existenţă.

Părăsirea locuinţei sub formă de 

roi, mai are loc şi din alte cauze: 

cînd viaţa acolo le-a devenit insupor

tabilă. Cauza poate fi o boală ce răs

pîndeşte în stup un miros greu, ne

plăcut, respingător, de pildă, o diaree 

gravă, cînd toţi fagurii sînt murdăriţi 

iar albinele defecind excrementele 

pe suprafaţa lor ele nu mai pot să-i 

cureţe; de asemenea apa din ploi ce 

le inundă permanent locuinţa, iar 

mediul umed şi rece nu le permite o 

dezvoltare normală a cuibului etc.

Roirea prin extracţii, V.n. E x p e 
d ierea  a lb in e lo r (roi pachet).

Roirea provizorie. V.n. T eh n ic a  a p i 
c o lă , luna mai.
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ROOT I.A., cunoscut apicultor ame
rican. A adus apiculturii de pretu
tindeni o mare contribuţie.

Fiind un sărac muncitor ceasorni
car, a devenit apicultor găsind întîm- 
plător un roi. Cu trecerea anilor a 
întemeiat o mare stupină, ajutat fiind 
de fiul său. Din veniturile acestei stu
pini a pus bazele unei industrii de 
unelte apicole ce a contribuit mult 
la dezvoltarea apiculturii ţării sale. 
A editat o revistă apicolă cu renume 
mondial „Gleanings in Bee Culture“ 
şi a tipărit în zeci de ediţii o foarte 
bună enciclopedie apicolă denumită 
„ABC-XYZ apicol11 ce a fost tradusă 
în multe limbi.

ROSTOGOL, ariciul, măciuca cio
banului, scaietele Echinops sfaeroce- 
phalus L. ca şi specia tătarnica — 
Echinops commutatus sînt plante perene 
din, fam. Compositae, foarte bune 
melifere, în special prima. Ea are o 
tulpină înaltă de 150 cm şi spinoasă; 
frunzele crestate, păroase, cu spini 
cu vîrful verde — deschis, iar pe dos 
de culoare cenuşie. Florile alburii cu 
anterealbastre, sînt mici şi grupate 
cîte 200—300 în inflorescenţe sub 
formă de capitule globuloase; ele au 
un ţesut nectarifer adînc şi foarte bo
gat în nectar, calculat de la 500 kg în 
sus la hectar; albinele culeg şi mult 
polen de la această floare. înfloreşte în 
lunile iulie-august. Cîteodată elabora
rea nectarului este aşa de bogată, că 
6e revarsă pe corolă, inundînd toată

floarea. Cînd timpul este 
călduros şi puţin umed, 
media nectarului elaborat 
de floare este de 2 m g; sînt 
flori care dau pînă la 6 mg.
Cea mai mare cantitate de 
nectar o dă floarea pe timp 
umed, cînd temperatura 
este de 25—30°. Cînd este 
secetă, nectarul scade la 
jumătate. El este incolor, 
cu miros plăcut şi cu o Rozetă 
cantitate mare de zahăr, 
care variază între 46—70% în raport 
cu umiditatea, fiind în medie de 58%. 
Se pot vedea o dată cîte 5—8 albine 
pe o singură floare. Creşte pe tere
nuri calcaroase şi pe orice loc viran.

ROZETĂ, rezeda, zmeurica, Reseda 
odorata L, plantă ierbacee din familia 
Resedaceae, are o tulpină mică, în trei 
muchii, cu frunze alterne, întregi sau 
tripartite; face flori galbene-verzi, 
mici şi foarte parfumate cu o mare pro
ducţie de miere care atinge 200 kg/ha. 
Este cu atît mai valoroasă, cu cît în
florirea ei începe din mijlocul verii 
şi ţine pînă în octombrie. Aceasta 
favorizează nu numai o producţie 
bună de miere, dar şi o bună populare 
a stupului pentru iarna următoare. 
Albinele culeg neîntrerupt un nectar 
incolor. Mierea este de o calitate excep
ţională; după gust şi aromă, ea face 
parte din prima categorie. Planta oferă 
şi polen abundent.
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SALCIE, răchită albă, salcie alburie, 

este un arbore din familia Salicaceae. 
Se prezintă sub felurite aspecte in func- 
ţie de specia respectivă. Unele sînt cu 
trunchi greoi, cu scoarţa zgrunţuroasă, 
pe cînd altele cresc în tufe. Unele au 
ramuri lungi, plecate în jos, cum este 
salcia plîngătoare, iar altele cu ramuri 
erecte.

Familia Salicaceae numără peste 
160 de specii. La noi în ţară avem 47 
de specii, fiind mai răspîndite vreo 20, 
ce se întîlnesc înşirate de-a lungul văi
lor, de la Dunăre pînă la munte. Ele 
se deosebesc mai cu seamă prin forma 
frunzelor şi bogăţia mai mare sau mai 
mică a ramurilor. Mai toate speciile 
de salcie sînt dioice, cu flori mascule 
pe unii arbori şi femele pe alţii. Pentru

Salcie mirositoare

stupari o însemnătate mai mare pre
zintă: iovul (Salix caprea L.), răchita 
(Salix fragilis L .), salcia roşie (Salix 
purpurea L.) şi salcia pletoasă ( Salix 
babilonica L.), care dau cantităţi mari 
de polen. De asemenea speciile amin
tite sînt şi bune melifere. Mai cu sea
mă iovul, care înfloreşte o dată cu pod- 
bealul, secretă nectar foarte devreme, 
iar celelalte înfloresc eşalonat pînă 
spre prima decadă a lunii aprilie, iar 
la munte, pînă la începutul lunii mai. 
Producţia de nectar începe obişnuit 
cam la 4—5 zile după înflorire.

Stuparii care nu au salcie în jurul 
stupinii, trebuie să le planteze alegînd 
din cele cu flori mascule. Cînd arborii 
sint maturi dau polen atît de bogat, 
încît este suficient un arbore la un 
stup. Sălciile preferă locurile umede, 
unde se dezvoltă foarte bine.

Plantaţiile trebuie să cuprindă spe
cii cu înfloriri eşalonate, pentru că 
dacă în unele primăveri capricioase 
albinele nu pot culege de la cele tim
purii, să poată trage foloase de la al
tele, cu înflorire mai tîrzie.

Polenul de salcie e de culoare gal- 
ben-verzuie; el este foarte valoros 
pentru albine, căci conţine, la toţi 
indicii, cele mai multe procente de
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substanţe hrănitoare: albumină diges- 
tibilă pînă la 47,13%, grăsimi 3,58%, 
substanţe minerale 4,1%. El trebuie 
să fie colectat de stupari pentru a face 
rezerve însemnate, cu care să ajute 
albinele în perioadele de lipsă a po
lenului în natură. O floare secretă
0,02—0,5 g nectar pe zi, cu un con
ţinut mediu de 31% zahăr.

Mierea de salcie este de culoare gal- 
ben-deschis aurie, uneori puţin amă
ruie, dar de o savoare deosebită. Za- 
harisirea se face cu cristale mărunte. 
Ea este bogată în vitamina B6, în pro
porţie de 320 micrograme la 100 g, iar 
vitamina C de 5,4 micrograme.

Pe la finele lui iulie, început de au
gust, uneori salcia produce miere de 
mană, care este o hrană foarte rea 
pentru iernarea albinelor. O parte din 
miere, la cîteva zile după aducerea ei 
Sn stup, cristalizează, primind un gust 
asemănător aspirinei, iar cea rămasă 
lichidă, în iarnă absoarbe multă apă, 
devenind lichidă, producînd astfel 
diaree.

SALClMUL ALB, salcîm, băgrin, 
acăţ, măgrin, mălin, dafin, Robi- 
nia pseudacacia L. din familia Legu- 
minosae, este un arbore originar din 
S.U.A., unde are o arie de răspîndire 
destul de mare. A fost adus la noi în 
prima jumătate a secolului al XVIII- 
lea în partea de sud a ţării, în jurul 
anului 1770, prin intermediul turcilor. 
El a găsit în ţara noastră, în general, 
condiţii favorabile pentru dezvoltare, 
găsindu-şi o a doua patrie, astfel că 
azi constituie una din principalele re
surse melifere ale ţării.

Se apreciază că întinderea totală a 
teritoriului ocupat de salcîm este de 
circa 80 000 ha şi împreună cu exem
plarele solitare şi răzleţe atinge 
100 000 ha. Din punct de vedere api
col, plantaţiile răzleţe din sate au ma-

Salcîm  alb

re importanţă pentru stupăritul sta
ţionar, căruia îi oferă o bază meliferă 
importantă în cursul primăverii. Din 
punct de vedere al apiculturii pasto
rale, de mare importanţă sînt planta
ţiile compacte. Salcîmul are frun
zele compuse, cu 9—21 foliole eliptice 
de 2—6 cm lungime şi 1—3 cm lăţime. 
Florile, hermafrodite, de culoare albă, 
sint cîte 15—20 aşezate în ciorchini 
de 10—25 cm lungime. înflorirea coin
cide cu apariţia frunzelor şi are Ioc, 
în general, la 70—80 zile de la înce
putul primăverii. Data înfloririi este 
m funcţie de mersul vremii, îndeosebi 
de temperatură. înfloritul începe la 5 
săptămîni de la pornirea în creştere a 
primilor muguri. Cînd bobocul atinge 
3 cm lungime, se consideră că înflori
tul începe după două săptămîni, bine 
înţeles că datele arătate sînt puternic 
influenţate de mersul vremii, din care 
cauză înfloritul salcîmului în aceeaşi 
localitate are loc la date diferite, ce 
variază de la an la an, cu 10—20 sau 
chiar 30 zile. Floarea ţine 8—10 zile 
la exemplarele solitare şi cu 2—3 zile 
mai mult în masiv, unde şi înfloritul 
începe cu 2—5 zile mai tîrziu. Secre
ţia nectarului începe să devină apre
ciabilă după nopţi cu temperatură 
de 14°C şi devine foarte bună de la 18°C 
în sus. Umiditatea, de asemenea, joa
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că un rol imperialii in activarea 
creţ.ici. Arborii solitari p r o d u c  mai 
ni ti 11 neclar, fiind expuşi mai bine r.i- 
zelor solare, de asemenea cei plantaţi 
pe solurile uşoare, adinei, bogate in 
substanţe fertilizante, cu apă freatică 
aproape de suprafaţă. Este bine să 
existe surse de apă în apropiere (lacuri. 
riuri ele.), pentru ca umiditatea rela
tivă să fie cit mai ridicată. Plantaţiile 
aflate pe soluri grele, argiloase sau su
perficiale sint slab productive, ne.i- 
lingînd decil a treia parte din c a p a c i 

tatea productiva a primului caz.
Nectarul salcimului esle de origine 

inlraNoralâ, avînd un conţinut in zri- 
hăr de 30—55% şi de aceea este căutat 
de albine. Sînt ani cînd saleimul oferă 
şi nectar intrafloral în mici cantităţi. 
Saleimul dă producţii foarte ridicate 
la hectar, între 1 100—1 700 kg miere, 
în medie 1 500 kg. Evoluţia culesului 
la salcîm este următoarea: în primele
2—3 zile culesul este modest. începînd 
cu cîteva sute de grame, ajungiml 
pină la 2 kg. Apoi, in cazul timpului 
favorabil şi a existenţei coloniilor ac
tive şi puternice, culesul poale alinge 
maxime pină la 10 şi uneori chiar 
12 kg de colonie. In ultimele două 
zile culesul scade brusc la 2 şi apoi la
1 kg penlru a înceta apoi cu totul. 
Mierea de salcîm este deschisă la cu
loare, alb-gălbuie, avind o aromă spe
cifică. Ea esle apreciată de consuma
tori şi foarte căutată pe piaţa externă. 
Cristalizează încet, la cîţiva ani, din 
cauza unei cantităţi mai mari de fruc
toză. Bine coaptă, ea are 15—20% apă 
şi 84,20% materii zaharoase şi uscate, 
din care dextrina lipseşte cu totul. 
Saleimul este şi un bun arbore pole- 
nifer, fapt relevat de aproape toţi cer
cetătorii.

SALClMUL GALBEN, băşicoasa, Co
la tea arborescens L., cu flori ieşind
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de la subsuoara frunzelor, care dau o 
p.i-Maie scurtă, umflată, cu multe 
seminţe — de undo ii vine şi numele 
de „băşicoasa". Sub acelaşi nume mai 
e cunoscută o specie — Lahnrnum 

(iri.seh.. sinonim cu Ci/tisus 
lahnrnum L. Ambele specii cresc pe 
terenuri reci si nisipoase al ingind 3 — ̂  
m înălţime, cu un trunchi flexibil, ver
zui, fără spini, cu frunzele Irifoliute. 
Florile sint galben-aurii dispuse in ra- 
ceme lungi, simple şi multil'lore, a l i e 

n a t e  in jos. înflorirea are loc la finele 
lunii mai. şi este oarecum asigurată 
contra timpului rece. Secrelă cantităţi 
mari de nectar. Albinele, nici cind 
plouă, nu încetează să culeagă bogatul 
nectar al acestor flori care, in acelaşi 
timp oferă şi mult polen. Mierea este 
de culoare deschisă şi iu  gusl l'oarle 
placul.

La noi, toate aceste specii sint. puţin 
răspindite; le găsim mai mult prin 
parcuri, ca arbori ornamentali, deşi 
au un lemn care este bun penlru lu
crări de slrungărie. Iu alle ţări creşte 
in masiv. I s-a rezervat aici un loc 
aparte pentru a atrage silvicultorilor 
atenţia cind urmăresc plantarea de săl
ciul variat.

SALClMUL PITIC, salcim de baltă, 
Amorpha fructicosa L., esle uri arbust 
nielifer, dar mai cu seamă poie
nilor. Face parte din familia Legumi- 
nosae, fiind originar din America de 
Nord.

Are o înălţime de 3 — 5 m, creşte in 

formă de tufă cu tulpini mlădioase, 
dar rezistente, cu frunze cu 11 — 12 fo- 
liole. Florile au culoarea roşu-violet 
închis, cu stamine expuse Ia exterior 
de la bază pină la virful moţului; ele 
dau foarte mult polen de culoare por
tocalie. Nectarul său este mai puţin 
abundent; totuşi producţia de miere
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la hectar osie calculată la oU kg. în
floreşte la finele lui mai după salcim 
şi ţine circa 2 săptămini. Creşte prin 
pădurile inundabile ale Dunării şi pe 
prundurile văilor mari.

SALTEAUA este un accesoriu al 
stupului sistematic, care ţine de cald 
cuibului în timpul iernii, iar vara nu 
îngăduie încălzirea cuibului prea 
mult, atunci cind soarele încinge tabla 
sau cartonul gudronat al capacului. 
Ea se face din pînză de sac umplută 
cu talaş fin de lemn, muşchi de copac, 
puf de la fructul de papură, cilţi etc. 
Salteaua are margini cusute cu aşa- 
zisele „ciubuce", carc-i dau o formă 
regulată, pătrată sau dreptunghiulară 
cit este perimetrul interior al capacu
lui. Pentru ca materialul din interio
rul pînzei să stea uniform repartizat, 
salteaua se butonează. O saltea bună 
se confecţionează din paie sau papură,

tăiată ci! lungimea interioară a capa
cului, după ce tulpinile s-au curăţat 
dc frunze. Mănunchiurile se pun într-o 
;>resă anumită, se presează şi se cos 
< i i  sirmă galvanizată de O,.') mm, V.n. 
Presa pentru saltele.

SAKEA, pe care albinele o caută 
in unele împrejurări, în special primă
vara şi o lolosesc in hrana puietului, 
prezintă o problemă mult dezbătută 
i11 lumea stopărilor, in lipsa sării şi 
-i mineralelor necesare organismului, 
albinele, in căutare de apă uşor mine
ralizată, sug bălegar şi scurgerile de 
urină. Se recomandă folosirea unui 
adăpător dublu, cu două comparti
mente, cu robinete separate, unul cu 
apă sărată si celălalt cu apă obişnuită, 
ambele încălzite de o mică lampă de 
luminat. Albinele o iau pe cea pe care 
<> preferă, renunţind să mai ducă in 
slup sucuri din bălegar. Cind apare 
neclarul bogat iu flori, adăpătorul cu 
apă sărată este mai puţin căutat, deoa
rece culegătoarele găsesc in nectar 
substanţele minerale care satisfac 
nevoia organică de sare. Doza oca mai 
potrivită de sare in apa adăpătorului 
este de b g la litru de apă. Sarea se to
peşte mai intii in apă caldă şi apoi se 
toarnă in compartimentul ou apă să
rată.

Sarea poate să fie pusă într-o pro
porţie de 10.'o,, in hrana de stimulare, 
dar numai primăvara. Ea stimulează 
creşterea puietului şi activează clătii- 
luI fagurilor. In nici un caz nu se pune 
in hrana de toamnă, căci albinele, con
sum ind-o in iarnă, vor avea sete mare 
care le va nelinişti, iar ca urmare, le 
va produce diaree şi mortalitate.

SCAIUL este denumirea ce se dă 
la noi plantelor purtătoare de ţepi, 
in special celor care fac parte din fa
milia Compositae. Scaieţii, se găsesc
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în toate locurile nelucrale, părăsite, 
la margini de drum şi locuri virane. 
Toate soiurile sint bune melifere. înoe- 
pind cu holera spinoasă, descrisa 
aparte, pină la multiplele soiuri de 
Cirsium şi Cardnux, şi mai ales acesta 
din urmă.

Astfel este scaiul de pe lingă dru
muri, Cirsium lanecolatum, care se 
aseamănă cu Cirsium pannonicum; 
denumirea acestora este multiplă; in 
unele părţi se numeşte crăpuşnic, in 
altele ghimpe sau scaiete. Floarea are 
culoarea roşie-deschisă, cu dungi găl
bui, cu miros plăcut care atrage albi
nele. Planta produce polen de culoare 
albicioasă, iar bogatul său nectar — o 
plantă produce 0,4 g pe zi — are o con
centraţie de zahăr de 50—60%. Pro
ducţia de miere la hectar este calcu
lată la 90—100 kg, culoarea ei carac
teristică este puţin verzuie. înfloreşte 
în iulie-augusl, uneori chiar în sep
tembrie.

O varietate de crăpuşnic creşte şi 
prin fîneţele umede avind denumirea 
ştiinţifică de Cirsium palustre. Culoa
rea florii este roşie-aprinsă. înflorirea 
ţine din iunie pînâ in august, cind flo
rile sint mult vizitate de albine.

O altă specie de scai este şi limba 
oii, Cirsium carwm, cu flori asemănă

toare in colorit, dispuse in capitule; 
de asemenea eastravanul (Cirsium 
rrisithales) care se aseamănă cu pălă- 
mida. dar are flori galbene.

l/j lei sint multe soiuri de Cardnus, 
cum este spinul, Carduus acanthoidfs, 
avind frunze asemănătoare cu cele de 
ii' ant. denumit şi scaiete. Florile .stau 
in capsule izolate pe tulpini înalte. 
De asemenea ciulinul. Carduu.« nutans, 
<ii Hori purpurii in capitule izolate, 
stind aplecate Kt virful ramurilor; ele 
dau polen cenuşiu şi mult nectar.

Din aceeaşi familie este si scaieîele, 
Carduus Kernt'ri, < u flori roşii reunit-* 
in capitule solitare ln virful ramuri
lor; creşte in regiunile muntoase şi 
calcaroase, iaflorunl din iulie-autrusi, 
şi scaiul măgârese, Onopordon ar,m- 
thium, de la care s-au obţinut p ini li 
1 0 0  kg miere de la o colonie.

Tot o c0 mpo7.ee meliferă est** şi 
Centaura ben^divla, s.iu (,'nii‘us ht>n‘- 
dietns, plantă ierhaeee de 25 — cm 
cit şi spinul dracului sau, cum i se mai 
zice si scaiul viatului .sau scaiul dra
cului, Eri/nginm campestre. din fami
lia l'mbeliferae. bun melifer. Florile 
sint albăstrni-verzi, in capitul globu
lui cu 1111 înveliş ţepos ; are mult polen. 
mai ales la începutul înfloritului, 
cind în adineul potirelor are şi mult. 
nectar.

M'All'Şl'L sau varga ciobanului, 
Dipsacus pilosus L., din familia 
Dipsacaceae, cu tulpina dreaptă şi 
slirşind la virf cu un ghem ghimpos 
in formă de ou sau de măciucă, de 
unde îi vine şi numele, căci este ca o 
măciucă ciobănească. Este o planii 
care rezistă la secetă, dînd totuşi nec
tar mult. Este una din cele mai meli
fere plante: in special varietatea D ip
sacus fullonum, care se cultivă chiar 
pe scară întinsă prin alte ţâri, folosit 
în special de fabricile de postav care
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pun măciuliile ghimpoase in dispozi
tive speciale de scămoşare a postavu
lui. Florile sale grupate In capitule 
globuloase sint albe sau liliachii şi tot 
timpul cercetate de albine, elaborind 
nectar In cantităţi Însemnate. Înflo
reşte in lunile iunie-iulie. Mierea de 
scai, cit şi cea de la soiurile descrise 
mai s u b , este foarte bună: are o savoa
re deosebită şi culori de la alb la 
galben-deschis cu mici variaţii. Mie
rea conţine multe vitamine şi anume: 
vitamina B, 137 micrograme la 100 g 
miere, vitamina B, 41 micrograme % 
şi vitamina C 6,5 micrograme %. Po
lenul lor de culoare cenuşie, este şi el 
bogat !n vitamine şi este adus de al
bine in cantităţi însemnate în stup.

SCAUNUL DE LUCRU IN STUPINĂ este 
necesar oricărui apicultor. In stupărit 
sînt lucrări de migală, care il obligă 
pe stupar să stea mult timp aplecat 
deasupra stupului la cercetarea fagu
rilor, căutarea mătcii, mişcarea dia
fragmei ete. Aşezat pe scaun şi 
făclnd astfel lucrările necesare, el 
poate continua lucrul, fără prea multă 
oboseală.

Scaunul cel mai practic are, atit in 
părţile laterale, cit şi sub scîndurile 
de şezut, cîte o cutie in care stau dife
rite obiecte şi scule necesare apiculto
rului: cuie, colivii pentru mătei, dalta 
apicolă, cleşte, ciocan etc., avînd in 
ele loc să pună şi micile bucăţele de 
făguraşi răzuiţi de pe speteaza supe
rioară sau pereţii stupului, care trec 
apoi la topitorul solar.

SCURT ISTORIC. Apicultura in 
România are un trecut milenar, 
căci pe meleagurile noastre au fost 
întotdeauna atit de mulţi stupi şi 
roiuri rătăcite, incit marele istoric al 
antichităţii Herodot (485—425 i.e.n.), 
in călătoriile lui de studii, scrie că 
trecind Dunărea la noi a aflat atît de

mult potop de albine, incit făceau greu
tăţi călătorului. Documente neîndoiel
nice, ceva mai recente ni le oferă Co
lumna lui Traian de la Roma. Pe 
toată înălţimea ei, sute de basorelie
furi reprezintă daci in diferitele lor 
Îndeletniciri. Citeva din acestea ii 
arată Îngrijind albine in coşniţe ţu
guiate, ori prinzind roiuri din arbori. 
După retragerea romanilor din Dacia, 
pustiirile barbarilor au nimicit docu
mentele vremii, dar populaţia de aici 
a trăit legată de munte, pămint şi pă
dure, fiind nelipsită de prisacă de al
bine. Bogăţia apicolă a Moldovei şi 
Munteniei era negustorită de veneţie- 
nii ce apreciau mult produsele prisăci
lor româneşti.

In afară de documentele şi tranzac
ţiile vremii, in această privinţă găsim 
în cartea domnitorului D i m i t r i e 
C a n t e m i r în care descrie Moldo
va. pagini intregi unde vorbeşte des
pre albinărit ca despre o ramură în
semnată în economia rurală ia vremu
rilor.

Apoi, din cronici ştim că nu era sat 
sau moşie fără să aibă stupi mulţi 
cu albine, care constituiau adeseori 
obiect de negoţ, de danii sau zestre 
fetelor măritate. Sint hrisoave in care 
se arată cum un Cantacuzin avea o 
prisacă cu 12 000 stupi, iar din docu
mentele aflate la Academia R.S.R. se 
vede că „zeciuiala“, adică impozitul 
de 10% in produse directe, era obli
gatorie pentru posesorii de stupi. Is
toricul N. I o r g a  în a sa „Istoria 
românilor în călătorii11 menţionează 
la pagina 259 un document din 1786 
al unui negustor german care, cobo- 
rind pe Dunăre, „a aflat ades stupării 
ce aveau pină la 2 000 de stupi cu al
bine, pe cind sătenii se mulţumeau cu 
cite 100“ . In publicistica apicolă ve
che românească au mai apărut de-a
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lungul anilor o serie de lucrări demne 
de amintit aici.

în 1755 un cărturar din Sadu (Si
biu), profesor şi doctor, pe nume Ion 
Molnar, tipăreşte la Viena o carte cu 
titlul „Economia stupilor11. El este pri
mul apicultor din lume care emite şi 
aplică ideea unei gratii de separat mat
ca in cuibul ei, cu mai mult de jumă
tate de secol înaintea lui T. P r o c o- 
p o v i c i din Rusia, şi cu mult înain
tea Iui H a n n e m a n n. La pagina 
55 din cartea sa arată felul cum el aşa
ză nişte scindurele găurite, cu un dia
metru mai mic decît corpul mătcii, 
pentru ca aceasta să nu treacă in com
partimentul cu fagurii cu miere.

In publicaţii ii urmează, la 1805, 
A. VV o 1 f din Sibiu, care tipăreşte 
in a sa „Descriere a Moldovei11 un mare 
capitol privind apicultura de acolo. 
Ceva mai tîrziu, în 1872, preotul 
S c l e j e a n  din Banat, prin prezenţa 
sa la Congresul Internaţional de Api
cultură de la Salzburg dovedeşte că 
apicultura bănăţeană era cunoscută 
dincolo de hotarele ţării. Intr-adevăr, 
acolo, în 1873, ia fiinţă prima asocia
ţie de stupari, sub preşedenţia lui Ni- 
colae Grant, sub denumirea de „Reu
niunea stuparilor din Sudul Ţării11, 
care tipăreşte şi o publicaţie aproape 
lunară ce apare timp de 44 de ani, la 
care scrie preşedintele şi cei care erau 
animaţi de dragostea pentru albine, 
în fruntea acestei „Reuniuni11 a acti
vat cunoscutul poet bănăţean M a r- 
t i n o v i c i, stupar de seamă.

In ordine cronologică, publicistica 
românească are o lucrare apărută in 
1887, scrisă d e C o n s t .  D a m i a n ,  
publicată la Braşov sub titlul „Stu- 
păritul11, concomitent cu „Cursul de 
stupărit11 în 16 capitole publicat la 
Breţcu d e A u g u s t i n  D e g a n .  
După zece ani, in 1897, R. S i m u 
publică la Sibiu in două ediţii lucra

rea „Cartea stuparilor săteni11, iar in 
1899, R e m u s  B e g n e s c u ,  fiul 
preotului Begnescu care a fost tribu
nul lui Avram Iancu în revoluţia Ar
dealului, tipăreşte la Bucureşti „Curs 
de stupărit raţional11. In 1901 N e t a  
P. R ă c h i ţ i c ă tipăreşte la T. 
Severin „Tratatul apiculturii sistema
tice11, urmată curînd de o lucrare simi
lară a lui LH r i c h, cu o prefaţă de 
L e o n a r d .  In 1905 dr. F l o r i n  
B e g n e s c u  publică, in limba ita
liană, o lucrare asupra apiculturii ro
mâneşti şi în acelaşi an P. S. A u- 
r e 1 i a n tipăreşte lucrarea sa „Agri
cultura la Români11, în care apicultura 
are un însemnat capitol.

Publicistica apicolă mai însemnată 
începe insă din 1907 cînd apare la Bu
cureşti cartea „Călăuza stuparului11, 
scrisă de N. N i c o 1 e s c u, şiSto- 
e n e s c u, care s-a reeditat mereu 
pînă în 1947.

Concomitent F l o r i n  B e g 
n e s c u  începe să-şi desfăşoare pro
digioasa sa activitate de publicist, 
publicind peste treizeci de lucrări din 
1905 pină în 1945. Activitatea acestui 
mare înaintaş este extrem de bogată, 
căci in afară de lucrări, el a publicat 
sute de articole în diferite reviste dar 
mai cu seamă la „Revista ştiinţelor 
veterinare11, pe care a condus-o timp 
de 20 de ani.

Mişcarea creată de F 1 o r i n B e g 
n e s c u  a prins să dea roade: apicul
torii s-au constituit în asociaţii locale 
in diferite regiuni ale ţării. El însuşi 
înfiinţează la Iaşi in 1923„Prima socie
tate naţională de apicultură", fiind 
ales preşedinte pînă în 1928, cînd este 
urmat acolo de un însufleţit şi entu
ziast muncitor pe tărimul apiculturii
— ing. C. H a n g a n u.

In 1930 ia fiinţă în cadrul Institu
tului Naţional Zootehnic (I.C.Z.) pri
ma Secţiune deapicultură, unde dr.
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F. B e g n e s c u  şi alţi colaboratori 
au ţinut anual cursuri de apicultură 
pină în 1947. In cadrul acestei secţii 
a desfăşurat o bogată activitate dr. 
■C. Pelimon, cercetătoare în domeniul 
„bolilor albinelor", publicind şi o 
preţioasă lucrare cit şi cercetări asu
pra polenului. Ing. N. Foti, care a fost 
un timp chiar şeful secţiei, a scris o 
lucrare despre „Iernarea albinelor1’. 
Ing. I. B a r a c a  scris o lucrare des
pre „Creşterea mătcilor".

în 1956 secţia de apicultură se trans
formă in unitate independentă ca 
„Staţiune Centrală de Apicultură şi 
Sericicultură11, cu local propriu la 
Băneasa (Bucureşti), unde o serie de 
•cercetători au lucrat la stabilirea ca
racteristicilor albinei româneşti, ce 
a primit denumirea de „Apis melifica 
*Carpatica", precum şi la iernarea măt
cilor in afara ghemului, stabilirea 
diagnosticului in nosemoză cu ajuto
rul examenului coprologic al mătcilor, 
la stabilirea STAS-ului ramei oficiale 
a celor trei tipuri de stupi de Ia noi cît 
şi studiul bazei melifere cu o hartă a 
masivelor melifere.

In această perioadă au mai apărut
o serie de reviste: la Iaşi, se tipăreşte 

cîţiva ani „Revista naţională de api- 
■cultură" sub conducerea ing. C. H a  n- 
g a n u; la Voila, lingă Făgăraşi, timp 
de trei ani, apare revista „Stuparul 
român"; la Tg. Frumos, apoi la Cor- 
neşti, şi în sfirşit, la Bucureşti apare 
timp de peste zece ani „Buletinul api
cultorului", condus de entuziastul D. 
Stamatelache, iar in Bucureşti apare 

regulat pînă în 1947 revista „România 
apicolă", organ al Societăţii centrale 
de apicultură, sub conducerea preşe
dintelui G r . G i o s a n. In sfirşit, 
de atunci şi pînă în prezent, apare 
revista „Apicultura" organ al Consi-

iului superior al Agriculturii şi al
1 Asociaţiei crescătorilor de albine.

La toate aceste publicaţii periodice 
sau lunare s-au remarcat de-a lungul 
timpului activişti entuziaşti care au 
scris benevol sute de articole. între ei 
sînt demni de remarcat: V. H a  r- 
n a j, R o m a n e s c  u, C. P e 
l i m o n ,  M a r c e l a  H a r n a j ,
D.  S t a m a t e l a c h e ,  I. V i- 
c o v e a n u ,  C. A n t o n e s c u ,
I . X e d e v etc.

Ca literatură apicolă, in afară de lu
crările dr. F. Begnescu şi Călăuza stu
parului amintită mai sus, s-a mai t i
părit in 1935—1936 lucrarea „Stupă- 
ritul" de C. H r i s t e a, reeditată 
in 1942 şi 1947, precedată de o serie de 
lucrări mai mici, tipărite in cadrul 
Bibliotecii agricole „Universul" ce au 
tratat: Stupii sistematici, Creşterea 
mătcilor şi Creşterea albinelor.

A urmat apoi, in ordinea apariţiei: 
„Sistematizarea creşterii reproducăto
rilor de albine" de dr. R. R o m  a- 
n e s c u, „In lumea albinelor" de
C. A n t o n e s c u ,  „Cartea stupa
rului" de dr. B o g d a n  T. şi cola
boratorii, „Apicultura" de V. P e - 
t r u ş, lucrările lui N. F o t i ,  C. 
P e l i m o n ,  I. B a r a c  amintite 
mai sus, „Apicultura şi baza meliferă" 
de V. P e t r u ş  şi O p r i ş a n, 
„Creşterea albinelor" de I. B a r a c  
şi colaboratori „Cartea apicultorului" 
de E. M î r z a şi „Manualul apicul
torului" elaborat de un colectiv A.C.A.

Ca un prim rezultat al acestor stră
danii didactice, apicultura a luat în 
ţara noastră un deosebit avint. în 1940 
erau un număr de 557 727 stupi care 
insă, din cauza războiului, s-au di
minuat pină la 300 000.

Incepind din 1948, stupinile secto
rului socialist din gospodăriile de stat, 
cele ale cooperativelor agricole de pro
ducţie, ale cooperaţiei şi a silvicul
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turii au ajuns să posede un efectiv 
de 150 000 stupi cu albine. Un deo
sebit avint a luat apicultura incepind 
din 1957, cînd a luat fiinţă Asociaţia 
crescătorilor de albine, cu filiale in 
toate regiunile ţării şi majoritatea 
raioanelor. Numărul membrilor aso
ciaţiei a crescut de la 11 000 în 1957 
la 61 000 în 1966. In cîţiva ani de la 
cei 300 000 stupi ce erau in 1945 s-a 
ajuns in 1964 ia aproape un milion. 
Producţia de miere s-a mărit conside
rabil: in fondul centralizat al statului 
abia intrau cîteva zeci de tone de mie
re pe an, ca numai după cîţiva ani, în 
1965, în acest fond să intre peste 2 000 
tone miere.

Partidul Comunist Român şi Gu
vernul R.S.R. au sprijinit această 
mişcare de masă prin două H.C.M., 
in care s-au stabilit măsuri de sprijin 
şi dezvoltare a apiculturii, prin tran
sporturi in pastoral cu stupii, plătin- 
du-se numai 50% din taxele obişnuite, 
scutiri complete de impuneri fiscale, 
crearea de ateliere înzestrate cu cele 
mai moderne utilaje in cadrul unui 
complex apicol la Băneasa, construit 
de A.C.A. In 1965 prof. ing. V. H ar- 
n a j — preşedinte al Asociaţiei Cres
cătorilor de Albine din R.S. România 
a fost ales şi preşedinte al Federaţiei 
Internaţionale a Apicultorilor (Api- 
mondia) cu ocazia celui de al XX-lea 
Congres Internaţional Jubiliar de 
Apicultură de la Bucureşti.

Asociaţia ţine cursuri de masă in 
fiecare an, în care se instruiesc şi ca li

fică citeva mii de apicultori pentru 
sectorul socialiBt şi ind iv idual.

Avîntul înregistrat in ultimii ani in 
dezvoltarea apiculturii la noi în ţară 
precum şi sprijinul acordat de stat 
unităţilor cu stupini şi apicultori
lor amatori va duce desigur Bpre noi 
realizări ce vor face mfndria ţării noas
tre cu un vechi renume pe acest tărîm.

SELECŢIA, V.n. Matca, creşterea 
măteilor, selecţia.

SEPARATORUL DUBLU este o ramă 
de 12 x 12 mm grosime al cărei perime
tru corespunde cu cel al stupului ma
joritar din prisacă. Pe ambele feţe ale 
ramei sint fixate două pinze metalice 
galvanizate, cu ochiuri de 1,5—2 mm. 
Rama se aşază intre corpurile superi
oare ale stupului vertical sau multie- 
tajat izolind albinele din corpul de sus 
faţă de cele de jos. Corpul de sus, fiind 
fără matcă, albinele îşi clădesc botei 
şi cresc acolo o matcă nouă. Aceasta va 
înlocui mai tirziu matca bătrlnă, cind 
separatorul se va retrage. Distanţa 
intre cele două pinze de sirmă trebuie 
respectată, căci numai astfel albinele 
celor două unităţi, nepulînd să se 
ajungă cu limba, nu-şi transmit prin 
pînză substanţa de matcă, iar cele or
fane îşi clădesc botei.

SEPTICEMIA ALBINELOR este o boală 
care nu are un caracter epizootie; 
ea a fost de curînd identificată la noi 
(1958) la Laboratorul de bacteriologic 
veterinară din Focşani. Cu această 
ocazie s-a stabilit că agentul patogen 
este un bacii aerob facultativ denumit 
Bacillus apisepticus ce are forma unui 
bastonaş. El nu se transformă în spori 
şi moare la 100°, in 3 minute, fiind 
sensibil la razele solare şi vaporii de 
formol. Germenul bolii se află in na
tură, in apele stătătoare infectate şi 
este adus in stup de albinele ce trans

portă apa. Calea de pătrundere în or
ganismul albinelor este aparatul res
pirator, prin stigmatele toracice, de 
unde trece uşor în singe (hemolimfă) 
unde se înmulţeşte provocind o infec
ţie generală (septicemia). Uneori pă
trunde în sînge şi pe cale digestivă, 
cind albinele sint slăbite de altă boală
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infecţioasă (nosemoză), rezistenţa lor 
organică fiind minoră.

După cercetătorul B u r n s e i d e  
simptomul caracteristic este tulbu
rarea şi inălbirea singelui care devine 
lăptos; alterarea rapidă şi profundă a 
cadavrelor, mai ales pe timp cald, exa
lă miros pronunţat de putrefacţie; 
capul, toracele şi abdomenul işi pierd 
legătura între ele şi la cea mai mică 
atingere se separă una de a lta ; aripile 
şi picioarele se desprind de pe torace; 
perişorii cad de pe suprafaţa corpului.

Simptomele exterioare sint asemă
nătoare în parte cu cele ale bolilor: 
paratifoza, amibioza, accarioza; albi
nele au abdomenul balonat, mişcări 
nesigure, cad pe spate fără putinţa de 
a se redresa, sau execută sărituri ner
voase etc.

Diagnosticul este stabilit numai de 
laborator unde făcindu-se cultură de 
bemol imfă infectată se pot descoperi 
uşor, după 24 ore, bacilii respectivi.

Nu s-a ajuns pînă acum la un tra
tament specific. Cercetătorii recoman
dă luarea măsurilor de igienă in stup 
şi stupină, hrană de calitate, colonii 
puternice, îndepărtarea de locuri ume
de, umbroase, expunind stupii la soare.

SIROP, V.n. Hrănirea albinelor

SOIA, Soia hispida (Moench.), plan
tă erbacee anuală din familia Legu- 
minosae, adusă în Europa din ţinutu
rile asiatice. Din boabele ei se fac 
diferite preparate alimentare: unt ve
getal, ulei, lapte etc.

Planta este ca o mică tufă de 30—60 
cm, cu frunze păroase şi flori mici de 
diferite culori, care dau nectar destul 
de mult. Unii apicultori au obţinut 
pină la 20—22 kg miere, de stup, du- 
cînd prisaca în preajma culturilor de 
B o ia . Albinele trebuie la inceput să fie

dresate la acest cules timp de cîteva 
zile V.n. Dresaj.

Interes pentru apicultor mai pre
zintă şi făina de soia, după ce s-a ex
tras uleiul, căci înlocuieşte polenul 
în hrana albinelor, deoarece conţine 
multe proteine, vitamine şi micro- 
elemente care o apropie mult de com
ponenţa polenului.

Făina de soia degresată, cu cel mult 
6% grăsimi şi proteine, conţine şi 
aminoacizi. Ea se dă albinelor pulveri
zată, sau trecută prin sită deasă, nr. 8, 
astfel ca granulele să aibă diametrul 
mai mic de 0,185 mm şi se pun într-un 
hrănitor de polen stind la soare, de 
unde culegătoarele o iau şi o duc în 
stup, mai ales in primăverile lipsite 
de polen sau in toamnă. Stuparii ame
ricani o oferă albinelor şi în combina
ţie cu drojdie uscată pulverizată şi 
lapte praf.

Cu făina de soia se fac turte din şase 
părţi soia, plus o parte drojdie uscată, 
lapte smintînit in pulbere amestecat 
apoi cu miere, pină se face ca o pastă 
consistentă. Se dă albinelor sus, pe 
spetezele superioare ale ramelor, V.n. 
Hrănirea, turta de polen.

Degresarea boabelor de soia se face 
in dispozitive speciale sub acţiunea 
aburilor şi nicidecum cu ajutorul sub
stanţelor ce dizolvă grăsimile.

SORGUL ZAHARAT, mături cu boabe 
negre, mături — Sorgum saccaratum 
(Bers.) din familia Gramineae, este o 
plantă anuală de cultură, cu tulpina 
înaltă, cu numeroase frunze ceva 
mai late ca la mătura obişnuită. Ea 
are spre virf un panicul compus din 
numeroase fascii, care poartă pe ele un 
mare număr de boabe mici, rotunde, 
de culoare neagră, spre deosebire de 
cele galbene şi roşietice de la mătura 
obişnuită. Seminţele servesc la hrana 
animalelor conţinind multă proteină,
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iar ca masă verde este foarte bună pen
tru siloz.

Pentru albine tocmai această masă 
verde este trebuincioasă. In alte ţări 
ea se pune la presă in dispozitive spe
ciale extrăgîndu-se o Însemnată canti
tate de suc zaharat, de 1,5—4 tone 
suc la 1 ha. Sucul are un procent de 
8—13% zahăr, pe care albinele il trans
formă in miere. Este folosită ca hrană 
in sezonul cind ele zboară pe afară. 
Pentru iernat însă hrana aceasta lasă 
multe rezidii intestinale, are o acţiune 
nefavorabilă asupra albinelor.

SPARCETA, Onobrychis viciaefolia 
(Syn.) sativa (Lam.) din familia Le- 
guminosae este o leguminoasă pere
nă, care se cultivă ca furaj, con
siderată superioară chiar lucernei şi 
trifoiului. Ea poate sta pe acelaşi teren 
peste 6 ani, dînd producţii de furaj 
crescînde pînă in anul al patrulea apoi 
ele descresc.

Planta creşte in tufe mici, cu tulpina 
înaltă de 30—60 cm, cu frunze nepe- 
rechi, compuse din foliole liniare şi 
alungite; face o floare de culoare roz 
in formă de spic conic, cu atît mai ma
re şi cu o producţie superioară, cu cit 
terenul este mai bogat in calcar. Este 
una din cele mai bune plante melifere, 
de la care albinele iau mult polen şi 
nectar, începînd din anul al doilea de 
la insăminţare. Totuşi, autorul, a avut 
ani în care, căzind ploi abundente după 
insăminţare, sparceta a înflorit chiar 
in primul an.

O singură floare dă 0,14 — 1,5 mg 
nectar, cu o concentraţie de 24—45% 
zahăr, iar producţia la hectar a necta
rului variază şi ea de la 60 la 270 kg, 
in raport de sol, umiditate şi condiţiile 
atmosferice, favorizată fiind de o tem
peratură intre 22 şi 25°C, cu o umidi
tate relativă a aerului de 70%. Clnd 
recolta este bună, cintarul de control

înregistrează un cules zilnic pină la
4—5 kg.

Nectarul este incolor şi florile il 
secretă chiar din ziua deschiderii lor. 
Mierea de sparcetă are o culoare gal- 
benă-aurie şi o savoare deosebită, za- 
harisindu-se tirziu şi foarte fin.

Fiecare floricică secretă nectarul 
două zile, in care albinele trebuie să 
intervină pentru polenizarea lor, căci 
planta este alogamă şi polenul ajunge 
la maturitate înaintea stigmatului. O 
bună polenizare se face cu patru stupi 
la hectarul de cultură, căci sînt zile, 
cind intr-un hectar de sparcetă sint 
deschise pină la 100 milioane flori.

Plantei îi convin terenuri calcaroa- 
se şi reacţionează bine la îngrăşăminte 
cu superfosfat. Producţia nectarului 
se dublează cind se dă 20 kg substanţă 
activă de superfosfat la hectar.

STETOSCOP, V.n. Tubul acustic.

STUP, veche denumire care derivă 
de la cuvintul latinesc stypus, este 
căsuţa sau adăpostul unei colonii, un
de albinele işi clădesc faguri pentru 
depozitarea strînsurii de miere şi po
len şi în care îşi cresc puietul.

Din timpuri imemoriale omul a avut 
lingă locuinţa sa şi cîţiva stupi făcuţi 
din scorburi, ori împletiţi din nuiele, 
lipite cu lut, sau din funii de paie le
gate cu mlajă întocmiţi ca un clopot 
etc. Toţi aceştia fac parte din catego
ria stupilor primitivi, V.n. De cind s-a 
inventat un stup cu rame mobile, cu 
cat de recoltă şi alte accesorii, s-a sta
tornicit ca el să fie denumit „stup 
sistematic11, iar apicultura a intrat de 
atunci pe făgaşul industrializării şi 
rentabilităţii.

Stupul sistematic corespunde in ma
re parte cerinţelor naturale ale vieţii 
coloniei, care se dezvoltă în el cu totul 
normal.
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Caracteristicile unui stup bun. Un
stup sistematic trebuie să înlesnească 
coloniei posibilitatea unei dezvoltări, 
fără ca ea să simtă vreodată stinghe
reală din lipsă de spaţiu, cu o capaci
tate mare şi cu posibilităţi nelimitate 
de lărgire a acestei capacităţi pe 
măsura cerinţelor, dar să se poată 
şi micşora la maximum in anumite 
împrejurări. Să aibă toate părţile 
componente deplin mobile, iar mă
sura lor să fie aceeaşi pentru toţi 
stupii din prisacă. Materialul folosit 
să fie rău conducător de căldură, im
permeabil, uşor, avînd in el reţinute 
multe particule de aer. Aceasta face o 
izolaţie bună şi fereşte colonia de frig. 
Lemnul de conifere, tei, plop şi salcie 
albă sau roşie corespunde cel mai bine 
acestor cerinţe. Să nu fie făcut din 
scindură groasă şi nici cu pereţii du
bli. Stupii cu pereţii dubli cer mate
rial mult, sint greoi, izolează primă
vara colonia de căldura solară şi nici 
nu folosesc prea mult pentru iernare, 
la noi nefiind geruri prea mari şi de 
lungă durată. Stupul trebuie să aibă 
asigurată o bună circulaţie a aerului, 
să fie uşor de mlnuit şi să nu facă greu
tăţi in muncă stuparului, cum este de 
pildă stupul german care se deschide 
pe la spate, iar pentru ca să se cerce
teze un fagure din mijloc sau din faţă, 
se scot toţi fagurii din interior. Să fie 
construit trainic, în ţincuri sau dublu 
falţ pentru a rezista la transporturile 
dese în pastoral, cu o stabilitate sigură 
pe platforma camionului. Fundul să 
fie detaşabil, reversibil, lipsindu-i 
leaţul de centură din faţă şi creindu-se 
astfel acolo un urdiniş larg şi lung cit 
este lăţimea peretelui frontal al stupu
lui. Toate accesoriile lui cu rame, 
diafragme, podişor de acoperire, rama 
ventilator, podişor Snellgrove, să fie 
din materialul cel mai bun, tăiat din

scinduri fără cioturi şi putreziciuni, 
geluite şi bine fixate.

Izolaţia lui să fie făcută prin două 
straturi de vopsea la exterior, căci in 
interior au grijă albinele să-i propoli- 
zeze pereţii. In schimb, fundul va fi 
vopsit pe ambele părţi, căci el este 
cel pe care se scurge apa condensată 
din vaporii degajaţi de colonie In 
timpul iernii.

Materiale folosite la construirea stu
pilor. Scîndura să fie de primă calitate, 
căci numai astfel va avea o durabilita
te îndelungată. Un stup făcut din scîn- 
durâ bună ţine 50—60 ani, dacă este 
bine întreţinut, vopsit la 2—3 ani şi 
ferit de excesul de umiditate. Avind 
în vedere însă că scîndura este un ma
terial scump şi rar se recomandă ca ea 
să fie înlocuită cu alte materiale ca: 
paiele sau papura presată, fiind nevoie 
numai de cîteva leaţuri ca schelet. 
In alte ţări se folosesc stupi din poli- 
stiren, dar ei au nevoie in interior de 
o căptuşeală de scîndură, subţire. Cînd 
se foloseşte scîndura, ea să fie bine 
uscată, căci altfel materialul scade, 
rămin crăpături şi trebuie Înnădiţi.

Ca grosime se preferă cea de 25 mm 
care, geluită, rămîne de 22 mm, dar 
numai pentru stupii verticali şi mul
tietajaţi, căci pentru cei orizontali, 
stasul 4170/1953 prevede grosimea de 
33 mm gata geluită.

Cuiele de şiţă folosite la încheierea 
pieselor să fie de 6—7 cm pentru corp, 
iar pentru celelalte piese şi accesorii, 
unde se foloseşte scindură mai subţire, 
să fie de 4—5 cm.

Cleiul de oase să fie transparent, 
sau din cel de cazeină care lipeşte mai 
bine capetele încheieturilor.

Pinza de sirmă folosită la ventila- 
toarele capacului la stupul orizontal, 
sau la rama de ventilaţie la tipurile
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verticale, trebuie să fie galvanizată, 
cu ochiuri de 2,5 mm.

Vopseaua se prepară cu ulei de in 
fiert. Cel nefiert, se poate fierbe în ate
lier, punîndu-1 într-un vas mai înalt 
decît nivelul uleiului, pentru a nu da 
în foc. Operaţia fierberii continuă 
pînă o pană de pasăre înmuiată în 
uleiul fiert, se carbonizează.

Tabla pentru capacul stupului să 
fie din cea zincată, sau dacă este nea
gră, să fie vopsită pe ambele feţe.

Cum stupi buni şi economici se fac 
şi din papură sau paie cu ajutorul unei 
prese, paiele cele mai potrivite scopu
lui sînt cele de secară, care sint lungi 
şi cu puţine frunze. Materialul se ob
ţine prin seceratul secarei cu mîna, 
legată apoi în snopi, se bate cu mlăgiul 
numai spicul, fără a zdrobi paiele. 
Acestea, după ce sînt curăţate de frun
zele uscate, se fac mănunchi sau snopi 
şi se ţin la adăpost.

Papura este un material mai rar de 
găsit, dar foarte bun.

Principii generale de construire a 
stupilor. Materialul lemnos să fie ini
ţial bine uscat, ca să nu crape după 
ce stupul va fi construit; deci cel abia 
tăiat Ia gater trebuie ţinut în stive cu 
spaţii de aerisire cel puţin 10—11 luni, 
sub un şopron, la umbră, dacă între
prinderea constructoare nu are uscător.

Dacă scîndurile folosite la pereţii mai 
înalţi sint înguste şi deci trebuie înnă
dite, încheierea lor se va face în nuturi 
cu clei sau cazeină, ţinute în cleşti 

cîteva ore. Nuturile (scobiturile) să fie 
puţin mai adînci la scîndurile care nu 
se încheie, pentru ca federul (proemi
nenţa) să aibă loc de extindere cind 
lemnul se umflă sub acţiunea umeze
lii. Scîndurile înguste vor fi bine îm
binate astfel încît nutul (canelura) — 
în poziţia orizontală a scîndurilor — 
să fie deasupra federului, căci dacă

montarea s-ar face invers, apa de ploaie 
scursă pe pereţi, va pătrunde în nuturi, 
unde, rămînînd pînă Ia evaporare, 
scîndurile vor putrezi repede.

Marginile falţurilor exterioare să fie 
totdeauna puţin teşite, pentru scurge
rea rapidă a apei din ploi.

încheierea la colţuri se face în ţin
curi drepte, adinei cît grosimea scîn
durilor îmbinate. La încheierea pere
ţilor stupului, tîmplarul să ţină seama 
de partea unde vine inima lemnului, 
care să fie montată spre exterior, căci 
prin scorojire naturală lemnul are ten
dinţa să se încovoaie dinspre inima 
lemnului spre marginile exterioare; în 
această situaţie ţincurile se vor strînge 
bine unele de celelalte. Montarea în 
poziţie inversă va determina ţincurile 
sau falţurile să se încovoaie spre exte
riorul încheieturilor, creînd goluri, 
încheieturile să fie perfect netede, fără 
aşchieturi pe unde să pătrundă ume
zeala, iar ţincurile sau falţurile să se 
păsuiască perfect înainte de a se în
cheia.

Stupul să se chituiască de două ori 
înainte de a se da vopseaua, folosind 
aşa-zisul „chit de cuţit“ , care o dată 
întărit, nu mai cade niciodată.

Stupul multietajat este cel mai răs- 
pîndit stup şi este considerat ca cel 
mai buh. Deşi are o vechime de peste 
100 ani de la apariţia lui, a rămas în 
aceeaşi formă şi are aceleaşi dimen
siuni, dovedind prin aceasta buna lui 
concepţie şi dînd dovadă de o înaltă 
productivitate.

Cu acest tip de stup se face o mare 
economie în muncă şi se simplifică 
tehnica, căci în diferite mînuiri cerute 
de producţie, se foloseşte corpul întreg 
şi nicidecum rama, aşa cum se face 
cu celelalte două tipuri de stupi de la 
noi. Stupul are toate piesele sale com
ponente complet independente, fără 
falţurile stînjenitoare care erau la alte
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modele perimate. Mînuirea unui corp 
plin cu miere o poate face singur api
cultorul, fără a folosi braţe suplimen
tare de lucru, ceeace constituie o eco
nomie însemnată. Cuibul format mai 
întotdeauna din două corpuri, despăr
ţite cînd este nevoie de restul corpuri
lor suprapuse printr-o gratie, oferă un 
spaţiu cu o capacitate de 135,1 litri; 
coloniile puternice şi de mare produc
ţie extind cuibul pe trei corpuri, cu 
o capacitate suficientă de 200 1, în 
care caz nu mai este nevoie de gratie. 
Chiar atunci cînd cuibul — la colo
niile mai slabe — este rezervat numai 
pe un singur corp, matca nu va fi stin- 
jenită în funcţia ei normală, căci albi
nele nu ocupă cu miere fagurii de aco
lo, nici chiar în cursul marelui cules, 
V.n., Tehnica apicolă — mai — melo
da Miller.

Prin schimbarea poziţiei corpurilor 
între ele, se înlătură în mare parte 
pericolul roitului natural. Roiurile 
artificiale temporare create din vreme 
Sn primăvară, pot să se dezvolte foarte 
repede, stînd deasupra coloniei de ba
ză, despărţite printr-un podişor-sepa- 
rator, tip Snellgrove. Căldura de jos a 
coloniei-mamă ajută roiului în dezvol
tarea sa. Acest roi — avînd sus în 
stup o a doua matcă — ajută colonia- 
mamă la o producţie mărită, mai ales 
cînd toată albina zburătoare este ab
sorbită în pragul culesului de colonia 
de bază, roiul totuşi rămînînd activ şi 
gata să dea alte serii de culegătoare.

La apariţia marelui cules, peste 
stupul cu trei corpuri de pînă atunci, 
se pot pune deodată alte 3—4 corpuri, 
care asigură spaţiu larg pentru depozi
tarea unei recolte oricît de bogate. 
Aşezarea corpurilor suplimentare se 
face pe deasupra celor deja pline, ceea 
ce uşurează munca stuparului. Astfel, 
Be simplifică lucrările în stupină şi 6e

reduc cheltuielile de muncă pe unita
tea de produs.

Rama lui, care este de 435/23 mm 
la exterior, asigură coloniei în primă- 
verile reci o căldură mai constantă; 
ea este foarte bine concepută, ţinînd 
seama de numărul ramelor într-un 
corp — care sînt în număr de zece — 
şi posibilităţile de extindere normală 
a cuibului în corpul al doilea şi chiar 
al treilea la coloniile puternice. înăl
ţimea mică a ramei stupului multieta- 
jat determină matca la o activitate de 
ouat în timpul iernii, căci — după 
Zander — „temperatura în stupii cu 
rame înguste, încălzeşte bine fundul11, 
ceea ce influenţează in bine dezvol
tarea cuibului chiar în sezonul rece. 
Iernarea unei colonii puternice se 
face în condiţii optime cînd colonia 
ocupă două corpuri cu rezerva mare 
de miere sus. In felul acesta, prin spa
ţiul dintre cele două corpuri suprapu
se, albinele îşi formează un ghem omo
gen, şi pot circula în voie de. la un in
terval la altul, sau de la margini spre 
centru şi invers, aşa cum este cerinţa 
naturală, biologică a ghemului în 
timpul iernii. Cuibul se extinde curînd, 
ocupînd aproape tot spaţiul din corpul 
de jos, cu tendinţa de a se urca in cel 
superior şi a extinde ouatul fără lim i
tă, mai ales cînd ele au şi păstură sufi
cientă în 3—4 rame. Această rezervă 
de păstură o găsim totdeauna în stupul 
multietajat în imediata apropiere a 
ghemului. Clăditul fagurilor în rame 
mai înguste se face mult mai repede 
decît în ramele înalte; fagurele arti
ficial suportă pe el greutatea unui nu
măr mai redus de albine, nu cedează, 
nu se dilată ca să deformeze celulele 
înspre cele mari de trîntor şi nici nu 
se ondulează ca l i  ramele inal e. în 
afară de aceasta, fagurii mai puţin 
înalţi asigură în iarnă păstrarea unui 
echilibru termic constant, iar puietul
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în primăvară este extins adesea pe toa
tă suprafaţa fagurelui. Aerisirea în 
timpul iernii este asigurată mai bine 
tocmai pentru că între corpuri se află 
acel spaţiu de aproape 8 mm, pe toată 
suprafaţa ramelor, acolo pe unde albi
nele pot circula de la un fagure la altul 
in sus şi în jos. Cu acest tip de stup 
schimbarea mătcilor se poate face anu
al, fără riscuri şi uşor, izolind în corpul 
de sus o mică parte din colonie cu podi
şorul separator, unde albinele îşi 
cresc din timp o matcă tînără. Toam
na, aceasta rămîne în colonie, iar cea 
de-a doua se pune la iernat in afara 
ghemului, în stupuşorul de iernare. In 
sfîrşit, un ultim folos este că într-un 
autocamion tip „Carpaţi* sau „Bucegi1' 
se pot încărca pe două rînduri 70 stupi 
■cu cîte trei corpuri, ceea ce nu este 
posibil la celelalte două tipuri de stup, 
orizontal sau vertical dublu.

Stupul multietajat care este o copie 
fidelă a stupului L a n g s t r o t h ,  are 
cel puţin patru corpuri; posedă un fund 
mobil dar nereversibil; capacul este 
înalt cu ramă cu sită interioară şi ven
tilatoare laterale, exact ca la tipul de 
stup vertical RA 1001; are un podişor 
acoperitor de rame, şi un alt podişor 
separator tip Snellgrove, precum şi 
două vergele cu şurub şi piuliţă la ca
pete ce străbat de sus şi pînă jos scîn
dura pereţilor laterali ai stupului, care 
fixează solid toate părţile lui compo
nente în timpul transportului. Se 
mai folosesc în locul acestui sistem de 
legare patru colţare longitudinale, aşa 
cum se arată puţin mai departe.

Fiecare corp este încheiat în ţincuri; 
nici una din părţile componente in
clusiv capacul nu are falţuri de spri
jin ; scîndura folosită are numai 22 
mm grosime. Dimensiunea interioară 
a fiecărui corp de stup este de 450 mm 
lungime, de 375 mm lăţime şi de 247 
mm înălţime. In fiecare corp încap

zece rame cu distanţatoare Hoffman. 
Pentru uşoara mînuire a corpurilor, 
ele au în fiecare perete, la 70 mm mai 
jos de marginea superioară cîte o adin- 
citură in formă de scoică în care pot 
intra degetele ambelor mîini, şi astfel 
corpul poate fi uşor ridicat şi mînuit. 
Ramele stau aşezate în corp rezemate 
pe un falţ căptuşit la suprafaţă cu o 
fişie de tablă pentru înlăturarea pro- 
polizării. De la suprafaţa superioară a 
ramelor mai rămîne pînă sus un spaţiu 
de 8 mm, pentru circulaţia albinelor 
pe deasupra ramelor; în schimb spe
teaza îngustă de jos ajunge la nivelul 
inferior al marginilor corpului de stup.

Una sau chiar două din cele zece 
rame ale corpului superior sînt rame 
clăditoare, V.n. în spaţiul gol de sus 
al acestor rame, ridicînd speteaza mo
bilă, se poate pune cîte un jgheab- 
hrănitor cu o capacitate de 400 g sirop, 
sau pastă de miere cu polen, cînd colo
nia se stimulează.

Fundul stupului este-mobil şi fără 
nici un falţ de sprijin; spre derogare 
de la tipul original Langstroth care are 
fund reversibil, acesta are un fund nu
mai cu o singură faţă spre interiorul 
stupului, aceasta, pentru a face Ioc 
dispozitivului de legare a stupului cu 
cele două vergele. Pe tăblia fundului 
care este alcătuită din scinduri cu fal
ţuri intre ele, sînt fixaţi doi lanteţi 
marginali şi unul spre partea din fund 
a tăbliei; lanteţii au înălţimea de 20 
mm, care constituie golul ce rămîne 
sub ramele corpului care stă pe fund. 
Prin faptul că lipseşte lanteţul din 
faţa fundului, acolo se creează un gol 
pe toată lăţimea corpului de stup, care 
serveşte ca urdiniş. în perioadele reci 
ale sezonului activ acest urdiniş larg 
este micşorat cu ajutorul unui reduc- 
tor mobil. Se recomandă ca fundu
lui să i se adapteze placa metalică 
condensatoare (magnet de apă), ne
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cesară condensării vaporilor de apă 
din stup, în timpul iernii.

Podişorul acoperitor al corpului su
perior are o ramă cît perimetrul exte
rior al corpului, astfel incit colţurile 
lui corespund exact cu cele ale corpului 
superior. De altfel acest amănunt este 
valabil pentru toate părţile compo
nente ale stupului, fund, corpuri, 
podişor şi capac; măsura aceasta tre
buie păstrată riguros, cînd legarea 
stupului pentru transport se face cu un 
dispozitiv-vinclu C.H. aşezat pe cele 4 
muchii ale stupului, aşa cum se va 
arăta puţin mai departe. în rama de 
centură a podişorului este tăiat de jur 
împrejur un falţ în care vor intra cele
5—6 scindurele care constituie supra
faţa lui. Deci acest tip de podişor nu 
are în lanteţii de centură nut în care 
să fie introduse capetele scîndurilor 
aşa cum se obişnuia altădată. In si
tuaţia actuală podişorul are o faţă 
netedă, cu marginile scindurelelor în 
acelaşi plan cu marginile ramei de 
centură. In schimb partea opusă a po
dişorului avind lanteţii de centură 
înălţaţi cu 5 mm, atunci cînd el va fi 
aşezat peste corp, va prezenta acolo, 
sub el, un spaţiu de 13 mm înalt, adică 
cei 5 mm ai centurii, plus spaţiul de
8 mm aflat deasupra ramelor corpului. 
In acest spaţiu de 13 mm încape bine 
pasta de polen, atunci cînd colonia se 
stimulează în primăvară sau toamnă. 
In rama de centură a pQdişorului, la 
una din cele două laturi mai înguste 
ale corpului, se face o tăietură lungă 
de 60 mm, care constituie, în timpul 
iernii urdinişul superior. Cînd nu mai 
e6te nevoie de acest urdiniş, podişorul 
se întoarce cu faţa netedă spre ramele 
corpului superior, rămînînd acolo un 
spaţiu de circulaţie pentru albine nu
mai de 8 mm. In mijlocul podişorului 
se află un orificiu circular de 60 mm 
diametru pe unde se toarnă siropul ce

Stup Langstrolh (multietajat) cu un sin
gur corp:

l  — Fu n d u l; a — scobitura pentru  fixarea ş t if tu lu i 
în  t i jă ;  b — canal pentru t i jă ;  2 — Corpul de cuib; 
3 — .Rama de ventilaţie la transport; 4 — Podifor 
separator tip Snellgrove; 5 — Podişor peste cuib; 
6 — Capacul; c — acoperiş de tab lă ; 7 — Reduc- 
toru l u rd in işu lu i; 8 — închizător de urdiniş; 9 — 

Ram a cu hrdnifor mare in  interior

curge direct în ulucelul ramei hrăni
tor. Orificiul este prevăzut cu o pînză 
metalică cu ochiuri de 2,5 mm.

Capacul tipului de stup multietajat 
S.C.A.S. este mai puţin înalt faţă de 
cel al tipului R.A. 1001, cel descris 
aici, şi îmbucă partea superioară a 
corpului. In el nu se pot refugia albi
nele la transport; de aceea tipul 
S.C.A.S. are nevoie de o ramă mobilă 
cu sită metalică ce constituie o piesă 
în plus şi care se aşază peste stupul 
multietajat la transport.

Se recomandă folosirea capacului de 
la stupul vertical R.A. 1001 care are o 
înălţime de 20 cm, deci loc suficient 
pentru refugiul albinelor la transport,
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Podişor separator Snellgrove:
1 — podişorul; I  — dopuri prizm itice  pentru manevrarea urd in işurilor suprapuse; 3 — corpul su
perior al u nu i s tu p : 4 — modul de aşezare al podişorulu i Snellgrove; 5 — corpul superior cu n u 

cleul a ju tă to r ce se aşazi peşti' podişorul Snellgrove (O r  <5 s i  P a l i )

sus la sită, care este întinsă pe toată 
suprafaţa interioară a capacului. Cum 
la părţile laterale ale capacului R.A. 
1001 sînt şi două spaţii largi de venti
lare, albinele din capac au un curent 
de aer suficient. Activarea acestuia va 
fi şi mai mult mărită, dacă in margi
nea din spate a fundului stupului se 
deschide pe timpul transportului clapa 
magnetului de apă, făcîndu-se astfel 
şi un curent ce traversează de jos şi 
pînă sus masa de albine din toate cele 
patru corpuri de stupi, legate împreună 
cu vinclurileC.H. la cele patru colţuri.

Stupul mai are trei accesorii nece
sare: o gratie Hannemann; un podişor 
separator din placaj tip Snellgrove ce 
serveşte la izolarea coloniei ajutătoare 
cu matca sa ce stă deasupra în cuib 
separat, dar ale cărei albine zburătoa
re sînt absorbite periodic de colonia de 
bază aflată dedesubt, in timpul mare
lui cules, după o tehnică descrisă la 
locul respectiv, V.n. Tehnica apicolă, 
luna mai, metode speciale, metoda 
Snellgrove. Cel de-al treilea accesoriu 
este dispozitivul de legare la transport 
în pastoral a tuturor părţilor compo
nente ale stupului.

Gratia preferată să fie din cea de 
tip Herzog, făcută din sîrme de oţel 
sudate intre ele, cu bare transver
sale, fără ramă de centură, pentru a 
nu distanţa corpul de jos, faţă de cel

Diferite modele de gratii despărţitoare:
1 — gratie H annem ann  de t a b l i ;  l  — gratie Her
zog d in sîrme fixate cu traverse de ta b lă ; 3 — gratie 
Herzog d in 9lrm& cu spatii ocupate ie  şipci trans

versale (Orflsi P il i )
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■de sus; astfel albinele vor clădi fă- 
guraş pentru consolidare, ceea ce va 
îngreuia manevrarea gratiei.

Podişorul Snellgrove este alcătuit 
dintr-o foaie de placaj de 4 mm gro
sime; el are exact suprafaţa de sus

corpului; foaia are tăiat la mijloc 
un orificiu dreptunghiular de 60 x 140 
mm acoperit cu plasă metalică cu 
ochiuri de 2 mm fixată pe ambele feţe 
ale placajului. Pe cele 4 margini ale 
foii de placaj se bat pe ambele părţi 
-cite două şipci de lemn avînd 20 mm 
grosime şi 30 mm lăţime; ele formează 
o dublă ramă pe ambele feţe ale pla
cajului. Este bine ca şipcile să fie 
lipite cu clei, nu numai prinse în 
cuie dese de şiţă. în  şipcile înconju
rătoare se taie la mijlocul lor opt des
chideri ce vor servi ca urdinişuri su
prapuse, prin care albina din colonia 
ajutătoare de sus trece pe nesimţite 
în colonia de bază de jos, doar prin o 
uşoară manevrare a acelor dopuri 
■care închid urdinişurile. Tăietura este 
în formă trapezoidală cu o deschidere 
în faţă de 35 mm. Dopurile care în
chid aceste opt urdinişuri sînt puţin 
mai ieşite în afara ramei în care ele 
stau, pentru a putea fi prinse şi re
trase din locurile lor, cînd nevoia ar 
cere-o. Tipul original Snellgrove are 
numai şase astfel de urdinişuri în cele 
două părţi laterale şi în partea din 
spate a stupului. Prin derogare de la 
acest model, autorul a găsit necesar 
să facă şi în partea din faţă încă două 
urdinişuri suprapuse; ele servesc la 
introducerea pe acolo a unui scurt 
tub de cauciuc ce corespunde exact 
în jgheabul ramei hrănitor din cuibul 
de jos. Prin el se toarnă uşor hrana la 
stimulare, fără a nelinişti albinele 
prin ridicarea corpului.

Prin tăietura din mijlocul foii de 
placaj, se unifică mirosul celor două 
colonii suprapuse şi astfel albinele

ce vor intra la cules din colonia de 
sus în cea de jos, să nu întîmpine ad
versitatea vecinelor. Americanii, în 
acest scop, au modificat chiar podişo
rul englezului Snellgrove, folosind în 
loc de placaj o pînză metalică galva- 
nizată mai groasă şi deci mai rigidă, 
cu ochiuri de 1 mm care unifică şi 
mai bine mirosul ambelor unităţi; 
rostul acestei modificări se eviden
ţiază mai ales în iarnă, cînd se ier
nează sub acelaşi acoperiş cîte două 
colonii puternice, care-şi împrumută 
reciproc căldură.

Dispozitivul de legare a tuturor păr
ţilor componente ale stupului la trans
port, la modelul tipizat de S.C.A.S., 
sînt două tije de oţel care străbăteau 
de sus pînă jos pereţii laterali ai cor
purilor de stup, tije sprijinite la fund 
cu o rondelă, iar sus sub capacul mo
bil cu o piuliţă în formă de fluture. 
Autorul a inovat un dispozitiv mai 
simplu, ieftin şi practic şi care nu 
mai impune modificarea fundului re
versibil. El constă din 4 vincluri de

-/
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-3
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Stup vertical tip Dadant, dublu şi nucleu 
ajutător deasupra, cu sistem de legare (C.H.)

tn vincluri pe muchii pentru transport:
1 — capac cu aerisire la tera li; 2 — 3 corpul superior 
cu nucleul ajutător; 4 — podijor separator tip 
Snellgrove ficut din pînză metalică montată pe 
rama cu urdinişuri suprapuse; 5 — vinciul cu ori- 
ficii longitudinale pentru fixarea cu şuruburi în 
piuliţe încastrate la interiorul pereţilor 9tupului; 
6 — corpurile cu colonia de bază; 7 — fundul stu

pulu i cu aerisire dedesubt
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Stup vertical lip R  A 1001

balot de fier din care se fac cercurile 
la butoaie, a cărui lăţime să fie de 
80 mm; balotul se îndoaie longitu
dinal la mijloc în unghi drept, for
mînd deci un vinclu lat de 4 cm; 
aceste vincluri în număr de patru aşe
zate pe colţurile stupului leagă: fun
dul, cele patru corpuri cît şi capacul. 
Vinclurile au trei găuri longitudinale 
de 25 mm lungime şi de 6 mm lă
ţime, tăiate la ambele capete ale lor 
şi o a treia la mijloc, în dreptul celui 
de-al treilea corp. Aceste tăieturi lon
gitudinale corespund celor trei ori- 
iicii rotunde de 6 mm diametru fă
cute la 30 mm distanţă de la muchia 
de sus a capacului, deci în pereţii la
terali ai acestuia; cea de-a doua tă
ietură longitudinală a vinciului co
respunde cu un orificiu rotund de 6 mm 
făcut de muchia corpului de stup, în 
pereţii laterali, Ia 30 mm distanţă de 
la muchie, şi exact la 123 mm din 
înălţimea muchiei, corpului de stup; 
cea de-a treia tăietură longitudinală 
a vinciului corespunde cu un orificiu 
de 6 mm în diametru făcut în colţul 
de jos al ramei de centură a fundului.

Vinclurile se fixează la cele patru 
muchii ale stupului cu ajutorul a cîte 
trei şuruburi fiecare, lungi de 50 mm, 
groase de 5 mm cu cap rotund, avînd

o tăietură mediană ca la holşuruburi,. 
pentru a putea fi înşurubat cu orice 
şurubelniţă. Şuruburile se fixează în 
piuliţe patrate care sînt îngropate în 
partea interioară a orificiilor de 6 mm 
făcute în colţurile capacului, a fundu
lui şi a celui de-al treilea corp. Pen
tru ca piuliţele să nu cadă din loca
şurile lor, sînt asigurate la exterior cu 
cîte o tăbliţă prinsă în cuie mici.

Cu cîteva ore înainte de sosirea au
tocamionului se montează vinclurile 
la fiecare muchie; operaţia cere cam 
5 — 6 minute pentru fiecare stup; cele 
12 şuruburi sînt strînse cu o coarbă de 
tîmplărie care în loc de burghiu are 
fixat o şurubelniţă mecanică. Podi
şorul de pe suprafaţa stupului se re
trage mai înainte.

Acest dispozitiv de legare al stupu
lui la transport poate fi adaptat şi 
la stupul orizontal căruia trebuie să i 
se desfiinţeze centura pe care se rea
zemă azi capacul.

Problema legării tuturor părţilor 
componente ale stupilor a fost rezol
vată în S.U.A. folosind o bandă meta
lică care strînge în cruciş şi curmeziş 
corpurile cu ajutorul unui dispozitiv. 
Este costisitor acest sistem, căci la 
fiecare transport se foloseşte o bandă 
nouă.

Rame de cuib cu dislanţatoare automate 
tip Hoffmann
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Stupul R.A. 1001 de tip verti
cal, tipizat la noi în 1948 la pro
punerea Societăţii centrale de apicul- 
tură şi aprobat de Ministerul Agricul
turii, este asemănător cu tipul Dadant. 
El a fost conceput pentru apicultura 
pastorală ce se făcuse pînă atunci în 
proporţie redusă.

Corpul este încheiat prin dublu-falţ 
şi are 10 rame în interior plus o dia
fragmă. Ramele au dimensiunile exte
rioare de 300 mm înălţime şi 435 mm 
lăţime, cu spetează superioară de 
470 mm. Spetezele laterale ale ramei 
au dispozitiv Hoffman în treimea lor 
superioară, de 27 mm pe o înălţime 
de 7 cm, ţinînd ramele distanţate au
tomat între ele. Stupul are două ma
gazine de recoltă cu rame cît jumătatea 
înălţim ii celor din corp ; ele nu au dis- 
tanţatoare laterale pentru a fi gru
pate cîte cinci, în dreapta şi stînga 
magazinului, prinse în cîte două cuie, 
lăsînd astfel un spaţiu de refugiu albi
nelor în timpul transportului. Capacul 
înalt are două dispozitive de ventilare 
la transport; în interior o ramă cu 
pînză metalică cu ochi de 2 mm pe 
toată suprafaţa orizontală, iar la exte
rior în părţile din faţă şi din spate ale 
capacului sînt două deschideri trans
versale înalte de 20 mm prevăzute şi 
ele cu pînză metalică. Pe acolo se 
statorniceşte un activ curent de aer 
la transport, care circulă pe deasupra 
ramei cu pînză de sîrmă din interior, 
sub care albinele stupului se adună în 
ciorchine în timpul transportului. 
Fundul stupului este reversibil ofe
rind posibilitatea varierii înălţim ii 
urdinişului după sezon: vara un urdi
niş înalt de 18 mm, iar iama unul 

îngust de 8 mm. La transport fundul 
se prinde de corp cu două cîrlige, iar 
capacul şi cele două magazine sînt 
prinse de corp cu două tendoane din

r

Stup multietajat cu colonie ajutătoare 
deasupra

balot. Acest stup a dat în producţie 
rezultate foarte bune.

Stupul vertical dublu este ve
chiul stup tip Dadant cu 12 rame 
pentru ca să aibă forma cubică, 
dar cu încă un corp în plus. Măsurile 
lui interioare sînt de 450 X 450 mm, 
iar înălţimea de 317 mm.

Faţă de stupul multietajat descris 
mai sus, acest stup dublu este mai 
larg, cu spaţiul necesar pentru încă 
două rame iar ca înălţ ime cu diferenţa 
în plus de 70 mm, adică cu cît rama 
Dadant este mai înaltă faţă de cea a 
stupului multietajat. Ca părţi compo
nente nu diferă cu nimic faţă de stupul 
multietajat, avind absolut aceleaşi 
piese şi de aceea nu se mai insistă asu
pra lor aici.

Faţă de cel multietajat acest tip 
de stup prezintă unele deficienţe. Mî- 
nuirea corpurilor pline cu miere cere 
folosirea unui ajutor, căci un corp cu 
faguri plini are 56 kg, pe care singur 
stuparul nu-1 poate mînui. Iernarea 
coloniei pe cele 12 rame ale unui sin

Faţjuri a riifiţj
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gur corp, chiar atunci cînd ele sînt 
pline pină la jumătatea superioară cu 
miere căpăcită, oferă albinelor o li
mită a rezervelor de hrană care poate 
atinge cel mult 20 kg, pe cînd două 
corpuri de multietajat cu faguri cu 
miere căpăcită, plus ceva rezerve în 
corpul de jos, oferă albinelor cantităţi 
mai mari, pînă la 35—38 kg.

Faţă de cel orizontal, cu acest tip 
de stup vertical-dublu se obţine o pro
ducţie cu 35—40% mai mare.

Stupnl orizontal standardizat în 
1953 Stas 4170 are un număr de 
20 rame stas. Dimensiunile stupu
lui sînt de 780 mm lungime, 450 mm 
lăţime şi 390 mm înălţime. în interior 
cei doi pereţi din faţă şi spate au un 
falţ pe care se sprijină umeraşele ra
melor, şi altul la 8 mm mai sus pen
tru sprijinul celor şase scîndurele aco
peritoare ce formează podişorul, ale 
căror dimensiuni sînt: 484 x 130 x 
10 mm. Una din aceste scîndurele aco-

Stup orizontal:
1 — capac cu ventilaţii laterale; sub capac, pe 
toata suprafaţa este Întinsă o pinzâ de s lrm i pentru 
aerisirea coloniei în tim pu l transportului; 2 — 
corpul de stup cu 24 de rame; 3 — scîndurele mo
bile, servind ca podişor peste rame; 4 — bara trans
versală de fixare a ramelor la transport, inclusiv 
cîteva scîndurele din podişor scoase pentru aerisirea 

coloniei

peritoare are la mijloc o tăietură de 
350 X 90 mm prevăzută cu pînză me
talică. Ea se aşază peste nucleul aju
tător în timpul transportului, drept, 
spaţiu de aerisire.

Capacitatea corpului de stup poate 
fi redusă cu ajutorul a două diafrag
me: una are înălţimea de 310 mm pe 
sub care albinele pot trece în compar
timentul vecin, unde stau fagurii de 
rezervă; cea de-a doua are 390 mm 
înălţime şi închide elanş spaţiul din
tre compartimente. Ea este denumită 
şi diafragma etanşă sau ,.oarbă“, folo
sită cînd în stup sînt două colonii ge
mene.

Pentru fixarea ramelor la transport, 
stupul are o bară transversală care 
prinde sub ea şi scîndurile acoperi
toare strînse in două grupe la capete.

Capacul are dimensiunile exterioa
re de 934 mm lungime, 604 mm lăţi
me şi 120 mm înălţime. El are la păr
ţile laterale două deschideri longitu
dinale pentru ventilaţie cu site încli
nate. Deschiderile au dispozitive de 
acoperire pentru iarnă. Stupul are la 
cei doi pereţi inguşti două minere so
lide din fier beton ce sînt pliabile, 
sau două şipci solide prinse în holşu
ruburi.

Fundul este fixat de corpul stupu
lui, avînd două stinghii transversale 
de 516 mm lungime, 60 mm lăţime şi 
40 mm înălţime, care servesc şi ca 
picioare înălţătoare ale stupului faţă 
de pămînt. Urdinişurile, patru la nu
măr, din care două sînt tăiate în pe
retele frontal spre margini cu dimen
siunea de 300 mm x 20 mm înăl
ţime. Cel de-al treilea este de 150 mm 
x 20 mm tăiat în partea din dreapta 
a peretelui stupului şi serveşte pentru 
colonia mică ajutătoare. Al patrulea 
urdiniş este rotund cu diametrul de 
25 mm fiind la mijlocul jumătăţii din
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dreapta a peretelui frontal al stupu
lui, servind drept urdiniş de iarnă.

Toate urdinişurile au scîndurelele de 
zbor prinse în balamale, ce se închid 
cu cîte un foraiber. Acest tip de stup 
are şi foloase şi lipsuri. Unele cu cele
lalte se compensează, dar aşa cum este 
conceput el nu poate oferi posibilităţi 
nelimitate de realizare a unei mari pro
ducţii în anii cu cules principal abun
dent. El este tipul de stup bun pen
tru amatorul care face din apicultură 
diletantism şi nu urmăreşte realiza
rea unei producţii. Desigur că sînt 
corective pentru înlăturarea acestor 
lipsuri şi ele s-au descris amănunţit 
la locul respectiv. V.n. Tehnica api
colă. ^ 

*- Dintre foloase amintim: controlul 
se face uşor; schimbul de faguri între 
colonia de bază şi nucleu nu cere nici 
un efort şi sînt suficiente 3—4 minute; 
se recoltează cu uşurinţă ceara din 
ramele clăditoare; se obţine lăptişor 
fără a nelinişti colonia. In acelaşi stup 
pot sta două colonii, sau o colonie cu 
două nuclee ajutătoare Ia marginile 
laterale şi se cresc cu uşurinţă botei 

J n  prezenţa măteii.
' Dintre lipsuri amintim: lărgirea 
spaţiului pentru cuib şi pentru recoltă 
se face cu rame, nu cu corpuri întregi 
ca la multietajat; la un cules în ava
lanşă din prima zi cuibul este blocat; 
depozitarea mierii se face lateral, nu 
pe verticală cum o fac albinele în 
libertate; cuibul se extinde mult 
tocmai cînd este nevoie de spaţiu larg 
pentru depozitarea nectarului şi eva
porarea apei din el; mierea nu se ma
turizează în condiţii optime faţă de 
cea din stupii verticali; are fund fix, 
iar urdinişul, tăiat în peretele frontal, 
este prea mic pentru asigurarea unei 
ventilaţii active tocmai vara cînd este 
mai multă nevoie; capacul este prins 
în balamale şi nu îngăduie supraînăl-

ţarea cu magazine de recoltă; albinele 
în primăvară ocupă mai cu lntîrzier& 
fagurii laterali adăugaţi.

Spre deosebire de cele două tipuri de 
stupi verticali, descrise mai sus, care 
au urdinişe largi, spaţioase, ce se for
mează prin lipsa leaţului de centură 
din faţă, stupul orizontal are fundul 
fixat de corp, ceea ce impune ca urdi
nişul să fie tăiat în peretele frontal al 
stupului şi insuficient pentru o co
lonie puternică.

Stupul fiind prea lung, iar colonia 
ocupînd iarna numai una din cele 
două jumătăţi ale capacităţii sale, 
este nevoie de două urdinişuri jos şi 
cel puţin unul sus, dacă nu chiar două 
din cele mici. Albinele sînt silite, la 
acest tip de stup, să-şi strîngă rezer
vele de hrană în partea opusă a cuibu
lui, în dreapta sau stînga acestuia, 
deci cu totul nenatural; se ştie doar 
că albinele preferă să aibă mierea de 
rezervă deasupra ghemului de iarnă 
şi nu alături de acesta.

In timpul transportului în pastoral, 
aerisirea coloniei este prea limitată 

/ la acest tip de stup, care oferă albi
nelor o primenire a lui numai prin 
cele două ventilatoare cu pînză meta
lică tăiată în capac.

STUPUL DE CONTROL este cel care 
adăposteşte una din cele mai bune 
colonii din prisacă; el este aşezat pe 
un cîntar care dă indicaţii apicultoru
lui de felul cum se desfăşoară culesul 
atunci cînd acesta apare. De asemenea, 
el indică consumul coloniei din rezer
vele de hrană în iarnă şi primăvară. 
V.n. Clntar de control.

Datele şi indicaţiile arătate de cîn
tar se înregistrează seara, după ce 
albinele au încetat zborul, şi se trec 
în agenda de lucrări zilnice care, în 
partea superioară a foii respective, are
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o rubrică specială pentru datele cîn- 
tarului de control.

Indicaţiile sînt foarte preţioase pen
tru stupar care astfel ştie cînd şi cîte 
corpuri sau magazine de recoltă tre
buie adăugate stupilor, pentru ca albi
nele să nu şomeze din lipsă de spaţiu. 
De asemenea organele de control din 
sectorul socialist au posibilitatea să-şi 
dea seama de producţia oferită de un 
cules anumit, desigur ţinînd seama că 
aceste date nu reprezintă zilnic nu
mai ceea ce au adus albinele din cîmp, 
ci şi puietul din fagurii cuibului ce 
s-a extins datorită culesului.

STUPUŞORUL, SAU NUCLEUL DE ÎM 
PERECHERE. Baza apiculturii moder
ne o constituie matca. Ea nu are o va
loare importantă decît atunci cînd este 
împerecheată. în  acest scop se între
buinţează nuclee şi stupuşori de împe
rechere. Prin nucleu se înţelege în ge
neral o mică familie ce este capabilă, 
în cazul unei dezvoltări continue, să 
se transforme într-o colonie normală. 
Mătcile fecundate pot rămîne în el, în 
continuare, avînd spaţiu de dezvoltat 
suficient şi putînd chiar ierna. în vor
birea curentă noţiunea de nucleu şi 
cea a stupuşorului de împerechere, 
sînt confundate. Tehnica modernă’însă 
se orientează tot mai mult către între
buinţarea acestui nucleu de împere
chere. El este o cutie care cuprinde 
rame mici a căror mărime este un sub- 
ipultiplu al ramei stas de 435/300 mm. 
într-o astfel de ramă încap 3—4—6—8 
rame mici după capacitatea nucleului 
ales de crescător.

în general în nucleele de împere
chere prea mici nu se oferă albinelor 
botei, ci mătei eclozionate, deci ieşite 
din botei, fiindcă se poate întîmpla — 
mai ales la cele extrem de mici (mi- 
cronuclee) — ca albinele să nu poată 
produce căldura necesară în vederea

eclozionării mătcii din botcă. De ase
menea, nu este sigur că matca se va 
ecloziona şi va fi fără cusur, căci nu 
s-a făcut în prealabil alegerea mătcii 
după aparenţe.

Aceste nuclee sau stupuşori de îm
perechere sint de mare folos căci pre
zintă multiple avantaje: o mînă de 
albine acceptă totdeauna cu mai multă 
uşurinţă o matcă virgină, decît colo
nia cu o populaţie mare; controlul 
împerecherii şi apoi retragerea mătcii 
împerecheate din micul nucleu se fac 
incomparabil mai uşor; cere puţină 
suprafaţă de teren pentru amplasarea 
lor, putînd fi aşezaţi rar, şi deci îna
poierea mătcilor din zborul de împe
rechere, este mai sigură. în cazul sta
ţiunilor de împerechere cind în ace
eaşi zi fac zbor de nuntă zeci şi chiar 
sute de mătei, materialul biologic 
folosit în această operă este mult re
dus, şi este deci economic, iar preţul 
de desfacere a mătcilor este mai mic.

între principalele neajunsuri ale 
stupuşorului de împerechere, cităm: 
este fără folos într-o perioadă rece; 
mica comunitate are nevoie de supra
veghere continuă, de ajutor, de hră
nire. Adeseori, în timpul şi după îm
perechere, albinele împreună cu matca 
îl părăsesc. Nu se poate stabili cali
tatea unei mătei, căci micul nucleu nu 
are spaţiu suficient pentru dezvoltarea 
lui normală.

în practica apicolă se întîlnesc nenu
mărate feluri de stupuşori de împere
chere. Va trebui ca în cel mai scurt 
timp să se treacă în această direcţie 
la standardizarea materialului.

Dintre toate aceste tipuri se pare că 
cel mai simplu este cel al lui Z a n- 
d e r, numai cu o singură ramă mică. 
Cu acesta controlul împerecherii se 
face fără a fi nevoie de deschiderea lui. 
Ambii pereţi laterali au şi dubluri din 
sticlă. Aceştia glisează în nuturi, ast
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fel că pot fi scoşi cu uşurinţă atunci 
cind trebuie. Suprafaţa interioară a 
fagurelui este de 190 X 102 mm, iar 
spaţiul util pentru hrană de 148 x 
55 X 45 mm, in care încap circa 500 g 
pastă de zahăr cu miere. El poate fi 
folosit la împerecherea industrială a 
mătcilor. Ca defect, reţinem faptul că 
are o singură ramă, deci este mai nepo
trivit din punct de vedere biologic 
vieţii albinelor.

Mai există o categorie de stupuşori 
pentru împerechere, cei mai mici, 
cărora li se mai spune pe scurt mi- 
cronuclei, care sînt astfel calculaţi 
că să aibă numai atîta albină cîtă 
este necesară din punct de vedere biolo
gic ca să constituie o unitate, adică 
albinele să nu se creadă în stare soli
tară. Pentru aceasta este nevoie de 
cel puţin 50—60 albine. La această 
categorie este recomandabilă colivia 
de iernare a mătcilor în afara ghemu
lui, pe care S.C.A.S. a folosit-o cu 
rezultate bune la împerecherea lor.

Ele se populează cu 50—60 de albine, 
aşa cum se arată la locul respectiv. 
V.n. Matcă, creştere; popularea micro- 
nucleelor — fecundarea mătcii.

Stupuşor de împerechere (Z a n d e r)

Ramă pliantă cu balamale mici pentru 
stupuşorul de împerechere tip Fota

STUPUŞORUL ROMÂNESC DE ÎMPERE
CHERE. Un bun stupuşor de împere
chere în care poate şi ierna o matcă cu 
250—300 g albină, este unul de pro
venienţă românească, inventat de 
apicultorul F o t a  I. din Tr. Severin.

El este alcătuit din trei rame îngus
te, prinse una de alta cu mici bala
male, iar cînd sînt întinse măsoară atît 
cît o ramă Dadant sau multietajat. 
Ramele ocupă un spaţiu necesar plus 
un loc alăturat unde stă hrănitorul; 
deasupra este spaţiu pentru o colivie 
cu matcă.

Partea practică a acestui nucleu de 
împerechere este că în el încap pînă 
la 500 g albină; matca poate începe 
ouatul în diviziunea din mijloc; în 
celelalte două diviziuni marginale albi
nele pot face rezerve de hrană; nucleul 
bine organizat în toamnă poate ierna, 
aşezînd patru asemenea nuclee într-o 
ladă corespunzătoare cu urdinişuri 
inversate, pusă deasupra unei colo
nii puternice. El poate ierna şi indivi
dual într-o cameră cu o temperatură 
constantă de 4—5°C. In primele săp- 
tămîni ale primăverii albinele din 
stupuşor primesc o hrănire stimulentă, 
mătcile tinere extind puietul pe rama 
din mijloc; în curînd se organizează 
refacerea roiurilor temporare ce au 
fost unite cu coloniile de bază în toam
nă; rama cu puiet şi albine extinsă cu 
ajutorul balamalelor se introduce sus, 
într-un corp de stup aparte, la stupii 
verticali, sau alături la cei orizontali. 
Lîngă ea se mai dă un fagure cu puiet
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Stup de observaţie

şi albina din colonia de bază, plus una 
cu hrană şi astfel roiul stolon temporar 
este gata făcut.

STUPUL DE OBSERVAŢIE este un o- 
biect de studiu pentru apicultorii 
începători, elevii şcolilor de api- 
cullură sau cercetătorii care urmăresc 
probleme în legătură cu viaţa de inte
rior a unei colonii.

El este alcătuit dintr-o cutie înaltă 
■şi îngustă care cuprinde trei rame de 
cuib cu albinele acoperitoare şi matca 
respectivă. Ramele slau suprapuse cu 
spaţiu normal de circulaţie între ele. 
Deasupra lor se află un rînd de sec
ţiuni cu miere, separate de cuib prin- 
tr-o îngustă gratie Hannemann. Cei 
doi pereţi laterali sînt din geam dublu, 
«cu un spaţiu de 8 mm între suprafaţa 
fagurilor şi sticla geamurilor.

Unul din pereţii de sticlă este fix; 
cel de-al doilea este mobil, fiind prins 
în trei balamale avînd un cîrlig de 
închidere. Umeraşele ramelor sînt din 
fier-balot pentru a nu fi propolizate 
de suporţii pe care se sprijină. în ambii 
pereţi înguşti se află două orificii de 
ventilaţie prevăzute cu pînză metali
că. în partea de jos a unuia din aceşti 
pereţi înguşti se află urdinişul, lat de
25 mm şi înalt de 7 mm.

La fund se găseşte un orificiu de 
ventilare. Capacul stupului de obser
vaţie este telescopic şi acoperit cu car
ton gudronat.

Pentru ca razele soarelui să nu ridice 
anormal temperatura interioară, stupul 
stă la umbră iar geamurile laterale 
sînt protejate cu jaluzele ce se pot în
lătura uşor cînd se fac observaţiile 
necesare.

STUPUL PRESAT, din paie sau pa
pură este apreciat mult de apicul
tori, din mai multe puncte de vedere: 
este uşor, solid, ieftin, rău conducă
tor de căldură, vara ţine răcoare iar 
iarna păstrează căldura mai bine în 
comparaţie cu cel de scîndură. în pri
măvară însă activitatea albinelor por
neşte ceva mai tîrziu cu cîteva zile.

Se recomandă folosirea unei prese 
simple, cea a polonezului Z. K o p- 
c z y n s k i, cu care se lucrează doar 
cîte un singur perete de paie sau pa
pură presată între două leaţuri de 
6/4 cm ce se îmbină în pană cu ceilalţi 
pereţi vecini. Fixarea pereţilor se 
face cu cîte un cep de lemn la fie
care colţ al leaturilor, ceea ce îngă-

Presă pentru presat pereţii detaşaţi ai 
stupului construit din paie presate
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duie o rapidă înlocuire a unui perete 
deteriorat de timp.

Presa este la fel ca cea de făcut sal
tele pentru stupi: la baza ei se pune 
leaţul de jos al peretelui; peste el se 
presează paiele. Atunci cînd ajung la 
înălţimea dorită, se aşază leaţul supe
rior; el se fixează provizoriu cu două 
cuie ce intră în cornişele laterale ale 
presei, iar legarea leaţurilor cu paiele 
presate între ele se face cu 5 scoabe 
de sîrmă galvanizată de 1 mm grosime.

Cînd cei patru pereţi sînt gata, ei se 
încheie la colţuri „în pană“ ; leaţul 
mai lung intră in îmbucătura leaţu- 
lui scurt. Atunci se fixează la locul 
de îmbinare cu cepi şi astfel pereţii 
sînt definitiv încheiaţi. Pentru conso
lidare se pun colţare exterioare şi se 
îmbracă cu două scîndurele îmbinate 
în unghi drept. Leaţurile din faţă şi 
spate au cîte un falţ de 16 mm adîn- 
cime, care formează scaunul de reazem 
al umeraşilor ramelor ce stau în stup, 
în pat rece. Fundul şi capacul se fac 
din scindură, la fel ca la ceilalţi stupi.

STUPUL PEPINIER era, pînă acum 

două decenii, mult folosit. Orice 
stupină avea cel puţin cîte 2—3 stupi 
pepinieri, după modelul lui Maison- 
neuve. Acum şi stupii obişnuiţi pot 
fi folosiţi ca pepinieri, sînt mai uşor

Stup pepinier (Maisonneuve)

Cum se încheie pereţii detaşaţi la stupul 
construit din paie presate

de mînuit şi primesc căldură de la co
loniile puternice peste care sînt aşe
zaţi. E i servesc la creşterea, împere
cherea şi întreţinerea mătcilor, care 
pot ierna în condiţii bune fiind înve
cinate cu altele sub acelaşi acoperiş. 
Un rol deosebit îl au aceşti stupi pe
pinieri de cînd se aplică metoda nu
cleului ajutător în acelaşi stup cu 
colonia de bază. Cînd marele cules 
este aproape, iar cele două unităţi se 
unesc pentru a forma o colonie de pro
ducţie puternică, una din mătei se 
scoate cu doi faguri cu puiet plus 
doi cu hrană şi se pun în stup aparte 
unde matca îşi continuă activitatea 
nestînjenită. Cum însă un astfel de 
nucleu este prea mic pentru un corp 
de stup, se adună sub acelaşi capac
3—4 astfel de nuclee, formînd un 
stup pepinier. Cînd culesul a trecut, 
colonia de bază se restrînge şi nucleul 
îşi reia vechiul domiciliu.

Peste iarnă se păstrează în aseme
nea stupi o serie de mătei care vor în
locui pe cele pierdute în iarnă. Fie
care compartiment la exterior este 
vopsit variat, avînd şi cîte un număr 
de ordine. Acesta este înscris şi pe 
podişorul fiecărui nucleu, pentru ca 
atunci cind crescătorul lucrează la 
unul din nuclee, să ştie la care face
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operaţia respectivă, fără a mai privi 
la exterior.

Fiecare nucleu din pepinieră are 
scîndurica lui de zbor, vopsită variat 
şi cu desene schimbate. Ele constituie 
puncte de reper pentru mătci, cînd se 
înapoiază din zborul lor de împere- 
chere.

Fiecare podişor are cîte un orificiu 
cu diametrul de 70 mm, prin care se 
poate hrăni nucleul la nevoie.

Capacul este telescopic, îmbucînd de 
jur împrejur corpul stupului cu 25 mm, 
rezemîndu-se pe patru şipci puterni
ce, prinse în interior cu holşuruburi 
solide. Capacul va avea în părţile 
laterale două deschideri largi prevă
zute cu pînză metalică pentru ca în 
timpul transportului să se statorni
cească prin ele un curent de aer, pen
tru eliminarea celui cald ce iese prin 
pînza metalică a podişorului.

STUPINĂ sau prisacă este locul 
unde stau aşezaţi stupii. Aşezarea 
aceasta are un caracter de permanenţă 
şi altul de provizorat. Caracterul de 
permanenţă îl constituie aşa-zisa „va
tră sau stupina de bază“, ce are în ju 
rul ei o gospodărie bine întemeiată. 
Localitatea aleasă Sn acest scop tre
buie să aibă asigurată o bună bază 
meliferă, V.n. Este absolut necesar ca 
în primăvară să fie în juru-i un cules 
de întreţinere, iar în vară un cules prin
cipal care să dea o producţie bună. O 
astfel de stupină permanentă va trage 
multe foloase dacă apicultorul orga
nizează alături şi un lot apicol cu 
cele mai bune plante melifere, a cărui 
întreţinere şi cheltuieli sînt recupera
te din seminţele recoltate şi distribuite 
la beneficiari.

Vatra stupinei va fi ferită de acce
sul animalelor şi păsărilor de curte. 
Un gard de scîndură va fi totdeauna 
şi un bun adăpost contra vîntului do

minant. O perdea de protecţie din 
glicină deasă şi înaltă va fi mai bună.

Un foarte bun arbore pentru gardul 
viu al stupinei este Maclura auran- 
tiaca, V.n., care, deşi creşte obişnuit 
prin ţările calde, a fost adus şi în ţara 
noastră special pentru a face cu el 
garduri v ii; arborele este în acelaşi 
timp şi melifer.

Stupina de bază este înzestrată cu 
laborator, magazii sau dulapuri în 
care se păstrează faguri cu miere de 
rezervă sau goi gata clădiţi, inventarul, 
termostat pentru întreţinerea mătei
lor. în laborator se extrage mierea 
care se cere să rămînă la o căldură 
potrivită pentru a cristaliza cît mai 
tîrziu. într-o încăpere alăturată se 
poate organiza un mic atelier pentru 
mici reparaţii.

Pentru stupii de rezervă şi alte ma
teriale, stupina de bază trebuie să 
aibă un şopron sub care, toate acestea 
stau ferite de intemperii.

La o depărtare de cîte 1 km în rază 
faţă de stupina centrală, sînt vetrele 
pe care stau cel mult 40—45 stupi tot 
cu caracter de permanenţă.

Stupina aflată în deplasare are un 
caracter de provizorat. Acolo apiculto
rul are o mică locuinţă improvizată 
pentru adăpostul său cît şi pentru lu
crări ce nu pot fi făcute în aer liber. 
Aceasta este cabana demontabilâ, V.n. 
Ea se aşază ori în mijlocul vetrei, ori 
la o margine a ei; uşa cabanei se va 
deschide totdeauna Bpre stupină. Este 
bine ca această cabană să fie aşezată 
la umbră, căci vara, cind soarele o 
încălzeşte puternic, nu se poate sta în 
ea din cauza temperaturii ridicate di
năuntru. Lîngă cabană se aşază în 
partea cea mai expusă la soare topi- 
torul solar. Tot aproape de cabană se 
pune şi cîntarul pe care stă stupul de 
control cu cea mai bună colonie din 
prisacă.
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în apropiere, şi în locul cel mai înso
rit, se aşază adăpătorul. V.n. în  stu
pinele unde se fac şi observaţii asupra 
mersului timpului, pentru controlul 
temperaturii şi alte însemnări meteo
rologice, apicultorul aşază la umbra 
cabanei un termometru şi un barome
tru. El notează zilnic datele obţinute, 
cît şi cele fenologice în legătură cu 
apariţia şi terminarea înfloritului 
plantelor din zona respectivă.

Un loc bun pentru stupină este pă
durea. Acolo se găsesc poieni însorite, 
înconjurate de masivul păduros, unde 
albinele, fiind ferite de vînturi reci, 
pot ieşi pe orice timp la cules, ceea 
ce prezintă o mare însemnătate pentru 
producţie. Stupinele aşezate în locuri 
deschise, în care albinele sînt silite să 
rămînă în stup cînd bate un vînt de 
o oarecare tărie, în general nu sînt 
rentabile.

Stuparul, în alegerea locului stu
pinei sale, se va feri să o aşeze în veci
nătatea apelor întinse, lacuri sau flu
vii, căci multe albine, pentru a înfrun
ta curenţii de aer, zboară la suprafaţa 
apei şi atunci, orice val cît de mic, le 
prinde şi le îneacă.Prisaca nu se aşază 
niciodată în preajma fabricilor de pro
duse zaharoase sau chiar de zahăr, căci 
albinele avide de dulciuri vin grămadă 
şi se îneacă in masa fluidă a zahărului 
supus fabricaţiei. Se va evita, de ase
menea, şi apropierea combinatelor 
unde se tratează minerale feroase, căci 
albinele se intoxică cu arseniat şi cu 
fior V.n. Toxicoza, care se degajă sub 
formă de pulbere foarte fină, conta- 
minînd terenul şi florile pe o suprafaţă 
în rază de 3 km. De asemenea, apropie
rea stupinelor de uzinele ce prelucrează 
aluminiul dă intoxicaţie albinelor prin 
fluor (A. M a u r  iz io).

Nici lingă drumurile prea circulate 
nu este bine să se aşeze stupina; albi

nele, în anumite condiţii, devin iras
cibile şi atacă trecătorii sau anima
lele de transport. Pentru a înlătura 
enervarea albinelor, se va evita şi 
aşezarea stupinei într-un loc cu de
sime mare a crengilor copacilor, care 
le sileşte să se strecoare greoi pînă la 
urdiniş.

Locurile bîntuite de musca seno- 
t a i n i a ,  v i e s p i  (mai ales lupul 
albinelor) trebuie evitate, căci irită 
albinele şi le fac mult rău. V.n. Dău
nătorii.

Aşezarea stupinei într-un defileu 
îngust, unde circulă mereu curenţii 
reci şi repezi, dăunează coloniilor iar 
iarna se adună acolo aerul cel mai rece. 
La fel este şi atunci cînd soarele bate 
direct în urdinişurile stupilor, supraîn
călzind populaţia. O astfel de aşezare 
a stupinei trebuie corectată, orientînd 
stupii cu urdinişurile spre est, vest 
sau chiar nord. După observaţiile au
torului, stupii care stau cu urdinişu
rile spre nord, dau cel mai redus pro
cent de roiuri V.n. Umbrirea stupilor.

O bună aşezare a stupinei este şi la 
marginea pădurii, spre partea estică, 
cu urdinişurile în această direcţie, 
căci astfel stupii sînt umbriţi o mare 
parte din zi, mai ales vara în stupări- 
tul pastoral. O astfel de alegere a 
vetrei stupinei nu este de sfătuit pen
tru primăvară, căci albinele au multă 
nevoie de soare care să le încălzească 
pereţii stupilor, fapt ce le ajută la 
extinderea cuibului şi la lupta contra 
nosemozei. într-o atare situaţie este de 
preferat aşezarea stupinei în pastoral 
pe marginea dinspre sud a pădurii. 
Dacă ea rămîne acolo şi pentru vară, 
atunci cînd sursele de nectar sînt in 
continuare, va fi uşor stuparului să 
tragă înapoi, la umbra pădurii, toţi 
stupii într-o singură noapte, aşezîndu-i 
exact în aceeaşi ordine, la aceleaşi 
distanţe unu1 de celălalt şi rînd pe
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rînd. Dimineaţa cînd albinele vor pleca 
la cules îşi vor forma noi reflexe con
diţionate faţă de schimbarea survenită 
şi totul va decurge în linişte şi ordine.

Cine nu poate avea o stupină um
brită natural în timpul verii, poate 
face anumite dispozitive mobile aşe
zate deasupra stupilor, care să-i um
brească în orele calde ale amiezii.

Unii apicultori chiar plantează în 
prisacă viţă de vie agăţătoare la 2 m 
departe şi lateral de stupi, viţă care 
este întinsă pe spaliere înalte. Alţii 
însămînţează alături de stupi sorg, 
floarea-soarelui sau porumb, puse în 
grupe, plante care udate cresc repede, 
se înalţă mult şi ţin umbră. în atare 
situaţie este bine ca grupele de plante 
să fie variate ca specii în intercalarea 
lor dintre spaţiile stupilor. în felul 
acesta albinele vor avea şi puncte de 
reper distincte la înapoierea spre 
stupină ca să nu rătăcească de la stup 
la stup ca atunci cînd aceleaşi plante 
grupate, vor prezenta un peisaj ab
solut uniform.

Locurile prea umbrite sau cele joase 
şi umede nu sînt bune pentru aşe
zarea unei stupine. Acolo, stupii vor 
putrezi repede, iar albinele vor su
feri de diferite micoze, V.n. Răceala 
umedă a acestor locuri frînează dez
voltarea cuiburilor, întîrzie munca 
albinelor care nu pot porni la lucru 
prea de dimineaţă şi se opresc curînd 
spre seară; aceasta se va răsfrînge 
implicit asupra producţiei.

în  aşezarea stupinei apicultorul va 
ţine seamă de situaţia cîmpului sau 
pădurii ce va da producţie mare de 
nectar, mai ales dacă acest loc este 
pe un versant înalt de deal sau munte. 
Autorul îşi aminteşte de stupina sa 
care a fost împărţită în două la un 
cules de la tei în 1947 la masivul 
Pecineaga. Cea din vale a dat o pro
ducţie cu 40% mai mult faţă de cea

din deal. Albinele cu greu urcă la 
zbor cu guşa plină, pecîndcele din 
vale uşor coboară la stupii lor cu 
încărcătura grea a guşii sau a coşu- 
leţelor. Deci să se prefere aşezarea la 
poalele colinelor cu un cules de pe 
versanţi înalţi.

Nici în preajma locurilor prea zgo
motoase nu este bine să se ţină stupii.

Se cunosc cazuri cînd stupinele au 
fost ţinute iarna în oraşe, pe străzi 
pavate cu piatră şi cînd albinele au 
suferit mult din cauza circulaţiei ac
tive a căruţelor, al căror zgomot 
mergînd pe pavajul de piatră se trans
mitea prin pămînt la coloniile din 
ghem. în primăvară ele au ieşit cu 
diaree, fenomen care a slăbit mult 
coloniile de albine.

în alegerea locului unei stupine des
chise, apicultorul să ţină seamă de di
recţia predominantă a vîntului care 
este primejdios pentru albine, mai ales 
în perioada de iarnă şi primăvară. Stu
pina să fie aşezată pe versant cu ex
punere sudică, care apără stupii de 
vijeliile crivăţului, fiind o protecţie 
naturală pentru albine. O perdea de 
protecţie, deasă de cel puţin zece rîn- 
duri de arbori, va da o deplină sigu
ranţă iarna de bun adăpost, pentru stu
pii iernaţi afară. O dată stabilit locul 
stupinei, se curăţă terenul de buruieni, 
se nivelează, formîndu-se aşa-zisa „va
tră a stupinei“ , unde urmează să se 
aşeze stupii. La o margine a vetrei nu 
trebuie să lipsească cîteva straturi cu 
flori aromatice: mătăciunea, isopul, 
lămiiţa, levănţica etc., pe care apicul
torul le foloseşte la unirea coloniilor 
cît şi în timpul roiştei. Asemenea 
plante nu se pun în faţa stupilor sau 
între rîndurile de stupi, căci s-a con
statat că puternicul lor parfum, pă- 
trunzînd în stupi, uniformizează miro
sul ce fiecare colonie îl are, ceea ce
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duce uşor la declanşarea furtişagului 
între albine, în perioadele cînd nec
tarul lipseşte în împrejurimi. Locu
rile unde urmează să se aşeze fiecare 
stup vor fi curăţate de iarbă sau, mai 
bine, aceasta să fie distrusă cu un 
erbicid. în lipsa acestuia, se poate 
folosi cu bune rezultate, sarea obişnuită, 
în soluţie de 30 —40 g la litru. După două 
stropiri iarba nu mai apare. în restul 
stupinei, iarba se coseşte regulat, pentru 
a nu se adăposti în ea diferiţi dăună
tori ai albinelor: şopîrle, broaşte etc.

Planul stupinei. Aşezarea în prisacă 
a stupilor trebuie să fie variată, al
binele fiecărei colonii fiind silite să 
aibă direcţia de zbor puţin oblică 
faţă de stupul vecin; un stup are urdi
nişul cu faţa spre est, cel din dreapta 
puţin oblic spre sud, cel din stînga mai 
înspre nord-est etc.

A lţi stupari preferă aşezarea stupi
lor în grupe de trei, cu diferite direc
ţii de zbor. E i sînt astfel aşezaţi spre 
a lăsa stuparului un spaţiu de lucru. 
Cine are stupi multietajaţi, care se 
înalţă cu cîte 5—6 corpuri, preferă o 
astfel de aşezare a stupilor în prisacă, 
căci ei se adăpostesc de vînt puternic 
unii pe alţii.

Stupii se aşază în prisacă pe mai 
multe rînduri. în acest caz aşezarea 
se va face în formă de şah. Distanţa 
între stupi pe rînd, dacă spaţiul îngă
duie, este de 3 m, iar rîndurile între

ele la 5—6 m. Aşezarea in şah lasă 
albinelor un spaţiu de zbor in faţa 
urdinişului de 10—12 m. Cum ei 
trebuie să fie vopsiţi în culoarea verde, 
galben, albastru, culorile variază; 
asCTeT orientarea albinelor se va face 
mult mai uşor şi sigur. Rătăcirea lor 
de la stup la stup va fi evitată. Cînd 
stupii sînt prea apropiaţi şi vopsiţi 
in culori uniforme, iar aşezarea este 
prea simetrică proporţia de albine 
rătăcite este de 5—45%. Este bine ca 
pe capace sau pe faţa frontală a stupi
lor să fie desene geometrice variate.

Stupii stau în prisacă pe ţăruşi, 
scaune mobile sau postamente la 
20—25 cm de la pămînt. Sînt de pre
ferat cele din urmă, în care, iarna, se 
pun frunze uscate care ţin fundul cald, 
ferit de răceală şi umezeală.

în faţa fiecărei scînduri de zbor stă 
înclinată şi rezemată cu un capăt de 
pămînt o planşetă de aterizare. Ea 
are rostul ca albinele care vin din zbor 
spre stup şi care cad pe pămînt în 
faţa lui, să se poată urca pînă b u s . 

Este un ajutor preţios ce se dă albinelor 
obosite şi care, în primăverile reci, 
adesea nu mai au puterea să-şi reia 
zborul. De asemenea, în faţa fiecărui 
stup, pe o suprafaţă de 1 m2 se presară 
un strat de nisip care constituie aşa- 
zisa oglindă a stupului. în regiunile 
inundabile, de baltă, stupii se aşază 
pe leaţuri ce stau pe ţăruşi înalţi
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de 1,5—2 m, pentru ca apa din ză- 
poare (inundaţiile dezgheţului) să nu-i 
înece. Cînd pericolul trece, stupii sînt 
coborîţi pe pămînt şi astfel se poate 
lucra la ei.

Poziţia stupului pe ţăruşi sau pos
tament trebuie să fie totdeauna puţin 
aplecată înainte spre scindura de zbor, 
pentru a înlesni scurgerea apei din 
ploi şi a celei condensate în stupi din 
vapori în timpul iernii. Planul de aşe
zare a stupinei se înscrie de stupar pe 
dosul copertei registrului de stupină, 
unde se înseamnă fiecare stup pe care 
anume rînd se află şi în ce vecinătate. 
In felul acesta, mai ales cînd stuparul 
are mulţi stupi iar lucrările ce se fac 
sînt numeroase, variind de la colonie 
la colonie, el verifică planul stupinei, 
mergînd direct la stupul respectiv, 
fără a-şi pierde timpul. Cum stupii au 
numere în serie de la 1 — 100—150 etc., 
el face mai întîi o înşiruire de la
1 la 150 a numerelor şi, trecînd apoi 
între rinduri înscrie, în tabel rîndul 
în care se găseşte fiecare stup.

. Mai ales cei care fac apicultură pas
torală au absolută nevoie să întoc
mească imediat ce au ajuns la noul loc 
un astfel de plan a aşezării coloniilor, 
căci sint piese numerotate ridicate de 
la stupi înainte de plecare, piese ce

Stupină mobilă

trebuie puse, la stupii respectivi» 
imediat după sosire pe locul nou-

STUPINĂ MOBILĂ. Unii apicultori au 
stupină mobilă, cu stupi fixaţi pe plat
forme remorcate. Cind vor să deplaseze 
stupina, leagă camionul de un tractor 
sau alt mijloc de tracţiune şi, fără a 
închide seara urdinişurile transportă 
noaptea stupina. Dacă locul destinat 
este departe şi l-a prins ziua, el poate 
opri camionul puţin mai departe de 
drum, stînd pe loc pînă seara, cînd 
pleacă din nou pînă la locul ales. O ast
fel de stupină mobilă, cu stupii fixaţi 
pe platformă, va avea stupii vopsiţi 
variat şi despărţiţi între ei cu panouri 
care, şi ele, vor fi vopsite cu culori va
riate, cu semne distinctive, pentru ca 
albinele să le poată bine memora. 
Camionul va trebui să fie tras la poala 
unei păduri, pe o lizieră sau plantaţie 
de protecţie. In caz că nu este posibil, 
se pun pe rîndul superior de stupi nişte 
rogojini sprijinite la margini cu lemne 
oblice, ca să ţină umbră stupilor. 
Aceştia trebuie să aibă dispozitive 
pentru o ventilare cît mai activă. 
Cabana stuparului nu poate fi montată 
pe aceeaşi platformă pe care stau stu
pii. Ea este remorcată separat şi în cu
prinsul ei încape tot bagajul stupinei.

Dacă într-adevăr astfel de stupini 
mobile înlesnesc pe stupar scutindu-l de 
munca grea a încărcării şi descărcării 
stupilor, putînd să se mute repede 
şi des după floare — ceea ce este în 
sprijinul producţiei — ele au şi ne
ajunsuri serioase. în primul rînd, o 
astfel de stupină cere o Investiţie în
semnată. Apoi, cu o astfel de încăr
cătură, nu se poate călători pe orice 
fel de drumuri, căci riBcă să se răstoar
ne, şi nici nu se poate pătrunde la 
nevoie pe drumurile din păduri. Ade
seori este nevoie şi de un autoca
mion unde se pun bagajele şi în care
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călătoreşte stuparul cu familia. Cînd 
stupina mobilă are propriul ei mijloc 
de tracţiune, investiţia este foarte 
mare, căci se imobilizează o sumă 
prea mare pentru a face numai cele
4—5 drumuri dus şi întors într-un an. 
în al doilea rînd, într-un astfel de sis
tem de exploatare apicolă, stupii stau 
prea apropiaţi. în felul acesta se pot 
transmite uşor diferite boli molipsi
toare, măteile se rătăcesc deseori în 
zborul de împerechere, căci greşesc 
la înapoiere drumul şi pier, iar stupa
rul lucrează cu oarecare stinghereală 
la controlul şi la diferitele operaţii cu 
stupii săi. Apoi stupina aceasta, cu 
stupi fixaţi nu poate fi orientată tot 
timpul anului în poziţie optimă pen
tru toate coloniile, căci dacă o parte 
din stupi stau cu faţa la sud, ceilalţi 
stau cu faţa la nord, sau dacă prima 
este la răsărit, a doua este la apus, deci 
50% din ei ocupă poziţii nepotrivite 
pentru buna dezvoltare a coloniilor.

STUPINĂ tNCHISĂ. Unii apicultori, 
din cauza lipsei de spaţiu pentru 
stupină, îşi construiesc — mai ales 
la oraşe —adăposturi fixe, unde stu
pii stau în interior pe lîngă pereţi, 
cu urdinişurile îndreptate spre exte
rior; este aşa-numita stupină-pavilion.

Această stupină-pavilionară are şi 
foloase şi neajunsuri; dintre cele 
dintîi putem înşira: economia de 
spaţiu, siguranţa că nimeni nu um
blă la stupi, coloniile stau primă
vara la adăpost şi deci cuiburile se 
dezvoltă bine, iar apicultorul poate 
cerceta oricînd stupii ce sînt feriţi 
de atacul albinelor hoaţe. Neajun
surile sînt însă la fel cu cele arătate 
anterior, cînd s-a scris despre stu
pina mobilă pe camion. în plus, o 
astfel de stupină, legată în per
manenţă de loc trebuie să aibă asi
gurată o bază meliferă bună şi cu 
floră eşalonată de-a lungul sezonu

lui activ. Altfel, dacă albinele vor fi 
silite să zboare la mari depărtări 
pentru nectar şi polen, ea devine cu 
totul nerentabilă. Baza meliferă tre
buie să fie cît mai aproape posibil, 
căci este stabilit acum că, dacă o stu
pină este distanţată de sursa de cules 
numai la 600 m, activitatea şi rentabi
litatea ei este cu 32% mai mică faţă 
de una care stă în preajma bazei 
melifere.

SUBSTANŢA DE MATCĂ SINTETICĂ
poate fi obţinută prin extracţia 
celei naturale folosită fiind la 
inhibarea instinctului de roire, cît 
şi la frînarea bezmeticirii unei co
lonii orfane. Extractul se prepa
ră după indicaţiile prof. J o r d a n  
în modul următor: se iau 20 de 
mătci tinere abia eclozionate din bot
cile de roire, care se ţin două zile In 
colivii de protecţie, V.n., în stupul cres
cător, dîndu-li-se puţină miere în 
orificiul de la fundul coloniei. Albinele 
doici le alimentează, iar ovarele li se 
maturizează în acest timp. Mai bune 
în acest scop sînt măteile tinere aflate 
în „căldurile rutului", care se prind 
cu curse speciale la urdinişul nucleelor 
de împerechere, în momentul în care 
ele vor să iasă.

Se prepară mai întîi, într-o sticluţă 
de farmacie, o soluţie din 2% lanolină 
pură chimic, dizolvată în eter sul
furic pur. în prealabil se introduc în 
sticluţă măteile, turnîndu-se peste ele 
soluţia în cantitate de 2 cm3 de fiecare 
matcă închisă. Deci pot fi introduse 
acolo un număr mai mare de mătci, 
în care caz soluţia este în raportul ară
tat mai sus. Se lasă să macereze 14 zi
le. Atunci se scot pe rînd cadavrele 
cu o pensetă, lăsînd să se scurgă bine 
din ele soluţia. Sticluţa se lasă des
chisă pentru ca eterul să se evapore. 
Pe fund rămîne lanolina cu substanţa
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de matcă concentrată. Atunci sticluţa 
se închide, iar preparatul se păstrează 
bine mulţi ani. Se foloseşte cînd este 
nevoie luînd cu o pipetă numai cîte 
o picătură.

SUGELUL, urzica albă, urzica 
moartă, L a m i u m  a lb u m  L., plantă 
vivace din familia L a b ia ta e ,  are tu l
pina în patru muchii, culcată la bază 
şi apoi ridicată, acoperită cu perişori 
cu frunze crestate, adeseori pătate cu 
alb; florile plantei au culoarea albă. 
Se aseamănă în totul, afară de culoare, 
cu L a m i u m  p u r p u r e u m , sugelul roşu, 
precum şi cu G aleobdolon lu te u m ,  suge
lul galben. Toate bune melifere. Cea 
mai însemnată din toate şi foarte răs- 
pîndită la noi este sugelul roşu. Este 
o plantă scurtă, ce nu creşte mai mult 
de 10—25 cm, cu frunze peţiolate, 
opuse, creţe, ovale în formă de inimă, 
cu florile purpurii, axilare, ce au 
caliciul tubular mărginit de trei 
lobi. Mirosul său este neplăcut, dar 
dă mult polen şi nectar, de la 
0,70—1,78 mg de fiecare floricică, 
cu o concentraţie de zahăr de 35%. 
Producţia de miere la hectar este 
de la 50 la 100—180 kg. înflorirea 
începe din vreme, o dată cu căl

dura primăverii. Obişnuit, la 1 apri
lie o găsim înflorită. Creşte prin vii, 
livezi şi mai ales în pădurile de sal
cim, la care apar tîrziu frunzele, adică 
tocmai cînd floarea are timpul nece
sar să ajună la maturitate şi să-şi coacă 
seminţele, după care apoi dispare. în 
anul următor, din seminţele mature 
căzute pe pămînt planta creşte şi ro
deşte în îngrăşămîntul vegetal al 
plantei-mamă moarte; de aceea ea 
creşte masiv în covor des.

Albinele duse în pădurea de salcîm 
profită timpuriu de nectarul şi pole
nul proaspăt al acestei plante. Au 
astfel un cules de întreţinere, o stimu
lare naturală, care ajută la dezvol
tarea coloniei. La dispariţia ei apare 
floarea de salcîm şi deci apicultorul 
nu a mai dat albinelor o hrană stimu- 
lentă costisitoare.

SULFUL este un metaloid de cu
loare galbenă, ce poartă şi numele 
de p u c io a s ă , după miroăul său neplă
cut. E l are multiple întrebuinţări 
şi în apicultură, mai ales în contra 
dă u n ă to r i lo r . V.n. care distrug fagurii 
şi produc multe neajunsuri în stupină.

In acest scop se foloseşte un aparat 
denumit a fu m ă to r u l  cu s u l f , V.n., în 
care se suspendă o serie de fitile cu 
pucioasă, din cele folosite de podgoreni 
la sulfatarea butoaielor. Prin aprin
derea pucioasei se degajă bioxidul 
de sulf (S02), care distruge paraziţii. 
Se dau 50 g sulf la 1 m3 de aer.

Folosul şi mai mare al sulfului, sub 
această formă gazoasă de bioxid de 
sulf se evidenţiază în tratarea fagurilor 
infectaţi cu spori de nosemoză, V.n. Cer
cetătorii, observînd că sporii acestei 
boli — sub influenţa acizilor organici 
stabili (2%) — dispar la tratarea fagu
rilor cu acid acetic sau formol, căci 
germenii mor în stadiul iniţial la ieşi
rea lor din microspori, au încercat să
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ajungă la acelaşi rezultat folosind 
acizii minerali, cum sînt cei ai sul
fului aprins în contact cu apa. Rezul
tatele au fost încununate de succes, 
în acest scop sulful se aprinde în came
re de gazare, unde fagurii infestaţi au 
celulele pline cu apă; aceasta absoar
be bioxidul de sulf care, în timpul 
celor trei ore cît ţine gazarea, se trans
formă în acid sulfuros şi hiposulfu- 
ros. Operaţia se mai repetă de trei ori 
la intervale de trei ore fiecare fumiga- 
ţie, în care timp acidul sulfuros din apă
— deşi nestabil — îşi ridică potenţia
lul de fiecare dată, nimicind sporii şi 
germenii nosemozei.

Apoi apa acidulată este eliminată 
prin centrifugare, iar fagurii se spală 
bine cu apă rece de rîu sau robinet, 
ori cu apă caldă într-o baie şi apoi se 
usucă.

Cind se sulfurează mulţi faguri, se 
va folosi sulful în batoane, sfărîmat în 
granule mari de 1 cm. Dacă s-ar folosi 
sulful pulverizat, acesta se ridică oda
tă cu gazele şi se depune pe suprafaţa 
fagurilor, pe care-i deteriorează.

La o astfel de operaţie nu se vor pune 
niciodată fagurii cu miere necăpăcită 
sau din cei care sînt scoşi din centri
fugă şi nu s-au dat încă la lins albine
lor. Mierea din celulele deschise conţi- 
nînd un procent de apă, bioxidul de 
sulf se fixează în ea transformîndu-se 
în acid sulfuros. Aceşti faguri daţi al
binelor pentru ca să consume din ei 
mierea, pot să le provoace grave into
xicaţii. Dacă totuşi au fost supuşi 
fumigaţiei, stuparul îi va pune la us
care într-un pod bine aerisit, unde al
binele nu pot pătrunde, lăsîndu-i 
acolo 10—12 zile pînă cînd, sub acţiu
nea căldurii din pod, bioxidul de sulf 
se volatilizează.

Fumigaţia de sulf se aplică şi în 
timpul iernii fagurilor cu păstură aflaţi 
in depozit sau chiar polenului colec

tat din vară şi păstrat în anumite 
vase. Sînt dăunători periculoşi care-1 
pot distruge, ca G ly c ip h a g u s  dom esl i-  
cus , protozoar microscopic, sau di
ferite ciuperci patogene care se pră
sesc pe fagurii cu păstură cauzînd unele 
boli, cum ar fi perycistimicoza păs
turii, V.n.

Un alt compus al sulfului — floarea 
de pucioasă — se foloseşte în apicul
tură preventiv şi profilactic în diferite 
infestări micotice provocate de ciu
perci. Floarea de pucioasă pulbere se 
presară pe fundul stupului şi afară pe 
oglinda stupului într-un strat subţire. 
Albinele sănătoase nu suferă de pre
zenţa sulfului în pulbere, care, însă, 
celor bolnave, le grăbeşte sfîrşitul.

SULFINA, iarbă de piatră, molotru, 
sufulg, molotru galben, trifoi mare, 
M e l i lo tu s  o f f i c in a l i s  (Desr), plantă 
erbacee bianuală, din familia Legu- 
minosae, are diferite soiuri şi anume: 
sulfina albastră, T r ig o n e l la  co.erulea L ., 
sulfina albă, M e l i lo tu s  a lb u ş  Destr. şi o 
altă varietate a acesteia M e l i lo tu s  a l-

Sulfină albă
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Sulfina galbenă

hus annua Medik. Aceasta din urmă 
s-a obţinut prin selecţie, înflorind 
din primul an de la insăminţare; cele
lalte înfloresc în al doilea an.

Sulfina albă anuală are o tulpină 
înaltă de 0,70 —2,50 m; creşte in tufă, 
mult ramificată, începind aproape 
dela bază, cu frunze trifoiiate, dinţate. 
Florile sale sint albe, dc forma papi- 
lonaceelor, 6tînd în raceme libere, nc 
strînse şi alungite, care emană un pu
ternic parfum de cumarin. înflorirea 
ei de lungă durată care ţine o lună, 
o pune în fruntea plantelor melifere, 
iar cind se cultivă şi varietatea gal
benă care înfloreşte cu trei săptămîni 
înaintea celei albe, albinele au un 
cules neîntrerupt de la sulfină, care 
durează pînă la două luni. Planta 
secretă nectar chiar pe timp rece.

Producţia de nectar la hectar este 
de 200—600 kg, cu 0,16—0,50 mg

nectar în fiecare floricică, avind un 
conţinut de zahăr de 33%. Mierea 
este de calitate excepţională, de cu
loare albă, transparentă, cu un par
fum şi o aromă deosebită; ea cris
talizează cu greu avind un procent 
mai mare de fructoza.

Sulfina creşte pe orice teren; mer
ge bine chiar şi in cele sărăturoase 
pe care le îmbunătăţeşte căci are o 
rădăcină pivotantă care atinge 2 m.

După cercetătoarea Krasikova, 
floarea de sulfină mai are un mare 
folos pentru albine: pe petalele flo
rilor, în polen şi neclar sînt numeroşi 
bacteriofagi care aduşi de albine în 
slup le ajută să se vindece de boala 
loca.

Stuparii care colectează polenul în 
timpul înfloritului sulfinei trebuie 
să fie foarte atenţi ca polenul să nu 
fie cumva umezit de vreo ploaie, căci 
el, fermentînd foarle repede, produce 
o substanţă otrăvitoare — dicuma- 
rina — care provoacă hemofilia, o 
boală a singclui, foarte periculoasă.

Sulfina este totodată o bună plan
tă furajeră plină de substanţe hră
nitoare, bogată in albumină diges- 
tibilă.

SCPOltTUL MOBIL metalic se foloseş
te la deplasarea apropiată a corpu
lui de stup plin cu albine şi miere,
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cind se face controlul coloniei, sau 
este nevoie să se inverseze corpurile 
intre ele. Distanţind uşor cu dăl- 
tiţa apicolă cele două corpuri se 
introduce partea orizontală a su
portului mobil între ele, trăgindu-se 
pe platforma lui corpul superior. Cînd 
lucrarea de control s-a terminat, cor
pul de pe suportul mobil se împinge 
uşor la locul său. Deci pentru stupar 
este un instrument de mare ajutor.

El se compune din două părţi ar
ticulate intre ele; platforma orizon
tală ce este alcătuită din două braţe 
ce au la capete două teşituri care se 
introduc între cele două corpuri des- 
cleiate de propolis cu dăltiţa apico
lă. Această platformă este articulată 
cu două picioare care, stînd în pozi
ţie verticală, foarte puţin înclinată 
in afară, sînt înfipte în pămint şi 
deci pe ele se sprijină întreaga greu
tate a corpului superior tras peste 
platformă.

Picioarele au un dispozitiv teles
copic de înălţare, cînd stupul are 
mai multe corpuri.

Distanţind uşor cu dăltiţa cele 
două corpuri, se afumă pe acolo al
binele, care se retrag intre rame; 
atunci se introduce partea orizontală 
a suportului mobil; se înfig picioa
rele verticale in pămînt şi se trage 
pe această platformă corpul superior. 
Pentru ca să nu cadă albina dintre 
faguri jos pe pămînt, sau eventual 
chiar matca, este bine ca pe platfor
mă să se pună o muşama sau o foaie 
de carton, şi apoi să se aşeze corpul 
superior peste suport.

SUPORT BOTCĂ eBte un dispozitiv de 
formă cilindrică sau cubică pe care 
se lipeşte o botcă artificială. Se mai 
numesc degetare sau dopuri după 
metoda de creştere a mătcilor folo
sită de apicultor.

în metoda Doolittle degetarele sînt 
cilindrice avînd un diametru de 15mm 
şi înălţimea de 10 mm. La un capăt 
are o excavaţie de 0,5 mm în care se 
fixează botca cu o picătură de ceară. 
La celălalt capăt se termină cu un 
guler de 1 mm ce intră într-un ori
ficiu al unei şipci. Şipca are 16 ori- 
ficii.

în metoda Heyrand, Buportul bot
că numit dop este de grosimea unui 
creion. La un capăt are fixată o pană 
ascuţită din tablă sau lemn — pen
tru a-1 fixa pe fagure. Pe capătul opus 
se lipeşte cu ceară celula cu larvă 
scoasă cu ajutorul unei preducele. 
Pe fagure se prind 28 asemenea do
puri.

în metoda lui Orosi Pali se folosesc 
mici cuburi de lemn pe care se lipesc 
celulele cu larve selecţionate tăiate 
dintr-o fîşie de fagure.

SWAMMERDAM JAN OLANDET (1637- 
1685) din Amsterdam, este desco
peritorul primului microscop şi a 
fost cel care a determinat pentru 
prima dată caracterul şi rostul măt
cii in stup, desenînd ovarele ei. El 
a scris „Biblia Naturii41 o foarte 
interesantă lucrare despre anatomia 
albinei, după observaţii foarte juBte 
şi clare, ce le nota dcsfăcind stupi 
primitivi şi observînd viaţa colo
niilor.
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ŞABLON sau modelator 

pentru botcile artificiale se 
confecţionează in formă ci
lindrică din lemn tare cu 
lungimea de 80 mm şi dia
metrul de 8,5 mm. La una 
din extremităţi este rotun
jit.

Cu acest şablon se lu
crează astfel: Intr-un ibric 
de tablă ce stă adlncit in 
altul cu apă fierbinte se 
topeşte ceară de cea mai 
bună calitate, de preferat 
din cea obţinută de la descă- 
păcit. Şablonul Îmbibat cu 
apă, pentru ca ceara să nu 
adere de el, se adinceşte 
pină la 10 mm in ibricul cu 
ceară. Retrăgindu-1 repede 
se lasă să se răcească. 

Operaţia aceasta se repetă de trei 
ori, adîncindu-1 în ceară de fiecare 
dată ceva mai puţin. Este de mare 
importanţă ca marginile botcilor 
să fie cit mai subţiri căci atunci 
albinele le modelează cu uşurinţă. 
Botcile artificiale să nu fie prea 
lungi, căci la scurtarea margini
lor, ele devin groase şi sint accep
tate cu oarecare ezitare de albine.

Şablon 
pentru 

«xecuţia 
<le botei 
artifi
ciale

Pentru a se detaşa botca, se lasă 
să se răcească ceara pe şablon, apoi 
se Btrlnge uşor cu degetele m iin ii 
stingi, iar cu dreapta se răsuceşte, 
şablonul incet pe loc pină cînd botca 
se desprinde de pe el.

Pentru uşurinţa lucrării sc fixează 
5—6 şabloane pe o bară de lemn la 
distanţă de 3—4 mm unul de altul; 
se obţine astfel un număr mai mare 
de botei deodată.

Botcile artificiale se folosesc, li
pite pe şipci sau pe dispozitive de 
lemn, denumite „dopuri11 sau „dege- 
tare“ V.n. Suport-botcă.

ŞICANĂ, este un dispozitiv inge
nios pentru a proteja colonia con
tra hoaţelor. El se ataşază la urdini-

Urdlnis Intrare

4)mm

Şicană pentru combatcrca furtişagului Intre 
colonii
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şui coloniei atacate. Forma dispozi
tivului reiese din schiţa alăturată.

Ctnd un stup este atacat de albine 
hoaţe, dispozitivul se fixează la ur
diniş pe scindura de zbor cu fundul 

In sus şi cu portiţa de intrare a albi
nelor lăsată liberă. Albinele hoaţe 
intrînd prin ea In şicană, sint ne
voite să o ia la dreapta şi să parcurgă 
toată lungimea culoarului, Încon
joară pe la capăt scindurica media
nă şi parcurg iarăşi tot culoarul creat 
dincolo de această despărţituri me

diană, pină ajung la urdin iş şi intră tn 
stup. In acest lung parcurs creat de 
şicană, hoaţele intilnesc zeci de al
bine străjere de care nu pot scăpa, 
sint prinse şi ucise. Dispozitivul se 
lasă la stup citeva ore, sau chiar ziua 
Întreagă. Hoaţele, dacă văd că orice 
Încercare le este zadarnică, renunţă 
la atacarea coloniei respective. Este 
bine ca intr-o stupină să se gă
sească 3—4 asemenea şicane, pen
tru a stăvili de la început orice În
cercare de furtişag.
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TALPA GÎŞTEI, cione, coada leului, 

creasta cocoşului, iarba flocoasă, 
somnişor, Leonurus cardiaca L . plantă 
perenă din familia Labiatae, cu tu l
pină inaltă de 1 — 1,50 cm, în patru 
muchii acoperită cu perişori fini; 
frunzele inferioare In cinci 'colţuri 
lobate, iar cele superioare în trei 
imitind talpa glştei, de unde i-a 
venit şi numele. Florile sale mici, de 
culoare roz, cu un inel de perişori în

Talpa glştei

interior — numai la unele specii — 
stau aşezate ca nişte coroniţe, foarte 
numeroase de-a lungul ramurilor.

Dintr-o singură sămlnţă se formează 
pină in toamnă o tufă care in primul 
an atinge 35 cm. înfloreşte din iu
nie pînă în august, dind o producţie 
mare de nectar. Ea secretă mai cu 
seamă dimineaţa şi seara, cind fie
care floare din inflorescenţă dă de la
0,5 mg pină la 1 mg nectar, cu o mare 
concentraţie de zahăr. Se socoteşte 
că un hectar din această cultură dă 
pină la 200 kg miere, limpede, de 
culoare deschisă, cu gust uşor amă
rui. Planta se acomodează uşor şi in 
terenurile sărăturoase, unde produc
ţia a depăşit chiar pe cea de mai sus.

TEHNICA APICOLĂ (Memento apicol) . 
Tehnica apicolă impărţită pe ano
timpuri este unul din cele mai însem
nate capitole din practica apiculturii.

Pină aici, Întregul material apicol 
a fost repartizat la literele alfabetice 
respective. In acest capitol apicul
torul va afla aplicarea practică a 
acestui vast material în timp, pe luni 

şi sezoane, ca un fel de „memento“ 
care-şi face datoria să amintească
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sluparului ce lucrare are anume de 
făcut.

în general, lucrările apicole au un 
decalaj obişnuit de o lună faţă de în
ceputul anotimpurilor anului. Cele 
de toamnă încep cu luna august; 
iernarea coloniei începe cu luna no
iembrie căci atunci răcelile deter
mină colonia să se retragă în ghem; 
activitatea de reînnoire a cuibului 
cu puiet porneşte in februarie şi de 
multe ori chiar înaintea sfîrşitului 
lunii ianuarie; marele cules este obiş
nuit în mai, deşi această lună face 
parte din cele ale anotimpului pri
măverii, iar sezonul de vară a culesu
rilor se termină la sfîrşitul lunii iu
lie, deşi vara calendaristică se ter
mină o dată cu luna august.

De aceea întocmirea acestui capi
tol al tehnicii apicole are o împăr
ţire pe luni a lucrărilor în raport cu 
viaţa şi activitatea coloniilor din 
prisacă.

Aici se porneşte de la situaţia că: 
o stupină de producţie este numai 
aceea care are colonii puternice din 
toamnă; că ea intră in iarnă cu multă 
albină tinără şi cu matcă nouă ame
liorată şi cu colonii pe care in pri
măvară le stimulează activ, deşi în 
stup sint încă rezerve însemnate; 
că foloseşte culesul timpuriu pen
tru a realiza o primă recoltă înainte 
de culesul principal, ca apoi să treacă 
la cel de salcim, ajunge la fineţele 
de deal, pleacă la zmeură sau zbură
toare la munte, sau rămîne penlru tei 
şi floarea-soarelui în regiunea de cîm- 
pie. Apicultorul va folosi, oriunde 
găseşte culesul natural de toamnă, 
în valea Dunării sau Deltă, ori pe 
culturile insăminţate după seceriş.

Stupăritul staţionar cu stupina ma
re, nu este economic pentru condiţiile 
ţării noastre c&ci resursele melifere 
existente nu sint inepuizabile. Cum

terenurile cu un cules bogat şi con
tinuu sînt rare, stuparul esle obligat 
să înlăture perioadele <le criză, să 
caute mereu locuri cu Horă meliferă 
bogată. Stupinile mari trebuie nea
părat să facă slupărit pastoral. Sta
tice vor rămîne numai slupinilo mici, 
cu 10 — 12 stupi ale amatorilor. Şi 
aceştia, insă, asociaţi, vor putea face 
stupărit pastoral cu o rentabilitate 
asigurată. Cu mătei bune, schimba
te dacă nu anual dar cel mai lîrziu 
la 1,5 ani, înlăturind roitul, dar fo- 
losindu-1 pe cel artificial şi bine di
rijat, stuparul poate să realizeze pro
ducţii însemnate cantitativ şi cali
tativ cu reale beneficii pentru exploa
tarea apicolă.

Comportarea stuparului fa(u de al
bine şi deci mînuirea lor trebuie ex
plicată aici, la tehnica apicolă, îna
inte de a păşi la vreuna din lucrările 
însemnate din anul apicol.

Mînuirea albinelor este abeceda
rul sluparului începător pe care, de 
multe ori, chiar stuparii mai vechi 
nu-1 cunosc prea bine. Zadarnic un 
apicultor cunoaşte toată teoria api
colă, răspunde bine la întrebarea cum 
se face una sau alta din lucrările im
portante, dacă atunci cînd trebuie 
să le aplice nu va avea răbdare, singe 
rece, linişte, stăpinire de sine ca să 
nu irite albinele printr-o compor
tare brutală sau fără rost. Oamenii 
nervoşi, cu mişcări repezite, nerăb
dători, care vor să facă totul in fugă, 
cei care nu pot suporta să vadă cum 
acul unei albine s-a înfipt în mînă 
sau chiar pe faţă; cei ce nu pot să 
rabde usturimea ascuţită a înţepă
turii albinei pînă aşază incet fagu
rele la locul său în stup, pentru ca 
abia atunci să-şi scoată acul, aceia, 
numai după ce-şi vor corecta o ast
fel de comportare, vor putea face 
apicultură. Fiecare meserie, in viaţă,
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are partea ei de greutate, de obosea
lă, de suferinţă. Pentru apicultori, 
durerea acestor înţepături este ca o 
piatră de încercare, o dovadă de stoi
cism, de îndîrjire, de bărbăţie pe care, 
de dragul albinelor lor, o suportă 
cu resemnare. Cei care nu înţeleg 
astfel lucrurile, nu vor avea parte 
de mulţumirea de a vedea cum 
albinele dacă ştii să le minuieşti cu 
răbdare — nu te iau drept un duş
man, nu-ţi fac nici un rău, dacă tu, 
apicultor răbdător şi înţelept te porţi 
ca şi cînd ele ar fi nişte fiinţe apro
piate. Albinele nu atacă decît cînd 
sînt contrariate de ceva ce nu le con
vine. De îndată ce motivul acestei 
iritări dispare, albinele îşi recapătă 
obişnuita lor blîndeţe. O stupină 
atacată de furnici va avea albine iri
tate mereu, pînă ce stuparul le dis
truge; cînd stupii stau lîngă graj
duri, crescătorii de porci, latrine, 
mirosurile neplăcute şi tari irită al
binele care sint atunci rău dispuse. 
Felul cum stuparul se comportă cu 
albinele şi cum le mînuieşte formează 
baza tehnicii apicole descrisă în rin- 
durile ce urmează. Aceste cunoştinţe 
vor înlesni stuparului aplicarea justă 
a tehnicii la timpul oportun şi numai 
in măsura nevoilor, V.n. Tehnica 
apicolă, luna februarie, cunoaşterea 
coloniilor după aparenţă.

Stuparul trebuie să se obişnuiască 
cu înţepăturile albinelor căci cu tim
pul aproape nici nu le mai dă aten
ţie, ci doar va scoate acul din locul 
Înţepat. înţepăturile la faţă sint mai 
dureroase; pentru a scoate mai re
pede şi sigur acul, apicultorul se fo
loseşte de o mică oglindă. Apiculto
rul nu va purta mănuşi; el trebuie să 
aibă mîinile libere, bine spălate, căci 
albinele se neliniştesc de mirosuri 
neplăcute. Unii apicultori folosesc 
substanţe apifuge, V.n., cu care îşi

ung mîinile înainte de a începe lu
crul, sau freacă in palme frunze sau 
flori de mătăciune, melisă, isop etc., 
care toate au mirosuri plăcute pen
tru albine.

Pornind la lucru în stupină, api
cultorul va fi întotdeauna îmbrăcat 
cu un halat, de preferinţă alb, cu 
mînecilc lungi ce se încheie cu ben
tiţe, nasturi sau elastic.

Apicultorul trebuie să fie totdea
una curat, să nu miroase a sudoare, 
parfumuri tari, alcool şi nici să nu 
aibă carii dentare netratate. Cînd lu
crează la stupi, va avea întotdeauna 
cu el micul echipament strict nece
sar şi anume: afumătorul aprins, 
dăltiţa de ridicat ramele, peria şi 
lădiţă portativă în care se pun fagu
rii scoşi din stupi, iar în cutiile sca
unului de lucru, V .n., are la indemi- 
nă utilaje mărunte: cîteva colivii 
pentru închis măteile, cuie, ciocan, 
cleşte etc.

Programarea lucrărilor. Apiculto
rul ţine o strictă evidenţă pe zile a 
lucrărilor din stupină, în agenda de 
lucrări zilnice.

Evidenţa stupinei. El le execută in 
orele în care nu tulbură activitatea 
de cules a albinelor; dimineaţa pină 
la 11 şi de la 16—18 după amiază. 
Tehnica ce o aplică trebuie să fie 
simplă, evitînd controalele inutile 
şi aplicînd numai măsurile cele mai 
practice, care uşurează munca stu
parului şi neliniştesc cît mai puţin 
colonia. De pildă: cu cîţiva ani în 
urmă în tratamentul bolilor, stuparii 
scoteau toţi fagurii din stup şi îi pulve
rizau, ceea ce era o muncă enormă 
şi comporta riscuri mari de furtişag 
între albine şi chiar extinderea bolii 
respective în stupină. Acum, cu aju
torul unui dispozitiv de presiune, se 
introduce pe urdiniş un Bimplu apa
rat de aerosoli, V.n., care în 30—60
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secunde răspîndeşte in stup medi
camentul, Incit albinele nu simt n i
mic, iar munca stuparului, este de 
sute de ori mai mică şi cu rezultate 
mai bune şi sigure.

Executarea lucrărilor se face dife
rit, după tipul de stup ce-1 are de 
cercetat stuparul: stup orizontal, ver
tical, Dadant simplu sau dublu, or 
multietajat. înainte de a deschide 
un stup, apicultorul urmăreşte la 
urdiniş locul pe unde intră albinele; 
acolo va fi cuibul. Stuparul se va aşeza 
cu scăunelul de lucru in partea opusă 
cuibului, vorbind de stupul orizon
tal, căci acolo activitatea coloniei 
este mai redusă, fagurii sint cu al
bină mai puţină, de unde, deplasind 
puţin diafragma, se poate scoate uşor 
primul fagure. Dacă s-ar începe din
spre partea cuibului, s-ar tulbura 
toată colonia, Be strivesc multe al
bine, fiind înghesuite intre rame, şi 
poate eventual cădea victimă chiar 
matca coloniei. Scăunaşul de lucru 
se aduce aproape de stup; apicultorul 
se aşază astfel incit colţul din spate 
al stupului să-i vină intre genunchi, 
avind totodată soarele in spate. Ca
pacul se ridică cu atenţie, fără să se 
lovească stupul. Fum se dă atunci 
cind se ştie că acea colonie este rea şi 
irascibilă. O dată deslipită prima 
scindură a podişorului cu ajutorul 
dălţii apicole, se mai desprind din 
lipitura cu propolis alte 3—4, fără 
Bă se ridice, aceasta pentru că opera
ţia deslipirii lor produce adeseori 
zgomot care nelinişteşte albinele. La 
Btupii multietajaţi sau Dadant dubli, 
cu podişorul încheiat dintr-o bucată, 
această operaţie este mult mai uşoară. 
Stuparul desprinde din lipitură po
dişorul care, prins in diagonal cu 
ambele m iini, este răsucit pe loc, 
mişcindu-1 in dreapta şi stingă; o 
dată deslipit, se ridică fără zgomot.

La tipul de stup vertical cu mai mul
te corpuri stuparul se aşază cu soa
rele în faţă. El nu cercetează stupul 
ramă cu ramă ca la stupul orizontal 
unde soarele trebuie să fie în spate 
ca să poată examina amănunţit fagu
rele, ci cercetarea o face asupra unui 
corp întreg, puţin plecat în faţă, fără 
a scoate ramele şi privindu-le pe la 
fundul lor; deci lumina trebuie să-i 
vină din faţă ca să pătrundă printre 
rame, iar stuparul priveşte printre 
acestea ca să-şi dea seama de numă
rul fagurilor ocupaţi cu albine, de 
prezenţa puietului in faguri, cît şi de 
eventuala prezenţă a botcilor de ro
ire.

Cînd stupul se deschide, apicul
torul dă cîteva fumuri din afumător 
împrăştiate ca o adiere de-a lungul 
intervalelor dintre rame. Se evită 
folosirea fumului dat adine între 
faguri, care nelinişteşte albinele. El 
se dă astfel numai în operaţiile în 
care stuparul vrea să silească albi
nele să coboare de pe faguri în corpul 
de jos.

Folosirea justă a fumului are o 
mare însemnătate în mînuirea al
binelor. Mulţi stupari nu ştiu că 
fumul, dacă pe drept cuvint potoleşte 
albinele, apoi tot el le face citeodată 
chiar rău. O colonie în care s-a dat 
fum fără socoteală, îşi Întrerupe lu
crul; matca se opreşte din ouat şi 
aleargă pe faguri; albinele clăditoare 
se desfac din ghirlandele atîrnătoare 
in care stăteau pînă atunci aşteptind 
secreţia solzişorilor lor de ceară; 
aceste ghirlande abia după cîteva ore 
sau chiar după o zi se mai pot recon
stitui, iar lucrul începe de acolo de un
de a fost lăsat. Doicile părăsesc pu
ietul care rămîne flămind un timp 
nedeterminat, în detrimentul dez
voltării lor normale. Albinele maga
zionere părăsesc pentru moment
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sarcina lor, toate iau in grabă mierea 
In guşă, ca să aibă cu ce-şi începe Ia 
nevoie o aşezare într-alt loc.

La darea fumului albinele îşi um
plu guşile cu miere, călăuzite de un 
străvechi instinct de apărare. Acest 
reflex este în favoarea stuparului, 
căci avind guşile pline ele cu greu 
pot să-şi îndoaie liber abdomenul şi 
deci nu pot să-l înţepe. Sînt însă 
operaţii unde este chiar interzis să 
se folosească fumul, cum este de p il
dă la căutarea măteii; altfel ea se 
sperie, se ascunde cu capul într-o 
celulă sau părăseşte fagurii, iar stu
parul cu greu o mai găseşte. Un stu
par priceput rareori foloseşte fumul, 
•dar in schimb afumătorul este aprins 
în permanenţă, pentru orice nevoie.

Comportarea neatentă şi brutală 
a stuparului duce implicit la iritarea 
albinelor. De pildă, cînd Be scutură 
în stup albinele de pe faguri, colonia 
se tulbură mult. Operaţia se face în 
faţa urdinişului pe un carton sau pla
caj. Dacă totuşi trebuie să se facă 
Bcuturarea în stup, apicultorul scoate 
mai întîi, 3—4 faguri din marginea 
stupului de pe care albinele se scu
tură în golul rămas. In felul acesta 
toate albinele de pe faguri vor cădea 
Sn stup. Fagurii cu puiet deschis nu 
se scutură, ci se mătură cu peria al
binele de pe ei.

Folosirea periei de măturat albi
nele de pe faguri în cuib se face cu 
atenţie. Rama de pe care albinele 
trebuie periate se ţine de una din 
laturile Înguste ale ei, căci In felul 
acesta lăţimea periei, care este cit 
lăţimea ramei, împinge uşor toată 
albina din calea ei, fără a mai face 
mişcări de revenire. Clnd însă este 
nevoie să se înlăture cu peria albina 
tînără de pe un fagure cu puiet, rama 
se va ţine inversată, deci cu leţişorul 
inferior în sus, iar cel superior in d i

rect contact cu una din ramele cui
bului. In felul acesta, mişcarea de 
măturare a albinelor se face In direc
ţia de înclinare naturală ce o au ce
lulele în fagure, şi deci fără ca firele 
de păr din perie să pătrundă în ce
lule. In al doilea rînd, în această 
poziţie peria nu atinge antenele al
binelor care în majoritate stau pe 
fagure cu capul spre leţişorul supe
rior. Acestea sint organe foarte sen
sibile care atinse provoacă reacţii de 
apărare şi atac. Operaţia periatului se 
face încet, cu mişcări uşoare, scurte, 
pentru ca albinele, împinse cu peria, 
să coboare pătrunzînd în intervalul 
dintre doi faguri. Operaţia se va face 
la fel şi de pe faţa a doua a fagurelui.

Cum şi cind se foloseşte masca? 
Ea se ţine ridicată pe borul pălăriei, 
cind albinele sint liniştite, dar se 
coboară pe faţă, dacă ele sint agitate.

Masca trebuie des spălată nu nu
mai ca o măsură igienică, dar şi pen
tru că albinele, cînd sînt iritate şi se 
lovesc de voalul măştii lăsat în jos 
pe faţă, adeseori scot acul şi împroaş
că venin, care rămînînd in ţesătură 
emană un miros pătrunzător ce irită 
şi pe cele din stup care vin să Înţepe 
şi ele. Prin spălat, dispare acest m i
ros. Este bine ca pălăria să fie din 
paie, nu din fetru, căci albinele în
ţep înd pălăria, acele rămîn în ţesă
tura ei; pe lîngă că astfel se pierde 
un număr de albine, dar mirosul 
veninului determină numeroase al
bine să atace şi ele. Aceasta neliniş
teşte nu numai colonia la care lucrea
ză stuparul, dar şi pe cele din stupii 
vecini. De altă parte, o pălărie de 
paie ţine răcoare, evitîndu-se trans
piraţia.

Cum se face controlul coloniei. 
Controlul unei colonii nu trebuie 
făcut oricînd şi In orice împrejurare. 
Pe vreme ploioasă, cu vînt şi timp
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rece albinele, 9tlnd adunate In stup, 
sint irascibile din cauza acestei zil
nice recluziuni. Pe un astfel de timp, 
In Btup fiind prezente aproape toate 
culegătoarele, acestea sint mult mai 
predispuse la înţepat decît albinele 
tinere. Un control în plină zi, fără 
vlnt, şi cu oarecare cules în natură, 
se face foarte uşor, fără înţepături. 
Cea mai bună temperatură pentru 
control începe de la 14°C la umbră. 
Dacă este vînt puţin mai tare şi nu 
se poate amîna operaţia, stupul, tre
buie adăpostit de curenţi, folosind 
un paravan de placaj ce are două p i
cioare oblice prinse în balamale şi 
pe care panoul se sprijină, V.n. Vin
tui.

La control, apicultorul nu trebuie 
să răvăşească întregul stup pentru a 
vedea o anumită situaţie. De pildă: 
cînd trebuie să găsească matca colo
niei ca să o înlocuiască, or să o mar
cheze etc. introduce o gratie între cor
p u r i le  B tu p u lu i vertical lăsînd-o trei 
zile. Atunci deBchide sub, vede dacă 
acolo sînt sau nu ouă proaspete iar 
în caz negativ el ştie că matca se află 
în corpul de jos. Cind lucrează cu stupi 
orizontali introduce lingă cuib un fa
gure bine clădit, de culoare închisă, 
cald şi stropit cu apă îndulcită, înBem- 

nîndu-1 pe speteaza superioară. După 
două zile, fărft să dea fum, trage în 
golul stupului fagurii fără să-i scoată 
afară pină la cel însemnat, unde cu 
toată Biguranţa va găsi matca care 
ouă acolo. Controlul propriu-zis la 
B tu p u l orizontal se face începînd cu 
mişcarea din loc a diafragmei stupu
lui, care se depărtează uşor în golul 
dinspre peretele lateral lingă care ea 
stă la 3—4 mm depărtare. Lucrarea 
se face fără a tulbura colonia, dînd 
însă puţin fum. Dacă diafragma iese 
uşor, se trage în sus. Dacă ea rezistă, 
este dovadă că ultimul fagure este

strîns lip it de pereţii stupului cu 
punţi de ceară, pe care obişnuit al
binele le clădesc între faguri pentru 
a le da o trăinicie mai mare. In 
această situaţie, şi chiar dacă s-ar 
forţa diafragma pentru a o scoate 
rupîndu-se legăturile, ele vor răni 
multe albine atunci cînd rama va fi 
ridicată. Această greşită manevrare 
a diafragmei va indispune colonia 
şi va determina albinele Ia înţepat. 
Deci nu se retrage diafr&gma într-o 
atare situaţie şi nici fagurele lip it 
de ea, ci depărtîndu-le pe amîndouă, 
se desprinde şi se ridică cel de-al doi
lea fagure din margine. Pentru a-1 
scoate din stup în cele mai bune con
diţii, stuparul taie punţile de ceară 
cu muchia lată şi ascuţită a dălţii 
apicole, astfel încît punţile să rămî- 
nă legate de rama care se ridică; 
dacă s-ar proceda invers 'punţile vor 
p r in d e  multe albine de pe  rama ce 
se ridică, strivindu-le. O dată ce pun
ţile de legătură au fost tăiate de la 
cele două rame învecinate, ea se 
mişcă uşor cu ajutorul d ă l t i ţ e i  de pe 
scaunul pe care este propolizată. 
Atunci stuparul prinde intre degetu) 
gros şi arătător de la ambele m îini 
cele două umeraşe ale ramei, ridicin- 
d-o drept în sus, încet ş i fără a o lovi 
de pereţii laterali. De asemenea, la 
ridicarea fagurelui trebuie avut grijă 
ca albinele ce stau pe B u p ra fa ţa  lui 
să nu se frece de cele de pe suprafaţa 
celor doi faguri vecini, ceea ce le-ar 
nelinişti. O d a tă  golul f ă c u t  prin ri
dicarea primei rame, care Be aşază 
provizoriu în lădiţa de lucru, ceilalţi 
faguri se scot mult mai uşor. Fie
care ramă desprinsă de pe scaunul 
ei se ridică ţinînd-o puţin diagonal 
în golul rămas.

La examinarea fagurelui, acesta 
se ţine totdeauna deasupra cuibului, 
căci sînt mătei sperioase care-şi dau
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drumul jos de pe faguri; dacă ea cade 
pe pămlnt, prin iarbă, fără ca apicul
torul să observe, colonia respectivă 
rămîne orfană.

Cind se examinează un fagure, lu
mina Boarelui să cadă din spate; ra
ma se ţine cu ambele mîini de două 
colţuri diagonale. Ea stă puţin aple
cată pe Bpate, ca să Be poată uşor 
observa Întreaga suprafaţă cu puiet, 
cu albina acoperitoare şi eventual 
matca. întoarcerea ramei se face cu 
mare uşurinţă, basculînd-o între cele 
două puncte de Bprijin diagonale. 
Prima şi cea de-a doua ramă scoasă, 
dacă matca stupului nu se găseşte pe 
ele, se pun provizoriu in lădiţa por
tativă de lucru ce stă alături, acope- 
rindu-le cu capacul ei sau cu un sac. 
Ramele următoare, după ce se exa
minează, se lasă in stup trăglndu-le 
în golul Btupului şi aşezîndu-le în 
aceeaşi ordine. Clnd observarea lor 
s-a terminat, întregul grup de rame 
din stup se împinge deodată la loc, 
căci datorită distanţatoarelor margi
nale tip Hoffman ele formează un 
bloc, care alunecă pe muchia balo
tului, pe care se sprijină. Atunci se 
scot din lădiţa de lucru cele două 
rame cercetate iniţial şi se pun la 
locul lor, diafragma se alătură de 
ultimul fagure şi stupul se închide.

Desigur că nu totdeauna cind se 
deschide un stup se va face o asemenea 
cercetare, ci, stuparul se va mărgini 
numai strict la observarea ce urmă
reşte să o facă şi care trebuie să fie 
cit mai scurtă, dar în acelaşi timp şi 
cit mai precisă, înscriind-o in par
tida coloniei cercetate. O dată stu
pul deschis, capacul se aşază pe pă
mlnt in poziţie răsturnată; de-a 
curmezişul, se vor aşeza unul peste 
altul corpurile deja examinate înainte. 
Corpul Be desprinde cu dalta apicolă 
din Încheietura propolisului. Dacă

acela este corp pentru depozitarea 
recoltei, prin ridicare, stuparul îşi 
dă seama de greutatea lui şi 11 pune 
jos pe capac. Clnd ajunge la cuib, 
îl culcă cu latul său pe ultimul 
corp pus pe capac, după ce de pe su
prafaţa acestuia din urmă îndepăr
tează albinele cu puţin fum. In felul 
acesta el poate privi cuibul In lumi
na soarelui ce bate printre faguri. Ca 
să observe eventualele botei, pe care 
albinele le clădesc în partea inferi
oară a fagurilor, el dă puţin fum prin
tre aceştia ca albinele să se urce mai 
s u b ,  descoperind botcile. O dată ob
servaţiile făcute şi lucrările execu
tate, stuparul aranjează corpurile în 
aceeaşi ordine, sau le inversează, aşa 
cum o impune situaţia aflată la con
trol. La aşezarea lor, stuparul dă pu
ţin fum pentru a Îndepărta atît al
binele de pe corpul de jos, cit şi cele 
de pe marginea corpului care se su
prapune.

La tipul de stup Dadant se folo
seşte adeseori un suport mobil, V.n., 
pe care unul din cele două corpuri 
se aşază pentru control, V.n. Tehnica 
apicolă, luna martie, controlul de fond 
afară.

Cum se închide stupul. Aşezarea 
podişorului nu se face la intimplare, 
căci multe albine vor cădea victime 
sigure intre rama înconjurătoare a 
podişorului şi marginile de sus ale 
ultimului corp. Podişorul ţinut de 
două colţuri, in diagonal, cu ambele 
miini, se apropie de poziţia exactă 
ce o va ocupa deasupra stupului şi 
atingînd uşor albinele ce stau sus 

pe marginea superioară a pereţilor, 
face cu el o mişcare uşor tremurlndă, 
cit şi una de rişnire. Albinele sim
ţind că sint primejduite, ori intră în 
stup, ori ies afară pe peretele stupu
lui. Apicultorul priceput simte cînd



T E H N IC A  A P IC O L A 2 4 9
LUNA AUGUST

intre podişor şi marginile stupului 
nu mai sint de loc albine, şi atunci
11 aşază definitiv. Peste acesta se 
pune salteluţa, iar stupul se inchide 
cu toată atenţia, aşezind capacul la 
locul Bău.

Minuirea albinelor nu se rezumă 
desigur numai la aceste puţine ope
raţii amintite la cercetarea stupilor. 
Ele sint numeroase şi variate.

Stuparul trebuie să le facă întot
deauna cu toată atenţia şi grija pen
tru viaţa albinelor, evitind să des
chidă stupul pentru orice lucru de 
mică importanţă, şi învăţînd să cu
noască ce se petrece in interiorul lui 
după anumite semne exterioare, V. 
n. Tehnica apicolă, luna martie, cu
noaşterea coloniei după aspect.

Stuparul să fie preocupat în perma
nenţă numai de faptul că fiecare fi
inţă din colectivitatea unui Btup, in
clusiv trîntorii, sînt elemente ce con
tribuie la propăşirea coloniei şi deci 
indirect şi spre folosul său.

Identificarea m&tcii unei colonii 
este o operaţie care dă Btuparului 
destulă grijă şi îi ia mult timp căci 
trebuie să cerceteze faguri pînă o gă
seşte. Dacă la deschiderea fără zgo
mot şi fum a stupului va observa, din 
care spaţiu a zburat drept in sus pri
ma albină — mai mult sau mai pu
ţin ameninţător — iar apoi va înde
părta încet fagurii pină la acel spa
ţiu, va afla în majoritatea cazurilor 
matca pe unul din cei doi faguri în
vecinaţi cu spaţiul respectiv. Cînd el 
n-o descoperă şi totuşi este obligat 
să o găsească neapărat pentru 
o anumită lucrare, el va proceda 
astfel: aşază pe deasupra stupului 
respectiv un magazin de recoltă cu 
faguri ceva mai răsfiraţi, acoperin- 
du-1 cu podişorul stupului; dă pe ur
diniş fum şi ciocăneşte în pereţii la
terali ai Btupului, aşa cum se proce

dează la transvazare, V .n.; ridică 
incet magazinul în care albinele s-au 
refugiat şi unde cu multă siguranţă 
se află şi matca; introduce între cor
pul stupului şi magazin o gratie Han
nemann; prin orificiul de hrănit al 
podişorului dă fum ca să gonească 
de data aceasta albina jos in cuib, iar 
matca şi trîntorii rămîn in magazin, 
de unde uşor ea poate fi prinsă.

Un alt mijloc de a prinde matca 
este următorul: se întinde un cearşaf 
în faţa urdinişului, care acoperă şi 
scindura de zbor; Be scot pe rînd fa
gurii cu albina acoperitoare care se 
mătură cu peria pe cearşaf, urmărind 
cu ochii grupul celor căzute, căci 
matca va fi uşor recunoscută. Ea se 
prinde cu tubul de sticlă, V.n.

In alte ţări, în vopseaua cu care se 
marchează măteile se pune o infimă 
cantitate de izotopi radioactivi. A- 
tunci matca poate fi identificată u- 
şor pe ce fagure se află în stup, miş- 
cînd deasupra ramelor un dispozitiv 
de semnalizare tip Geiger. Acul a- 
cestuia oscilează în apropierea spa
ţiului dintre doi faguri pe care ea se 
află.

LUNA AUGUST

Flora meliferă din august şi cule
sul în această lunii se pre zintă, în ra
port cu anumite re^'ini.i: la munte, 
încă in prima dccudă a lunii august 
zburătoarea mai secretează ceva nec
tar; pe la 15 aupust fîneţele încep să 
fie cosite; albinele nu mai găsesc po
sibilităţi de cules.

In pădurile de conifere apare une
ori mana produsă de lachnide, V .n., 

.n generaţiile de toamnă, oferind 
un cules destul de bun, mai ales Sn 
zilele cu nopţi calde.

In terenurile de cultură, la unele 
cooperative agricole de producţie, al
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binele găsesc culturi de molura, Foe- 
niculum vulgare, ce mai oferă ceva 
polen albinelor, foarte preţios pen
tru acest sezon. De asemenea, In uni
tăţile cu sector zootehnic dezvol
tat, unde se află o cultură de napi 
porceşti, sau se fac două culturi pe 
acelaşi teren după păioase cu plante 
pentru siloz, albinele găsesc astfel 
ceva cules de nectar şi polen de la 
floarea-soarelui pusă pentru coasă şi 
insilozare, sau porumb furajer însă- 
mlnţat împreună cu sulfina albă.

Lotul apicol semincer In gospodă
riile unde el se află este o resursă 
preţioasă de nectar acum în această 
lună, cînd in cimp albinele nu mai 
găsesc aproape nimic. In schimb, in 
lotul acesta, unde la 15 mai s-a insă- 
minţat o parcelă de sulfină albă, care 
înfloreşte după 75—80 zile, albinele 
profită de un bun cules. La fel, fa
celia insăminţată a doua oară la 15 
iunie, sau după rapiţa de toamnă, 
dă şi ea noctar din belşug, dacă in 
vară a avut citeva ploi bune. Din 
plantele perene, talpa giştei şi rosto
golul işi prelungesc secreţia pină pe 
la 10 septembrie, iar in lotul cu napi 
porceşti florile incep să dea ceva 
nectar de pe la 15 august, dar mai ales 
polen, înflorind permanent pină cind 
cade zăpada.

Acolo unde urmează să se planteze 
(n primăvara următoare plantele cres
cute sub geam, cum este de pildă le- 
vănţica, săminţa se pune acum in 
august la stratificare în pat cald cu 
nisip, pentru ca primăvara să fie 
transplantate direct pe teren, V.n. 
Levănţică.

Recoltarea polenului de la porum
bul furajer semănat în cultura a doua, 
după ridicarea păioaselor, se face 
acum prin tăierea paniculului, V.n. 
Polen, recoltare.

Reactivarea nucleelor rămase din 
mai-iunie din roiurile temporare. Se 
scot din stupii pepinieri colectivi, 
unde au stat strimtorate pină acum 
şi işi reiau rolul lor iniţial de a con
lucra independent cu coloniile de 
bază din care au fost extrase puţin 
înainte de marele cules. In aceBt 
scop cele două mătei ouă fiecare in 
cuibul său pină tlrziu in toamnă, 
cînd se contopesc şi formează, pentru 
iernat, o colonie puternică de 3— 
3,5 kg de albină. Nucleul bcob din 
stupul pepinier se aşază într-un corp 
gol cu podişor-separator Snellgrove, 
avind urdinişul inversat ca direcţie 
de zbor faţă de cel al coloniei de bază; 
el este ajutat acum la început, cu doi 
faguri cu puiet căpăcit, gata de eclo- 
zionat. Avind matca tinără, fecun
dată de curind, in stupul pepinier, 
cuibul său se extinde repede. El va 
fi susţinut — ca şi colonia de bază — 
cu hrană stimulentă.

Culesul mierii de mană, din toam
nă, care poate să se ivească şi în a- 
ceastă lună fie de la salcie in regiu
nile de baltă, fie de la bradul alb sau 
molid in cele de la munte, este bine 
să fie dirijat de stupar in sensul ca 
albinele să nu depoziteze această 
miere de calitate inferioară pentru 
hrana de iarnă în aceiaşi faguri in 
care albinele au Btrins mierea bună 
de iernat, culeasă in vară. In acest 
scop stuparul retrage şi pune în de
pozit fagurii plini cu miere de vară, 
iar tn stupi, introduce rame goale cu 
fişii de faguri artificiali. Cînd acest 
cules încetează, mierea de mană 
se extrage, retrocedînd coloniilor fa
gurii cu miere de calitate, retraşi 
mai înainte.

Controlul cantitativ şi calitativ al 
rezervelor de hrană din stupii care 
n-au fost duşi în pastoral, iar albi
nele n-au nici o perspectivă de cules,
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Be face acum, pentru ca Btuparul să 
ştie ce are de ales: hrăneşte stupii 
care nu au destule rezerve pentru 
viitoarea iarnă şi primăvară a anu
lui următor, sau, dacă cuiburile sint 
pline şi asigurate cu hrană bună şi 
îndestulătoare, extrage prisosul de 
miere din magaziile de recoltă peste 
necesarul coloniilor sale. Mierea de 
prisos ce se află Sn corpurile ridicate 
se extrage, căci ea constituie mierea- 
marfă de la sfirşitul verii; Sn ea poate 
să fie şi din cea de mană care nu este 
bună pentru iernat. Procedînd astfel, 
albinele, prin stimulări naturale sau 
artificiale, vor creşte mult puiet, 
mai ales dacă au mătci tinere. In 
această situaţie mierea din partea 
superioară a fagurilor de cuib se va 
epuiza, dar în schimb, la intrarea în 
iarnă, albinele vor avea corpul de 
stup superior plin cu miere şi păstu
ră, fără a mai face vreo intervenţie.

Stuparii care au stupi de tip ori
zontal, vor introduce lîngă cuib atl- 
ţia faguri cu miere căpăcită scoşi din 
depozit, pînă la atingerea cantităţii 
de 28—30 kg, ridicînd din stupi toţi 
fagurii plini sau parţial umpluţi cu 
miere culeasă la sflrşitul verii, din 
care ea se va extrage.

Stuparii canadieni, sovietici şi a- 
mericani lasă cel puţin 40 kg hrană 
în stupi cu ocazia controlului canti
tativ şi adeBea chiar şi mai mult.

Controlul calitativ al rezervelor 
de hrană se face acum, mai ales cind 
stuparul bănuieşte că albinele ar fi 
putut să culeagă şi o cantitate de 
miere de mană. Controlul se face 
prin analiza mierii, V.n., iar dacă se 
confirmă prezenţa mierei de mană 
in ramele cu hrană de rezervă, toţi 
fagurii se vor extrage in Întregime 
şi se vor completa cu sirop de zahăr. 
Operaţia aceasta este bine să se facă 
totdeauna cînd stuparul a ştiut că

în stupi a blntuit nosemoză cu doi- 
trei ani înainte. S-a statornicit de 
cercetători că albinele ies mult mai 
bine din iarnă cînd rezervele lor de 
hrană sint constituite din faguri că- 
păciţi cu miere maturată provenită 
din hrănirile masive cu zahăr in a- 
ceastă lună, faţă de fagurii cu miere 
a căror componenţă este îndoielnică 
şi poate avea în ea şi miere de mană. 
Dezvoltarea coloniei in perioada de 
iarnă-primăvară este mult mai avan
sată cînd siropul a fost făcut in pro
porţie de 60% zahăr, sirop puţin aci
dulat şi deplin maturat incă de la 
sflrşitul perioadei de vară.

Hrfiniri masive de completarea re
zervelor se aplică atunci clnd stupa
rul nu are In depozit fagurii cu miere 
puşi incă de la primul cules, şi ele se 
execută cu sirop din zahăr dat in can
tităţi mari, chiar după terminarea 
culesului de la floarea-soarelui, bi
neînţeles dacă anul a fost deficitar,, 
iar cultura de floarea-soarelui nu a 
putut asigura formarea rezervelor de 
hrană. In această situaţie este bine 
ca B t u p a r u l  să aranjeze în stup faguri 
buni, de culoare mai Închisă, în care 
albinele să depoziteze hrana masivă 
de completare şi pe care ele vor ierna 
in condiţii mult mai bune decit pe 
fagurii prea tineri, V.n. HrănireT 
hrănirea de necesitate.

Hrana de completare trebuie să fie 
căpăcită de albine cit mai curînd, 
înainte de apariţia frigului. Pentru 
aceasta, spre sfirşitul hrănirii de ne
cesitate, cantităţile date zilnic se 
micşorează treptat pînă la 100 g. 
Albinele bătrîne vor prelucra aceas
tă hrănire, se vor uza şi vor pieri, 
înainte de iernare, spre folosul colo
niei.

Deschiderea urdinişului de iarn& şi
micşorarea celui de vară Be face incă 
de acum pentru ca albinele să-şi poa
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tă organiza hrana de completare 
acolo unde ele işi aleg loc pentru 
ghemul de iarnă şi in raport de cu
renţii din stup. In consecinţă, api
cultorul micşorează urdinişul de jos 
din ce in ce mai mult, aşa incit 
cel mai tirziu la 1 septembrie el să 
fie închis definitiv, iar albinele să 
circule numai pe cel de sus.

Micşorarea urdinişurilor care pină 
acum au stat deschise pe toată lăţi
mea stupilor, vorbind de cei verticali, 
trebuie făcută aşezînd reductorul cu 
urdinişul mic, mai ales cind stupii 
se hrănesc pentru completarea rezer
velor. Nucleele ajutătoare de ase
menea vor avea urdinişul de cel mult 
30 mm, cu distanţiere din cuie pen
lru a le feri de dăunători.

Reînnoirea mătcilor. Mătcile ti
nere, care obişnuit se dau coloniilor 
spre sfîrşitul verii în timpul celui 
de-al doilea cules, deci la floarea- 
soarelui, ar fi trebuit date neapărat 
pină acum. Totuşi chiar şi în luna 
august ele se pot da, pentru ca să 
depună mult puiet pînă tirziu in 
toamnă. Cu mătcile virstnice înlo
cuite, se fac nuclee ajutătoare care 
dau şi ele ceva albină tinără pină în 
octombrie cind, ori sint sacrificate, 
ori sint păstrate să ierneze în afara 
ghemului.

Alegerea nucleelor ajutătoare care 
rămin să ierneze in stupi alături de 
coloniile de bază se face de pe acum, 
şi anume cele care au mătei neuzate 
şi care au dat dovadă de prolificitate 
in cursul sezonului respectiv. Aceas
ta insă numai in cazul că, stuparul 
vrea să vindă în primăvara viitoare, 
In aprilie, colonii mijlocii.

Creşterea tîrzie de mătei se poate 
face şi la începutul acestei luni, dacă 
afară este ceva cules, dar in general 
ale nu sint de valoarea celor născute 
tn iunie şi iulie. Rezultate mulţu

mitoare in această privinţă pot avea 
cei care ridică patru rame cu puiet 
deschis in corpul superior, izolat de 
cel de jos cu un podişor Snellgrove, 
care are o mică gratie in loc de pinză 
metalică, precum şi cu un corp de 
miere. Albinele de sus primesc bot
ca căpăcită din creşterea de selecţie 
şi îşi scot o matcă tinără care iese la 
împerechere prin micul urdiniş de 
iarnă. Cînd ea incepe să ouă şi are 
puiet pe doi faguri, se retrage gratia 
podişorului Snellgrove; ambele mătei 
ouă un timp în stup, pină cînd cea 
bătrînă dispare. Mătcile acestea pe 
lingă că vor da o generaţie de puiet 
pentru iernat, işi vor arăta folosul 
lor mare în primăvară cind cuibul 
lor va fi mult mai extins decit al stu
pilor cu mătei virstnice.

Reactivarea ouatului unor mătei 
care şi-au restrins activitatea prea 
curind, ceea ce se remarcă uneori in 
această lună — se remediază dacă se 
dă coloniei sau nucleului respectiv 
un fagure cu puiet necăpăcit fără al
bina acoperitoare. Albinele Încep să 
hrănească abundent matca cu lăp
tişor; ea îşi reactivează ouatul şi-l 
va prelungi pînă tîrziu in toamnă.

Căldura în cuib trebuie să rămi- 
nă constantă, neinfluenţată de nop
ţile reci ale lunii august şi septem
brie şi deci matca să nu fie stinghe
rită in extinderea elipselor cu puiet, 
V.n. Cuibul, păstrarea căldurii. In 
acest scop, stuparul va mai lua ur
mătoarele măsuri:

— peste podişor va aşeza perna 
protectoare, care de altfel nu trebuie 
să lipsească nici chiar vara;

— se restructurează cuibul trecînd 
spre margini fagurii clădiţi din anul 
curent care au ceva puiet. Ei se vor 
retrage cind puietul a eclozionat. In 
mijlocul cuibului se aşază fagurii de 
culoare Închisă, cu o coroană de mie
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re b u s . Măteile ouă cu predilecţie pe 
aceştia, căci păstrează mai bine căl
dura. La stupii multietajaţi corpul 
de pe fund, pe care va ierna colonia, 
va avea numai faguri de culoare În
chisă ;

— va reduce urdinişul de jos pînă 
cel mult la 4—5 cm, dar se va des
chide cel de sus;

— la stupii cubici cu fund mobil, 
se schimbă poziţia din pat rece, in 
pat cald. Această modificare trebuie 
făcută inainte ca stuparul să Înceapă 
hrănirea de completare sau cea de 
stimulare, pentru ca albinele să-şi 
poală organiza viitorul cartier de ier
nat, cît şi mierea, în raport cu noua 
poziţie a fagurilor faţă de urdiniş, V.n. 
Cuibul, aşezarea ramelor. La o ast
fel de aşezare insă nu se pretează 
st\ipul multietajat, care are o formă 
dreptunghiulară.

Hrănirea de stimulare începe din 
vreme, fie transportînd albinele în 
pastoral la un cules de toamnă, sau, 
în lipsa acestuia, stupina se izolează 
la o distanţă de 4—5 km de oricare 
alta din vecinătate, făcîndu-se stimu
larea în natură, V.n. Hrănirea. Dacă 
nici această condiţie nu poate li satis
făcută, stimularea se va face pe loc, 
în stupi, de preferat cu sirop. La ali
mentaţia de stimulare, care se face 
atlt coloniilor de bază cît şi roiurilor 
ajutătoare-temporare, trebuie ca albi
nele să aibă la dispoziţie însemnate 
cantităţi de păstură în stup or polen 
în natură sau înlocuitori proteici, 
V.n. Polen.

Alimentaţia stimulentă în doze 
mici urmează Întotdeauna, după ce 
mai întîi s-a făcut cea de completare a 
rezervelor de hrană în stup, acolo unde 
a fost nevoie să se intervină. Cind se 
Începe, stuparul pune în mijlocul cui
bului 3—4 faguri goi gata clădiţi diii 
cei de culoare mai Închisă, stropiţi cu

sirop, pentru ca matca să aibă loc 
unde să-şi extindă puietul. Alimenta
ţia stimulentă poate fi făcută acum 
în condiţii bune şi cu zahăr tos, V.n. 
Hrănire, zahăr tos. Cea mai bună se 
facc insă acum prin descăpăcirea fa
gurilor cu puţină miere; ei se pun 
dincolo de diafragmă; albinele nu nu
mai că se hrănesc stimulent, dar com
pletează cu această miere celulele goa
le din fagurii pe care viitorul ghem 
va ierna, V.n. Hrănire.

Adaosul medicamentos contra nose- 
mei se face acum cînd coloniilor li să 
dă hrană. Este de preferat să se facă 
o dată cu ea, căci dozele fiind zil
nice şi reduse, albinele consumă zil
nic integral siropul medicamentos şi 
nu-1 depozitează. Pentru a preveni o 
eventuală infectare cu loca in timpul 
pastoralului este recomandabil, ca o 
dată cu alimentaţia stimulentă in 
toamnă să se dea preventiv de citeva 
ori sirop de streptomicină. V.n. Loca.

Trierea fagurilor care urmează să se 
păstreze pentru campania anului v ii
tor, sau a celor ce trebuie să se dea 
la topit in iarnă, se face acum. Ope
raţia aceasta este uşurată dacă pe 
speteaza superioară a ramelor este 
înscris anul cind ei au fost clădiţi. 
Unii dintre ei au oarecari cantităţi 
de păstură care trebuie recuperată. 
Aceia vor fi însemnaţi şi bine păstraţi 
pină in luna ianuarie, cind se extrage 
păstură pentru stimularea de primă
vară a coloniilor, V.n. Tehnica api
colă, luna ianuarie, extragerea păs
turii.

Suilurarea fagurilor puşi la păs
trare se face imediat după ce ei au 
fost retraşi din cuib, pentru a preveni 
atacul găselniţei, V.n. Afumător cu 
sulf. Fagurii se vor pune la sulfurat 
stropiţi cu apă; aceasta se va combina 
cu vaporii de sulf rezultind acidulsul-
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furos, care este o substanţă toxică ce 
distruge sperii de nosema V.n. Sulf.

Procurarea fagurilor artificiali se 
face de cu toamnă, pentru că aceştia, 
cu cit vor avea o vechime de fabri
caţie mai îndepărtată, cu atît rezis
tenţa lor va fi mai mare, V.n. 
Faguri artificiali.

Ridicarea magazinelor de recoltă, 
acolo unde nu mai este nici o nădejde 
de cules, nu trebuie să mai intîrzie, 
căci acum cuibul este influenţat în 
rău printr-un spaţiu prea extins. Ma
gazinele au stat pc stupi pentru a 
feri fagurii de atacul găselniţei. Acum 
însă, în august, fagurii se supun fie 
8ulfurizării, fie vaporizării cu acid 
acetic glacial, V.n. sau cu tetraclo- 
rură de carbon.

LUNA SEPTEMBRIE. In această lună 
rar mai găsesc albinele ceva de cules. 
In regiunile viticole albinele culeg 
suc de la struguri, din bobiţele ples
nite sau cele sfişiate de viespi, V.n.

Impulsionarea creşterii de puiet la 
coloniile mai reduse dar cu mătei tinere 
intrate de curînd în producţie, se face 
in afară de stimulare aplicind toto
dată şi o metodă foarte drastică care 
dă rezultate bune. Această metodă re
comandă să se ia tot puietul căpăcit şi 
deschis, fără albina acoperitoare şi să 
se încredinţeze provizoriu unei colo
nii puternice care să-l crească, ţinînd 
seama in ce stup s-a puB. Albinele, 
văzindu-se văduvite de puiet in prag 
de iarnă, hrănesc cu disperare matca 
şi aceasta în scurt timp acoperă supra
feţe mari de faguri cu puiet, cu condi
ţia ca fagurii introduşi in locul celor 
cu puiet retraşi să fie de culoare in
chisă. La sfîrşitul lunii septembrie, 
colonia cu populaţie redusă primeşte 
de la cea puternică un număr de fa
guri cu puiet cu elipse aproape egale 
cu cele ce ea le-a primit la începutul

lunii. In felul acesta colonia, ce fusese 
cu populaţie redusă, intră in iarnă cu 
o mare populaţie, aproape toată for
mată din albine tinere născute in 
toamnă, căci albinele bătrîne, în 
urma efortului făcut cu hrănirea in
tensă a puietului, pier înainte de a 
intra in iarnă.

Culesul de miere în regiunile viti
cole, care de multe ori este foarte 
abundent obţinîndu-se 10—15 kg mie
re de fiecare colonie mai ales în anii 
mai ploioşi, se organizează de stupari 
cu deosebită atenţie pentru ca în cuib 
să nu se acumuleze prea multă miere 
din mustul strugurilor, care uneori dă 
o uşoară diaree coloniilor, cînd rămî
ne în faguri ca hrană de iarnă.

La stupii de tip Dadant-dublu se 
strimtează cuibul cu atiţia faguri ciţi 
sint ocupaţi cu puiet şi cu miere căpă
cită, retrăgind în depozit pe cei goi 
sau parţial ocupaţi cu miere de flori. 
Deasupra cuibului ro aşază un corp cu 
faguri goi gata clădiţi sau un magazin 
de recoltă pentru depozitarea recol
tei de la struguri; la stupii orizontali 
se împing fagurii cu puiet spre latura 
opusă urdinişului, aşezînd in dreptul 
acestuia faguri goi gata clădiţi, in 
care albinele Be vor grăbi să siringă 
mustul transformat in miere. Aceasta 
are o culoare deschisă, plăcută la gust 
şi apreciată de consumatori. Trebuie 
atrasă atenţia viticultorilor că albi
nele, culegînd mustul din boabele sfi
şiate de viespi sau din cele supracoapte 
le fac un mare serviciu (V.n. Viespi) 
căci mustul care s-ar scurge pe boabele 
sănătoase ar atrage pe el diferite ciu
perci, în special ale mucegaiului, care, 
pot compromite cu totul recolta de 
vin. Albinele nu pot rupe pojghiţa 
strugurilor cu mandibulele lor, care 
sint ca nişte lopăţele lăţite, netede şi 
fără zimţi. Această lucrare o pot face 
numai viespile.
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Extracţia mierii culeasă de albine 
în luna precedentă cit şi in septem
brie se face numai in stupinile care 
au fost deplasate in stupărit pastoral 
in regiuni cu un bun cules şi care au 
dat miere-marfă. Ceea ce albinele au 
adunat in cuib nu se extrage, decit 
dacă albinele au acumulat acolo multă 
miere de mană, V .n.; aceasta se ex
trage integral, completind necesarul de 
hrană cu sirop de zahăr, V .n. Hrănire. 
Echilibrarea rezervelor de hrană din 
cuiburi se amină pentru luna octom
brie, cînd se vor face şi pregătirile de 
iernat.

Furtişagul intre albine este de te
mut in această lună, căci acum, in 
toamnă, el are o caracteristică deose
bită şi anume: dacă furtişagul nu este 
observat imediat şi deci stuparul nu a 
luat măsurile de rigoare, V.n. Furti
şag,, coloniile care rămln orfane in 
urma atacului unui stup, nu numai 
că nu luptă să-şi apere agoniseala de 
hoaţe, dar albinele lor se asociază cu 
atacatoarele şi duc in stupul acestora, 
pină la ultima picătură, toate rezer
vele de hrană. Stuparul va rămine 
surprins şi foarte Încurcat cind va 
afla stupi Întregi pustiiţi, goi, fără 
albine şi provizii. El este inclinat a 
crede că aceste colonii au roit dato
rită foamei şi lipsei de hrană, clnd 
de vină este furtişagul. Acum el este 
cu atit mai primejdios, cu cît coloniile 
hoaţe o dată pornite pe această cale, 
atacă şi alte colonii, V.n. Furtişagul.

Adunarea materialelor necesare pen
tru iernarea stupilor ca paie, frunze 
uscate, carton gudronat, papură pen
tru salteluţe exterioare, se poate face 
In această lună în care stuparul are 
puţin de lucru, in afară de supraveghe
rea coloniilor.

Prepararea hidromelului începe o 
dată cu recoltarea strugurilor copţi 
mai ales clnd se foloseşte metoda fer

mentaţiei cu fermenţi de la struguri, 
V.n. Hidromel, metoda Godon.

Plecarea prigorilor. Aceste păsări 
pleacă incepind cu primele zile ale 
lunii septembrie, încit in cel mult zece 
zile nu mai rămln pe la noi. In schimb 
pagubele ce le fac in stupini sint Însem
nate. Stuparii să fie atenţi, iar dacă 
invazia este prea mare şi paguba de 
albine la fel este bine ca să Închidă 
stupii, de dimineaţa pină la orele 18, 
adăpind abinele, aşa cum se procedea
ză In timpul pulverizării insecticide
lor, pentru o zi sau două, V.n. Toxi- 
coza. Altfel mii de albine vor cădea 
victime sigure, căci aceste păsări sint 
foarte Îndrăzneţe, mai ales cind sint 
Înfometate; atunci coboară In prisacă, 
stau pe stupi şi devorează zburătoa
rele chiar de la adăpător, V.n. Dău
nătorii albinelor, prigoria.

LUNA OCTOMBRIE

Albinele, negăsind nimic in cimp, 
işi economisesc forţele, stau mai tot 
timpul în stupi. Numai în zilele cu 
soare, cele tinere, născute în ultimele 
săptămîni ale lunii trecute, îşi fac zbo
rul de recunoaştere. Sînt rare măteile 
care în octombrie nu şi-au încetat oua
tu l; cele care mai depun încă ouă în 
cuib sint demne de relevat şi trebuie 
ţinute in evidenţă pentru lucrările de 
selecţie ale anului viitor.

In stupi, albinele işi pregătesc car
tierul de iernare, muţind din fagurii 
mărginaşi o parte din miere, în lo
cul ales pentru iernare.

Tratamentul contra p&duchilor, cu 
fenotiazină, la coloniile care au ase
menea paraziţi, se face acum, căci 
puiet nu mai există In cuib şi chiar 
dacă ar fi, tratamentul nu-1 afec
tează, iar măteile care ar intra în 
iarnă cu ei ar slăbi şi nu ar începe 
ouatul decit tîrziu In primăvară,
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dacă mai rezistă să vieţuiască pină 
atunci, V.n. Dăunătorii albinelor, pă
duchii (Braula).

Contopirea roilor artificiali ajută
tori şi temporari cu coloniile de bază 
se execută acum la sfirşilul acestei 
luni, căci in cuiburi puietul este 
puţin. Se dă posibilitatea ambelor 
unităţi contopitc să se acomodeze 
şi să formele peste puţin ghemul 
de iarnă. Coloniile de bază ce au 
primii populaţia roiurilor, care s-au 
format din ele, acum au devenit 
foarte puternice, cu cite 3—4 kg al
bină; ele iernează in cele mai bune 
condiţii şi cu un consum de hrană re
dus, în raport cu puterea lor. De ase
menea, coloniile care nu depăşesc 
cinci intervale de albine nu merită 
Bă fie lăsate să ierneze independent. 
Este de preferat ca ele să fie conto
pite, ca să formeze colonii puternice, 
cite două şi trei la un loc. Numai cele 
care au 3—3,5 kg de albină tînără pot 
face faţă viitorului cules timpuriu 
din luna martie-aprilie, avind adu
nată şi rezerva lor de hrană intr-un 
total de 25—30 kg miere şi suficientă 
păstură. Cu fagurii cu miere rămaşi 
de la roiurile contopite se pun la de
pozit de fiecare roi cite 2—3 faguri in 
greutate totală de 10 kg mierecăpâ- 
cită, cu care viitoarele roiuri se vor 
alimenta in luna martie, cind ele se 
vor reface, iar din fagurii disponi
bili se extrage integral mierea. Goliţi 
fiind, ei 6e pun la păstrare feriţi de 
dăunători, V.n. Faguri, păstrarea lor.

Mătcile disponibile se pun in coli
vii să ierneze în afara ghemului, V.n. 
Mătei, iernare.

înlăturarea şoarecilor, care îşi 
caută loc cald pentru iernat şi care 
pot pătrunde cu uşurinţă in Btupi, in 
nopţile reci cind urdinişurile sint 
largi, va fi efectuată dacă se vor pune 
acolo grătare de tablă zimţate cu des

chideri de cel mult 5 mm sau închiză
toare de urdiniş reglabile.

Itovizuirea exterioară a stupilor,
chituirea şi vopsirea este bine să se 
facă in această lună, in zilele cu soare 
mult, cînd nu plouă, V.n. Vopsirea 
stupilor.

Capacele, mai ales, trebuie repa
rate, în B p e c ia l cele care sînt învelite 
cu carton gudronat şi care se deterio
rează uşor in timpul transporturilor la 
stupăritul pastoral. Umezeala din tim
pul iernii in stup va fi mult mărită 
dacă apa pătrunde pe sus, în care caz 
coloniile vor ierna cu pierderi însem
nate.

Precizarea spaţiului din stup nece
sar pentru ghem Be face după cel puţin 
zece zile de la contopirea celor două 
unităţi, adică a coloniei de bază cu 
nucleul ei ajutător şi anume: intr-o 
dimineaţă rece, cu 9—10°C, pe la 
orele şase, cînd albinele simţind apro
pierea timpului friguros Be concen
trează pe faguri, apicultorul ridică 
podişorul şi numără cîte intervale 
dintre faguri ocupă, notînd in partida 
fiecărei colonii această observaţie. 
Cînd stuparul va face operaţiile de 
aşezare la iernat, va ţine seamă de 
observaţia făcută acum şi va lăsa in 
stup cu doi faguri mai puţin, pentru 
a sili colonia să se concentreze In
tr-un ghem cît mai compact.

Orînduirea hranei şi a cuibului de 
iarnă se va face după precizarea spaţiu
lui ocupat de colonie. Operaţia de 
orinduire nu trebuie să intirzie, pen
tru ca albinele să-şi organizeze singure 
locul ghemului de iernare şi eventual 
să transporte o parte din mierea din 
fagurii mărginaşi in cei de sub ghem, 
V.n. Iernare.

Apicultorul va interveni insă cit 
mai puţin posibil şi se va feri să schim 
be aranjamentul făcut de albine în 
vederea iernării. Ele işi fac obişnuit
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ghemul de iarnă in locul unde stupul 
le asigură condiţii optime pentru păs
trarea căldurii, cerindu-le un consum 
(ie hrană şi energie cil mai redus. In 
principiu, in cuibul de iarnă nu tre
buie lăsal nici un fagure gol complet, 
ci numai din cei care au cel puţin 2 kg 
miere in partea superioară. In felul 
acesta albinele stau nu numai pe por
ţiunea de jos a fagurelui cu celule 
goale, ci acoperă bine şi jumătatea 
superioară a lor ce au celule cu miere 
care, o dată ce este acoperită şi bine 
incălzită, constituie un acumulator 
radiant de căldură in iarnă. In afară 
de aceasta, ghemul, în care albinele 
ocupă celulele goale din partea infe
rioară a fagurilor, are un volum mai 
redus, căci 50—60% din albine stau 
in interiorul celulelor goale. In cuib 
stuparul nu va aşeza decit faguri care 
au o vechime de cel puţin doi ani, 
de culoare închisă, ce ţin albinelor 
inai bine de cald, iar matca ouă chiar 
in iarnă cu predilecţie in ei. Lim ita
rea spaţiului pentru cuib sc face cu 
diafragma aşa cum s-a arătat mai sus. 
Dacă mai rămîne spaţiu gol în stup, 
el se umple cu materiale termoizo- 
latoare nehigroscopice, pleavă, cîlţi, 
talaşi fini de lemn, care să stea in- 
foiate. Dacă materialul ar fi prea 
îndesat, el va presa diafragma care 
va prinde intre ea şi ulliinul fagure nu
meroase albine, ce vor rămîne acolo 
imobilizate, dacă nu chiar strivite.

Iată cum se face o r i n d u i r e a  
p e n t r u  i e r n a t  a c o l o n i 
i l o r  in cele trei tipuri de stupi de 
la noi:

1) Stupii multietajaţi cu populaţii 
unite avind 3—3,5 kg albină urmează 
să ierneze cu un cuib pe două corpuri, 
sau, prin excepţie cu trei corpuri, nu
mai la cele care sînt foarte puternice. 
Obişnuit cei care pină la toamnă au 
stat pe trei corpuri, au acum corpul

inferior aproape golit de miere; al
binele ridică de acolo resturile de 
miere, completează corpul al treilea 
dc sus, iar restul il pun în cel mijlo
ciu, unde işi organizează ghemul. Deci 
corpul de pe fund nu mai trebuie să 
rămină acolo, se retrage, iar colonia 
rămîne să ierneze pe două corpuri: 
cel de sus este plin cu rezerve de miere 
şi cel puţin doi faguri cu păstură — 
aproximativ 20—25 Hm2, puţin late
ral dar în directa apropiere a ghemu
lui. Acolo este bine să rămină la m ij
loc doi faguri plini pe jumătatea supe
rioară oi miere. Matca nucleului se 
retrage intr-un stupuşor de iernare pe 
trei rame mici, V.n. Matca, iernare, cu 
o mică parte din albina nucleului, sau 
in colivii model S.C.A.S., iernind-o 
in afara ghemului. Unirea ambelor 
unităţi sc face punind provizoriu in 
locul podişorului un ziar găurit cu 
un cui, V.n. Unirea albinelor.

Ghemul de iernare se va forma in 
corpul de pe fund. Cind mierea din 
fagurii de acolo sc va sfirşi, albinele 
vor depăşi spaţiul intermediar dintre 
corpuri şi se vor alimenta din plin 
din rezervele acumulate in corpul su
perior.

Această orinduire este cea mai 
simplă şi mai bună pentru iernat, mai 
ales la stupii multietajaţi. In S.U.A.
— patria acestui tip dc stup — sirii 
apicultori care iernează colonia pe 
cile trei corpuri de stupi ( J o h n  
L o n g). G. L. F a r a r organizează 
iernarea stupilor pe cinci corpuri dar 
cu familii puternic unite. Numărul lor 
este in raport cu greutatea coloniei 
pusă la iernat, formată din contopi
rile a două-trei colonii care iernează 
cu cile 45—60 kg miere. Cunoscutul 
crescător de mătci din S.U.A., C a l e  
R . G., precizează chiar că .,pentru 
majoritatea iernilor pină in perioada 
dinaintea culesului din anul următor,
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rezerva abundentă trebuie să fie de 
circa 100 pfunzi11, adică 45 kg. Stu
pii puternici cu aceste mari acumu
lări de hrană sint organizaţi numai 
In regiuni unde Bint culesuri bogate 
de la Înfloririle foarte timpurii in pri
măvară ca masivele de salcie, conti
nuate cu un cules de la livezi cu pomi 
fructiferi şi apoi de păşuni sau fineţe 
cu trifoiuri, sulfină albă etc. Acolo se 
pot realiza producţii record de cite 
150—200 kg miere de stup pe an.

In aceste situaţii coloniile au puiet 
pe 3—4 faguri la mijlocul lui ianuarie. 
Colonia consumă din marile rezerve 
lăsate din toamnă, plus stimularea 
pe care apicultorul o face o dată 
pe săptămtnă, aşa cum procedează
H. S c h f t f f e r  in Canada, V.n. 
Hrănire, Btimulare de primăvară.

La coloniile foarte puternice care 
iernează pe trei corpuri din care cel 
de sus este plin cu miere căpăcită, se 
inchide complet urdinişul de jos, se 
lasă deschis cel rotund de 2,5 cm din 
corpul de mijloc, cit şi cel de sus, de 
sub podişor. In felul acesta ghemul 
se formează intre corpurile 2 şi 3, 
ocupind spaţiul liber dintre acesta şi 
cel superior, iar in corpul de jos se

Eăstrează o anumită proporţie de 
ioxid de carbon care înlesneşte o 

bună şi liniştită iernare albinelor; 
schimbul de aer se face intre cele două 
deschideri superioare.

Lnii stupari canadieni, care pun la 
iernat numai colonii foarte puternice 
cu mari rezerve de hrană şi in cel 
puţin două corpuri, deschid un urdi
niş de 50/7 mm tăiat in partea de jos 
a corpului superior in peretele frontal, 
urdiniş care va avea o scindurică de 
zbor viu colorată şi cu totul diferită 
faţă de culoarea stupului. Este nevoie 
să se ia aceaBtă măsură pentru că in 
primăvară poziţia acestui urdiniş va fi

inversată intr-un unghi de 180°, deci 
urdinişul ajunge atunci in Bpatelestu- 
pului, de unde vor zbura albinele. Cele 
care-1 vor căuta atunci in faţă şi nu-1 
vor găsi acolo, făcind zborul in jurul 
stupului, il vor descoperi uşor orientîn- 
du-se după această scindurică de zbor 
a cărei culoare vie o cunosc şi le atrage 
atenţia.

Alegerea locului acestui urdiniş in
tre cele două corpuri are rostul său: 
obişnuit coloniile din stupii multie
tajaţi, intrate in iarnă puternice, 
ocupă două corpuri, iar cea mai mare 
parte a ghemului stă masată intre cele 
două corpuri, jos avind rame cu puţină 
miere şi multe celule goale in care 
stau albinele, iar sus sint marile rezer
ve de hrană. In această situaţie albi
nele se aşază la ace9t urdiniş intr-un 
dispozitiv de apărare contra frigului, 
mai ales in primăverile reci, formind 
perdele succesive mai înghesuite sau 
rarefiate în raport de cerinţele de aer 
şi căldură ale coloniei.

Stuparul va avea insă grijă ca in 
iarnă acest urdiniş să nu fie troienit 
de zăpadă şi, mai cu seamă, să nu 
fie astupat cu gheaţa ce se formează 
din vaporii care ieşind din stup se 
condensează acolo.

Cei care au stupi cu colonii mai re
duse de 2—2,5 kg albină vor ierna colo
niile aşezind suprapuşi stupii mult ie
tajaţi cite doi (perechi) sub acelaşi 
capac, fiecare colonie stind tot pe cite 
două corpuri cu rezerve însemnate de 
hrană in corpul superior al fiecăreia. 
Aşezarea lor la iernat se face astfel: 
prima colonie cu două corpuri stă pe 
fund şi are deschis urdinişul obişnuit 
de jos. Peste această colonie se aşază o 
pinză metalică dublă, V.n. Separator 
dublu. Peste separator se pune cea de-a 
două colonie tot cu două corpuri, peste 
care, sus, vine podişorul cu tăietura 
din centura lui drept urdiniş, pentru
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evacuarea vaporilor din stup. Sub aces
ta din urmă se fixează scindurică de 
zbor viu colorată. Cele două nuclee 
ajutătoare a celor două colonii, stind 
intr-un singur corp de stup, se aşază 
deasupra, despărţite cu podişor Snel
lgrove din placaj. Ele trebuie să fie 
bine populate, avind cite 5—6 inter
vale de albine intre faguri, lăsindu-le 
şi lor 12—15 kg hrană.

Stupii vor fi aranjaţi la adăpostul 
unei perdele de protecţie, ori lingă un 
^ard înalt, magazie etc., pentru a fi 
feriţi de vint, cu urdinişurile îndrep
tate spre sud, V.n. Iernare.

Cind coloniile din stupii multieta
jaţi au populaţie numai de 1—1,5 kg 
albină, ele se contopesc cîte două sau 
chiar cîte trei, punînd mătcile disponi
bile să ierneze în afara ghemului — 
v. Unirea albinelor. In felul acesla 
ele ajung să formeze colonii puternice 
de 3—4,5 kg albină, care vor ierna 
aşa cum s-a arătat mai sus.

2) Stupii verticali Dadant-dubli foşti 
cu două corpuri in vară, avînd fundul 
perfect pătrat şi aşezaţi incă din au
gust în pat cald, cu colonii puternice 
insumînd 3 kg albină, ocupă un sin
gur corp plin cu miere în faguri inter
calaţi cu alţii cu miere pînă la jumă
tatea superioară; ei primesc deasupra 
un magazin de recoltă cu faguri plini 
cu miere. Ramele in acest magazin 
sint din cele cu celule de albină lu
crătoare. Colonia are la mijloc doi 
faguri cu păstură. Ghemul se formea
ză in partea superioară a fagurilor din 
corp, ocupind şi intervalul dintre 
acesta şi magazin. Ea stă în acest unic 
corp avind miere în direct contact, 
iar rezerva mare aflîndu-se sus in ma
gazinul de recoltă plin. Ghemul seva 
forma între aceşti faguri, făcind schim
bul de albine pe sus, prin spaţiul inter
mediar dintre corp şi magazin. Urdini
şul de jos se închide, dar se lasă des

chis cel din mijloc şi cel de sus de 
sub podişorul inversat. Aceasta este o 
metodă mult folosită în Cehoslovacia 
şi aparţine prof. T o m s i k . Aerul 
circulă liber intre fagurii cuibului, 
constituind acea iernare aerată „luf- 
tige t)ber\vinterung“, cum este denu
mită această metodă. Pierderile de 
albine în iarnă sint foarte reduse, fără 
urme de diaree şi fără umezeală în 
stupi.

Coloniile mai puţin puternice din 
stupii Dadant, care au 2,5—2 kg al
bină, vor ierna lot intr-un singur corp 
dc stup dar avind o a doua colonie 
aşezată deasupra, de o pulere egală. In- 
trucîl amîndouă au hrană suficientă 
in faguri, nu este nevoie de magazin 
de recoltă pentru iernare. Albinele vor 
forma ghemul între fagurii plini cu 
miere intercalaţi cu alţii plini in ju 
mătatea superioară a lor.

Un astfel de aranjament este cit se 
poate de favorabil pentru o bună ier
nare, căci albinele ocupă fagurii plini 
cu miere dacă au in directa lor vecină- 
lale faguri cu celule goale. Albinele 
vor ocupa aceste celule goale prefe
rind să stea cu corpurile introduse in 
ele, formînd o masă radiantă de căl
dură, căci acolo fiecare fagure cu ce
lule goale in jumătatea sa inferioară 
constituie o pătură groasă de 22 mm 
formală din corpurile calde; ele se 
leagă de păturile groase cu albinele 
dintre spaţiile celorlalte rame vecine, 
formînd o masă compactă. In felul 
acesta mierea din ramele învecinate 
se încălzeşte. Cercetătorul german 
Biidel spune că: „cel mai bun material 
călduros pentru albine esle mierea 
căpăcită11 şi deci se înţelege uşor cit 
de bine va ierna un ghem de albine 
intr-un astfel de aranjament.

Stupii Dadant cu colonii de 2,5— 
1,8 kg albină şi pe care unii apicultori 
ar dori totuşi să nu-i unească în vede
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rea păstrării efectivului, trebuie să 
ierneze neapărat deasupra unei colo
nii puternice In dispozitivul descris 
mai sus, dar cu un număr de faguri In 
cuib atît cît colonia poate să acopere. 
In golul rămas se aşază perne laterale 
din tifon cu talaş fin de iemn. Colo
nia de sus va avea deschis urdinişul 
superior rotund cu scindurica de zbor 
viu colorată şi variată faţă de culoarea 
corpului de stup. Deci colonia de jos 
ce iernează într-un corp, va primi sub 
acelaşi acoperiş o a doua colonie de 
care va fi despărţită printr-un podi- 
şor-separator tip Snellgrove sau sepa
rator dublu din pînză de sîrmă. Ele 
vor ierna cu acelaşi aranjament de 
rame descris mai sus, deci rame pline 
cu miere şi păstură alternînd cu altele 
cu 50% celule goale. Ghemurile am
belor co’onii îşi vor Împrumuta reci
proc căldura care trece de jos la cea 
de sus prin orificiul dreptunghiular 
din mijlocul podişorului sau prin 
pînza metalică.

Drept urdiniş pentru colonia lie jos 
se deschide dopul din faţă al podişoru- 
lui-separator Snellgrove, Inchizînd ur
dinişul de jos al acestuia, iar coloniei 
aşezată deasupra i se pune podişorul 
inversat, cu scîndură de zbor viu colo
rată cu deschiderea sus de 60/5 mm 
prin care se fac suficiente schimbări 
de aer şi eliminarea vaporilor din stup.

Din descrierea diferitelor aranjări 
ale cuibului pentru iernare apare vizi
bil grija ce stuparul trebuie să o aibă 
pentru alegerea urdinişului. De cînd 
cercetătorul german Biidel a făcut ter- 
mometrări în diferite zone ale stu
pului, in interior şi exterior, s-a sta
tornicit că cea mai rece pătură de aer 
este cea de la suprafaţa pămîntului 
pînă la înălţimea de 0,50 m. Deci 
trebuie evitat ca urdinişul stupului 
în iarnă să fie plasat în această zonă 
rece. De aceea recomandarea ce se face

insistent, este ca urdinişul de iarnă 
să fie cel rotund de sus. La coloniile 
foarte puternice se lasă deschis şi cel 
de sub podişor. Cum albinele îşi aran
jează ghemul de iarnă in apropierea 
urdinişului rotund, acolo ele pot face 
o filtrare a aerului cind el este prea 
rece; atunci, albinele sc aşază în per
dele succesive dense, între care aerul 
se menţine fără variaţii bruşte; aceasta 
împiedică parţial şi formarea umidi
tăţii exagerate ir stup.

3) S t u p i i o r i z o n t a l i  cu 
c o l o n i i  p u t e r n i c  e, care au 
3—3,5 kg albină, vor ierna la una din 
cele două margini laterale unde se 
află şi urdinişul principal, avînd ra
mele aşezate in pat rece faţă de urdi
niş. Dispozitivul rezervelor de hrană 
este acelaşi ca la stupul vertical du
blu descris mai sus, adică cu rame 
pline cu miere alternînd cu altele 
pline pe jumătatea superioară cu păs
tură şi miere, la mijlocul cuibului. 
In felul acesta colonia nu trebuie să 
se mai deplaseze în iarnă după hrană, 
care este prea suficientă pentru ea 
într-o astfel de aşezare. In schimb, 
In primăvară, la un cules foarte tim
puriu cum este acel de Ia salcie şi li
vezi, colonia are spaţiu suficient pen
tru depozitarea recoltei fără ca stu
parul să mai intervină.

Coloniile mai mici de 1,8—2 kg 
albină vor ierna cîte două Sn acelaşi 
stup cu dublu separator din plnză 
metalică. V.n. Ramele ocupate 3/4 
cu miere vor fi lîngă ambele părţi ale 
separatorului, căci acolo se vor fixa 
cele două gheme de iernat, apoi ur
mează ramele intercalate la fel cum 
s-a descris mai sus, dar numărul lor 
va fi mai redus, după puterea de aco
perire cu albine ale fiecărei colonii. 
Cercetătorul Waldrabenstein are o me
todă de iernat care dă rezultate bune, 
folosind stupul de 20 rame cu urdiniş
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unic, mare, la mijloc şi anume: In 
locul dublului separator din pînză 
metalică se pune o ramă groasă de 
un centimetru, care are fixată pe am
bele feţe cite o gratie Hannemann ce 
desparte două colonii gemene. Se pot 
intrebuinţa şi două rame subţiri cu 
gratii Hannemann, dar intre ele se 
aşază o ramă cu miere. Gratia distan
ţată opreşte cele două mătei să ia con
tact. Stupul are un urdiniş comun la 
mijloc în dreptul ramei despărţitoare, 
albinele pot să treacă dintr-o parte 
în cealaltă prin cele două gratii. Pen
tru iernarea acestor două colonii ge
mene se aşază lingă cele două gratii 
cite doi faguri de fiecare colonie, pe 
trei sferturi pline cu miere căpăcită, 
avind în partea lor de jos celule 
goale; după ele se aşază cîte un fa
gure cu păstură — de preferat din cel 
care are miere căpăcită deasupra sa
— urmate de faguri cu miere pe ju 
mătatea superioară. Uriaşul ghem al 
unui astfel de stup cu colonii gemene 
şi-l organizează albinele chiar lingă 
separatorul cu gratii. Spre marginile 
opuse se aşază cite o diafragmă şi 
apoi materialul termoizolator. Scln- 
durelele ce acoperă ramele stau bine 
fixate, dar cele care corespund celor 
două diafragme marginale sint cu 
pînză metalică. Peste podişor stau 
perne de papură sau paie presate ori 
din tifon cu talaş fin de lemn. Con
densarea vaporilor de apă in timpul 
iernii nu se va facc, căci ei se stre
coară uşor prin pînza metalică de la 
podişor şi ies prin perne In capac.

Păstrarea fagurilor cu păstură şi 
miere se face acum In special căci se 
ştie cu precizie ce disponibil a mai 
rămas pentru primăvară. Fagurii se 
aşază în lăzi sau dulapuri, ferite de 
atacul dăunătorilor. V.n. Dăunători.

Orînduirea nucleelor pentru iernat 
se face acum, pentru a le avea bune

in primăvară. In acest scop un corp 
de stup se împarte în trei comparti
mente bine izolate, cu podişor Snell
grove la fund, cu urdinişuri separate: 
două laterale şi unul în spate.

Alegerea coloniei paterne se face 
Încă din toamnă cind se rînduieBc 
stupii pentru iernat şi numai acolo 
unde planul cere ca în anul viitor să 
fie gata crescute o serie de mătei încă 
de la finele lunii aprilie-mai. Ast
fel vor fi trintori selecţionaţi foarte 
devreme In primăvară pentru împe
recherea mătcilor virgine.

Pregătirea viitoarelor controale de 
iarnă se face acum introduclnd pe 
fund, prin urdinişul larg deschis, un 
carton sau o bucată de hirtie cerată, 
care insă să nu acopere condensatorul 
metalic, adică „magnetul de apă“ , de 
la marginea fundului, V. n. Iernare.

Confecţionarea materialelor de pro
tecţie ca: perne de papură sau paie, 
salteluţe din tifon umplute cu talaş 
fin de lemn ce se aşază peste podişoare, 
sub capace, sau lateral în stupi, din
colo de diafragme etc. se face în această 
lună, pentru a le avea gata in noiem
brie, cind stupii se orinduiesc la ier
nat. V. n. Saltea.

Reducerea coloniilor pentru iernare 
la mărimea de nuclee este o metodă 
pe care obişnuit o folosesc canadienii. 
Ea poate fi aplicată şi la noi de stu- 
parii care sint în regiuni de munte 
cu un cules principal tardiv. Acolo 
vegetaţia începe tîrziu iar albinele 
au un cules abia in iunie. Stuparii de 
acolo nu au nici un interes să pună 
la iernat colonii de 3,5—4 kg albină, 
căci aceasta tot moare pînă la sfîrşi
tul lui aprilie şi deci ea este cu totul 
nefolositoare. De pildă la noi, unde 
la munte apare primul mare cules în 
jur de 10 iunie inceplnd cu zmeura, 
coloniile au o perioadă de 90—
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100 zile, din marliepină la prima de
cadă a lunii iunie cînd pot să se dez
volte chiar dacfi sînt reduse pe cinci 
rame dar cu mătci tinere. Albinele care 
la 15 septembrie sau octombrie nu 
şi-au făcut Încă zborul de recunoaştere
— deci albină care intră in iarnă 
abia născută şi care nu are de hrănit 
puiet — au înaintea lor în primăvară 
aceste 90—100 zile pentru dezvoltare. 
Ele vor consuma puţin din rezervele 
de iarnă, stînd într-un spaţiu redus şi 
cald, iar primăvara vor lua un avînt 
deosebit în dezvoltarea cuibului, sti
mulate fiind timp de 60 zile înaintea 
culesului tardiv. Canadienii cu stu
pini aflate în regiuni nordice folosesc 
două metode pentru a scăpa de toate 
aceste griji. Prima metodă: la termi
narea ultimului cules de vară nim i
cesc prin sufocare cu vapori de sulf 
sau tetraclorură de carbon toate al
binele, pun la depozit fagurii plini 
cu miere căpăcită şi păstură in can
titate de 25—30 kg, pentru fiecare 
viitoare colonie, iar diferenţa o extrag 
şi o comercializează. In primăvară îşi 
aduc roiuri pachete, V. n., cu albine 
din sud cu care populează stupii, le 
dau rezervele de hrană oprită din toam
nă şi pornesc la lucru. Această metodă 
însă, nu se poate aplica la noi. In cea 
de-a doua metodă, bună şi pentru noi: 
se stimulează activ la sfirşitul verii 
coloniile, pentru ca măteile să ouă 
intens şi să formeze multă albină 
tînără. Cînd ouatul măteii încetează, 
se creează un cules afară pentru ca să 
se atragă albina zburătoare, care este 
mai bătrlnă, se deplasează repede stu
pii în alt loc din stupină fără ca să 
simtă colonia, iar cînd culegătoarele 
vin de la culesul acesta artificial, 
găsesc un stup gol in care se adăpos
tesc. Seara toată această albină mai 
bătrînă este sufocată, iar in stupi ră- 
mîne pentru iernat numai albina tî

nără, matca şi puietul ce mai este de 
ieşit din cuib. Aceste colonii reduse, 
dar foarte viguroase din punct de ve
dere biologic, sint păstrate peste iar
nă. Stimulate în primăvară devreme, 
coloniile devin puternice la Începutul 
marelui cules din iunie. Ei fac astfel 
o mare economie în consumul de iarnă 
al rezervelor de hrană.

LUNA NOIEMBRIE

In apicultură luna noiembrie esle 
considerată cea dinţii lună de iarnă. 
Este deci timpul ca, incepind chiar 
din primele zile ale ei, să se facă ul
timele pregătiri pentru sezonul fri
guros.

Zborul forţat tardiv de toamnă se
impune să se efectueze acum, pentru a 
sili albinele născute în ultimele două 
săptămîni să iasă in zbor de curăţire 
ca să nu intre în iarnă cu intestinele 
şi punga rectală plină cu fecale. Acest 
zbor este de asemenea necesar şi in 
stupinele unde apicultorul a întirziat 
cu hrănirea de necesitate pentru com
pletarea rezervelor. Zborul forţat se 
face aşa cum este descris la noţiunea 
diaree.

Alţi slupari atrag albinele afară 
punînd pe scindura de zbor un căpă- 
cel de la o cutie de cremă de ghete cu
2—3 linguri de miere. Apoi cu o nu
ieluşă agită prin urdiniş albinele să 
iasă afară. Cind ele dau de mierea de 
pe scindura de zbor ies în majoritate, 
o transportă în stup şi cu această o- 
cazie fac zbor si se curăţă. Atenţie 
insă la furtişag.

Orînduirea exterioară a stupilor ce 
urmează să ierneze afară se face astfel:

a. Observîndu-se că stupii vopsiţi 
în culori închise au in primăvară co
lonii mai bine dezvoltate, datorită 
faptului că ei absorb intens razele 
solare din zilele cu soare ale iernii,
— ceea ce se reflectă implicit asupra



T E H N IC A  A P IC O L A
2 6 3

L U N A  D E C E M B R IE

ghemului şi cuibului cu puiet de iar
nă, — li se aplică la peretele dinspre 
sud o foaie de carton gudronat fixat 
cu două şipci; In carton se face un ori
ficiu corespondent urdinişului supe
rior al stupului. La coloniile mai re
duse se pot pune salteluţe laterale de 
papură sau paie presate fixate la ex
terior cu şipci, ferite de umezeală cu 
fişii de carton puse pe marginea de sub 
capac.

b) Fundul stupului să aibă Mag
netul de apă — V.n.

c) Urdinişul de jos este închis la 
majoritatea stupinelor încă de la 1 sep
tembrie, dar cel superior este deschis.

Orînduirea adăpostului de iernat 
pentru nucleele cu mătei de rezervă se 
face Încă de la începutul lunii noiem
brie, urmînd ca acolo să fie introduse 
la primul frig puternic, V.n. Iernare.

Aşezarea stupilor în cojoc indivi
dual nu este absolut necesară, ci mai 
mult este o măsură de precauţie pen
tru iernile geroase. Cine îl aplică nu 
strică cu nimic coloniei, care este mai 
bine adăpostită astfel, cu condiţia ca 
peretele din faţă să fie liber, deci fără 
pernă. N. B. H u g d s t o n ,  un cu
noscut cercetător englez, susţinător al 
cojocului individual o spune clar: „O 
izolare bună nivelează diferenţe ex
treme de temperatură, împiedicind 
frigul să pătrundă în stup“. Canadie
nii înfăşoară stupul în carton gudro
nat, punînd între acesta şi carton un 
strat de frunze uscate.

în unităţile din sectorul socialist 
se obişnuieşte aşezarea la iernat a 
stupilor in cojoc colectiv. V.n. Ierna
rea in cojoc colectiv.

Oricum vor fi aranjaţi stupii afară, 
fie în cojoc individual ori colectiv, 
sau fără cojoc, poziţia lor pe posta
mente va fi puţin aplecată, pentru a 
Înlesni apei de condensare să se scurgă 
uşor pe acolo. Umiditatea în stup

este o mare primejdie pentru buna 
vieţuire a albinelor în timpul iernii. 
V.n. Umiditate.

Alegerea unei colonii puternice cu 
multe albine tinere se va face pentru 
reînnoirea periodică a albinelor Im* 
bătrînite din coliviile in care mătcile 
iernează în afara ghemului după me
toda S.C.A.S. Stupul destinat acestei 
operaţiuni se duce într-un loc ferit de 
rigorile iernii. Un subsol uscat, neîn
călzit, cu ferestrele acoperite, este lo
cul cel mai bun. Stupul se duce în 
adăpost de îndată ce frigul mare a 
apărut.

Însămînţările de toamnă în lotul 
apicol se fac în această lună cu puţin 
timp înainte ca pămîntul să îngheţe.

Seminţele puse acum, deşi vor fi 
umezite de ploile iernii, dat fiind că 
pămîntul este rece, ele nu vor ger
mina. In schimb în primăvară vor ră
sări din vreme, viguroase şi rezistente 
la răcelile primăvăratice, căci plan
tele şi-au acumulat cantităţi însemnate 
de zaharuri în ţesuturi.

S-au făcut încercări foarte reuşite 
în această privinţă însămînţînd în 
amestec 7 kg facelia cu 6 kg muştar 
la hectar. Muştarul înfloreşte cu 10—
12 zile înaintea faceliei în primăvară 
şi astfel culesul se prelungeşte pînă 
la 30—40 zile la ambele plante.

LUNA DECEMBRIE

Cu această lună, se păşeşte în plin 
sezon de iarnă. Toate pregătirile pen
tru ca stupina s-o intîmpine sînt ter
minate din luna precedentă. Albinele 
stau in deplin repaus, iar personalul 
din sectorul socialist are dreptul la 
luna de concediu.

Controlul stupilor. Stuparul trece 
din cînd în cînd prin faţa stupilor 
care iernează afară, pentru a vedea 
dacă nu cumva a survenit vreo în- 
tîmplare: vreun stup răsturnat de vis-
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Contro lu l a u d it iv , de iarnă, al co lon iilor

col, altul atacat de vreo ciocănitoare, 
un urdiniş înfundai, crengile unui 
pom prea aplecate peste stup căruia 
îi atinge capacul neliniştind colonia 
et <■.

Circulaţia stuparului prin faţa 
stupului cind este zăpadă nu se aude 
în slup, dar cind pămîntul este înghe
ţai albinele se neliniştesc. Deci el va 
umbla cu încălţăminte care amortizea
ză aceste zgomote: cizme cu talpă de 
cauciuc, galoşi, şoşoni etc. Dacă ză
pada a căzut abundent şi a acoperii 
stupii, ei vor fi lăsaţi astfel căci ea 
le ţine de cald şi vîntul nu supără co
loniile. In 1954, cînd in unele regiuni 
ale ţării a fost o zăpadă de 2—3 m, 
stupinele au stat sub nămeţii de ză
padă aproape două luni, iar coloniile 
au ieşit admirabil din iarnă. Numai 
alunei cind cade vreo ploaie peste 
zăpada troienită, stuparul trebuie să 
spargă coaja formată, ca să pătrundă 
aerul prin zăpadă pînă la stupi. Cind 
urdinişurile superioare sînt astupate 
cu gheaţa vaporilor ce ies din stup, 
va desprinde gheaţa eliberînd urdi
nişul.

La stupii iernaţi în adăpost, con
trolul se face cu o lampă cu lumina 
roşie, luind măsurile indicate la locul 
potrivit. V.n. Iernarea in adăpost, 
cameră, pivniţă ele.

Controlul auditiv este o preocupare 
a stuparului, făcută o dală pe lună, 
dar cu cît înaintează in iarnă o repetă 
mai des, pentru a şti cum se desfă
şoară viaţa în interior şi dacă nu cum
va albinele sînt neliniştite. Atunci 
el va interveni urgent.

Ascultarea se face eu Tubul acus
tic. V.n.

Stuparul Irebuie să intervină nu
mai cind este cazul pentru comple
tarea hranei. V.n. Hrănire, hrănirea 
de necesitate iarna. Cind sînt puse la 
iernat mătci in afara ghemului, n 
dată pe săptămină se face controlul 
coliviilor privind printr-un geam mo
bil aplicat provizoriu in locul oblona- 
şului. V.n. Matcă, iernarea măteilor.

Preschimbarea albinelor îmb&trf- 
nite din aceste colivii cu mătci se 
face de îndată ce se observă că ghe
mul este prea mic iar albinele au apa
renţa de bătrîneţe, deci atunci cînd 
glandele lor faringiene producătoare 
de lăptişor pentru hrana măteii sint 
epuizate.

Liniştea deplină în stupină, fie că
albinele iernează afară sau în adăpost, 
trebuie păstrată cu stricteţe, aceasta 
fiind o însemnată condiţie de bună 
vieţuire a albinelor. V.n. Iernare, 
condiţii.

încheierea socotelilor stupinei se
face tot acum, căci toate ramurile de 
producţie ale unităţii in luna a- 
ceasta îşi încheie bilanţul. Şeful stu
pinei face toate calculele pentru a ve
dea care este preţul de cost al produ
selor faţă de producţia obţinută in 
raport cu cifra de plan.

In capitolul cheltuielilor de ex
ploatare se va trece absolut tot ceea 
ce constituie o plată in numerar sau 
virament privind:

a) cheltuielile eu hrana albinelor, 
mierea consumată de albine şi lăsată 
lor ca hrană de iarnă-primăvară, pre
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cum şi zahăr, drojdie, praf de lapte 
etc.;

b) costul materialelor folosito: u- 
nelte, faguri noi puşi in Btupi, sirmă, 
cuie, sclnduri pentru reparaţii, vop
sele, antibiotice etc.;

c) costul mătcilor selecţionate pro
curate din alte crescătorii depărtate, 
pentru Înlăturarea consangvinităţii in 
prisacă;

d) costul transportului în pastoral, 
întreţinerea cîinilor de pază etc.;

e) amortizarea mijloacelor de bază: 
cabană, stupi noi, aplicind un coefi
cient de 10% din valoarea lor în cazul 
că se face stupărit pastoral şi numai 
5% dacă stupina esle staţionară;

f) reparaţiile curente ale clădirilor 
afectate apiculturii, ale inventarului 
mare şi utilajului;

g) taxe către stat, asigurări etc.;
h) se vor calcula de asemenea chel

tuielile generale de regie, stabilind 
cota ce revine sectorului apicol;

i) în sfirşit se calculează si salarii
le personalului, cota de întreţinere a 
lucrătorilor sezonieri, zile-muncă plă
tite suplimentar la extrasul mierei 
sau alte lucrări noi neplanificate, 
cum ar fi: producţia lăptişorului de 
matcă, a colectării polenului, a veni
nului de albine şi a propolisului, pre
cum şi a pazei secţiilor îndepărtate şi 
izolate ale stupinei principale etc. 
Cheltuielile se raportează la producţia 
globală de miere şi ceară, care sînt 
considerate produse principale. Cu 
cît producţia mierei şi a cerii va fi 
în cantităţi mai mari şi mai ieftine, 
cu atit şi veniturile stupinei vor fi 
mai însemnate. Aparte Be va calcula 
valoarea produselor secundare cum 
este cea a mătcilor împerecheate şi 
folosite in propria stupină cit şi a ce
lor vindute, a roiurilor vlnduţi, a lăp
tişorului extras, a polenului realizat, 
a propolisului colectat, a veninului

de albine realizat prin metode care nu 
ucid albinele coloniilor, cit şi a semin
ţelor recoltate din lotul apicol şi vin
dute pentru compensarea cheltuieli
lor făcute cu cultura acestui teren.

Normal ar trebui adăugat la reali
zări şi valoarea creşterii producţiei 
plantelor enlomofile acolo unde stu
pina n fost duBă la polenizare, deci ve
nituri indirecte aduse de albine, aşa 
cum se face in U.R.S.S. La noi nu 
s-au luat încă astfel de măsuri, deşi 
stuparii sint obligaţi să facă asemenea 
polenizări, iar cheltuielile de trans
port sînt suportate de unitatea res
pectivă.

In cazul cind din produsele secun
dare, la încheierea socotelilor, există 
in stoc vreo oarecare cantitate, ele 
se socotesc la preţurile prevăzute in 
plan pentru produsele secundare. Pre
ţurile cu care se planifică produsele 
secundare sint cele oficiale de achi
ziţie. Suma rămasă drept cheltuieli 
după scăderea valorii produselor se
cundare se raportează la mierea şi cea
ra produsă, penru a vedea cit revine 
pe kilogram, in special la miere, care 
esle producţia de bază a stupinei. 
Raportul între miere şi ceară este de 
1/5, adică 1 kg ceară se socoteşte 
pentru stabilirea preţului de cost la 
5 kg miere.

In principiu, pentru a se realiza 
un cît mai mare venit, trebuie ca pro
dusele principale să dea o valoare 
cit mai mare şi în acelaşi timp chel
tuielile stupinei să fie cit mai reduse, 
ceea ce se va reflecta aBupra preţului 
de cost.

LUNA IANUARIE

Incepind din această lună, deci 
după ce au trecut două luni de la a- 
şezarea la iernat, apicultorul tre
buie B& asculte mai des coloniile Bale, 
chiar săptămînal.
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Salvarea coloniilor muribunde în
fometate care, la controlul auditiv 
nu mai emit nici un zumzet, se face 
astfel:

Se pregătesc ciţiva faguri cu miere 
care scoşi din depozit, stau 24 ore pe 
lîngă o sobă caldă. Cînd aceştia lip
sesc, se umplu faguri goi cu sirop 
cald de zahăr in care s-a pus Q-Z— 1 jţ 
acid citric (sare de lămîie) TaTitru. 
Siropul va ocupa cel mult jumătatea 
superioară a fagurilor, adică acolo 
unde albinele vor sta ca să-i acopere. 
Stupul cu albinele înfometate este 
dus Sn casă Intr-o cameră rece, cu ur
dinişul închis, acolo se scutură pe 
fundul stupului, se înlătură fagurii 
goi, se pulverizează albina îngrămă
dită pe fund cu sirop cald, se intro
duc în stupi fagurii cu sirop cald 
plus unul cu păstură, se pulverizează 
şi fagurii in celulele cărora stau multe 
albine, se aşază podişorul, iar stupul 
se trece într-o cameră caldă. Acolo 
rămîne o noapte întreagă lingă sobă. 
Albinele incălzindu-se, se înviorează, 
apoi lingîndu-se reciproc, se urcă pe 
fagurii cu sirop şi se formează ghem. 
A doua zi dimineaţa stupul este dus 
In camera rece, se deschide încet, se 
pun salteluţele laterale şi alta caldă 
peste podişor, se Închide şi la amiază 
se duce la locul său in stupină.

Observaţii înscrise în registrul de 
partizi al stupinei. Stuparul trebuie să 
fie foarte atent la diferitele manifes
tări exterioare ale coloniilor, mai ales 
In zilele cu soare clnd albinele îşi 
fac zborul de curăţare. El Înseamnă 
Sn registrul de partizi, la partida fie
cărei colonii, clnd s-a făcut acest zbor, 
intensitatea lui, dacă albinele pre
zintă simptomele diareei, dacă elimină 
albine moarte sau nimfe, larve, ori 
cristale de miere etc.

Apare puiet nou şi albină tînără în 
eutb spre cea de-a doua jumătate a

acestei luni şi aceasta este de dorit 
în regiunile unde primăvara este tim- 
purie şi localitatea are In preajma sa 
un cules abundent In luna martie, 
cum este cel de la salcie, arin şi ulm, 
ori In aprilie de la pomii fructiferi.

In atari situaţii este nevoie ca în 
cuiburi să se găsească însemnate can
tităţi de păstură pe care stuparul a 
avut grijă să o pună Încă din toamnă 
în mijlocul cuibului. V.n. Tehnica a- 
picolă, octombrie, orinduirea cuibului.

Schimbarea saiteluţelor umede tre
buie neapărat făcută căci o saltea u- 
medă este ca un sloi de gheaţă dea
supra cuibului. In lipsă de saltele 
pentru schimb, ele se scot afară din 
stup într-o zi cu soare şi vint, se zbi
cesc şi de îndată ce s-au uBcat se pun 
la locul lor.

Neutralizarea efectelor nocive ale 
mierei de manfi, cind stuparul fără să 
ştie a introdus-o ori a lăsat-o din 
toamnă in cuib, trebuie imediat fă
cută. In primul rînd trebuie schim
bată cu miere de calitate sau sirop. 
V.n. Hrănire şi Diaree.

Dacă aceste fenomene au apărut, se 
oferă albinelor un decoct de măcriş. 
V.n. Reuşita se asigură şi atunci cînd 
alături de ghemul de iernare se ali
pesc doi faguri în celulele cărora s-a 
turnat sirop de zahăr cu 1 %«, acid ci
tric (sare de lămîie). Cercetătorul V. 
Temnov recomandă folosirea acidului 
oxalic în apa de ploaie sau zăpada 
topită in proporţie de 0,7 g la litrul 
de apă. Dacă se dă sirop de zahăr, el 
poate fi acidulat cu acid acetic in 
aceeaşi proporţie. Acidul se adaugă 
siropului după ce el s-a răcit. Dacă se 
dă sirop In celulele unui fagure, su
prafaţa ocupată de hrana acidulată să 
nu depăşească mărimea ghemului ca 
să nu rămină descoperit, căci poate 
fermenta prin absorbţ ia umidităţii din 
stup.
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Extragerea păsturii din fagurii 
vechi şi negri care trebuie reformaţi, 
operaţie aminată incă din luna au
gust, se efectuează acum In felul ur
mător: într-o zi friguroasă, cînd deci 
fagurii sint ingheţaţi, sfărîmicioşi, cu 
un cuţit bine ascuţit şi cald se taie 
celulele fagurilor pînă la peretele in
termediar. In felul acesta baza celu
lelor, rămine intactă. In primăvară 
se dă acest fagure albinelor pentru re
clădit, după ce s-a dezinfectat. Pe 
masa de lucru rămin resturile de ce
lule tăiate care au în ele păstură. A- 
ceste resturi se freacă uşor între pal
me ; cum operaţia se face pe timp rece, 
ele se desprind uşor de păstură În
tărită în forme prismatice hexagonale, 
se vintură, iar aceasta rămîne curată. 
Păstură se trece printr-o maşină de 
tocat carne, se pune în borcane de 
3—5 kg, iar pe deasupra se toarnă un 
strat de miere lichidă pentru izolare.

Canadienii au altă metodă de ex
tragerea păsturii din fagurii vechi: 
intr-o ladă metalică ermetic inchisă, 
in care încap 30—40 rame cu faguri 
cu păstură se introduc aburi de la 
un mic vas generator de vapori, prin- 
tr-un robinet cu furtun; aburul pă
trunde in lada bine acoperită, pină 
are o presiune că poate ieşi afară 
pe sub capac; atunci robinetul de 
abur se inchide şi curind fagurii se 
topesc, se desprind de pe rame, cad 
pe o primă sită cu ochiuri de 1,3 mm, 
care are două minere de ridicare. Ceara 
din fagurii căzuţi sub acţiunea abu
rului se topeşte, se scurge pe fundul 
cutiei metalice şi iese prin robinet, 
iar păstură rămine pe sită. Aceasta 
se ridică — stuparii avind mănuşi 
groase de cauciuc pentru a nu se o- 
piri — se scutură de restul de ceară 
şi cămăşuţe jos pe alte site, ce stau a- 
proape de fund, iar păstură rămaşi

pe sita scuturată se adună, se trece 
caldă prin maşina de tocat carne şi se 
păstrează aşa cum B-a arătat mai sus/

Prelucrarea la rece a fagurilor re
formaţi se face in zilele geroase aşa 
cum s-a descris la noţiunea Ceară, 
prelucrare. *

Lucrări curente: se schimbă albina 
imbătrînită din coliviile in care măt
cile iernează in afara ghemului după 
metoda S.C.A.S.; se supraveghează 
stupii pentru a nu fi atacaţi de cio- 
cănitori; se fac mici reparaţii la 
stupi; se întind sirme în ramele goale 
in care, atunci cînd va veni primă
vara, urmează să se fixeze faguri ar
tificiali; se supraveghează zborurile 
de curăţire; se curăţă urdinişurile 
de gheaţă.

Tot in această lună, precum şi în 
cea anterioară, stuparii din sectorul 
socialist urmează cursurile de perfec
ţionare şi continuă ridicarea nivelu
lui profesional.

LUNA FEBRUARIE

Februarie este prima lună cu care 
se începe activitatea in stupinele pla
sate in regiunile mai sudice. In 
această lună se fac o serie de lucrări 
pregătitoare de mare însemnătate, lu
crări care nu se referă şi la stupinile 
din regiunile de munte, unde iarna 
adesea ţine pină la începutul lunii 
aprilie. De aceea fiecare stupar căruia 
acest „memento11 ii aminteşte de lu
crările ce le are de făcut, va lua din 
cele ce urmează, şi va executa numai 
pe cele care-i sînt trebuincioase in 
raport cu regiunea şi locul în care este 
situată stupina, precum şi de felul 
in care înţelege să-şi conducă stupii.

Curăţirea vetrei stupinei pentru co
loniile care au iernat în adăpost se 
face in această lună în care albinele 
vor putea efectua cel puţin zborul 
de curăţire normal, Bau zborul forţat
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de apicultor. Această scoatere afară 
a stupinei, care s-ar părea că se face 
prea devreme, este în folosul albine
lor. Intr-adevăr, în afara zborului de 
curăţire, organismul albinelor obiş
nuit cu căldura adăpostului, se adap
tează la răcelile acestei luni şi elo vor 
Începe să iasă după apă şi polen chiar 
Sn zilele mai răcoroase, ceea ce va fi 
în favoarea unei normale dezvoltări 
a cuibului.

Curăţarea vetrei de zăpadă se face 
fie transportînd-o cu sănii în afara 
stupinei, sau dacă vatra este aleasă 
într-o livadă de pomi, zăpada va fi 
adunată şi înălţată Sn jurul pomilor, 
cărora astfel le Sntîrzie pornirea ve
getaţiei, ceea ce este în favoarea pro
ducţiei de fructe. Coloniile destinate 
de cu toamnă pentru creşterea de trin
tori buni de prăsilă, cît şi cele penlru 
creşterea viitoarelor mătci se scot cu 
8—10 zile înaintea celorlalţi stupi. 
In felul acesta albinele acestor stupi, 
îşi vor face mai curînd zborul de cură
ţire, luindu-şi un deosebit avint. Dacă 
albinele Sntîrzie să-l facă, apicultorul 
le sileşte la aceasta V.n. Diaree.

Scoaterea celorlalţi stupi din adă
postul de iarnă se efectuează o dată in 
acceaşi zi pentru toate coloniile, an- 
gajSnd la nevoie, pentru această lu
crare, chiar mînă de lucru cu plată. 
Dacă se amină scoaterea unui rest de 
stupi pentru a doua zi, mai ales dacă 
Sn prima zi a fost cald, albinele ce-au 
zburat deja şi s-au curăţat, vor ataca 
pe cele scoase în ziua următoare şi 
care stau incă în ghem cîteva ore.

Urdinişurile de sus Be închid defi
nitiv, dar se deschid larg cele de jos 
penlru cîteva ore, ca să pătrundă 
lumina şi căldura, dar numai pină 
Încetează albinele 8ă facă zboruri in 
stupină; atunci ele vor fi micşorate 
la 2—3 cm. Din preajma stupinei se 
vor tn lătura rufele puse eventual la

uscat, căci albinele le vor murdări 
cu fecalele ce le evacuează o dată cu 
zborul de curăţare.

Pentru stupii care au iernat afară, 
stratul de frunze sau paie pus din 
toamnă se primeneşte acum cu unul 
gros de 15—20 cm din paie; frunzele 
ce au stat acolo au absorbit umidita
tea din timpul iernii scursă de la 
placa metalică condensatoare, umi
ditate ce ţine fundul rece. In primă
vară este absolut necesar ca fundul 
să fie cald şi protejat.

Stupii se aşază adăpostiţi de vînt, 
cu faţa la sud cel puţin pină In mai, 
pentru a fi bine bătuţi şi încălziţi de 
soare.

In faţa fiecărui stup se presară, pe
o suprafaţă de 1 m2, un strat de nisip 
curat care formează aşa-zisa „oglindă 
a stupului".

Rezemată de scindura de zbor a 
fiecărui stup se pune scindura de ateri
zare, care înlesneşte albinelor, ce vin 
încărcate cu polen din-cîmp şi care 
cad jos in faţa stupului, să se poată 
urca uşor pe planul înclinat pină la 
urdiniş.

Izolarea exterioară a stupilor pen
tru prevenirea pierderilor de căldură 
a cuibului trebuie făcută în special 
acum, în lunile de primăvară, cînd 
este necesar să nu se piardă nimic din 
această căldură, Y.n. Tehnica apicolă, 
noiembrie, orînduirea exterioară a stu
pilor.

Stupii trebuie feriţi de curent. Fri
gul nu este atît, de primejdios pentru 
buna vieţuire a coloniilor, cît vinlu- 
rile puternice şi reci. V.n. Vtntul.

Salteluţele din paie sau papură pre
sată puse la exterior pe trei părţi, 
în afară deci de peretele frontal de la 
sud, sau Sn lipsă tapetarea pereţilor 
cu carton gudronat fixat cu şipci la 
exterior, dau rezultate foarte bune ca 
material de protecţie.
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Alimentarea cu apă in stupi, în zi
lele reci, cu vinturi puternice, este o 
operaţie de mare ajutor pentru al
bine. Ea se face in această lună, cît şi 
in cea următoare. Pentru a-şi satisface 
nevoia de apă, atunci cînd n-o pot 
aduce de afară, albinele sacrifică o 
parte din larve. Ele sug apa din ţesu
turile lor — le deshidratează, — apoi 
le evacuează. Cu apa extrasă, prepară 
hrana necesară majorităţii puietului 
din cuib.

Apicultorul instalează un adăpă
tor cu apă caldă ce curge pe o scîn- 
dură cu un mic canal săpat in zigzag. 
In apa obişnuită se dizolvă, la 10—12 
litri apă 1,5 g uree, care este o 
proteină solubilă şî Foarte asimila
bilă. V.n. Apa.

Retragerea cartonului de pe fundul 
stupului şi observarea atentă a al
binelor moarte: dacă au abdomen al
fa ic ios sau verzui cu mucegai pe cor
pul lor, sînt Bemne caracteristice ale 
bolii aspergiloza, V .n.; dacă albinele 
moarte au aripile căzute este semn de 
boala acarioza, V.n; cadavrele de al
bine fără cap constitue dovadă că in 
stup sînt şoareci, ceea ce se deduce 
şi din murdăriile lăsate de ei, precum 
şi din rumeguşul, in cantităţi mari, 
al fagurelui ros.

Stuparul care nu a pus cartonul de 
control pe fund, încă din octombrie, 
va trebui acum, cu ocazia scoaterii 
stupilor pe vatră să cureţe fundul 
mobil al stupilor. El o face ajutat de 
cineva, prin ridicarea înceată a cor
pului şi punerea lui de-o parte pe 
capacul in poziţie răsturnată; apoi se 
trage fundul încărcat cu albină moartă 
şi sc inlocuieşte cu altul asemănător, 
curat, spălat şi flambat. Cu această 
ocazie stuparul face observaţii pre
ţioase de felul cum au iernat albinele 
în stupul respectiv, notind cantita
tea de albină moartă, măsurată cu

un pahar mare care conţine circa 70 g 
albină. La stupii cu fundul fix cură
ţirea se face mai tirziu, o dată cu re
vizia de fond. V.n. Tehnica apicolă, 
luna martie — stupul orizontal. Re
ziduurile de pe fund, cit şi albinele 
moarte, se ard.

Consumul de hrană, incepînd cu 
luna februarie, este din ce în ce mai 
mare. Stuparii care ştiu că in toamnă 
n-au lăsat rezerve mari de hrană în 
stupi, trebuie să intervină, scoţînd din 
depozit şi completind cu faguri plini 
cu miere bună necesarul de hrană al 
coloniilor.

Lipsa păsturii din cuib şi din cor
pul superior, nelinişteşte mult al
binele, căci făcînd „foame de păstu- 
ră“ ele cresc prea puţin puiet sau, 
chiar dacă-l extind pe faguri, este în 
detrimentul longevităţii albinelor, ca
re îşi epuizează proteinele organice 
acumulate în corpul gras, V.n. Hră
nire, polen.

Fagurele cu păstură se v» introduce 
lingă ghem, după ce va fi stropit 
bine cu 100 g sirop cald de zahăr. 
In lipsa acestor faguri, se pot da al
binelor înlocuitori de polen sub for
mă de turte de şerbet cu polen colec
tai din vara, pulverizat, sau cu făină 
de soia, ori praf de lapte etc. V.n. 
Hrănire, Iurte.

Autorul foloseşte in această pri
vinţă o metodă practică şi uşor dc a- 
plicat: la început din 3 in 3 zile şi 
peste o săptămînă din 2 in 2 zile, toar
nă prin orificiul de hrănire al podi- 
şorului cîte o lingură rasă de polen 
pulverizat din cel colectat vara in 
colectoare, sau in lipsă, polen de po
rumb bine uscat. Cum orificiul de 
hrănire al podişorului are o sită me
talică care nu îngăduie albinelor să 
iasă, polenul pulverizat trece prin ea 
şi cade pe un cartonaş de 10/10 cm 
ce stă peste rame, sub orificiul de
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hrănit; albinele iau cu grabă acest 
polen şi îl folosesc la creşterea puie
tului.

Stimularea timpurie a coloniilor
pentru extinderea cuibului trebuie 
începută în ultimele zile ale acestei 
luni sau cel mai tirziu în prima de
cadă din martie V.n. Hrănire, sti
mulare timpurie, căci numai astfel 
culesul de la salcie din lunile martie- 
aprilie de la pomii roditori, va putea 
fi bine valorificat. In felul acesta 
curînd măteile vor atinge un vîrf de
1 000—1 200 ouă pe zi. Ori, o colonie 
puternică are nevoie de 12—15 zile 
ca să ajungă această perioadă denu
mită „perioada ouatului cresc ind‘Y^o- 
valev). Începînd să depună din martie 
acest însemnat număr de ouă, ele vor 
scoate o primă generaţie dc 2 kg al
bine culegătoare pînă la 10 martie, 
pentru culesul de la salcie care ajung 
şi la rapiţă şi pomi roditori din prima 
decadă a lui aprilie. Desigur că in 
această perioadă pierind multe din 
albinele de toamnă, colonia nu va 
creşte în greutate; în schimb va avea 
un contingent nou şi proaspăt de cule
gătoare, care va putea face faţă cu 
succes unei abundenţe de nectar şi 
polen.

Prin Înlocuirea contingentelor vechi 
de albine, în care iarna s-au pu
tut răspîndi o serie de boli, micoze 
şi paraziţi, se produce spontan o 
însănătoşire şi ca urmare o Înviorare 
generală a coloniei. De aceea această 
perioadă de înlocuire a albinelor bă- 
trîne şi uzate, este considerată ca o 
perioadă de criză în viaţa coloniei 
de albine, care are insă o importantă 
înrîurire asupra următoarei perioade, 
precum şi asupra producţiei in gene
ral. Acumularea de albine pentru for
marea marii rezerve de zburătoare pen
tru culesul din luna mai, va avea loc 
abia In lunile martie, aprilie, dar mai

ales in mai, V.n. Tehnica apicolă, luna 
mai — realizarea marii rezerve de 
albine zburătoare. Hrănirea de stimu
lare dată de stupar se va face în con
diţii excepţionale atunci cind se va 
folosi şerbetul-candi. O bună formulă 
în această privinţă este şi cea a lui 
M.Haydak, V.n. Hrănirea, iarna. O 
bună stimulare masivă dată acum in 
luna februarie se face aşezind deasu
pra un magazin de recoltă cu faguri 
plini cu miere căpăcită, la stupii 
care nu-l au incă din toamnă. La m ij
loc, intre aceşti faguri de magazin, 
se intercalează şi doi cu păstură, tă
ind un fagure mare in două şi incas- 
trind cele două jumătăţi în două ra
me goale mici, jumătăţi care vor fi 
legate curmeziş cu sirmă subţire. In
tre ei se lasă un spaţiu Îngust ce coin
cide exact cu orificiul de hrănit din 
podişor, astfel incit atunci cind se dâ 
albinelor drept stimulare şi o hrană 
siropoasă proteică, aceasta se toarnă 
prin orificiul de hrănit făr« să se ri
dice podişorul; ea curge de sus d i
rect în jgheabul ramei-hrănitor din 
cuibul de jos. Hrana de stimulare va 
fi variată. V.n. Tehnica apicolă, 
martie, Hrana de stimulare.

Privitor la hrănirea de stimulare 
se adaugă următoarele: in principiu 
în orice regiune s-ar afla stupina, api
cultorul va socoti că sint necesare 
55—60 zile de stimulare inainte de 
apariţia culesului principal, pentru ca 
să ajungă coloniile la maximum de 
dezvoltare exact în acea epocă.

Această hrănire stimulatoare are o 
durată în raport de cum se succed cu
lesurile după cel principal, sau el 
este unic, şi deci după el nu mai ur
mează un altul. De pildă: pentru cu
lesul de la salcie care Începe în jurul 
datei de 15 martie, hrănirea stimu
lentă trebuie să pornească de la 15 
februarie căci, deşi pină la 15 martie
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sint numai 30 zile de stimulare, lipsa 
celor 25 zile din socoteala de mai sus 
se compensează cu albinele tinere năs
cute in timpul iernii şi care vor lua 
parte activă la acest cules timpuriu. 
Pentru recoltarea intensă de la plan
taţiile de pomi roditori, plantaţii care 
încep Înfloririle in masă in jurul datei 
de 1 — 10 aprilie, stimularea începe la 
15 februarie. In timp de 45 zile colo
niile dau deja două generaţii de al
bină tinără, plus cea născută In iarnă, 
care nu este încă epuizată de la salcie. 
De asemenea pentru abundentul cu
les de la rapiţa de toamnă care în
floreşte aproape in acelaşi timp cu 
pomii roditori, hrănirea de Btimulare 
începe la aceeaşi dată de 15 februarie, 
în orice caz imediat după zborul de 
curăţire.

Hrănirea aceasta are şi ea un ter
men de oprire. In această privinţă stu
parul trebuie să ţină neapărat seama 
de succesiunea in timp a culesului, 
oprind hrănirea cu 29 zile înainte de 
apariţia ultimului cules principal. 
Dacă el ar continua stimularea, al
binele vor creşte într-adevăr în stup
o populaţie numeroasă, dar care nu 
va avea de lucru, va consuma din re
zerve, iar uneori chiar va roi. Se ştie 
că pentru a creşte puietul dintr-un 
fagure de cuib, albinele consumă un 
fagure de miere şi păstură; deci fie
care fagure inutil costă pe stupar un 
fagure de miere ce n-o mai poate re
cupera niciodată de la acele albine 
crescute de el. Limitarea ouatului 
mătcii se impune într-o astfel de si
tuaţie; operaţia se va face aşa cum se 
va vedea mai departe, în lunile ur
mătoare.

Desigur că faţă de cele de mai sus, 
apicultorii ce nu au un cules Însem
nat pină la salcim, care înfloreşte in 
jurul datei de 15 mai, nu vor incepe 
hrănirea de stimulare decît in jurul

datei de 15—20 martie. Dacă după 
salcîm el nu mai are alt cules, hrăni
rea stimulativă va fi oprită la 15 a- 
prilie. Insă, dacă stuparul şi-a făcut 
un plan de stupărit pastoral ca să-şi 
ducă stupina la culesul salcimului al 
doilea din regiunea subcarpatică — 
salcim care înfloreşte cu 10 zile 
mai tirziu, deci pe la 25 mai — hră
nirea de stimulare va continua pină 
la 26 aprilie. De asemenea, dacă în 
acest plan este prevăzut ca după acest 
al doilea salcîm stupina să fie dusă la 
culesul de zmeură, care înfloreşte 
in jurul datei de 10 iunie, el nu va 
opri hrănirile de stimulare inainte 
de apariţia marelui cules de la salcim 
in regiunile de şes.

Dacă nu face un stupărit pastoral 
atit de intens, iar pină la apariţia 
florii-soarelui stupina rămîne pe loc 
timp de 45 zile in pădurea de salcîm 
de unde a recoltat, apicultorul ime
diat după terminarea înfloririi salci
mului va relua hrănirea de stimulare 
cel puţin încă 15—20 zile, pregătind 
albine pentru culesul de la floarea- 
soarelui. Hrănirile de stimulare cer 
desigur şi cheltuială şi muncă destul 
de însemnată. De aceea ele nu vor fi 
făcute în slupinile in care apicultorul 
lasă din toamnă cantităţi mari de 
45—50 kg hrană in stup, cit şi în 
depozit, căci albinele se stimulează 
singure şi au siguranţa deplină a 
unei bune dezvoltări a cuibului. Co
loniile acestor stupini vor primi cel 
mult o stimulare medicamentoasă in
dicată mai înainte — V.n. Aerosoli, 
cit şi una cu sucuri de legume, care 
dă albinelor o longevitate deosebit 
de mare. V.n. Hrănirea. In restul 
timpului, la astfel de colonii bogate 
în rezerve alimentare se va face 
hrănire de stimulare.

Stimulare rneeanică după primul 
zbor se face în felul următor: din două
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în două zile sc da puţin fum pe urdi
niş, ciocănind timp de un minut, cu 
două beţe în pereţii stupului. A lbi
nele speriate, se reped la faguri, îşi 
încarcă guşile cu miere, iar cu aceas
tă ocazie ele Înghit chiar o parte din 
ca. Cînd totul s-a liniştit, ele redepun 
din guşi în celule o parte din mierea 
ce o absorbiseră în grabă; excitaţia 
cauzală deja de mierea înghiţită de
termină un surplus de secreţie cu lăp
tişor, cu care hrănesc matca; în con
secinţă, ea depune ouă mai multe, 
cuibul se extinde, populaţia creşte 
repede iar stuparul va avea un mare 
număr de culegătoare cînd apare ma
rele cules.

Lucrări curente:
— se schimbă albinele îmbâtrînite 

din coliviile în care iernează măteile 
Sn afara ghemului (S.C.A.S.); la stu
puşori tip Fota se pune şerbet peste 
rame aşezat pe tifon;

— în nopţile friguroase in stupinile 
mai'mici, unde apicultorul are timp, 
cind bat vinturi puternice, urdini
şurile se închid complet, pentru a fi 
redeschise a doua zi dimineaţa:

— se pun la control dc germinaţie 
seminţe pentru lotul apicol:

— se fac ultimele reparaţii la stupi 
şi se întind sirme în rame în ve
derea înzestrării lor cu faguri arti
ficiali ceva mai tîrziu.

LUNA h a r ţ i i :

In această lună albinele pornesc o 
activitate intensă in căutarea necta
rului şi polenului proaspăt, atît de ne
cesar şi atît de stimulator pentru 
dezvoltarea cuibului. In coloniile pu
ternice, cu mari rezerve de hrană
— miere şi multă păstură — unde ac
tivitatea măteii nu a Încetat în iarnă 
decit pentru scurt timp, s-a crescut 
pină acum cel puţin o generaţie de 
albină tinără care abia aşteaptă să

siringă recolta bogată in slup. în 
astfel de stupi sînt acum 5—6 faguri 
cu puiet în elipse intina£====

Pe lîngă rezervele mari de hrană, 
şi in afara hrănirii de stimulare în
cepută incă din februarie şi care va 
continua pină la apariţia unui cules 
de întreţinere mai însemnat, albi
nele găsesc acum în zilele bune, calde 
şi cu soare, cules ceva mai redus de 
la flora meliferă din cimp şi pădure.

Calendarul înfloririlor pe tot anul 
trebuie întocmit de acum inainte, 
de fiecare stupar, pentru regiunea 
unde se află cu stupina. El înseamnă 
ziua cînd apare fiecare din principa
lele flori melifere şi astfel ajunge ca, 
după o serie de ani, să stabilească cu 
oarecare aproximaţie, cind vor apa
re culesurile viitoare mai însemnate 
în regiunea şi localitatea unde stă. 
Cum distanţa între înflorirea diferi
telor specii nu este prea diferită, a- 
ceastă apreciere se apropie de reali
tate. Aceste date insă pot stabili a- 
numite epoci ale înfloririlor pe plan 
local. Cind însă fiecare apicultor, de 
oriunde s-ar afla. va urmări proble
ma de-a lungul unei perioade mai 
îndelungate, iar toţi ar comunica a- 
ceste observaţii linei instituţii ce ar 
avea şi această preocupare, se va pu
tea stabili, cel puţin pe regiuni, un 
calendar al înfloririlor.

Iată, de pildă, tabloul înfloririi 
arborilor şi plantelor melifere in Mol
dova, raionul Birlad, după datele 
medii şi observaţii fenologice făcute 
de Const. L. Hristea timp de 10 ani, 
1924 — 1935 (tabelul 7)

In schimb, după observaţiile fă
cute timp de cinci ani în regiunea Bă
răganului la Luciu Giurgeni, succesi
unea Înfloririlor principale a fost din 
1935—1940 in jurul următoarelor da
le: 10—15 martie salcia, 10 — 15 a- 
prilie rapiţa de toamnă, 10—20 inai
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Tnbilul 7

Î n f l o r i r e a  a r b o r i l o r  ş i  p l a n t e l o r  m e l i f e h e  I n  m o l d o v a , r a i o n t l  b I r l w >

(după Cons t .  L. H r i ş t e  a)

Denum irea p lan te i
D a t*

în flo r ir ii D e n u m iră  p lan le l
D a ta

în flo rir ii Denum irea p lante i

i

Data

în flo rir ii

Alunul 26 II Arţarul 15 IV Muştarut
sălbatic

25 V

Aninul 10 I I I Mirul 15 IV Sparceta 25 V
Brinduşa 12 I I I Rapiţa

Colza 16 IV
Teiul 18 IV

Salcia
răprească

12 I I I Rapiţa
Navetă 25 IV

Floarea-
soarelui

22 IV

Păpădia 
Sugelul roşu

4 IV 
10 IV

Castanul
Salcîmul

2fi IV 
17 V

Izmă 15 VII

saleimul, 20—25 iunie teiul, 1—6 
iulie floarea-soarelui. Sint ani ca- 
pricioşi care răstoarnă toate previ
ziunile, cum a fost de pildă primă
vara anului 1948 cînd salcîmul a 
înflorit la 26 aprilie în pădurea Valea 
Hosie, raionul Olteniţa (Bucureşti) 
unde autorul era cu stupina în pas
toral. In schimb în 1965, la 19 apri
lie, abia a înflorit ulmul şi caisul în 
Bucureşti, iar salcîmul la 27 mai.

Apicultorii se pot orienta în pri
vinţa termenelor de înflorire apro
piate ale unor specii melifere după 
anumite observaţii: de pildă, cind 
mugurii florali ai salcîmului ajung 
de 2,5 cm lungime, mai sînt 10 zile 
pînă ce floarea se va deschide com
plet; bineînţeles, dacă o căldură mare 
apare în acest timp, înflorirea va fi 
precipitată. La tei, dacă se notează 
•data cînd diferite specii de tei au În
ceput să înfrunzească se va şti a- 
proape cu precizie că înfloritul acelor 
specii va avea loc după 7 săptămini 
de la înfrunzire.

Cunoaşterea coloniilor după aspect 
prezintă importanţă deosebită. Stu
pii se deschid cit mai puţin pentru a

nu se tulbura viaţa coloniilor, care 
după aceea işi reiau cu oarecare în - 
lirziere ritmul normal de muncă. 
Orice amestec inoportun în stup fără 
motive temeinice, în tot cursul anu
lui, zdruncină unitatea biologică şi 
starea microclimei din interior. Un 
stup deschis în primăvară cind tim
pul nu este încă statornicit pe cald işi 
pierde căldura interioară in cinci 
minute, iar albinele ca să o readucă, 
trebuie să consume cel puţin 1/2 leg 
miere. Abia in a doua zi sc restabi
leşte echilibrul termic al coloniei. 
De aceea, mai ales acum in primă
vară, stuparul trebuie sâ se orien
teze mai mult după aparenţele ex
terioare, aşa cum a făcut şi în cursul 
iernii, abţinîndu-se să deschidă stu
pii fără motiv serios. Abia după ci- 
teva zile cu soare şi in care albinele 
şi-au repetat zborurile, iar colonia a 
început o uşoară activitate în inte
rior, apicultorul poate face observa
ţii sumare aşa cum se va vedea mai 
departe. Pină atunci el işi face no
tările după anumite semne:
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•  Albinele ies in zbor de curăţare, 
dovadă că colonia este normală. Dacă 
albinele venind în zbor spre stup intră 
repede în el fără a mai ezita sau a 
mai intîrzia la urdiniş, este semn 
sigur că acea colonie are matcă.

•  Albinele aduc polen in coşuleţe 
semn că acele colonii au puiet de hră
nit, deci lotul este normal; numărul 
mare al culegătoarelor de polen indică 
prezenţa unei mătci prolifice şi a 
unui cuib extins. Invers: polen adus 
de puţine albine indică situaţia cri
tică a unei colonii slabe ca populaţie, 
cu matcă bătrînă şi deci cu puiet

fuţin. Cînd culegătoarele de polen 
ipsesc cu totul, este o indicaţie că 

lipseşte matca din slup.
•  Cind albinele sint numeroase pe 

scindura adăpătorului este dovada că 
au puiet numeros şi deci multă ne
voie de apă.

•  De asemenea, dacă se văd albine 
care ies in zbor la o temperatură mai 
coborîtă decît obişnuit, deci la 9— 
10°C, este semn că ele au nevoie de 
apă pentru puiet. Controlul ce-1 face 
stuparul este simplu: cind albinele 
ies pe scindura de zbor., el întinde un 
deget ud in faţa lor; dacă albinele 
încep să lingă apa trebuie să inter
vină, dînd apă in ulucelul ramei 
hrănitor, sau introduce prin urdini
şul superior un tifon umezit, care se 
alimentează cu apă dintr-o sticluţă 
aşezată afară.

•  Albinele sorb apă din scursorile 
grajdurilor, semn că au nevoie de 
substanţe minerale şi proteice pen
tru puiet V.n. Sare şi Apa.

% Albine multe ce zboară la amiază 
in faţa urdinişului şi in jurul stupu
lui arată că a ieşit în zbor de recunoaş
tere tineretul născut in iarnă.

Cind insă albinele intlrzie sau nu 
ies de loc din stup, este semnul unei 
stări critice care trebuie imediat lă

murită şi, pe cît posibil, îndreptată 
şi anume:

1) Colonia poate fi moartă sau mu
ribundă; se va proceda aşa cum s-a 
arătat in Tehnica apicolă, luna ia
nuarie, salvarea coloniilor muribunde.

2) Colonia trăieşte dar nu poate ieşi 
din stup; ea răspunde la ciocănitul 
pereţilor cu un zumzet mai tare sau 
mai slab. Este dovadă că urdinişul 
este înfundat cu albine moarte, care 
trebuie Înlăturate. Mortalitatea anor
mală în timpul iernii are multe cauze: 
ori lipsa de hrană, sau albinele au in
trat bătrîne in iarnă din cauza măteii, 
ori a nosemozei ce bîntuie In stupină.

3) Dacă albinele ies din Btup, dar 
in loc să zboare mai intli se urcă pe 
peretele frontal al stupului şi caută 
agitate ceva, or zboară neliniştite în 
jurul stupului, este dovadă că acel 
stup nu are matcă, care a pierit in 
timpul iernii. Pentru probă se pune 
pe capacul stupului o colivie goală, 
in care in anul precedent au stat mătci 
inchise şi al căror miros se păstrează 
mult timp. Dacă acea colonie este or
fană, cu toată siguranţa că albinele 
se vor aşeza pe colivia goală, bătind 
agitate din aripi şi formînd ca un 
mic ghem peste ea. Se dă coloniei or
fană o matcă de la rezervă. In lipsă, se 
va închide repede stupul punlnd in
tre rame un tampon de vată Îmbibai 
cu apă parfumată. Acelaşi miros se 
dă şi unei colonii vecine sau unui nu
cleu. Seara ele se unesc.

4) Dacă la zborul de curăţire, pe 
urdiniş ies şi trintori, va fi dovadă că 
stupul are matcă bătrină, or o matcă 
tînără care s-a fecundat In ultimele 
zile ale toamnei, incit albinele nu au 
mai avut timp să-i elimine, dacă nu 
cumva ea este şi nefecundată. Obser
vaţia Be notează la partidă şi chiar 
dacă matca Începe să ou& bine, ea va 
fi schimbată In cursul verii, eftei o
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bişnuit matca născută prea tirziu nu 
este prolifică.

5) Dacă albinele ieşind in zbor lasă 
materiile fecale pe scindură de zbor 
sau pe peretele frontal al stupului, 
colonia este bolnavă de diaree, poate 
chiar de nosemoză. De asemenea cind 
albina ce se tlrîie în faţa stupului şi 
nu poate zbura, este suspectă de aca- 
rioză sau nosemoză. Se trimit la la
borator probe de albine moarte şi 
muribunde, V.n. Toxicoză, Boala de 
pădure, Paratifoza, Aspergiloza.

6) Puietul eliminat în stare de nim
fă este dovada lipsei de păstură în 
stup; trebuie intervenit la prima zi 
■caldă, sau in lipsă se hrăneşte colonia 
cu substanţe proteice sau Înlocuitori 
de polen, V.n. Hrănirea cu polen. De 
asemenea, cadavrele de albine tinere 
nedezvoltate pe deplin, arată că in 
•cuib se află larvele fluturelui de gă
selniţă care atacă şi puietul in celu
le. V.n. Dăunătorii, găselniţa.

7) Eliminarea din stup a păsturii 
întărite, albicioasă şi pietrificată este 
dovada unei excesive umidităţi, care 
-a generat apariţia ciupercilor nocive 
Aspergillus flavus şi care dau apoi 
boala împietrirea puietului, V.n.

8) Urme de cristale de miere scoase 
■afară pe urdiniş, dovedesc că mie
rea s-a cristalizat in faguri, ceea ce 
poate duce la înfometarea albinelor 
dacă nu sint ajutate, V.n. Miere, 
cristalizarea in faguri.

9) Urdinişuri aburinde şi brumate 
1n zilele reci de primăvară, dovedesc 
■că in interior se află o colonie puter
nică cu mult puiet In cuib.

Pentru cunoaşterea de la exterior a 
unor anumite situaţii in stup în ce
lelalte luni, fără a-1 mai deschide, se 
menţionează:

— larvele de trintor eliminate In 
luna aprilie-mai, sînt semn că albi
nele nu au rezerve suficiente de hra

nă şi stuparul trebuie să intervină 
V.n. Hrănirea albinelor, hrănirea de 
necesitate.

— din contră, o intensă activitate 
de zbor a trlntorilor în luna mai, in
dică prezenţa lor numeroasă, ceea ce 
este un semn de pregătire a coloniei 
respective pentru roit, V.n. Roire.

— formarea şi gruparea albinelor 
pe peretele frontal sau formarea de 
ciorchini cu albine sub scîndura de 
zbor, constitue unul din semnele apro
piatului roit ori a lipsei spaţiului 
în stup pentru recoltă. V.n. Barbă.

— albine care-şi balansează abdo
menul stind pe scîndura de zbor la 
urdiniş întoarse cu capul spre largul 
cimpului, este dovadă de cules in
tens. Cind fac aceste mişcări cu capul 
întors spre urdiniş, este dovadă că 
culesul este pe sfirşite. V.n. Dansul 
albinelor.

— miros greu, puturos, caracteris
tic putrezirii puietului, ce iese pe 
urdiniş — este semn că în interior 
cuibul este atacat de boala loca, V.n.

— albine ieşind în şuvoi pe urdiniş, 
in timp ce altele fac zboruri vioaie 
afară in jurul stupului, este semn că 
din stupul acela iese un roi; de ase
menea auzirea de la exterior ziua, 
şi mai cu seamă noaptea, a unor su
nete ascuţite, Inginate cu altele mai 
profunde — este semn că In cuib s-a 
născut o matcă tinără, care umblă să 
ucidă pe cele aflate in botei. A doua 
zi obişnuit acel stup roieşte cu matca 
tinără, fiind roi secundar sau terţiar; 
repetarea in continuare după roit a 
acestui clntec, este semn că albinele 
acestui stup vor Bă plece, formînd al 
treilea sau al patrulea roi. V.n. Matca.

— grup de albine in număr de 10—12 
stind pe pămînt în faţa stupului, este 
dovadă că matca acelui stup a murit 
şi este eliminată din interior. V.n. 
Matca, moartea naturală.
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r  — cînd în natură este un cules bogat
o arată albinele care sosesc la urdiniş 
si cad greoaie pe scindura de zbor, sau 
chiar pe pămlnt in faţa stupului, de 
unde încet se îndreaptă spre intrare; 
este dovadă că ele vin cu guşile pline 
şi sînt obosite. Cînd ajung aproape de 
scindura de aterizare, dar mai fac 
cîteva volte în zbor şi apoi se aşază 
acolo, deci mai întîrzie, este semn că 
afară în natură culesul este slab.

— agitaţie şi lupte Intre albine la 
urdiniş, este semn de furtişag, V.n., 
şi trebuie cit mai curînd înlăturat.

— trintori ce stau Îngrămădiţi pe 
scindura de zbor sau pe peretele 
frontal al stupului, dovedesc că albi
nele nu mai găsesc in clmp de cules 
şi îi izgonesc.

Controlul sumar se face Intr-o zi 
caldă, cu soare, cind termometrul 
arată cel puţin -^12°C, avind la inde- 
mînă lădiţa portativă plină cu faguri 
calzi şi stropiţi cu apă mierată. Este 
bine cînd operaţia coincide cu apa
riţia primelor flori pentru ca albinele 
să aibă o preocupare şi să nu urmă
rească pe apicultor cind deschide 
stupii, deschidere care nu trebuie să 
dureze mai mult de cîteva minute. El 
trece prin faţa fiecăruia, priveşte cu 
atenţie albina moartă de pe oglinda 
urdinişului, observă activitatea de 
zbor a culegătoarelor şi trage con
cluzii.

Totuşi el trebuie să deschidă fie
care slup fără a da fum, după ce mai 
intîi a cintărit din mină greutatea 
stupului ridicindu-1 puţin din spate, 
pentru a vedea dacă are sau nu rezerve 
de hrană.

Controlul sumar are deci scopul li
mitat de a vedea dacă coloniile tră
iesc, dacă albinele sint vioaie, iar pe 
suprafaţa superioară nu se văd pete 
de diaree. Stuparul priveşte cu atenţie 
Intre intervale, vede dacă mai există

miere căpăcită. In cazul cînd ceva nu 
pare normal, depărtează ramele măr
ginaşe pînă la prima ramă unde bănu
ieşte puiet. Cind s-a convins de exis
tenţa acestuia, retrage 1—2ramegcale 
de la margine înlocuindu-Ie cu cele' 
pline de miere şi păstură, reaşază totul 
la loc şi închide stupul. Dacă nu are 
matcă, ia măsurile de unificare, V .n, 
Unirea coloniilor. în caz de lipsă a 
hranei, in afară de ceea ce s-a dat, 
pentru a preveni completa înfometare 
a unor colonii pînă la apropiata revi
zie de fond (colonii căror nu li s-au 
lăsat suficiente rezerve de hrană) stu
parul pune deasupra ramelor şi o 
turtă de pastă de miere cu zahăr şi 
păstură ce o are la indemînă gata pre
gătită, V.n. Hrana albinelor. Peste ea 
se aşază o hirtie cerată, podişorul şi 
salteaua. Controlul sumar este deci 
terminat doar în cîteva minute.

Numai în cazuri grave, cînd colonia 
este muribundă, se va interveni. De 
asemenea, dacă diareea a forţat albi
nele să-şi lase reziduurile intestinale 
pe rame, pe fagurii sau pereţii stupu
lui, apicultorul ia măsurile de rigoare, 
V.n. Diaree.

Revizia de fond urmează după con
trolul sumar la 7—8 zile, In care al
binele trebuie să facă zboruri active. 
Dacă timpul a fost prea rece şi in 
slup matca nu a activat de loc, revizia 
aceasta amănunţită ar tulbura colo
nia, ceea ce uneori se răsfrînge chiar 
asupra existenţei măteii, şi deci poate 
fi aminată cu incă 4—5 zile.

Această lucrare se face la toţi stupii 
prisăcii, puternici sau slabi, afară in 
stupină sau sub cort protector, ori în 
casă la căldură, dacă timpul este rece. 
Revizia de fond este o lucrare de o în
semnătate capitală. După cum se vor 
face lucrările şi observaţiile necesare, 
atent şi cu grijă, sau în fugă şi super
ficial, aşa se vor dezvolta coloniile in
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tot cursul primăverii, ţinind seama că 
in acest anotimp care este foarte capri- 
cios, apicultorul trebuie să intervină 
rar în stup şi mai ales să nu-1 deschidă 
decît în cazuri de absolută nevoie. Ace
ste observaţii vor cuprinde în primul 
rind puterea coloniei care va fi ob
servată dacă şi-a păstrat aceeaşi sta
re cum a fost lăsată în toamnă pentru 
iernat, căci acum, in primăvară, ur
mează să se refacă din coloniile de bază 
roiurile temporare ce au fost unite în 
toamnă. Apicultorul va ţine seamă in 
această privinţă de o statornică lege 
în stupărit şi anume: orice pierdere 
ce ar depăşi 500 — 600 g albină acum 
în primăvară, fie că ea a pierit in 
iarnă, fie că cu ea s-au refăcut roiurile 
temporare, se va răsfrînge printr-o 
întlrziere de cel puţin trei săptămîni 
in dezvoltarea cuibului. S-a calculat 
precis că în acest răstimp colonia 
pierde din viitorul ei potenţial cel 
puţin o generaţie de puiet, care va 
lipsi de la culesul timpuriu din apri
lie.

în al doilea rind vin rezervele de 
hrană din stup, măsurile de igienă, 
comprimarea cuibului şi păstrarea 
căldurii coloniei. De aceea revizia 
trebuie să se facă, dacă nu în cameră 
caldă la adăpost de intemperii, cel 
puţin sub cort protector, V.n. Autorul, 
chiar şi atunci cînd a avut o stupină 
mare de cîteva sute de stupi făcea re
vizia de fond la adăpost in cabană, 
unde ajutat de încă o persoană verifica 
amănunţit pină la 30 stupi pe zi.

Desigur că în stupinele mari socia
liste, cu sute de stupi, avind 1—2 
apicultori, lucrarea nu se poate face 
în casă la căldură, căci partea grea a 
lucrării este transportul dus şi întors 
din prisacă la adăpost şi invers. In 
acest caz, cel puţin stupii care prezintă 
oarecari deficienţe trebuie verificaţi 
la căldură în casă, ca să fie analizate

cu atenţie şi migală toate cauzele 
acestei stări ^e înapoiere. De aceea 
acest paragra rivitor la revizia de 
fond are două părţi: revizia afară în 
prisacă şi revizia în casă.

1. R e v i z i a  de  f o n d  a f a r ă  
se face cînd ziua este caldă, de cel 
puţin 14—15° C sub cortul protector 
V.n., care fereşte colonia de atacul hoa
ţelor şi cuibul de curenţii dăunători.

— La stupii multietajaţi iernaţi 
pe două corpuri care au 3—5,5 kg 
albină încă din toamnă, li se face 
revizie de fond afară. Pe capacul 
aşezat jos Sn poziţie răsturnată, se 
aşază ambele corpuri de stup ridicate 
de pe fund. Acesta ori se înlocuieşte 
imediat cu un altul curat, ori se curăţă 
de pe el albinele moarte măsurînd cu 
un pahar cantitatea lor, apoi se şterge 
de umezeală şi se pune la locul lui 
corpul de jos. După aceea se aşază 
suportul mobil, V.n., şi se trage pe el 
corpul superior.

Cu ocazia acestei minuiri apicul
torul, ca şi la revizia sumară, işi dă 
seama din nou, după greutatea corpu
lui, dacă rezervele de hrană din acel 
corp de stup sînt îndestulătoare, în ju
rul a 12—15 kg, sau aproape epuizate. 
Avind in vedere că acum cuibul ocupă 
in majoritate fagurii din corpul su
perior, iar in cel de jos sint mulţi 
faguri goliţi de miere, scoate de jos 
patru din aceştia şi-i înlocuieşte cu 
alţi patru de la rezervă plini cu miere 
şi ceva păstură. Cum acum stupul 
este împărţit in două, primul corp pe 
fundul său, iar al doilea pe suportul 
mobil, apicultorul poate să-şi dea 
seama dintr-odată cîte spaţii dintre 
faguri sint ocupate de albinele colo
niei şi pe cîte se întinde cuibul in 
corpul superior. El va observa de 
asemenea cum se prezintă suprafaţa 
superioară a ramelor celor două cor
puri, adică dacă au sau nu pete de
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diaree. Totul fiind în regulă în aceas
tă privinţă, rămîne de văzut dacă 
sub ghemul albine' există puiet. 
In acest scop el retrage rama mărgi
naşe din unul din corpuri, o scoate 
-cu grijă şi o aşază in lădiţa portativă 
-de lucru, ce se găseşte în apropiere.

Pentru observarea puietului nu este 
nevoie să se mai scoată afară alţi fa
guri, ci doar, in golul format astfel 
prin retragerea primului fagure, stu
parul, mişclnd fiecare ramă înspre 
ţo lul din stup, priveşte de sus printre 
rame dacă vede puiet căpăcit în faguri. 
Nu se scot fagurii cu puiet ca să-i 
observe, nici nu se caută matca cînd 
se face revizia de fond, căci puietul 
scos din stup poate să răcească.

După numărul ramelor cu puiet la 
■această revizie de fond apicultorul 
poate să precizeze şi să împartă pe 
categorii coloniile din prisacă. Colo
nia bună care va da producţie la salcîm 
are minimum cinci faguri cu puiet; 
foarte bună va depăşi această lim ită, 
iar slabă va avea sub acest număr 
mediu de faguri cu puiet. Acestea din 
urmă vor fi ţinute într-o evidenţă 
permanentă pentru a fi ajutate cu tot 
■ce au nevoie. Dacă însă este necesar ca 
unele colonii să fie ajutate şi cu puiet 
de la cele foarte puternice, atunci 
este de preferat ca mai intîi să fie 
sprijinite cu puiet nu cele slabe ci cele 
de putere mijlocie. Ele vor reacţiona 
foarte spectaculos la un asemenea 
■ajutor, vor ajunge repede la acelaşi 
nivel cu cele tari, şi abia atunci clnd 
tn prisacă sînt numai două categorii 
de colonii „foarte puternice" şi „slabe11, 

cele din urmă pot fi ajutate pentru ca 
«le să se Întărească. Procedind astfel 
-coloniile slabe se vor dezvolta bine 

pentru cel de-al doilea cules; in schimb 
majoritatea stupilor puternici din pri- 
aactt vor concura la marele cules de la

salcim cu o mare rezervă de albină 
zburătoare, şi vor da recolte mari.

La stupul Dadant R.A. 1001 cu 
magazin de recoltă peste cuib, se pune 
capacul în poziţie răsturnată pe pă- 
mlnt, ridicîndu-se cu multă atenţie 
magazinul, pe care il aşază in diago
nală pe capac. Chiar dacă unele albine 
mai cad in capac, de acolo vor putea 
fi date înapoi coloniei. Se fac aceleaşi 
observaţii ca la stupii multietajaţi, 
adăugind la cele două margini în 
corpul de cuib patru faguri plini cu 
miere, după ce se scot alţi patru faguri 
goi de acolo. Dacă pe aceştia se mai 
află şi ceva albină, ea va fi mătu
rată cu peria sau pana deasupra albi
nelor din mijlocul corpului.

La stupii orizontali cu colonii pu
ternice şi unice in stup, revizia de fond 
afară in prisacă se face mult mai uşor 
şi anume: se scot din margine patru 
faguri ce se pun in lădiţa portativă. 
Cum fundul la stupii orizontali este 
fix, se adună şi se Împing cu un şpaclu 
cadavrele de pe porţiunea fagurilor 
deplasaţi sub restul de rame, după care 
se trag in golul rămas şi curăţat alţi 
3—4 faguri; in felul acesta, pe etape, 
se curăţă tot fundul. Cu ocazia miş
cării acestor faguri, stuparul face 
observaţii asupra prezenţei puietului 
in cuib şi asupra hranei de rezervă 
aflată în faguri. Apoi elimină fagurii 
de prisos pe care colonia nu-i acoperă; 
împinge la loc fagurii ocupaţi de co
lonie după ce adaugă lingă cuib doi 
faguri cu miere căpăcită. La marginea 
opusă adaugă alţi faguri cu miere. 
Atunci se pune diafragma, iar golul 
stupului il umple cu material termo- 
izolator. Peste podişor se aşază sal
teaua şi se închide stupul. Urdinişul 
superior se închide, dar se deschide 
cel de jos, numai cu 2—3 cm.

La stupii orizontali iernaţi ca două 
colonii vecine, se fac aceleaşi operaţii
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eliminlnd cîte 4 faguri goi ce se Înlo
cuiesc cu alţii plini cu miere.

2. R e v i z i a  de f o n d  i n  c a 
s ă  se face numai atunci cînd timpul 
este rece. Camera în care li se face 
această revizie, trebuie să fie caldă, 
luminoasă, cu o masă Încăpătoare, 
pe care se aşază Btupul direct lîngă 
fereastră. Acolo apicultorul are deja 
pregătiţi 5—6 stupi goi dezinfectaţi, 
răzuiţi de ceara de pe pereţi, flambaţi 
cu lampa de benzină, stupi In care se 
vor trece coloniile ce se revizuiesc. 
Pe măsură ce aceştia se folosesc, se 
curăţă şi se flambează cei In care au 
fost plnă atunci coloniile respective. 
Pentru a nu se comite greşeli în iden
tificarea celor revizuiţi, de Îndată 
ce un stup a intrat la revizie, se scoate 
tăbliţa cu numărul de ordine al coloniei 
respective, care se fixează pe peretele 
frontal al stupului curat In care se 
mută cea revizuită.

Stupului i se deschide urdinişul prin 
care se dă foarte puţin fum, numai 
dacă se observă că albinele sint ceva 
mai agitate. Afumătorul aprins este 
pus la gura sobii, cu uşa mică des
chisă. Rîndul de geamuri dinspre inte
riorul camerei este deschis pentru ca 
puţina albină ce eventual ar zbura, să 
se adune la fereastra dinspre exterior. 
Pe prichiciul ferestrei se aşază 2—3 
faguri cu puţină miere, de care albi
nele ce au zburat din stup, se agaţă 
şi stau In grup.

Apicultorul ia note provizorii pe un 
caiet maculator privind s p a ţ i i l e  
d i n t r e  r a m e  ocupate de colo
nie pentru a stabili puterea ei ca 
populaţie. In această privinţă el ţine 
seama că albinele care acoperă bine 
un Bpaţiu dintre doi faguri clntăresc 
circa 250—280 g. Deci o colonie care 
numără cinci spaţii ocupate, şi aco
peră bine suprafaţa a şase faguri, se

consideră mediocră, căci ea nu are 
mai mult de 1,250—1,500 kg albină.

Cu această ocazie stuparul verifică 
şi r e z e r v e l e  de h r a n ă  afla
te în faguri, ştiut fiind că o jumătate 
de ramă cu miere căpăcită are circa
2 kg. Apreciind s u p r a f a ţ a  e-
1 i p  Be l o  r d e  p u i e t  In deci
metri pătraţi, va cunoaşte cît puiet are 
In faguri, ştiut fiind că 1 dm* de faguri 
are 800—830 celule de albină lucră
toare. Cu timpul, un stupar experi
mentat, apreciază din ochi aceste 
suprafeţe şi spune cu precizie cîţi 
decimetri pătraţi sînt Intr-un fagure 
examinat. Dacă In elipsele cu puiet sint 
şi celule goale, cauza poate fi o matcă 
cu unele deficienţe ovariene, ori lipsa 
păsturii din stup, cînd o parte din 
larve sint insuficient hrănite şi mor, 
Bau au fost eliminate din cuib. In 
această din urmă situaţie stuparul va 
da coloniei păstură suficientă, sau dacă 
nu are in depozit o va hr&ni stimulent 
In viitor cu substanţe proteice, !nlo~ 
cuitori ai polenului. V.n. Polen.

La această amănunţită revizie de 
fond în casă, stuparul trebuie să cer
ceteze şi să observe şi matca coloniei, 
pentru a stabili dacă ea este cea mar
cată din anul trecut, sau albinele în 
toamnă au Înlocuit-o. De asemenea, 
dacă nu cumva are defecte organice, 
este invalidă de vreun picior, ceea ce
o va face mai puţin activă şi trebuie 
înlocuită cu alta tînără şi prolifică 
ceva mai tirziu.

Înainte de a reintroduce fagurii in 
stupul curat şi dezinfectat, ei se ră- 
zuiesc de făguraşii de ceară aflaţi pe 
leţişoarele ramelor şi apoi se curăţă 
separat propolisul de pe muchia lor şi’ 
de pe umeraşele ramelor. Răzuirea 
propolisului de pe muchia ramelor are- 
un dublu rost: acumularea acestui 
material preţios care se foloseşte la 
preparate farmaceutice şi are un preţ-
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bun, iar in al doilea rind, dacă el ar 
fi lăsat acolo, pe muchii, distanţează 
ramele peste măsura normală, ceea ce 
nu este Îngăduit acum in primăvară, 
cind cuibul trebuie sa stea cit mai 
comprimat.

Dacă pe leţişoarele ramelor se văd 
pete de diaree, ele se rad cu atenţie, 
căci pot fi pline de spori de nosemoză 
şi apoi rama se spală cu o clrpă mu
iată intr-un dezinfectant: hiperman- 
ganat l°/«o sau amoniac 10%, or soluţie 
de formol 20%.

Dacă numărul fagurilor este prea 
mare faţă de puterea de acoperire a 
coloniei respective, se lasă in stup 
numai atiţia cit pot albinele acoperi 
bine plus alţi 2—3 spre margini cu 
miere. In total in cuib să fie 12—15 kg 
miere plus păstură; spaţiul rămas gol 
se completează cu materiale termo- 
izolatoare. V.n. Cuibul.

Cind toată operaţia este gata, api
cultorul mătură in stup albina strinsă 
pe fagurii de la fereastră, aşază podi
şorul, inchide stupul şi-l duce la locul 
său in prisacă.

In schimb, la cei cu populaţie mai 
redusă, se iau următoarele măsuri:

Stupii multietajaţi cu populaţie ceva 
mai redusă, in care coloniile au iernat 
tot pe două corpuri dar la revizia de 
fond au fost găsiţi cu unele mici defi
cienţe si cu populaţii ceva mai reduse, 
nu vor fi comprimaţi la un singur 
corp. Ei se lasă tot pe două corpuri, 
coneentrind insă cuibul în corpul su
perior, unde albinele trebuie să aibă la 
indemînă cel puţin 10 kg hrană bună 
şi o ramă de păstură. Restul de hrană, 
circa 10 kg, se lasă în cinci faguri in 
corpul inferior, aşezaţi la mijlocul 
corpului cu un fagure cu păstură în
tre ei, dar mărginiţi în dreapta şi in 
stingă cu perne de tifon pline cu lalaş 
fin de lemn. Perniţele mărginaşe vor 
fi ca un calorifer ce acumulează şi

radiază căldura. Pentru a păstra aceas
tă căldură cît mai bine şi a compensa 
puterea redusă a coloniei, intervalul 
dintre faguri se micşorează la 9 mm. 
Astfel se dă posibilitatea albinelor să 
se răspîndească în cuib pe fagurii late
rali, să-i Încălzească, iar matca să 
ouă in ei. Operaţia aceasta de apro
piere a ramelor este uşor de făcut 
atunci cind ele au distanţatoare auto
mate teşite; muchiile teşite ale distan- 
ţierelor Hoffman se depăşesc, iar 
fagurii se pot apropia la 9 mm, V.n. 
Cuibul păstrarea căldurii.

Drept urdiniş rămîne deschis cel 
de s u b  de sub podişor, sau cel rotund 
din peretele frontal.

Stupii Dadant cu populaţii mai 
reduse, care primesc căldură de jos, 
căci sînt aşezaţi peste colonii puter
nice, se reduc la atîţia faguri cît aco
peră bine albinele, schimbind fagurii 
goi cu alţii plini şi mărginiţi cu perne 
călduroase la una din margini.

Stupii orizontali se revizuiesc la fel 
în casă, după indicaţiile date mai sus, 
la revizia de fond afară. Coloniile 
care au iernat singure in stup, dar 
care acum sint găsite cu populaţii 
mai reduse, se pun cite două în acelaşi 
stup, despărţite prin diafragmă din 
pînză dublă metalică.

îndreptarea situaţiilor critice găsite 
la unii stupi cu ocazia reviziei de fond 
trebuie imediat remediate şi anume:
— Colonia lipsită de puiet, care nu 
dă nici-un semn că ar fi orfană, 
are cu siguranţă matcă crescută târ
ziu la sflrşitul toamnei, dar nefe
cundată. Ea trebuie căutată cu amă
nuntul, căci se găseşte greu printre 
albine, fiind mică şi nedezvoltată; 
va fi sacrificată şi or este înlocuită 
cu altă matcă de la rezervă sau, in 
lipsă, colonia se uneşte cu una vecină, 
V.n. Unirea coloniilor.
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Cind stuparul nu găseşte matca 
nefecundată, care se ascunde bine, el 
va scutura toţi fagurii acoperiţi de 
albine pe un cearşaf aşezai in faţa ur
dinişului, la care se pune o fişie de 
gratie Hannemann. V.n. Tehnica api
colă, luna august, identificarea mătcii.

— Colonie orfană cu semne eviden
te. Fără intirziere apicultorul va da 
acelei colonii o matcă de la rezervă. 
In caz de lipsă, colonia orfană va fi 
unită cu cea din vecinătate V.n. Uni
rea coloniilor.

— Colonie b e z m e t i c ă ,  esle 
cea care din toamnă şi-a pierdui mat
ca, şi-a ales de atunci albine ouă
toare, care şi acum depun ouă din 
care insă se nasc numai Irintori. Ea 
trebuie desfiinţată, unind albina cu o 
colonie vecină, după una din meto
dele preferale V.n. Bezmetic. 

^ - C o l o n i e  l i p s i t ă  de  
h r a n ă .  Acesleia i se dau faguri 
plini cu miere scoşi din depozit şi in
troduşi in locul celor goliţi retraşi din 
stup. In lipsă se dă albinelor un calup 
de 2 kg pastă din miere cu zahăr şi 
un fagure in rare s-a turnat sirop 
cald dc zahăr. V.n. Hrana albinelor, 
hrănirea de necesitate.

— Colonie eu faguri pălaţi şi muce
găiţi. Se elimină din stup fagurii cu 
defecte, dindu-se alţii din depozit, 
de preferat cu miere cel puţin în ju 
mătatea lor superioară.

— Coloniecu vădite semne de nose
moză, mai ales dacă populaţia este 
redusă, se uneşte cu alia de putere 
egală şi care suferă de aceeaşi boală. 
Este mai bine cind unirea se face o 
dată intre 3—4 colonii de acesl fel, 
formind una puternică căreia i se dă o 
matcă nouă; mătcile rămase disponi
bile se sacrifică. Colonia astfel refă
cută se izolează, se tratează şi se 
vindecă. V.n. Nosemoză.

— Colonie mică cu potenţial slab 
datorită mătcii care este ori bătrină 
ori invalidă; se uneşte cu una vecină 
cu matcă tînără, V.n. Unirea coloniilor.

— Colonie mică cu potenţial mare, 
deci din cea care are matcă tinără, cu 
albină născută tirziu in toamnă; 
merită să fie păstrată ca unitate inde
pendentă sub formă de nucleu, spri
jin ită indirect de o altă colonie pu
ternică. Aprecierea unei astfel de co
lonii nu se face numai pe considerente 
de greutate a albinelor sau de spaţiile 
ce ele le ocupă între rame ca nucleu 
sau colonie, ci după criterii bazate pe 
starea biologică a albinelor. Ea po
sedă o energie deosebită, deşi ocupă
3—4 faguri, ajunglnd Ia marele cules 
de la salcim lot atit de bine pregătită 
ca cele puternice şi totodată extrem 
de activă. Ele nu se unesc ca cele 
anterioare, ci se conduc ca unităţi 
de sine stătătoare, ajutate indirect, 
in două etape, fiecare de cîte o 
colonie puternică şi anume:.

— prima etapă: o colonie puternică 
dintr-un stup multietajat sau Dadant 
încălzeşte colonia mică ce stă într-un 
corp gol deasupra celei d in lli, bine 
împachelată şi comprimată la cite 
rame acoperă albina, cu hrană sufici
entă, despărţită prinlr-un podişor 
separator lip Snellgrove. Intr-un stup 
orizontal ea se va aşeza alături de 
colonia de bază despărţită cu o dia
fragmă etanşă.

— a doua etapă: colonia mică, dar 
plină de energie,primeşte din palm in 
patru zile cite un fagure gol gata clă
dit, de culoare închisă, cald şi stropit 
cu apă îndulcită, pus in mijlocul 
cuibului redus la cel mult cinci faguri. 
Matca tînără îl umple cu ouă. In 
cea de-a patra zi de la introducere, 
fagurele cu ouă se retrage din cuib 
şi se dă albinelor coloniei proiec
toare, care avind mari contingente de
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albine tinere doici, hrăneşte din bel
şug larvele pe care le căpăcesc. în 
locul celui retras se dă măteii un altul 
gol, cald şi pulverizat cu sirop. Cind 
primul fagure dat coloniei protectoare 
va fi căpăcit, se mătură de pe el albi
nele acoperitoare şi se înapoiază in 
colonia mică; de acolo se scoate cel 
plin cu ouă, pus cu cinci zile inainte. 
în felul acesta nu numai că puietul 
bine hrănit al micii colonii creşte 
viguros, hrănit fiind de doicile nu
meroase ale coloniei protectoare, dar 
el se înnobilează cu calităţile distincte 
ale coloniei puternice care l-a crescut 
pină la căpăcire. Totodată ambele 
mătci ouă din ce în ce mai mult, 
producindu-se astfel mai mult puiet 
In ambele cuiburi.

Operaţia este o adevărată echilibrare 
biologică intre două colonii inegale; 
repetată fiind de3—4ori, dă un impuls 
atît de mare micii colonii, îneît ace
asta ajunge din urmă pe protectoa
rea ei. Folosul operaţiei ajută indirect 
chiar şi coloniei puternice, căci sur
plusul său de doici are posibilitatea 
să-şi descarce abundenta secreţie a 
glandelor faringiene, care altfel, ră- 
minind nefolosită, ar putea crea o 
nelinişte in colonia mare, la care 
poate să apară mai tirziu chiar fri
gurile roitului.

Căldura fn cuib este grija cea mai 
mare a stuparului în primăvară cind 
cuibul se înfiripă şi ia din ce in ce o 
dezvoltare mai mare. Coloniile cu po
pulaţii mai reduse care nu acoperă 
întreaga suprafaţă a fagurilor, tre
buie să fie restrinse numai la numărul 
de faguri ce-1 ocupă albinele, mărginite 
într-o parte cu peretele lateral din 
dreapta al stupului deci care este mai 
bătut de soare, iar în partea opusă de o 
diafragmă etanşă, cu pernă. Mulţi 
stupari Încă nu-şi dau seama ce efort 
trebuie să facă o colonie redusă ca

să-şi menţină in Întregime cuibul Ia 
cele 34° C necesare. Un fagure In 
plus retras din cuib, unde stătea 
fără folos, are repercusiuni favorabile 
asupra întregului cuib şi a extinderii 
lui în primăvară; intreaga producţie 
de viitor ar putea fi altfel compromisă 
sau in cel mai bun caz micşorată.

Coloniile puternice, cu 2,5—3,5 kg 
albină, nu constituie o problemă; 
acolo puietul mult extins pe faguri în 
elipse mari degajează el Însuşi o în
semnată căldură, in jurul a 35°C in 
mijlocul cuibului; populaţia nume
roasă 11 acoperă bine şi deci răcelile 
primăverii nu au influenţă nocivă. 
V.n. Cuibul, păstrarea căldurii. Placa 
metalică condensatoare de vapori nu- 
şi mai are acum rostul. Ea se acoperă 
cu o flşie de carton gudronat.

M&guri sanitare veterinare ce se 
iau cu ocazia acestei revizii de fond 
şi care se aplică tuturor coloniilor 
dintr-odată în prisacă, se referă la 
prevenirea anumitor boli, care ar 
putea să apară in lunile următoare 
V.n. Bolile albinelor.

în acest scop, tuturor coloniilor 
revizuite li se aplică un tratament 
preventiv de aerosoli cu antibiotice. 
Tratamentul se repetă de trei ori la 
intervale de 7 zile, fiind în acelaşi 
timp şi un bun stimulent. V.n. Aero
soli.

De asemenea, în stupinele unde cu 
un an înainte a bintuit nosemoză, in 
afara unui tratament preventiv cu 
Fumidil B, se va înlesni albinelor 
un zbor de cules artificial afară în 
natură, dacă stupina este izolată cu 
cel puţin 3 km de una vecină. în acest 
scop se aşază hrana stimulativă la 
200—250 m depărtare. Printr-o activi
tate intensă determinată de acest 
cules artificial in natură, albinele 
virslnice se uzează mai repede şi mor, 
eliberind colonia de focarele mari de
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infecţie. Hrănind apoi colonia cu 1 
litru sirop zahăr 1/1, in care s-au pus 
200 000 U .I. penicilină se măreşte 
rezistenţa albinelor. V.n Nosemoză.

Analiza de laborator este obligato
riu să se facă in primăvară. Cu ocazia 
reviziei de fond se mătură 30—50 al
bine într-o farfurie cu alcool medici
nal. V.n. Analiza albinelor.

Cfntarul de control se instalează 
imediat după terminarea reviziei de 
fond, alegînd o colonie bună şi înscri
ind zilnic indicaţiile ce el le arată.

Rezervele mari de hran& în stup 
acum îşi arată rostul. Este zadarnic 
ca stuparul să se aştepte la recolte 
mari, colonii puternice, nuclee ajută
toare repede organizate şi dezvoltate 
ca să ajute la culesuri succesive, dacă 
albinele nu găsesc în stup, în directă 
apropiere a cuiburilor, multă miere şi 
mai ales păstură. O colonie puternică 
consumă puţin în perioadele de re
paus — cam 900 grame pe lună. în 
schimb cind începe şi cuibul să se 
extindă şi matca ajunge să depună
1 500 ouă pe zi, colonia consumă în 
două zile cît într-o lună de repaus.

Stuparii deci trebuie să comple
teze hrana coloniilor cu rezervele puse 
la depozit, dindu-le totodată şi stimu
lare. H. Schăffer recomandă în această 
privinţă stimularea cu păstură şi 
miere începînd de la 20 februarie sau
1 martie cu cite 1 kg săptăminal, deşi 
în stupi sint rezerve de hrană.

întirirea nucleelor ajutătoare din 
stupii orizontali sau verticali iernate 
lingă colonia de bază sau deasupra, se 
face cît mai devreme în primăvară 
mai ales dacă stupina are posibilita
tea unui cules timpuriu de la salcie, 
rapiţă sau pomi fructiferi. O colo
nie puternică poate da chiar în prima 
decadă a lunii martie un fagure cu 
puiet căpăcit celei ajutătoare, căci 
primind acest imbold, nucleul va por

ni o creştere activă de puiet şi astfel 
la culesul timpuriu de la pomii fruc
tiferi sau rapiţă, albina nucleului va 
putea conlucra cu colonia de bază la 
realizarea unei strînsuri însemnate. 
Cînd colonia de bază are 6—7 rame 
cu puiet căpăcit, nucleul va mai fi 
ajutat cu încă im fagure, încît el 
devine puternic. Operaţia se repetă de 
cîteva ori din 12 în 12 zile. Pe acest 
principiu se bazează şi tehnica refa
cerii timpurii a roilor temporari cu 
mătei iernate fie in afara ghemului, 
descrisă puţin mai departe, fie în stu
puşori de împerechere. însă cu aceas
tă din urmă tehnică colonia de bază
— in viitor — va primi un sprijin 
mai puţin substanţial, faţă de colo
niile care au avut nuclee ajutătoare 
iernate alături de ele. Este drept că 
acestea din urmă au consumat o canti
tate de hrană de cel puţin 4—5 kg in 
cursul iernării, dar în schimb un nu
cleu ajutător bun, începe creşterea 
de puiet mult mai din vreme, uneori 
chiar înainte de curăţire, deci are un 
mare postenţial de sprijin. Cuun nucleu 
ajutător bine organizat cu rezerva lui 
proprie de miere şi păstură o colo
nie de bază se sprijină reciproc, dind 
sau primind puiet în raport de t impul 
de afară, cit şi de apropierea sau dis
tanţarea faţă de primul cules princi
pal.

In principiu, apicultorul trebuie 
să sprijine nucleul ajutător cu puiet 
şi hrană stimulentă eu 35—50 zile îna
inte de acest cules, pentru ca matca 
respectivă să poată creşte pină atunci 
cel puţin două generaţii de puiet. 
Cînd colonia de bază dă puiet şi întă
reşte nucleul ajutător, se restabileşte 
în cele două unităţi acel echilibru bio
logic arătat mai înainte. Nucleul aju
tător este o supapă de siguranţă pen
tru păstrarea pînă la culesul principal 
a acestui echilibru în colonia de bază.
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Cind apare culesul dc la salcim, 
nucleu] ajutător, mutat puţin mai 
departe, cedează coloniei ile bază 
toată albina zburătoare; scindurica 
de zbor viu colorată este trecută 
la urdinişul coloniei de bază. Dar 
pentru ca albina nucleului ajutător 
să nu se întoarcă înapoi la el, po
ziţia urdinişului său se întoarce in 
unghi drept. în acelaşi timp, pen
tru a uşura cuibul coloniei de bază, 
care trebuie să nu fie ocupată cu 
creşterea de puiet deschis in timpul 
culesului, din ea se scot cîţiva faguri 
cu acest puiet deschis, fără albină aco
peritoare, introducîndu-i in m ijlo
cul cuibului nucleului. Acesta pier- 
zînd total albina zburătoare, are ne
voie să i se dea 2 — 3 zile apă pentru 
puiet. In felul acesta nucleul ajută
tor pregăteşte albine zburătoare nu
meroase penlru colonia de bază, (răci 
matca nucleului nu este stinjenilă de 
cules avind spaţiu larg pentru dezvol
tarea cuibului său. Desigur că stuparul 
va stimula nucleul permanent. Numai 
dacă după culesul de la salcim nn se 
mai află nici un alt cules, nucleul se 
lasă să-şi ducă o viaţă independentă, 
fără sprijin direct, pînă la 15 iulie. 
Atunci începe o stimulare activă pen
tru creşterea populaţiei tinere care se 
va uni in toamnă cu baza.

Transvazarea coloniilor în stupi 
inullietajaţi din cei Dadant sau ori
zontali se face acum. V.n. Transva
zarea coloniei.

Refacerea timpurie a nucleelor tem
porare care au fost contopite in toam
nă cu coloniile de bază. V.n. Tehnica 
apicolă, luna octombrie şi a căror mătci 
au iernat in afara ghemului — sau şi 
mai bine în stupuşori de împerechere
— se execută între primele lucrări 
după terminarea reviziei de fond. 
Lucrarea se face cu scopul ca în acelaşi 
stup să conlucreze două mătci, in

vederea formării marii rezerve de 
albină zburătoare necesare marelui cu
les. Iată procedeul: spre sfirşitul lu
nii martie cînd după stimulările înce
pute tim[)iu-iu in coloniile intrate iu 
iarnă cu kg albină au eclozionat 
destul de multe albine tinere, iar cui
bul are cel puţin 0 faguri <u puiet- se 
formează un roi stolon cu doi faguri 
cu puiet căpăcit cu albina acoperi
toare (fără matca coloniei de bază). 
Se adaugă un fagure cu hrană şi unul 
gata clădii, gol, stropit cu sirop. Ro
iul primeşte matca cu albinele ei 
dintr-un stupuşor de împerechere lip 
Fota unde a iernat şi a activai pină 
acum in primăvară, liste de mare im
portanţă ca matca să fie tinără, din 
cea împerecheată la sfirşitul verii 
(iulie) care ouă mult. Rama din stu
puşor se extinde, iar cele trei divizi
uni ale ei formează acum 1111 singur 
plan. Penlru siguranţă, matca se pune 
într-o colivie automată cu o foiţă de 
ziar la orificiul de ieşire. Cele două 
populaţii — a roiului format şi a 
slupuşorului — se unifică uşor dacă 
cu 24 ore înainte li s-a dat acelaşi 
miros (cite un tampon de vată stro
pit cu apă de colonie). Rama din stu
puşor cu albina acoperitoare şi matca 
din colivie se aşază la mijloc între cei 
doi faguri cu puiet căpăcit. Roiul 
slolon este despărţit de colonia de bază 
de jos cu podişor Snellgrove sau dia
fragmă etanşă la stupul orizontal. Go
lul rămas în marginile roiului se com
pletează cu perne cu talaş fin de 
lemn. Peste cîteva zile se retrage coli
via automată.

Circulaţia albinelor la roiul sto
lon se face prin unicul urdiniş din spa
tele podişorului Snellgrove. Roiul va 
primi din 10 în 10 zile drept ajutor — 
de trei ori — cîte un fagure cu puiet 
căpăcit din colonia-mamă, fără albi
nele acoperitoare.
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Zilnic ambele unităţi primesc ca 
hrană de stimulare sirop cu substanţe 
proteice: lapte, drojdie, soia, polen, 
păstură etc. Doza 200 g. Hrănirea se 
poate face şi la distanţe mai mari de 
■zile, dar calculată astfel Incit să re
vină tot la 200 g zilnic.

Deocamdată situaţia tn interiorul 
coloniilor este echilibrată: cea de bază, 
de jos, are încă spaţiu suficient pentru 
extindere, iar cea de sus nu şi-a com
pletat încă spaţiul.

Culesul din martie este foarte rar 
acum, de cînd s-au defrişat pădurile 
întinse de salcie din valea Dunării 
care s-a îndiguit; totuşi sint locuri 
unde salcia mai poate constitui nu 
numai o resursă de aprovizionare, ci 
chiar una de recoltă. Pe văile apelor 
mari: Şiret, Argeş, Olt, sînt liziere 
de sălcii care dau în martie producţii 
bune; mai ales cînd în zăvoaie se află 
salcia căprească.

Observaţii privitoare la ameliorarea 
albinei locale se fac in permanenţă în 
stupină, în raport de felul cum colo
niile au ieşit din iarnă: cu cit mai 
puţină albină moartă, fără diaree, cu 
un cuib extins pe mai mulţi faguri şi cu 
un consum redus de hrană, V.n. Matca, 
ameliorarea şi selecţia.

îngrijirea coloniei paterne pentru în
mulţirea trfntorilor selecţionaţi: In 
colonia paternă se introduc faguri cu 
celule mari de trîntori, faguri cres
cuţi în anul ce a trecut, V.n. Trinlo- 
rul. Această colonie va primi o hrană 
suplimentară permanentă in mici can
tităţi, cu sirop şi păstură. Nu se dau 
faguri cu puiet pentru întărirea ei de 
la alte colonii, pentru a nu se schimba 
oarecum bunele caractere ale albine
lor ce vor ecloziona in această colonie 
aleasă de cîţiva ani, din lotul celor 
mai bune. Dacă totuşi este nevoie să 
fie ajutată, sprijinul va veni numai din

grupa coloniilor cu calităţi superioare 
V.n. Matcă, selecţia.

Lotul apicol care a fost însămînţat 
in parte încă de la mijlocul lunii 
noiembrie cu facelia şi muştar, tre
buie întreţinut. Dacă luna aceasta este 
caldă, se poate da ingrăşămînt o can
titate de 100- 140 kg superfosfat granu
lat la hectar, care se acoperă cu sapa. 
Cu această lucrare se stîrpesc buruieni
le ce şi-au făcut apariţia. Facelia ast
fel întreţinută dă o mare producţie 
de nectar înrepind cu partea a doua 
a lunii aprilie. Dacă muştanil a rezis
tat la gerurile iernii, acesta precede 
înfloritul faceliei cu 10 zile.

In această lună se fac însăminţă- 
rile plantelor melifere în restul de te
ren şi anume: sulfina albă anuală cu 
înflorire peste circa 80 zile, adică pe 
la 8—10 iunie, facelia pentru a doua 
înflorire, adică la 1 mai, muştarul 
tot cam pe atunci, lupinul pentru 
15 mai, cît şi plantele perene ca: 
urechea porcului, levănţica, ceara al
binei etc. V.n. Lotul apicol.

LUNA APRILIE

In această lună, deşi mai sînt încă 
zile reci, coloniile se dezvoltă bine şi 
iau un deosebit avint, căci acum au 
păşit in perioada creşterii intense. Ele 
trebuie susţinute in orice nevoie ar 
apare pe parcurs ca: hrană, faguri, 
spaţiu pentru extindere, astfel ca în 
luna viitoare cind apare marele cules 
ele să fie cît mai puternice.

Flora meliferă în această lună este 
abundentă şi totodată bogată în polen 
şi nectar. Pomii roditori din livezi 
oferă albinelor o mare variaţie de nec
tar şi polen proaspete, eşalonate după 
diferite specii, începînd cu caisul şi 
migdalul şi terminînd cu mărul şi gu
tuiul.

Din culturile agricole, rapiţa de 
toamnă începe a înflori în jurul datei
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de 10—15 aprilie, mai Intîi varietatea 
colza, urmată la o săptămină de varie
tatea naveta, amindouă bogate în po
len şi nectar.

Din plantele spontane acum apar: 
păpădia, salba moale, stupitul cucu
lui, buruiana cu cinci degete, mierea 
ursului, silnicul, saschiul, splina ş.a.

In pădure apar flori de la arbori şi 
arboret ca: paltin, frasin, cireş săl
batic, arţar, porumbar, mălin ş.a.m.d.

Introducerea ramelor clăditoare se 
face chiar la începutul acestei luni; 
ele se pun alături de cuib, căci dau 
indicaţii stuparului cind coloniile au 
înclinarea să înceapă clăditul.

Atunci se dau albinelor primii faguri 
artificiali în rame, iar albinele îi vor 
clădi repede şi bine. V.n. Faguri cum 
clădesc albinele faguri.

Recoltarea periodică a făguraşilor 
crescuţi în rama constructoare se face 
o dată pe săplămînâ. V.n. Rama clă
ditoare.

Formarea rezervei de polen se în
cepe o dată ce livezile înfloresc, aşe- 
zînd colectoarele la urdinişuri, V.n. 
Polenul.

Răspîndirea în prisacă a trîntori lor 
selecţionaţi se face acum, înainte ca 
mătcile din coloniile de producţie să 
înceapă a căuta ele celulele mari pen
tru a le însăminţa cu ouă nefecun
date. In acest scop apicultorul retrage 
cei 3—4 faguri din colonia de prăsilă 
a trîntorilor, organizată în octombrie, 
şi-i repartizează la coloniile cele mai 
puternice. In acelaşi timp în colonia 
paternă se pun alţi 3—4 faguri cu 
celule mari pregătiţi din anul prece
dent şi bine păstraţi în depozit. Pro- 
cedind, astfel in stupină, apicultorul 
are numai trîntori selecţionaţi ce 
provin din colonia paternă, trîntori 
care la împerecherea cu viitoarele 
mătei virgine, vor transmite bunele

lor calităţi mătcilor noi. Aceasta se
va reflecta în bine asupra producţiei.

La patru ani o dată apicultorul pri
ceput face schimb cu mătei de la o 
stupină recunoscută drept bună, ale- 
gînd din cele care dau producţii mari 
şi întrunesc cit mai multe din con
diţiile de selecţie. In felul acesta se 
înlătură din prisacă consangvinitatea,, 
V.n.

Pregătirea fagurilor de trîntori pen
tru coloniile paterne, faguri ce vor fi 
folosiţi mai ales in anul următor, se 
face acum in rame insîrmate se lipesc 
sus cîte o fîşie de 1,5—2 cm de faguri 
artificiali. Ele se introduc cîte una 
la marginea cuibului intre ultimul 
fagure cu puiet şi cel cu păstură. Albi
nele se vor grăbi să o construiască in 
majoritate cu celule de trintori. In- 
trucît însă, mătcile refuză să depună 
ouă în faguri noi, aceştia trebuie să 
fie învechiţi. Operaţia se face in vară 
astfel: se introduce într-un număr 
corespunzător de colonii cite un ast
fel de fagure gata clădit, la o margine 
de stup ; mătcile ii ocupă repede c-u ouă 
Cind fagurii sint căpăciţi, apicultorul 
retează cu un cuţit ascuţit, sau cu 
pieptenele de descăpăcit, căpăcelele 
celulelor bombate. Albinele stupilor 
respectivi vor elimina curind cada
vrele, iar matca din nou li însămin- 
ţează. Operaţia se repetă de 3—4 ori, 
după care fagurii devenind învechiţi 
sînt scoşi din stup şi puşi la depozit 
pentru operaţiile de creştere a Irin- 
torilor timpuriu in primăvara anu
lui viitor.

Clăditul făguraşilor pentru viitoa
rea creştere de mAtci din ouă, după 
metoda Joe Sinith, se face acum, cită 
vreme albinele clădesc uşor aceşti fă
guraşi numai cu celule de albine lu
crătoare. Ei se pregătesc special in 
acest scop in felul următor: sub şipca 
mobilă a unei rame clăditoare se lipcş-
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te un fagure artificial cit lăţimea spa
ţiului gol de sub şipcă. Albinele, sub 
impulsul culesului de Întreţinere, şi 
chiar numai stimulate artificial, vor 
clădi aceşti cîţiva făguraşi in scurt 
timp, după care ei sînt retraşi şi puşi 
la păstrare, pentru a fi folosiţi la 
creştere. V.n. Matcă, creşterea măt
eilor, metoda J. Smith.

Clăditul fagurilor pentru magazinele 
de recoltă şi cuib se va face In aceas
tă lună aşezînd în mijlocul cuibului 
la fiecare colonie cîte o ramă cu fa
gure artificial, ce rămîne acolo 24 ore. 
El va fi clădit, apoi retras, pus la de
pozit şi înlocuit cu altul nou. Operaţia 
se poate repeta de 6—7 ori în care 
timp albinele sînt hrănite cu cel pu
ţin 0,500 1 sirop pe zi.

Intensificarea clăditului fagurilor de 
cuib este mult stimulată de patru ele
mente: a. cînd alături de fagurii arti
ficiali din cuib albinele au faguri cu 
miere şi polen; b. clnd corpul cu fa
guri artificiali se aşază direct peste 
cuib; c. cînd afară este un cules cel 
puţin de întreţinere, sau stuparul dă 
albinelor o hrănire stimulentă cu pro
teine; şi d. temperatura de afară este 
suficient de ridicată.

Clăditul acestor faguri cît şi a celor 
din magazinele de recoltă constituie o 
grijă deosebită pentru stupar — v. 
Faguri — formarea echipamentului.

Primul transport în pastoral se face 
acum, fie la culturile de rapiţă însă- 
mînţată în toamnă, fie la întinsele li
vezi din regiunile de deal, ce ocupă 
acum la noi mii de hectare. Ori la 
una ori la cealaltă, apicultorii, în 
afară că trebuie să ofere spaţiu albi
nelor pentru depozitarea recoltei evi- 
tînd astfel blocarea cuibului măteilor, 
vor avea grijă ca să recolteze şi pole
nul bogat şi preţios de la această cul
tură sau de la pomii roditori. V.n. 
Polenul.

Cum apicultura noastră trebuie să 
fie axată Începînd de pe acum spre 
un cules timpuriu de la tinerele plan
taţii de pomi din toate regiunile de 
deal ale ţării, care trebuie să pri
mească ajutorul albinelor pentru a ac
tiva polenizarea, coloniile duse acolo 
au nevoie de spaţiu pentru o bună 
producţie de miere.

Extinderea coloniilor cu două mătci. 
Ele vor primi pentru acest cules din 
aprilie un corp cu faguri gata clădiţi 
şi cîţiva artificiali, ce se pune peste 
cuibul cu două corpuri al coloniei de 
bază, intercalindu-se acolo o gratie. 
In momentul clnd cîntarul de control 
indică o primă creştere, se aplică me
toda Snellgrove, deci o primă absorb
ţie a culegătoarelor roiului stolon de 
deasupra. Roiul va pierde toată al
bina zburătoare care va conlucra cu 
culegătoarele coloniei de bază în 
corpul nou.

Felul cum se aplică această metodă 
este descris puţin mai departe V.n. 
Tehnica apicolă, luna mai, metode spe
ciale, metoda Snellgrove.

Acum aplicind primaabsorbţie, roiul 
a pierdut toată albina lui zburătoare 
care intră în corpul de sub podişor şi 
conlucrează acolo cu albina culegătoa
re a coloniei de bază. Ele adună recolta 
de la livezi în corpul de stup plin 
cu faguri goi gata clădiţi. La o recol
tă bogată se poate intercala încă un 
corp nou cu faguri goi şi artificiali.

Roiul de sus primeşte zilnic o sti
mulare de 250—300 g sirop diluat cu 
substanţe proteice pentru două moti
ve: doicilor de acolo nu are cine să le 
aducă apă pentru hrana puietului, 
iar siropul suplineşte această lipsă; 
în al doilea rînd, pentrucă stimularea 
creează o ambianţă de cules asemănă
toare cel puţin cu un cules de întreţi
nere. In consecinţă matca de acolo îşi 
va continua fără ezitare extinderea
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cuibului. Stuparul va avea grijă să-i 
dea spaţiu de ouat în faguri gata clă
diţi ; cînd corpul va fi plin, el va adău
ga roiului al doilea corp.

In lipsa culturilor de rapiţă sau a 
culesului de la pomii roditori, stupa
rii din jurul oraşelor precum şi cei 
din regiunile total lipsite de cules tre
buie să plece in pastoral direct la 
pădurile de salcim. Pînă la înflori
tul său, la 10—15 mai, sub aceşti arbo
ri, apare o floră bogată In nectar şi 
polen, cum este cea a sugelului alb, 
roşu sau galben.

Lfirgirea cuibului şi a spaţiului pen
tru aceste mici culesuri este absolut 
necesară în această perioadă de intensă 
creştere a puietului şi dezvoltare a 
coloniilor, fie că stupina a fost dusă 
in pastoral şi deci coloniile sint sti
mulate natural dînd şi producţii re
duse, fie că stupii au rămas pe Ioc, 
dar in schimb au fost stimulaţi arti
ficial pentru culesul din luna viitoare.

în principiu, lărgirea cuibului — 
această necesitate biologică de creştere 
a coloniei — cere stuparului o deose
bită atenţie, căci el acum trebuie să 
ţină seama de un complex de condiţii 
legate de o populaţie numeroasă în 
spaţiu] cuibului; de virata albinelor 
reînnoite faţă de cele rămase în stup 
peste iarnă; de activitatea măteii 
care si-a început mai devreme sau mai 
tîrziu munca ei de procreaţio; de nu
mărul albinelor doici din cuib, rit şi

Inversarea corpurilor d« cuib pentru preve 
nirea roitului

de numărul fagurilor cu puiet deschis; 
de fagurii plini sau nu cu miere dc la 
un cules t impuriu de la salcie sau ra
piţă. Ar fi nelogic să se lărgească un 
cuib, dacă fagurii pe care matca ii 
are Ia dispoziţie nu sint bine ocupaţi; 
de albine şi ei nu pot fi repede cură
ţaţi şi încălziţi. Stuparii trebuie să 
ştie că un fagure STAS are aproape 
10 000 celule, iar unul de mullieta- 
jat 6 400. Din suprafaţa lor, în mod 
obişnuit, numai 30% este ocupată cu 
miere şi păstură şi deci matca prolifică 
are spaţiu suficient de extindere a cui
bului, cu condiţia ca să aibă albine 
acoperitoare suficiente.

Cind populaţia s-a extins pină la 
diafragmă, atunci operaţia de lărgire a 
cuibului trebuie neapărat făcută. Teh
nica ce se aplică pentru acestă lărgire 
a cuibului este diferită de Ia un tip 
Ia altul de stup.

La stupii de tip vertical multietajaţi 
.şi Dadant cu două corpuri sau cu ma
gazin, lărgirea spaţ iului se face dife
rit, căci acum o colonie bună in stup 
multietajat poale avea pînă la 3 cor
puri de cuib plus roiul ajutător sus 
peste podişorul Snellgrove, pe cind 
Dadant-dublu, cu spaţiul său mare, 
nu are incă nevoie de un al treilea 
corp care abia la culesul principal se 
pune, dacă populaţia ocupă pînă 
atunci in întregime spaţiul lui.

Lărgirea cuibului lu verticali se 
face la stupii puternici, prin inversa
rea corpurilor. Această operaţie are im 
dublu folos: a. previne roitul, căci in 
felul acesta albinele au mereu un spa
ţiu disponibil penlru matcă in corpul 
ridicat sus dc pe fund, deci in locul 
cel mai cald din cuib; b. cu ocazia 
inversării, apicultorul face şi un con
trol sumar al coloniei privind parLeu 
de jos a fagurilor, acolo unde ele obiş
nuit clădesc botei de roire, şi deci 
poate lua măsurile de rigoare.



T E H N IC A  A P IC O L A 2 8 9 L U N A  A P R IL IE

Inversarea cuibului însă se face tot
deauna cu cîteva zile înainte de apari
ţia unui cules, căci dacă s-ar face in 
timpul culesului, albinele, care au 
obişnuit tendinţa ca strînsura să o de
poziteze în cel mai depărtat loc de la 
urdiniş, deci sus, vor ocupa fagurii 
ceva mai goi ai corpului care s-a urcat 
acolo pentru ouatul mătcii şi deci, 
prin aceasta, stînjencsc ouatul ci şi 
dezvoltarea cuibului. De aceea, cînd la 
inversarea cuibului există un oarecare 
cules în natură, stuparul va înlesni 
albinelor un spaţiu pentru depozitarea 
acestui nectar, lucrarea fiind făcută aşa 
cum urmează mai departe.

Lărgirea cuibului stupilor multieta
jaţi care au două corpuri de cuib, 
plus roiul stolon deasupra separat cu 
podişor Snellgrove, se face tot prin 
inversarea cuibului coloniei de bază, 
sehimbînd poziţia celor două corpuri 
de cuib între ele. Cu ocazia acestei 
inversări, dacă in corpul ce se urcă 
sint acumulate însemnate rezerve de 
strinsură — miere şi păstură adunate 
de la culesurile mici de pină acum 
şi neridicate de stupar, — se iau o 
parte din aceşti faguri prea încărcaţi 
şi se pun la păstrare; în locul lor se 
pun faguri goi gata clădiţi şi doi arti
ficiali. In stup insă trebuie să rămînă 
însemnate rezerve de hrană, de cel 
puţin 12—15 kg, pentru că altfel 
albinele se neliniştesc.

în  principiu operaţia de inversare, 
incepînd din aprilie, se face la stupii 
puternici periodic din două în două 
săptămini după necesităţi, penlru 
extinderea cuibului. La coloniile pu
ternice cu două mălci în slup, inver
sarea se face chiar din 7 in 7 zile sau 
cel mult din 10 in 10 zile. Pentru 
miere se pun deasupra corpuri supli
mentare.

Cînd culesul de aprilie începe, colo
niile puternice de 4 kg albină zbură

toare pot aduna cite 2—3 kg miere 
zilnic, deci ele au nevoie mereu de 
spaţiu pentru depozitarea şi evapora
rea nectarului mult încărcat cu apă. 
în această situaţie, după nevoie, se 
va adăuga cel de-al Ireilea corp de 
stup peste cuib, dar plin cu faguri arti
ficiali. Luna aprilie esle cea a clădi- 
lului intens de faguri, iar stuparul tre
buie să profite de această înclinare 
naturală a albinelor pentru clădit. De
sigur că accsl al treilea corp de stup 
se aşază peste cele două corpuri de 
cuib, deci sub corpul in care se află 
roiul stolon cu matcă ajutătoare.

Cu ocazia inversării făcută mai îna
inte, roiul stolon de deasupra primeş
te din cuibul coloniei de bază încă 2—3 
faguri cu puiet deschis fără albină 
acoperitoare, din două motive: in 
primul rind pentru ca în colonia de 
bază să fie cît mai puţine albine care 
să se ocupe de îngrijirea puietului, 
iar in al doilea rînd roiul stolon să fie 
cît mai puternic pentru culesul de la 
salcim, atunci cînd colonia-mamă de 
jos va absorbi in mod regulat rezerva 
lui de culegătoare.

La stupii Dadant puternici care in 
iarnă au avut magazin cu miere în 
faguri buni, lăsaţi astfel şi la revizia 
de fond, acum în aprilie potsăapară 
două situaţii şi anume:

a. dacă albinele au avut cules bun 
de la salcie, făcîndu-şi însemnate re
zerve de miere nouă şi păstură, maga
zinul de iarnă de sus este plin; sau,

b. dacă stupina n-a avut cules tim
puriu, magazinul dc iarnă este aproape 
golit, deşi albinele au primit mereu 
hrană stimulentă.

în prima situaţie, apicultorul, cu 
cîteva zile înainte de apariţia culesului 
de la rapiţă sau pomi roditori, inter
calează între magazinul plin şi corpul 
de cuib un corp nou cu faguri goi, 
gata clădiţi, calzi şi stropiţi cu sirop,
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ridicînd acolo doi faguri cu puiet căpă
cit cu albina acoperitoare, mărgi
niţi de alţi doi faguri artificiali şi 
alţii gata clădiţi.

Fagurii cu puiet rămaşi în corpul 
de jos se adună, completind golul pe 
margini cu alţi doi faguri gata clădiţi 
din cei mai vechi, puşi acolo pentru ca 
în ei albinele să adune polen.

Matca găsind spaţiu larg de dezvol
tare in noul corp de sus ocupă cu ouă 
cîţiva din fagurii mijlocaşi in cele 
cîteva zile ce preced culesul de la 
rapiţă sau pomi roditori, iar albinele 
culegătoare, vor avea unde depozita 
strinsură in fagurii dinspre margini 
încă neocupaţi de matcă.

In cea de-a doua situaţie, de la punc
tul b, cind stupii au magazinul aproape 
golit de miere, il ridică definitiv şi 
intercalează sub corpul de cuib un alt 
corp nou plin cu faguri gata clădiţi şi 
artificiali, care deci stă pe fund.

La stupii Dadant, care la revizia dc 
fond au avut populaţii mai reduse şi 
care ocupă un corp fără magazin, se 
vor avea in vedere aceleaşi două si
tuaţii şi anume:

a. dacă albinele au avut cules bun 
de la salcie, golul marginal, din corpul 
de cuib, a fost completat cu faguri goi

Miere 

fiiiel

fluturi 
Bol

Lirgirea prudentă a cuibului coloniei me
diocre

pe care albinele i-au umplut cu miere. 
Acum, la culesul de la rapiţă şi pomi 
roditori, este nevoie de extindere atit 
pentru cuib cit şi pentru cules. Colo
niile vor primi un corp nou aşezat jos, 
pe fund. Se coboară în el faguri cu 
ceva strinsură nouă drept nadă; se 
completează sus cu alţii goi, gata clă
diţi, pulverizaţi cu apă îndulcită, 
pentru stimularea ouatului mătcii, 
urcată acolo.

b. dacă albinelenuauavutculesbun 
de la salcie, dar între timp cuibul a 
fost lărgit, scoţind pernele marginale 
şi completind corpul de cuib cu cei 
cîţiva faguri ce lipseau, acum, la 
cules de rapiţă, se aşază peste acest 
corp un magazin de recoltă cu faguri 
mai răsfiraţi. La un cules bun se mai 
poate adăuga şi al doilea magazin.

La stupii orizontali cu colonii puter
nice se aşază dintr-o dată 6—7 faguri 
goi gata clădiţi, de culoare închisă, 
care este bine să aibă şi puţină miere 
in partea de sus. Aceşti faguri se 
pun în dreptul urdinişului marginal, 
pe unde obişnuit circulau albinele 
pină atunci, impingind spre mijlocul 
stupului întregul cuib flancat in partea 
opusă cu un fagure nou cu păstură; 
după acela, se aşază diafragma, iar 
in golul rămas se pune perna de tifon 
cu talaş fin de lemn.

La stupii orizontali cu populaţii mai 
reduse, lărgirea cuibului se face mode
rat cu cel mult doi faguri săplămînal, 
şi numai atunci cînd albinele ocupă 
ultimul fagure acoperindu-1 cel puţin 
pe trei sferturi. Extinderea cuibului 
se face marginal. Cînd timpul s-a sta
tornicit pe cald, stuparul poate aplica 
lărgirea prin spargerea cuibului, in- 
troducînd faguri noi în mijlocul lui. 
Un cuib ţinut în spaţiul strict necesar 
dezvoltării coloniei, mai ales la colo
niile slabe, prezintă elipse extinse pe 
toată suprafaţa fagurelui.
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La stupii orizontali cu două colonii 
aşezate după metoda germană. V.n. 
Tehnica apicolă luna octombrie orîn- 
duirea stupilor orizontali. Urdinişul 
central şi comun se lărgeşte mai mult, 
iar spaţiul de dincolo de diafragmele 
marginale se completează deodată cu 
faguri gata clădiţi şi cîţiva artificiali.

In general la oricare tip de stup, pe 
timp rece, primăvara, sau spre toamnă, 
adăugirea de corpuri, magazine de 
recoltă sau faguri, se va face numai cu 
faguri de culoare inchisă ce ţine mai 
bine de cald puietului, datorită căp- 
tuşirii celulelor cu resturile învelişu
rilor corporale nimfale aderente. In 
lunile calde şi cu un bun cules, matca 
ouă cu predilecţie în faguri albi, noi, 
iar mierea depusă în astfel de faguri işi 
păstrează atît frumoasa ei culoare albă 
luminoasă,cînd şi aroma sa distinctă.

Inloeuirea măteilor necorespunză
toare din coloniile unde deşi condiţiile 
sînt satisfăcătoare, elipsele puietului 
nu sînt normal extinse, se va face 
acum, pentru ca fiecare colonie să se 
redreseze şi să ia parte cu populaţii mai 
mari la culesul principal de salcîm 
din luna următoare. Operaţia se poate 
efectua dacă stuparul mai are mătci 
la rezervă din cele iernate in afara 
ghemului, sau şi mai bine cu un nu
cleu cu matca lui scos din pepinieră. 
De asemenea se atinge acelaşi scop, 
dacă prin alegerea din timp a unei colo
nii selecţionată pusă în stare de roire, 
crescind botei, ele sint introduse in 
coloniile deficitare. V.n. Matcă crcş- 
tere naturală.

Cînd se dă un nucleu cu matca lui 
unui stup de tip vertical, el se aşază 
intr-un corp de stup gol, bine apărat 
de răceli cu perne laterale şi apoi pus 
peste corpul de stup a cărui matcă se 
ridică. Pentru reuşita operaţiei tre
buie în prealabil făcute două lucrări: 
a) din această colonie se ridică

fagurii cu puiet deschis măturînd 
în stup albina acoperitoare. Aceşti 
faguri se dau provizoriu unei colonii 
vecine, să îngijească larvele. Deci 
colonia nu are nici matcă nici puiet 
deschis, ci numai căpăcit, din care nu 
poate să-şi facă matcă; b)peste corpul 
de stup orfan se aşază un ziar sau [hîr- 
tie, ceva mai groa6ă care, cu un cui 
subţire, se găureşte, punindu-1 sub 
corpul ce aie nucleul nou cu matcă. 
Ambele unităţi primesc de asemenea 
cîte un tampon de vată bine udat cu 
parfum. Urdinişul nucleului de sus 
rămîne închis; se dă apă albinelor de 
acolo în ulucelul ramei hrănitor. Colo
nia se lasă în linişte trei zile, timp in 
care albinele din ambele unităţi izbu
tesc să roadă hîrtia, se înfrăţesc uşor, 
căci cele de sus sînt nevoile să circule 
prin acelaşi urdiniş comun de jos. Ope
raţia se poate face şi invers inchizînd 
urdinişul de jos al coloniei gazde şi 
deschizîndu-1 pe cel al (nucleului. 
Albinele orfane de jos vor străbate 
prin jurnalul găurit iar unirea-se face 
în condiţii bune.

înainte de a aplica oricare melodă, 
stuparul trebuie să cerceteze cu aten
ţie cuibul, ca să distrugă eventualele 
botei, căci în caz contrar colonia gaz
dă nu va accepta matca ce[i se du, sau 
albinele vor roade botcile introduse.

Creşterea timpurie de mătci pentru 
roiurile stoloni ajutători va putea fi 
începută chiar din prima decadă a 
lunii aprilie, dacă sînt trîntori destui 
căci stupina atunci are colonii puter
nice care pot să dea roiuri stoloni tim
purii, ce vor sprijini producţia cule
sului de vară.

în  acest scop apicultorul începe creş
terea măteilor după tehnica cunoscu
tă. V.n. Matca, creşterea. Cînd bot
cile mai au două zile pînă la eclozio
nare, se formează roii stoloni ajută
tori fără puiet necăpăcit, care iniţial
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vor servi şi la împerecherea viitoarelor 
mătci.

Roiul stolon se aşază aşa cum s-a 
făcut cu o lună înainte. V.n. Reface
rea timpurie a roiurilor temporare, cu 
deosebirea că acum se altoieşte o botcă 
matură pe fagurele cu puiet căpăcit. 
V.n. Matca, altoirea botcilor.

După trei zile se deschide urdini
şul. In a şasea zi se mai dă un fagure cu 
puiet necăpăcit, fără albina acoperi
toare. Matca, se va împerechea curînd 
căci trîntori selecţionaţi şi maturi sint 
suficienţi în prisacă din colonia pa
ternă, iar roiul devine roi stolon aju
tător.

Se intervine de trei ori cu cite un 
fagure cu puiet căpăcit fără albina aco
peritoare, la interval de 10 zile, pre
cum şi cu hrană stimulentă. De atunci 
înainte roiul va putea să se susţină 
singur, dezvoltîndu-se bine pentru 
culesul de vară. Mai tîrziu roiul stolon 
chiar va ajuta colonia de bază la cu
lesul de la salcim; pînă atunci el dă 
sau primeşte de la colonia de bază 
fagurii cu puiet, dacă aceasta ame
ninţă săroiascăsau are nevoie să fie 
întărită. Coloniile puternice primesc 
permanent hrană proteică.

Formarea rezervei mari de faguri 
cu păstură trebuie să fie preocuparea 
esenţială a apicultorului. Procedînd 
astfel se deblochează cuibul de polen, 
croind spaţiu pentru extinderea cui
bului V.n. Polenul, formarea re
zervele r.

Hrănirea de stimulare va continua 
acolo unde coloniile nu au cules şi 
stau inactive. Cele care au rezerve mari 
în interior, iar albinele găsesc Sn na
tură un cules de întreţ inere, nu se vor 
stimula.

Hrănirea afară, în natnră, cu polen
de porumb se face in cele mai bune 
condiţii expunlndu-1 într-o ladă

înaltă, atita timp cît florile au prea 
puţin polen în unele localităţi.

Echilibrarea coloniilor slabe se face 
folosind mai multe metode, dintre care 
cele mai bune sînt următoarele trei:

I. Din coloniile care au puiet 
mult şi prezintă pericolul de a in
tra în frigurile roitului, se retrage un 
fagure cu puiet căpăcit cu albina acope
ritoare, cercetîndu-1 în prealabil ca 
să nu aibă pe el matca coloniei. Se 
duce In faţa urdinişului coloniei slabe 
şi acolo se mătură cu o perie albina 
acoperitoare, din care cea tinără va 
intra in stup, fiind bine primită, iar 
cea bătrînă va zbura la stupul său. 
Fagurele cu puiet se pune în m ijlo
cul cuibului coloniei slabe, dar, pen
tru ca să nu se mărească spaţiul re- 
strîns al celui slab, se retrage din mar
gine un fagure gol fără albina acope
ritoare. Acest fagure gol se dă coloniei 
din care s-a retras cel cu puiet. Dacă 
operaţia se repetă încă de 2—3 ori, 
colonia slabă ia un deosebit avint.

I I . Se alimentează cîteva zile la 
rînd coloniile puternice, folosind hră
nitoare mari de podişor; în cea de-a 
treia sau a patra zi, cind albinele, la 
aceeaşi oră, stau în număr mare în hră
nitor şi aşteaptă raţia ce ştiu că le 
revine, apicultorul ridică hrănitoarele 
pline cu albine şi pune cîte unul 
peste coloniile slabe, dînd totodată 
şi siropul, turnat foarte încet in 
hrănitor, ca albinele să nu se înece. 
Cele din stup şi cele din hrănitor se 
înfrăţesc prin munca de transportat 
siropul In faguri. Albinele zburătoare 
cînd vor pleca, a doua zi la cules, se 
vor Înapoia la stupul lor, dar cele 
tinere care nu au zburat încă afară, 
rămîn în stupul gazdă.

Bineînţeles că hrănitoarele golite se 
ridică dimineaţa, se scutură pe loc 
albina din ele, opărindu-se apoi cu apă 
clocotită ca măsură de prevenire a
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bolilor. Hrănitorul apoi se redâ colo
niei puternice, pentru ca operaţia să 
se repete de 3—4 ori.

I I I . In preajma unui cules de între
ţinere Be face schimb de faguri cu 
puiet între o colonie puternică şi 
alia slabă. Cea puternică cedează pu
iet căpăcit, iar cea slabă dă coloniei 
puternice faguri cu ouă sau puiet abia 
născut, aşa cum s-a mai arătat în luna 
martie cu colonie mică cu potenţia
lul mare dar cu o deosebire: albina 
acoperitoare a fagurilor scoşi din colo
nia puternică se mătură in faţa urdi
nişului coloniei slabe. Operaţia se face 
anume ca stupul gazdă să primească 
totodată şi albine tinere doici nece
sare îngrijirii puietului. In prealabil 
însă stuparul verifică dacă pe fagurele 
respectiv nu cumva se află matca colo
niei. Fagurele cu puiet abia adus, sc 
pune in mijlocul cuibului coloniei 
slabe. In schimb, ea dă celei puternice 
un fagure cu ouă, fără albina acoperi
toare. Operaţia repetată încă de 2—3 
ori, la intervale de cite o suptămină, 
restabileşte între colonii un just echi
libru de albină zburătoare.

Măsuri de preveuire a intoxicaţiei 
albinelor trebuie luate acolo unde 
organele silvice, or ale gospodăriilor 
de stat sau Cooperativelor agricole de 
producţie, încep să facă tratamente 
contra dăunătorilor. Stuparii trebuie 
să ia toate măsurile de apărare contra 
acestor calamităţi. V.n. Toxicoza.

întărirea roiurilor temporare obţi
nute in luna trecută cu mătei ier
nate in afara ghemului; se ajută mereu 
cu puiet din coloniile de bază uşurînd 
astfel cuibul, ca albinele să nu intre 
in frigurile roitului clădind botei.

De asemenea acei roi temporari 
care s-au dezvoltat foarte bine pînă 
în preajma culesului principal, pot 
fi lăsaţi să culeagă independent. Duşi 
in pastoral, ei adună însemnate can

tităţi de miere şi ajung colonii bune 
pînă in toamnă, mărind efectivul stu
pinei, sau se unesc atunci fiecare cu 
colonia de bază penlru iernat.

In acest caz matca disponibilă trece 
la iernat în afara ghemului, iar mierea 
se extrage în întregime, fiind trecută 
în contul coloniei din care provine.

Realizarea marii rezerve de albină 
zburătoare pentru producţia de miere, 
ceară, roiuri şi alte producţii secun
dare se bazează pe următoarele ele
mente principale: matca stupului şi 
apoi calitatea albinelor coloniei; hrană 
multă şi bună în stup: ferirea albi
nelor de bo li; folosirea de metode bune 
aplicate la timp şi în sfirşit de volu
mul stupului care să sc poată extinde 
fără lim ită.

Matca trebuie să fie crescută în 
condiţii optime în cea mai bună colo
nie din prisacă, cu cele mai alese carac- 
lere, folosind metoda înaintată a du
blei transvazărialarvei,cu multe doici 
şi cu populaţie mare pentru a păstra o 
temperatură normală, mătci-care să se 
împerecheze în primele zece zile de la 
naşterea lor. Intre condiţiile de selec
ţie trebuie să precumpănească cea de 
mare prolificitate. Dacă o astfel de 
matcă pornind la ouat înainte de pri
mele zile ale primăverii, măreşte mereu 
numărul de ouă din cuib incit ea să 
atingă cît mai curînd un vîrf de 1 500—
2 000 ouă în 24 ore, atunci, în scurta 
perioadă de 60 zile ce precede apa
riţia marelui cules de la salcim, in 
cuib, se cresc două generaţii de puiet. 
Aceasta înseamnă cel puţin 60 000 
albine tinere, adică peste 6 kg albină 
care acoperă bine Buprafaţa celor 24 
faguri dintr-un stup Dadant dublu sau 
orizontal de tip nou, ori cei 30 faguri 
din trei corpuri de stup multietajat.

Cum la noi salcîmul, care constituie 
marele cules, apare între 15—20 mai, 
perioada celor 60 zile Începe cel mai
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tirziu la 15 martie şi deci în acest 
timp vîrful activităţii de ouat a măt
eii trebuie să se menţină cel puţin Ia 
acest nivel, ba chiar să fie depăşit, şi in 
nici un caz micşorat. Pentru aceasta 
stuparul trebuie să aibă colonii puter
nice la ieşirea din iernat, cu multă 
albină tînără de la sfirşitul toamnei, 
colonii bine iernate şi cărora să nu 
le lipsească nimic.

Cu cit perioada de tranziţie de la 
sfirşitul iernii pînă începe maximul de 
ouat va fi de mai scurtă durată cu atît 
rezerva de albină zburătoare la cules 
va fi mai mare, şi cu atit mai mult 
cu cît acum se nasc cu mult mai multe 
albine faţă de cele care mor. Această 
rezervă mare de albină necesară cule
sului principal va acumula in stup 
mari cantităţi de miere, care poate 
ajunge în cele zece zile cît ţine înflo
ritul salcîmului la 40—50 kg miere. 
In 1961, cînd foarte puţini stupari din 
ţară au realizat recoltă la salcim — 
căci au fost numai cîteva zile de cules, 
timpul fiind rece, cu ploi şi vînt — 
au fost stupini în care cintarul de 
control a înregistrat 42 kg din care 
s-a extras 24,5 kg miere de stup, 
numai datorită faptului că toate colo
niile erau de cel puţin 5—5,5 kg al
bină zburătoare pregătită din timp.

Intr-adevăr, cind o matcă depune 
numai 1 000 ouă pe zi — ţinînd sea
mă că o albină vara trăieşte obişnuit 
30 zile—în stup se acumulează 3—3,4 kg 
albină, pe cînd alta care depune 1500—
2 000 ouă pe zi, va avea 5 kg albină 
zburătoare. Această diferenţă care re
prezintă o urcare numai de 75%, ridică 
producţia de miere nu in aceeaşi măsu
ră, ci de 3—5 ori, şi chiar mai mult. 
Toţi observatorii de specialitate sint 
acum de acord că o colonie care are o 
populaţie de 4,5—5 kg albinădăopro- 
ducţie de 2,5 ori mai mare decît cea rea
lizată de 4 colonii numai cu 1,2— 1,5 kg

albină. In afară de aceasta, munca de 
realizare a acestei producţii mari va 
fi de patru ori mai redusă, folosind 
de patru ori mai puţin inventar (stupi), 
cit şi cheltuieli la transport în pasto
ral.

La aceleaşi concluzii au ajuns şi 
cercetătorii A. Caillas, John Long şi 
C.L. Farrar. Primul a stabilit că într-un 
an de secetă coloniile care au avut 
1,500 kg albină au adunat 2,300 kg 
miere-marfă, pe cînd cele cu 2,475 kg 
albină au adunat 14 kg miere-marfă. 
Cel de-al doilea, John Long, spune 
clar, că o colonie puternică cu 45 000 
albine culegătoare aduce în stup în 
timpul marelui cules de şapte ori mai 
multă miere faţă de cea care are numai 
o treime mai puţină albină culegătoare 
(15 000). La fel C.L. Farrar precizează 
că, dacă 7 kg miere le adună o colonie 
de 15 000 albine, cea care are 30 000 
adună 19 kg, una de 45 000 dă 30 kg, 
iar cea de 60 000 dă 40 kg miere. Deci, 
orescînd numărul populaţiei de patru 
ori faţă de cea de la prima colonie, 
producţia a crescut de şase ori. Expli
caţia dată, este că „în coloniile mari, 
relativ mai puţine albine sînt ocupate 
cu creşterea puietului, şi în consecinţă 
numărul culegătoarelor este mult 
sporit“ .

în această privinţă crearea de roiuri 
stoloni in primăvară cît mai timpuriu, 
cu mătci iernate in afara ghemului, 
sau in stupuşori de împerechere cu 
ramă mai mare, roiuri ajutate de 2—3 
ori cu puiet căpăcit, contribuie ca în 

•"acelaşi stup să depună ouă concomitent 
. două mătci şi deci în pragul marelui 

cules colonia să dispună de o populaţie 
unită, puternică şi spornică. Pînă 
atunci, printr-un schimb de puiet în
tre colonia de bază care dă puietul că
păcit celei ajutătoare, iar aceasta dă 
celei dinţii puiet necăpăcit pentru 
întreţinerea şi creşterea lui, se 6tabi-
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leşte — aşa cum s-a arătat mai sus
— un echilibru biologic favorabil am
belor unităţi. Intr-adevăr, in colonia 
de bază se creează la un moment dat 
un număr Însemnat de albine doici care 
nu au ce face şi care, primind larve 
tinere de hrănit de la roiul stolon, 
cresc un puiet sănătos şi cu o longevi
tate deosebită. Ca urmare a acestei si
tuaţii, apare în colonie un alt fenomen: 
calitatea deosebită a tinerelor generaţii 
care se nasc dintr-o matcă atît de pro
lifică. Ea este hrănită acum cu canti
tăţi mari de lăptişor de doicile care 
găsesc polen proaspăt în natură. Lar
vele, la rîndul lor sînt hrănite din bel
şug de mai multe doici ale stupului. 
Ele vor ajunge la maturitate albine cu 
calităţi deosebite: viguroase, mari, cu 
glande bine dezvoltate, cu o viabili
tate mai mare, ce au influenţă favo
rabilă asupra producţiei stupului. S-a 
stabilit de S.C.A.S. că: într-o colonie 
care a dat producţia de numai 7 kg 
miere la un kilogram de albină cule
gătoare, doicile care hrăneau larvele 
erau abia de 1,4 pentru fiecare larvă, 
pe cînd în colonia puternică o larvă era 
hrănită de 3,6 doici. Se înţelege deci 
ce albine sănătoase şi cu longevitate 
deosebită vor fi cele hrănite de un 
număr mai mare de doici.

Celelalte condiţii care concură la 
realizarea marii rezerve de albine zbu
rătoare pentru culesul principal sînt:

— spaţiu suficientpentru extinderea 
cuibului;

— hrană multă şi bună — miere şi 
păstură;

— bolile trebuie prevenite cu mă
suri igienice şi antibiotice;

— un regim constant şi normal de 
căldură;

— o metodă care să prevină roitul, 
în special cea a inversării corpurilor 
de cuib.

In final, această mare rezervă de 
albine zburătoare se realizează în stup 
atunci cînd toate condiţiile de creş
tere a cuibului şi de dezvoltare a colo
niei şi-au atins apogeul.

LUNA MAI

Flora meliferă din luna mai este 
cea mai bogată — V.n. Flora meliferă.

Creşterea mătcilor dă rezultate foarte 
bune acum, căci in perioada marelui 
cules albinele doici hrănesc larvele de 
mătei cu mult lăptişor şi deci vor fi 
mătei superioare iar acceptarea lor în 
stupi se face uşor. Timpul între sfîrşi
tul culesului de la salcîm şi cel urmă
tor de la floarea-soarelui va fi de ase
menea folosit în acelaşi scop.

Fenomene meteorologice in luna 
mai. Cu toată această mare bogăţie de 
flori, luna mai are adeseori unele sur
prize neplăcute: ploi şi răceli de 
durată, vînturi puternice care din 
nefericire se manifestă în special in 
jurul datei de 12—14 mai. -In 1936 
o brumă căzută la 12 mai a dis
trus toată floarea de salcîm cauzlnd 
mari pagube apiculturii şi agriculturii. 
Ele sînt cauzate de interpunerea între 
soare şi pămînt a unei pulberi de ste
le ce cîndva s-au ciocnit în cosmos.

în  jurul acestor cîteva zile apicul
torii să se reţină de a face roiri, căci 
dacă survine un frig mai pronun
ţat albinele strînse in ghem vor lăsa 
puietul roiului in parte neacoperit, 
periei iţind viaţa lui.

îngrijirea lotului apicol este o pre
ocupare deosebită a apicultorului care 
face apicultură staţionară. El trebuie 
să insămînţeze mereu parcelele res
pective.cu alte plante, de Îndată ce 
înflorirea uneia s-a terminat. Facelia 
însămînţată de cu toamnă se poate 
ara şi insămînţa din nou în aceeaşi 
parcelă, dacă i se dau îngrăşăminte 
minerale suficiente, in special superfos-
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fătul (200 kg la ha). în această lună 
se pun In nisip la biloane butaşii de 
levănţică, care stînd sub geamuri în 
pat cald incă din toamnă, şi-au creat, 
rădăcioare.

Sosesc prigoriile flăminde din lunga 
lor călătorie de la sud, începînd din 
prima decadă a lunii mai. Ele trec în 
stoluri mari şi periclitează adeseori re
uşita creşterii de mătci în această lună. 
De aceea stuparii trebuie să-şi pro
grameze astfel creşterea de mătci, 
pentru a se evita împerecherea lor în 
prima decadă a lui mai.

Folosirea roiului stolon. în pragul 
apariţei marelui cules de la 15—20 
mai, roiul stolon ocupă un corp întreg 
şi poale primi pentru recolta de miere 
un alt corp sau magazin de recoltă. 
Producţia aceasta a roiului se trece in 
contul coloniei-mamă, producţie care 
astfel este mult mărită. De altă parte 
colonia de bază, datorită acestor ope
raţii, se menţine în stare activă pen
tru marele cules, datorită evitării fri
gurilor roitului.

Prevenirea roitului este o măsură ce 
trebuie să fie luată de stupar încă de la 
începutul celei de-a doua decade a 
lunii aprilie, pentru unele colonii foarte 
puternice, iar ca primă măsură, s-a 
indicat acolo, organizarea şi întărirea 
roiurilor temporare care au fost refă
cute încă din martie cu mătci iernate

faguncliditi 
Mere

«ef isforj 
\ftgurt ir/ifioi/

Aşezarea la timp a unui magazin de recoltă, 
peste cuib, previne roitul

în afara ghemului V.n. Roirea, pre
venire.

Cind s-a aplicat una sau alta din 
măsurile preventive indicate acolo 
şi totuşi colonia manifestă tendinţa 
de roire, stuparul va folosi una din 
metodele roirii artificiale pe care o 
va face cînd şi cum doreşte. Cea mai 
practică este divizarea provizorie a 
coloniei, mai ales dacă pînă la apa
riţia marelui cules mai sint cel pu
ţin 3—4 săptămîni V.n. Roire prin 
divizare.

Pregătiri in preajma culesului ma
re. îngrădirea ouatului măteii cînd 
culesul mare este unicul cules din an. 
După recomandările de pînă acum de a 
căuta ca matca să depună un cît mai 
mare număr de ouă pentru dezvolta
rea cuibului coloniei care, avînd popu
laţie mare, va da producţii însem
nate, ar părea fără sens acest capitol 
de limitare a ouatului măteii, în teh
nica apicolă, şi totuşi sfaturile date 
pină aici se menţin, căci munca de 
dezvoltare a cuibului nu trebuie să 
înceteze acolo unde stuparul face 
apicultura pastorală Lransportînd al
binele la alt cules, atunci clnd cel 
precedent s-a terminat. Ba din con
tră, atunci el are obligaţia ca să men
ţină cuibul într-o continuă activi
tate şi cu spaţiu permanent lărgit.

Sint insă apicultori care nu pot face 
transporturi in pastoral din anumi
te cazuri justificate pentru ei, sau 
nu au în tot cursul sezonului decit 
un singur cules principal care, obiş
nuit, este ori la sfirşitul primăverii de 
la pomii fructiferi, sau la începutul 
verii care este luna mai de la salcîm, 
ori spre sfirşitul verii de la floarea- 
soarelui. In această situaţie limita
rea ouatului măteii este o măsură 
bună, dar făcută la timpul oportun, 
căci după ce acest cules de la salcim 
este aşa de scurt, este fără sens ca o
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Însemnată parte a albinelor stupului 
să fie ocupatc cu Îngrijirea unui pu
iet ce nu-i va fi de nici un folos şi 
care va consuma, — cind vor deveni 
albine mature, din acumularea pre
decesoarelor, în paguba coloniei şi 
a stuparului.

Un punct orientativ in privinţa 
începutului culesului de salcim este 
apariţia mugurilor florali ai acestui 
arbore. Cind ei vor avea 2—2,5 cm 
lungime, vor mai trece încă cel mult 
10 zile pînă începe culesul. Deci dacă 
atunci matca va fi parţial limitată 
in ouat, aplicind una din măsurile 
descrise mai jos, puţine doici vor 
mai avea de hrănit larve, in timpul 
culesului, majoritatea lor luînd par
te cel puţin la prelucrarea neclaru
lui ce vine atunci în avalanşă. V.n. 
Albina, prelucrătoarele.

Sînt mai multe metode de a limila 
ouatul mătcii şi anume:

1. Se caulă matca care se ridică cu 
fagurele pe care ca se află, piinindu-1 
pe acesta intr-un corp gol cu fund; 
se aduc lingă matcă toţi fagurii cu 
puiet necăpăcit, completind corpul 
cu faguri artificiali. Peste corpul cu 
matcă se aşază o gratie Hannemann. 
Deasupra ei se pune corpul al doilea 
cu restul de rame cu puiet căpăcit şi 
hrană cil şi faguri gata clădiţi dar 
goi. Deci, matca răminînd jos, nu 
va putea să depună ouă decît pe mă
sură ce albinele clădesc numeroşii 
faguri artificiali aflaţi acolo, lucrare 
dc durată, căci majoritatea albine
lor sînt in corpurile superioare pen
tru îngrijirea puietului, cit şi pentru 
strinsură.

La stupii orizontali matca se izo
lează in marginea opusă urdinişu
lui pe 2—3 faguri, despărţită tot cu 
gratie Hannemann.

2. Orfanizarea coloniei cu zece zile 
înaintea începerii culesului mare dă

rezultate mai bune, ca măsură de 
limitarea ouatului, căci matca nouă 
va ieşi după trei zile de la începerea 
culesului şi deci albinele sînt liniş
tite în această perioadă activă, cu 
condiţia insă ca la fiecare 3—4 zile
— cită vreme colonia este orfană — 
ea să primească cite un fagure cu 
puţin puiet deschis pe care doicile 
numeroase din cuib hrănindu-1 îşi 
descarcă astfel prisosul glandelor fa
ringiene pline cu lăptişor. Stuparii 
nu trebuie să uite niciodată că nu
mai o colonie care are puiet necăpă
cit, în perioada marelui cules, este 
aceea care activează în plinătatea 
forţelor sale.

3. Izolarea mătcii in cuibul său 
este metoda care dă de asemenea re
zultate bune; ea esle creaţia cerce
tătorului Babici I.A . şi constă in 
următoarea tehnică: se face dintr-o 
fîşie de gratie Hannemann un cerc 
cu un diametru de 200 mm; cercul 
are pe ambele margini o fîşie de ta
blă colţurată. Matca se izolează în 
interiorul cercului, fixat pe un fa
gure, lingă care se apropie şi se în
fige fagurele vecin. Colţurile cercu
lui pătrund in cei doi faguri vecini, 
pină la fundul celulelor. Matca deci, 
deşi este îngrădită intre cei doi faguri, 
ea poate să depună puţine ouă. Pre
zenţa ei între albine, chiar dacă are 
o limită de mişcare, dă posibilitatea 
albinelor care trec la ea prin gratie 
să o lingă şi să-şi transmită una al
teia substanţa de matcă. Poziţia a- 
cestor faguri în cuib va fi exact in 
dreptul urdinişului, unde este locul 
cel mai aerat. In felul acesta matca 
poate rămine o perioadă mai lungă, 
fără ca albinele să simtă nevoia să 
o schimbe.

Crearea de spaţiu pentru marele 
cules fără îngrădirea mătcii. Se vor 
descrie în continuare diferite metode
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aplicate la cele trei tipuri de stupi 
folosiri la noi, împărţind materia
lul în două părţi:

a. metode aplicate coloniilor pu
ternice cu una sau două mătei, ori

b. formarea coloniilor de produc
ţie, aşa-zisc colonii de strinsură, prin 
unirea a două-trei colonii mediocre 
pentru realizarea unei mari recolte.

La stupii multietajaţi cu două mătei, 
cu podişor Snellgrove, care nu au fost 
transportaţi în pastoral la cules de 
la livezi sau rapiţă din motive obi
ective, populaţia este mare. Plin 
inversările periodice ale cuibului la 
10—15 zile, s-a înlăturat pericolul 
roitului. Roiul stolon de sus a lot 
primit puiet căpăcit de la colonia de 
jos încît şi el a ajuns pe două corpuri 
ce se inversează. Pentru lărgirea spa
ţiului culesurilor de întreţinere s-a 
intercalat sub podişor, deci peste co
lonia de bază, un corp de recoltă, 
despărţit de cuib cu gratie.

O primă absorbţie de albină zbu
rătoare de la roi s-a făcut. Albinele 
tinere zburătoare care au ieşit din roi 
după această absorbţie, circulă acum 
prin urdinişul deschis in faţă avind 
scîndura de zbor viu colorată.

Stup cu nucleu ajutător deasupra

Esle timpul 9ă se aplice metoda 
lui C.L.Farrar şi anume: cu 24 ore 
înainte se va uniformiza mirosul am
belor unităţi introducindu-se în fie
care unitate cite un tampon de vată 
îmbibat cu apă de colonie sau alt 
miros. A doua zi podişorul Snellgrove 
se retrage definitiv; el va fi înlocuit 
cu o a doua gratie Hannemann. Scîn- 
durica de reper viu colorată de la 
micul urdiniş din faţă se coboară, 
aşezind-o pe scîndura de zbor a colo
niei de bază. Albinele de sus văzînd 
urdinişul lor închis, dar reperul jos, 
vor cobori acolo şi vor intra pe urdi
nişul mare, larg deschis a coloniei de 
bază, cu care de acum înainte vor con
lucra din plin.

înainte cu două zile de apariţia 
culesului principal se extrage mierea 
din corpul de recoltă intercalat pen
tru a face loc recoltei ce urmează. 
Atunci peste corpul din care mierea 
s-a extras se mai intercalează un al
tul.

Stupul Dadant-dublu căruia i s-au 
făcut inversările necesare la timp, 
avind şi roiul stolon deasupra, aşteap
tă culesul de la salcîm uşurat de fa
gurii cu puiet urcaţi în roiul stolon, 
şi care au fost înlocuiţi cu alţi faguri 
gata clădiţi şi cu 1—3 faguri artifi
ciali. Pentru strîngerea recoltei se 
intercalează un corp sub podişor des
părţit de cuibul de jos cu gratie.

La stupii Dadant cu magazin li se 
adaugă acum două magazine cu fa
guri gala clădiţi. Fagurii de acolo 
vor fi puţin mai distanţaţi pentru ca 
albinele clăditoare să prelungească 
pereţii celulelor, şi astfel matca să 
nu poată depune ouă în ei. Magazi
nul se aşază cind partea de sus a fa
gurilor din cuib începe să fie înălbi- 
tă cu ceară nouă. Pe măsura culesu
lui se suprapun alte magazine sau 
cîte un corp întreg.
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La stupii orizontali cu o singură 
matcă, dar puternici, cu două urdi
nişuri spre cele două margini fron
tale, operaţiile ce preced marele cu
les sînt mai complicate. In acest stup 
spaţiul o dată ocupat cu toate 
ramele sale, deci cu un cuib ce se în
tinde pe 15—16 faguri — rămîne 
prea puţin loc pentru strînsurS; a- 
fară dacă în 8—9 faguri ce mai sînt 
disponibili mierea adunată este ex
trasă cînd s-a maturat cel puţin par
ţial, şi ei se aşază la loc pentru o 
nouă umplere.

Operaţia cea mai sigură şi mai 
lesnicioasă este ca să se folosească în 
exploatarea aceBtui stup o gratie 
Hannemann care eBte aşezată în po
ziţie verticală ca o diafragmă etan
şă. Cu ea se limitează cuibul măteii 
la un spaţiu de cel mult 10 faguri, 
răminind disponibil pentru cules res
tul de 14 faguri ceea ce satisface In 
parte cerinţele unui cules mulţumi
tor, dar nu bogat. Matca dacă are 
numai atîţia faguri în cuibul său, 
va oua pe elipse mai mari ce se în
tind pe toată suprafaţa fagurilor.

Acum însă în pragul marelui cules 
se lărgeşte spaţiul de acumulare al 
stupului cu 10—12 zile înainte în 
felul următor: se limitează cuibul 
măteii la un spaţiu numai de 30 cm 
In lărgime în marginea opusă urdi
nişului principal, unde de fapt cui
bul fusese aşezat chiar lîngă gratia 
despărţitoare, urmat de unul cu pu
iet căpăcit, doi faguri gata clădiţi, 
calzi şi pulverizaţi cu apă îndulcită 
şi apoi un fagure artificial, plus 
unul cu păstură şi ceva miere, deci 
tn total cel mult şase faguri; restul 
de faguri cu puiet deschis se aşază 
dincolo de gratie, deci în compar
timentul de strinsură, aşezaţi chiar 
lingă gratie in aceeaşi ordine în 
care au fost in cuibul măteii îna

inte de această schimbare; urmează 
apoi puietul căpăcit, iar după ei, 
pînă la marginea opusă cuibului (deci 
pină la urdinişul principal) se com
pletează cu faguri goi gata clădiţi. 
Matca va ocupa în scurt timp fagurii 
ce-i are la dispoziţie incit după 10 
zile nu mai găseşte loc de ouat. Dacă 
apicultorul are intenţia de a pleca 
cu stupii in pastoral imediat după 
recolta de la salcim fie la munte la 
cules de la zmeură, sau la coriandru 
ori sparcetă, atunci nu opreşte mat
ca din ouat. El scoate din marginea 
compartimentului de strînsură 3 fa
guri cu miere maturată şi împinge 
de la gratie totul spre marginea opusă 
unde este golul rămas după retrage
rea fagurilor cu miere. In golul ră
mas acum lîngă gratie se aşază fagu
rii cu puiet retraşi din cuib, matca 
rămînlnd pe loc Sn spaţiu restrîns. 
Golul rămas Sn cuib este completat 
cu fagurele cu matca pe el, care se 
aşază lingă gratie, completind res
tul cu atîţia faguri gata clădiţi şi ar
tificiali, ciţi au fost trecuţi dincolo 
de gratie.

Cei care au stupi verticali vechi, 
în depozit şi nefolosiţi, sau maga
zine de recoltă disponibile, vor pro
ceda astfel: în pragul marelui cules 
se scoate capacul stupului orizontal 
din balamale, se ridică scîndurelele- 
podişor din mijlocul stupului, se a- 
şază orizontal o gratie şi apoi un corp 
de stup vertical plin cu faguri gata 
clădiţi, sau două magazii de recoltă. 
Albinele găsesc acest dispozitiv pe 
placul lor şi adună miere acolo. La 
G.A.S.Periş se aplica această metodă 
folosind magazinele de recoltă a stu
pilor verticali.

La stupii orizontali cu două colonii 
rezultatele erau şi mai bune. In atare 
situaţie ori una din colonii era din 
timp retrasă, stimulată şi condusă
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pină in pragul culesului aşa cum s-a 
ar&tat mai sus, sau — şi mai bine
— se punea gratie la mijloc peste 
stupul orizontal căruia ii retrăgea 
podişorul pe spaţiul gratiei şi ambele 
colonii conlucrau în magazinele de 
recoltă ce li se tot adăugau pină se 
termina recolta pe măsura cerinţelor.

1. M e t o d a  M i i  Ier cu o s i n 
g u r ă  m a t c ă  i n s t u p .  Cind stu
parii au numai patru corpuri de 
stup multietajaţi adică trei de cuib 
şi unul de recoltă, ei trebuie să 
ajungă unei colonii puternice. Me
toda este folosită in S.U.A. ba- 
zindu-se pe principiul descongesti
onării periodice a cuibului. înce- 
pînd din aprilie, cînd pomii roditori 
încep să înflorească, matca esle izo
lată cu o gratie in două corpuri de 
jos.

Tehnica acestei metode este urmă
toarea :

Coloniile puternice ieşite din iar
nă pe cele două corpuri, stimulate 
permanent de la începutul lunii mar
tie, vor avea un cuib masiv in corpul 
superior nr.2 şi cu tendinţe de eobo- 
rîre în corpul inferior. Pentru a pre
veni apariţia frigurilor roitului şi 
totodată pentru a da albinelor spa
ţiul de strinsură la înflorirea pomi
lor roditori, cuibul se împarte astfel: 
pe capacul pus pe pămint în poziţie 
răsturnată, se aşază corpul de sus nr. 
2. Peste corpul nr.l care rămine de 
acum permanent pentru matcă, se a- 
şază o gratie peste care se pune un 
corp nou, plin cu faguri gata clădiţi, 
deci corpul nr.3. Din corpul nr.2 a- 
şezat pe capac se scot pe rind fagurii 
măturind cu peria albina de pe ei pe 
un cearşaf întins în faţa urdinişului. 
Ei se aşază in acelaşi corp, (nr.2) 
păstrind aceeaşi ordine, după ce au 
fost examinaţi cu atenţie dacă au 
botei, în care caz so vor strica.

Acest corp nr.2 cu puiet fără al
bina acoperitoare, se aşază peste cel 
nou, deci peste corpul nr.3 ce se află 
la mijloc. O parte din albinele doici 
măturate în faţa urdinişului se ri
dică sus la puiet, iar restul rămine 
jos în cuib împreună cu matca. In 
corpul de sus cu puiet şi multă al
bină tinără se intercalează din 2 in 
2 zile cîte un fagure artificial care, de 
îndată ce este clădit, este scos şi î n  

locuit cu altul; in felul acesta, o dată 
cu culesul de aprilie, albinele clădesc 
numeroşi faguri .

Peste zece zile de la această opera
ţie, se verifică din nou corpul nr.2 de 
sus şi dacă albinele au făcut botei, 
se strică. Cum matca in acest timp 
va completa cu puiet şi ouă toţi fa
gurii din cuibul de jos, deci din cor
pul nr.l şi ar fi pericol de roit, sl.u- 
parul mută periodic fagurii cu puiet 
cu albina acoperitoare intr-un nou 
corp nr.4 pus deasupra corpului nr.
2, lăsînd jos, în cuib, numai doi fa
guri eu puiet şi matcă. Fagurii sini 
aşezaţi la mijloc mărginindu-i in am
bele părţi cu faguri goi gata clădiţi 
şi artificiali. La mutarea puietului 
în corpul nr.4, dacă se găsesc botei 
de roit, acestea vor fi stricate.

La un cules bogat şi prelung, api
cultorul, care n-are mai mult decît 
cele patru corpuri indicate mai sus, 
extrage o parte din mierea maturată 
din corpul nr.3 şi 2, aşezind fagurii la 
locul lor după extracţie. Acum se 
retrage de pe corpul de jos gratia 
pentru a înlesni mătcii să-şi extindă 
cuibul şi in corpul al doilea, in ve
derea pregătirii unei noi serii de al
bine culegătoare pentru culesul de 
vară de la floarea-soarelui.

Metoda Miller cere un inventar 
redus, dar in schimb desele interven
ţii ale stuparului necesită un volum 
de lucru mărit, pe care la o stupină
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mare cu stupi numeroşi, nu-1 poate 
satisface un singur apicultor.

2. M e t o d a  l u i  R o b i n s o n  
cu stupi cu magazine de recoltă este 
practicată mult in S.U.A. Coloniile 
iernează pe două corpuri de stup tip 
Langstroth, cu populaţii puternice 
şi rezerve însemnate de miere şi păs
tură. Pentru siguranţă, se aşază dea
supra un magazin de recoltă la fel 
cu cel al stupului Dadant plin cu 
miere de cea mai bună calitate in 
faguri de culoare închisă.

La controlul din martie se desface 
unitatea ghemului din cele două cor
puri în care albinele au iernat, ma
joritatea albinelor fiind în corpul al 
doilea de sus, sub magazin. Pentru a 
da albinelor siguranţa in ce priveşte 
rezervele de hrană, se scot patru fa
guri goliţi de miere din corpul dc jos 
care sc înlocuiesc cu patru faguri 
plini luaţi din depozit, lăsjnd ceilalţi 
faguri goi la mijloc. Pentru ca ghe
mul şi cuibul să stea in locul cel mai 
cald din stup, magazinul de recoltă 
se intercalează între cele două cor
puri. In felul acesta albinele stau sus, 
la căldură, iar jos ele au rezerve în
semnate de miere, atît in magazinul 
de recoltă cit şi in cei patru faguri 
plini introduşi in corpul de jos.

Cum însă mai tîrziu măteii îi tre
buie spaţiu larg de extindere, la în
ceputul lui aprilie, magazinul de re
coltă intercalat este pus pe fund, re- 
organizînd colonia pe ambele corpuri 
deasupra magazinului de recoltă; 
matca îşi extinde in jos volumul cui
bului, in fagurii goi din mijlocul 
corpului intercalat.

La începutul lunii mai, penlru a 
preveni apariţia frigurilor roitului, 
apicultorul face o primă inversare a 
cuibului intre rele două corpuri; in 
felul acesta, matca, care oua cu oa- 
recari ezitări în corpul inferior, se

urcă deasupra, unde este locul mai 
cald, ocupă cu puiet fagurii de acolo 
şi extinde lateral elipsele şi în acest 
corp. Cum insă în această lună în
cepe un cules de oarecare intensitate, 
stuparul retrage o dată cu inversarea 
şi magazinul de recoltă de pe fund, 
lăsind acolo cuibul unitar. Magazi
nul este urcat deasupra cuibului, 
intercalînd intre magazin şi corpul 
superior al cuibului o gratie Hanne
mann. in această situaţie albinele 
se grăbesc să urce rezervele de hrană 
din cei patru faguri de cuib in fagurii 
de culoare inchisă ai magazinului 
golit de miere. Ele lărgesc cuibul 
măteii, iar strămutarea mierei echi
valează cu o hrănire stimulentă.

Cum insă culesul se înteţeşte iar 
albinele au nevoie dc spaţiu larg pen
lru strinsură, apicultorul pune peste 
magazin un corp nou, dar numai cu 
opt faguri gata clădiţi de culoare 
deschisă. Albinele ii preferă acum, 
ocupindu-i cu miere nouă. Pe măsu
ră ce culesul se intensifică, matca 
din cuibul de jos ocupă imediat cu 
ouă orice celulă din care ies albinele 
tinere; în felul acesta culegătoarele 
nu-i pot bloca cuibul; în schimb, 
lor, li se pune la dispoziţie un alt 
corp nou cu faguri gata clădiţi şi ar
tificiali. Obişnuit noul corp eu fa
guri goi sc aşază sus peste cel prece
dent, dar cind este nevoie să se pună 
un al treilea corp de recoltă, se co
boară pe cuib cel de sus cu fagurii 
ocupaţi parţial cu miere, iar in lo
cul său sc aşază deasupra cel cu fa
guri goi nou sosit, in felul acesta se 
procedează mereu pînă la termina
rea culesului. Atunci mierea se ex
trage, iar stupii sînt mutaţi la alt 
cules.

Cu ocazia marelui cules mulţi stu- 
pari din S.U.A. obişnuiesc să schim
be anual măteile, pentru a evita iu-
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trarea coloniilor in frigurile roitului, 
cit şi pentru că acolo ele se epuizează 
repede cu activitatea lor prodigioa
să. In acest scop ei retrag din cuibul 
de jos cîţ.iva faguri cu puiet căpăcit 
cu albina acoperitoare, după ce-i ve
rifică să nu fie cumva pe ei matca co
loniei, şi ti aşază Intr-un corp aparte 
ce are la fund un dublu separator — 
V.n. In acest corp mătură cu peria 
albina tinără de pe alţi 2—3 faguri 
cu puiet deschis, după care urcă cor
pul sus pentru ca in el albinele să-şi 
crească o matcă nouă. Circulaţia lor 
se va face pe urdinişul rotund din 
peretele frontal al corpului. Obiş
nuit, In corpul superior rămin numai 
albine tinere, căci cele zburătoare 
ies imediat şi se duc la locul lor. No
ului roi stolon i se poate da după ci- 
teva ore o matcă virgină care să nu 
fi fost hrănită de albinele coloniei 
de selecţie din care ea provine; ea 
C3te dată tn colivie automată. In lip
să de mătei se dă roiului o botcă ma
tură crescută in colonia de selecţie, 
botcă aşezată sus între spetezele ra
melor mijlocaşe V.n. Mătei, altoirea 
botcilor. Cind matca nouă a început 
să ouă sus, se retrage separatorul 
dublu de sub corp, cît şi gratia Han
nemann ce desparte cuibul de jos. 
Matca bătrînă nu urcă sus, căci aco
lo corpurile au miere şi constituie un 
baraj pentru ea. In schimb, pe înce
tul, matca tinără coboară ea in cui
bul de jos, iar cea veche dispare, tî- 
năra rămtnind in locul ei. In felul 
acesta colonia după marele cules 
nu va roi. La terminarea sezonului 
de cules, deci după floarea-soarelui, 
stupul se reduce la cele două corpuri, 
iniţiale, avînd grijă ca matca să nu-şi 
micşoreze ouatul, ci să pregătească 
populaţie numeroasă pentru iernare.

3. M e t o d a  l u i  J o h n  
L o n g , care realizează o producţie

medie de 150 kg miere anual de stup, 
deşi nu se află intr-o regiune prea bo
gată din Iowa (S.U.A.), este urmă
toarea: cuibul coloniilor sale este 
păstrat atît iarna cît şi vara pe 3 
corpuri. In timpul roiştei inversează 
corpurile, iar la cules adaugă corpuri 
suplimentare.

La aşezarea la iernat a coloniilor, 
stuparul lasă în cele trei corpuri de 
cuib numai faguri de culoare inchisă, 
care ţin mai cald albinelor. Hrana 
pentru iarnă este de 36 kg miere plus 
păstură care, — zice el — „oricit 
este de multă tot nu ajunge pentru 
primăvară, ci este nevoie să mai dau 
albinelor păstură de la rezervă11 (J . 
Long). Coloniile iernează afară fără 
protecţie exterioară, dar apărate de 
vîntul rece nordic.

In primăvară, matca preferă să 
urce in corpul superior ca să formeze 
cuibul, dar curind acolo sosesc şi cu
legătoarele cu slrînsura lor primă- 
văratică ocupîndu-i locul, ceea ce o 
obligă să coboare cu evidentă ezitare 
în corpul său din mijloc, unde este 
însă mai puţină căldură decît sus.

Dacă stuparul nu intervine, ur
mează, o stagnare relativă tn ouatul 
mătcii. De aceea el coboară pe fun
dul stupului corpul cu puiet de sus 
şi urcă acolo, în locul lui, corpul cu 
fagurii goi de pe fund. Deci pune la 
dispoziţia mătcii un corp cu faguri 
buni pentru extinderea cuibului, in 
locul cel mai cald din stup, faguri 
care în timp de două săptămîni vor 
fi ocupaţi in întregime cu puiet nou. 
Intre aceste intervale de timp, prin 
eelozionarea puietului, fagurii din 
corpul de jos sînt iarăşi goi. Atunci 
se face o nouă inversare a celor două 
corpuri, urmărind astfel mereu prin
cipiul că totdeauna corpul cel mai 
populat să fie pus jos pe fund, iar cel 
cu fagurii mai goi să fie mutat s u b .
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Pentru a inlesni albinelor o circula
ţie mai activă, începind din aprilie, 
se deschide la fiecare corp de cuib, 
urdinişul rotund din peretele frontal. 
In felul acesta albinele nu numai că 
vor creşte un puiet numeros, dar îşi 
fac în cuib o rezervă de hrană de ca
litate superioară, din culesul de pri
măvară.

La apariţia culesului mare stupa- 
rul pune o gratie Hannemann peste 
cuibul cu trei corpuri şi adaugă cor
puri suplimentare fără limită pentru 
strînsură de miere. Inversarea corpu
rilor de cuib va continua periodic pen
tru înlăturarea roitului.

Metodele descrise mai sus sint apli
cabile şi stupului Dadant dublu dar 
avind în vedere că volumul lui este 
mai mare, căci el are 12 rame în fie
care corp, iar ramele sînt mai înalte 
cu 7 cm faţă de cele ale stupului mul
tietajat, apicultorul va mări spaţiul 
de extindere şi de depozitare, numai 
în măsura cerinţelor coloniilor sale.

4. M e l o d a  f o r m ă r i i  c o 
l o n i e i  de s t r i n s u r ă  p e n 
t r u  r e a l i z a r e a  m a r i i  
p r o d u c ţ i i .  In acest scop, co
lonia-mamă împreună cu nucleul a- 
jutător din acelaşi stup sau cu roiul 
stolon alăturat formează o unitate 
de producţie.

Intr-adevăr, stupinele bine con
duse vor avea acum stupi cu popu
laţii foarte numeroase de albină la 
multietajaţi pe cîte 2—3 corpuri plus 
roiul stolon; la Dadant dubli două 
corpuri de cuib plus roiul ce stă dea
supra, sau la tipul orizontal colonie 
puternică pe 16—18 faguri plus ro
iul stolon pe 7—8 rame ce stă în stu
pul alăturat.

Dintre aceste roiuri sînt unele atît 
de înaintate, îneît pot constitui sin
gure unităţi economice rentabile, va- 
lorificind culesul independent de co

loniile-mamă. Cei mai mulţi stoloni 
însă vor trebui uniţi cu coloniile din 
care provin şi alături de care stau, 
tocmai pentru a forma colonii puter
nice de strinsură, care pot da mari 
producţii.

Cele mai rentabile colonii sînt cele 
care au 5 kg albine zburătoare.

5 . M e t o d a  S n e l l g r o v e
La stupii multietajaţi cu colonii 

puternice, cu un cuib pe 2 şi chiar 
pe 3 corpuri plus roiul stolon deasu
pra, separat prin podişor-separator 
tip Snellgrove, roi căruia de la for
mare şi pină acum, i s-a tot dat puiet 
căpăcit din colonia-mamă şi a cedat 
acesteia puiet deschis. A devenit ast
fel un roi stolon puternic cu multă 
albină zburătoare, ce iese pe urdini
şul din spate.

Cu trei zile înaintea marelui cules 
se face o ultimă inversare a corpuri
lor cuibului de jos, astfel îneît în 
corpul coborît pe fund se află majo
ritatea puietului deschis. Pentru a 
elibera un cît mai mare număr de al
bine de grija acestui puiet, se ridică 
în roiul stolon 2—3 faguri cu puiet 
necăpăcit fără albina acoperitoare. 
In corpul ce a fost pînă atunci pe 
fund şi prin inversare este acum sus, 
se află unii faguri cu puiet matur 
gata să părăsească celulele, cît şi 
fagurii goliţi de puiet pe care matca 
ce s-a urcat acolo sus îi ocupă repede: 
de asemenea, mai sînt acolo faguri cu 
miere şi cu păstură spre margini.

Urdinişurile rotunde din pereţii 
frontali ai acestor corpuri vor fi lă
sate deschise în permanenţă pînă la 
terminarea culesului; albinele se vor 
obişnui să circule pe acolo scurtind 
aBtfel drumul ce duce la fagurii de 
strînsură din corp.

Deasupra cuibului format din cele 
2—3 corpuri de jos se pune o gratie 
Hannemann, avind peste ea un corp
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nou plin cu faguri goi gala clădiţi, cit 
şi 2—3 arlificiali. Pesle acest corp nou 
se aşază roiul stolon plin cu albină 
şi puiet, care vine acum sus în rîndul 
al patrulea sau chiar al cincilea, dar 
cu urdiniş în spate, avind scindurică 
de zbor viu colorată, diferită faţă de 
culoarea corpului de stup.

Cind după patru zile culesul a 
apărut, in plină zi de zbor se face pri
ma absorbţie de albină zburătoare.

După 2—3 zile, albina din roiul 
slolon, ajunsă la maturitate de zbor 
iese să-şi facă zborul de recunoaştere. 
Ele vor porni pe urdinişul nou. unde 
se va fixa o altă scindurică viu co
lorată. Roiul de sus după şaple zile 
poate iarăşi să dea coloniei de bază 
lineretul său, care să ajute mai de
parte la cules.

Bineînţeles că stuparul are grijă 
ca peste cele două corpuri de cuib de 
jos să pună mereu corpuri cu faguri 
gata clădiţi şi arlificiali pe care al
binele ambelor unităţi le vor umple 
cu miere. Gratia Hannemann pusă 
iniţial peste cuib poate fi suprimată, 
dacă primul corp cu strinsură este 
ocupat cu miere, corp pesle care mat
ca cu greu trece. Distanţarea faguri
lor goi gata clădiţi de asemenea esle 
o frînă pentru ea: Cînd are la dispo
ziţie trei corpuri de cuib care se in
versează înaintea apariţiei marelui 
cules, matca are spaţiu suficient.

Stuparii care urmăresc obţinerea 
de secţiuni la marele cules, vor apli
ca tehnica şi orinduirea lor aşa cum 
esle arătat la locul respectiv. V.n. 
Miere, miere in secţiuni.

La stupii Dadant puternici cu două 
corpuri de cuib, un magazin do re
coltă pe fund şi un corp cu roiul sto
lon puternic deasupra, despărţit cu 
podişor-separator Snellgrove, se va 
proceda aşa cum s-a arătat mai îna
inte.

Stuparii care nu folosesc podişor- 
separator tip Snellgrove dar au la 
roiul stolon fund de placaj, deci fără 
urdinişuri multiple, pot forma o co
lonie de producţie (strinsură) prin 
unirea coloniei-mamă cu roiul sto
lon prin scoaterea fundului de pla
caj şi înlocuirea lui cu un jurnal, 
după ce cu 24 ore înainte s-a unifor
mizat mirosul ambelor unităţi cu 
un tampon de vată îmbibat cu apă 
parfumată.

In momentul cind se aplică jur
nalul între corpuri, se scoate matca 
de jos cu fagurele pe care se află, 
împreună cu alţi doi faguri cu puiet 
şi hrană; — cu ea se formează un 
nucleu de rezervă în stup pepinier, 
unde ea işi continuă activitatea; in 
stup rămine matca tinără a roiului 
stolon. Roiului stolon unit i se laBă 
deschis urdinişul de sus, pe unde al
binele au circulat pînă atunci, pen
tru a nu le tulbura activitatea. Ele 
găsesc spaţiu larg pentru depozita
rea mierei în corpul gol cu faguri 
gata clădiţi de sub roiul intercalat 
deci intre corpul de cuib al fostei 
colonii-mamă şi corpul roiului sto
lon.

La stupii de tip orizontal cu o sin
gură colonie în stup, plus roiul sto
lon care ocupă un slup aparte, lucra
rea sc execută astfel:

— Se scoale din colonia-mamă 
matca virstnică cu fagurele pe care 
ea a fost găsită, punîndu-1 provizo
riu in lădiţa portativă de lucru; se 
mai adaugă acolo încă un fagure cu 
puiet căpăcit şi unul cu puiet des
chis, plus un fagure cu hrană şi mai 
ales cu păstură şi miere, precum şi 
unul gol gata clădit. Se formează 
astfel un nucleu de rezervă care va fi 
adăpostit într-un stup-pepinier in 
care se aduc şi alle nuclee de rezervă.
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— Cuiburile celor două unităţi, 
adică al coloniei-mamă şi al roiului 
stolon din directa vecinătate, se uni
fică şi se restructurează astfel: tot 
puietul necăpăcit cu albina acoperi
toare şi cu matca tinără a stolonului 
se mută in latura opusă urdinişului 
mare, formînd un compartiment 
aparte; acolo se adaugă un fagure ar
tificial, unul cu miere şi altul gata 
clădit pentru matcă. Compartimen
tul este acoperit cu scîndurele de po
dişor cît cuprinde el, sau cu şipci 
aşezate Intre rame; la marginea din
spre cuib se aşază o gratie Hanne
mann ca un fel de diafragmă care să 
nu aibă nici un gol lateral prin care 
matca ar putea trece in comparti
mentul mare. Dincolo de gratia Han- 
nemann sc aşază tot puietul căpăcit, 
fagurii gata clădiţi şi fagurii cu mie
re. Albinele circulă pe urdinişul ma
re, unde s-a adus şi scindurica de 
zbor a roiului, viu colorată, care 
atrage atenţia celor din fostul roi. Al
binele conlucrează fără conflicte, da
că inainte cu 2—3 zile s-a unificat 
mirosul ambelor unităţi cu două tam
poane de vată cu parfum. Stupul gol 
al fostului roi se îndepărtează.

La un cules bogat se pot pune 
deasupra două magazine de recoltă 
din cele de la stupii Dadant. Stuparii 
care vor să obţină miere in secţiuni, 
le aşază In rama specială de tip ver
tical, aşa cum se arată la locul res
pectiv. Ele pot fi aşezate şi deasupra 
într-un cat special; în acest caz insă 
operaţia se face numai atunci cind 
fagurii de jos sint absolut complet 
ocupaţi cu miere, şi albinele nu mai 
au unde pune strînsură. In această 
din urmă situaţie insă dacă culesul 

se întrerupe, adeseori rămin multe 
secţiuni începute şi neterminate. V. n. 
Mierea, secţiuni în stup orizontal.

Matca veche, a nucleului format, 
după ce a început să ouă în pepini
eră, va fi inlăturată şi înlocuită eu 
o botcă căpăcită. In felul acesta toa
te nucleele din stupul pepinier, peste 
două săptămîni, vor avea mutei ti
nere.

Cu stupul orizontal cu două colonii 
iernate cu urdiniş mare, comun, la 
mijloc, colonii despărţite prin dia
fragmă dublă din pînză metalică sau 
dublă gratie, colonii din care s-au 
făcut la timpul potrivit cîte un roi 
stolon, puse separate într-un corp ce 
stă alături de stupul-mamă, despăr
ţiţi şi ei la rîndul lor printr-o dia
fragmă din pînză metalică, se for
mează o colonie puternică de strin
sură in felul următor:

— dacă roiurile stoloni din stu
pul alăturat sint prea puternici, se 
unifică la marele cules, luind una 
din mătci cu care se face un nu
cleu la marginea stupului, deschizin- 
du-i un urdiniş lateral;

— ambele unităţi vor lucra indepen
dent de colonia-mamă, căci puietul 
lor se concentrează in dreptul urdi
nişului, sc completează golul cu fa
guri gata clădiţi şi artificiali aşezaţi 
lingă cuib. Bineînţeles că inainte de 
unificarea lor ei au fost uniformizaţi 
din punct de vedere al mirosului.

Stupul orizontal avind 24 rame cu 
o colonie de bază, urdiniş mare la mij
loc in faţă şi in spate, cît şi două nu
clee laterale, fiecare cu urdinişe mai 
mici in colţurile peretelui frontal şi 
scindurele viu colorate — (diferite 
cu totul de culoarea stupului) — se 
orînduieşte astfel acum în pragul 
marelui cules, formînd o puternică 
colonie de strinsură:

Colonia de bază ajunsă puLernică 
pe cei 12 faguri ai săi, împuternicind 
permanent in tot cursul primăverii 
cele două nuc lee alăturate, fiecare pe
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cîte 6 faguri, despărţite cu diafragmă 
din pînză metalică dublă, acum în 
pragul marelui cules, va primi prin 
absorbţie albina de la cele două nu
clee în felul următor: se închid urdi
nişurile din faţă ale celor două nu
clee ajutătoare de la colţuri, des- 
chizîndu-se urdinişuri corespunză
toare pentru ele în colţurile din spa
te. Scindurelele de zbor viu colorate 
ale celor două nuclee ajutătoare se 
trec pe scîndura de zbor a coloniei de 
bază din mijloc. Toată albina zbu
rătoare a celor două nuclee aflată in 
cîmp, atrasă fiind de cele două scin- 
durele viu colorate va intra în colo
nia din mijloc pe urdinişul mare. 
Nucleelor ajutătoare li se dă 2—3 
zile apă; între timp li se aplică scîn- 
durele viu colorate cu altă culoare 
decît cea pe care au avut-o preceden
tele. După 7 zile, cînd mult tineret 
a ieşit în zbor de recunoaştere, se 
poate face o nouă absorbţie de albină 
zburătoare din cele două nuclee, în- 
chizînd urdinişurile nucleelor, dar 
deschizînd şi urdinişul din spate al 
coloniei de bază, la care se ataşază 
scindurelele de zbor ale nucleelor. 
Peste trei zile se eliberează albina 
tinără din nuclee pe vechile urdini
şuri din faţă. Operaţia de absorbţie 
se poate repeta încă o dată, aşa cum 
se arată mai sus. Deci formarea co
loniei de producţie dintr-o colonie 
puternică cu două nuclee ajutătoare 
are aceeaşi manevrare ca şi cea fo
losită la stupii verticali cu podişor 
separator tip Snellgrove 

La terminarea recoltei, stupul se 
reorganizează, ca mai înainte, ridi- 
cîndu-se magazinele de recoltă pline 
cu miere. Intrucît insă colonia de 
bază ar putea să intre în frigurile 
roitului, i se poate schimba matca 
printr-o botcă căpăcită ce se alto- 
ieşte pe lingă puiet.

Coloniile care din anumite cauze 
nu au putut atinge în pragul mare
lui cules cel puţin 3,5 kg albină zbu
rătoare, vor valorifica culesul mult 
mai bine dacă se vor uni, păstrînd 
mătcile disponibile în nuclee puse 
in stupi colectivi.

Valorificarea energici do lucru a 
albinelor care au roit natural Asupra 
roirii naturale s-a scris pe larg la lo
cul potrivit V.n. Roi, roire, dar s-a 
rezervat aici explicaţia felului cum 
se valorifică energia de lucru a ro
iului natural, fiind o problemă de 
tehnică.

Luna mai este începutul roirii na
turale, mai cu seamă la stupii puter
nici. Trebuie luate toate măsurile de 
prevenire, pentru a nu avea nemul
ţumirea unei producţii mult micşo
rate. V.n. Roire, prevenirea.

Roiul, prin ieşirea lui din stup, 
micşorează mult colonia la cules, 
prăsilă şi selecţie. O dată cu roirea 
naturală toate aceste obiective îi 
scapă stuparului şi numai recurgînd la 
anumite subtilităţi tehnice el poate 
ajunge la rezultate bune. Nu tot
deauna insă roirea naturală poate 
cauza micşorarea producţiei. Din 
contra, sînt stupari cu mare renume, 
cum c Koleanda, amintit mai îna
inte, care chiar urmăresc realizarea 
ei, dar numai cu îndeplinirea anu
mitor termene.

1) Citul roiul natural este timpuriu 
şi el iese din stup cu cel puţin 50 zile 
înaintea marelui cules, energia sa de 
lucru va fi îndrumată in două direc- 

l ii:
a) spre clăditul economic al între

gului echipament de faguri al noului 
stup ocupat de roi, de către nume
roasele albine tinere cu glandele ce
rifere încă neuzate;

b) spre o intensificare a ouatului 
mătcii, al cărei puiet doicile 11 vor
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hrăni din abundenţă, avind glandele 
faringiene pline cu lăptişor.

In felul acesta în regiunile cu cules 
tardiv, cum e9te muntele sau delta, 
roiul ajunge puternic in pragul ma
relui cules. Concomitent cu creşterea 
progresivă a puterii roiului ce ajunge 
o colonie independentă, colonia-ma
mă se supraveghează pentru ca roirea 
să nu se continue; plecarea roiului 
să nu influenţeze in rău desfăşurarea 
normală a vieţii sale. V.n. Roirea, 
aşezarea In prisacă a roiului primar. 
In răstimpul destul de îndelungat 
ce-1 are de acum înainte pînă la cu
lesul mare, ea poate deveni din nou 
o colonie puternică. In felul acesta 
colonia-mamă şi roiul vor da o mare 
producţie de miere şi ceară.

2) Cînd roiul natural iese înaintea 
marelui cules cu 20—24 zile, el nu are 
timp Îndestulător ca sl poată ajunge 
o colonie puternică de sine stătătoa
re. In această situaţie apicultorul il 
aşază alături de colonia-mamă; stri
că toate botcile lăsind acesteia nu
mai una, cit mai frumoasă, iar ener
gia de lucru a roiului o va îndrepta 
exclusiv în direcţia clădirii de faguri 
noi. In acest scop, un roi puternic, 
care nu are nici puiet de hrănit, nici 
cules în cimp — căci marele cules 
va apare peste trei săptămîni — poate 
clădi 10 pînă la 20 faguri în condiţii 
perfecte şi numai cu celule de albină 
lucrătoare, chiar dacă se dau albine
lor în rame numai fîşii de faguri ar
tificiali.

Roiul va mai putea contribui cu 
energia lui la cules pentru mărirea 
producţiei fiind alături de colonia- 
mamă, mai cu seamă cind ocupă un 
stup vertical. La început el se aşază 
alături de colonia-mamă, dar după 
4—5 zile se urcă deasupra corpului 
de stup, separat printr-un podişor 
tip Snellgrove cu urdiniş invers. La

apariţia marelui cules, ambele uni
tăţi conlucrează în două feluri:

a) sau se ia matca virstnică a ro
iului de sus şi cu ea se formează un 
nucleu ajutător ce va folosi coloniei 
de bază după cules, în care caz se 
ridică podişorul definitiv şi se înlo
cuieşte cu un jurnal. Albina roiului 
se va uni şi va colabora cu albina- 
coloniei-mamă, folosind urdinişul ro
tund din spate, pe unde' albina ro
iului va circula mai departe;

b) sau se absoarbe albina zburătoare, 
prin tehnica cunoscută a manevrării 
dopurilor podişorului-separator tip 
Snellgrove, albină, care intrînd in 
corpul de strinsură de jos va mări 
producţia V.n. Tehnica apicolă, luna 
mai — metode speciale. Bineînţeles 
că la apariţia marelui cules, între 
cele două corpuri se va pune corpul 
de strînsură cu faguri gata clădiţi şi 
artificiali.

In această situaţie apicultorul tre
buie să verifice dacă in colonia-ma- 
mă roită a ieşit matca tinără sau, 
dacă albinele nu au mai clădit botei 
de roire pe care după 4—5 zile le 
strică din nou.

3) Cînd roiul iese numai cu 5—6 
zile înaintea marelui cules, energia 
de lucru a roiului va fi utilizată pen
tru marea producţie in felul următor:

— roiul se aşază într-un stup cu 
volum mare, cu jumătate din numă
rul fagurilor clădiţi iar restul cu fa
guri artificiali intercalaţi între cei 
dinţii; în felul acesta energia de lucru 
a albinelor va fi îndreptată de la în
ceput mai mult spre cules decit spre 
clădit. Se dau roiului doi faguri cu 
miere şi polen pentru primele nevoi;

— stupul astfel organizat se aşază 
pe locul ocupat de colonia-mamă care 
se aşază provizoriu alături cu urdi
nişul întors invers; dacă stupul este 
de tip vertical, colonia-mamă se aşa-
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ză deasupra, despărţind-o de roi prin- 
tr-un podişor-separator tip Snellgro
ve; în această situaţie poziţia urdi
nişului coloniei-mamă ce stă deasu
pra va fi tot inversată. Procedînd 
astfel, toată albina culegătoare care 
mai rămăsese in colonia-mamă după 
plecarca roiului va popula stupul cu 
roi, care avind acum aşa de nume
roase culegătoare, fără puiet de cres
cut şi cu un însemnat număr de fa
guri gata clădiţi, va stringe o mare 
recoltă. Unirea coloniilor nu se mai 
face, ci se lasă ca fiecare unitate să-şi 
ducă propria sa viaţă.

Dacă culesul este bogat, pentru a 
nu ocupa albinele roiului cu creşte
rea de puiet, i se ridică matca 
vîrslnică în ce-a de-a şaptea zi 
de la roit; ca se dă înapoi coloniei- 
mamă din care plecase, stricînd toa
te botcile de roire acolo, in afară de 
cea mai frumoasă care se taie cu 
atenţie şi se alloieşte pe unul din fa
gurii roiului. Pină cind matca nouă 
a roiului care iese in aceeaşi zi din 
botcă se va imperechea, albinele lui 
culegătoare au umplut stupul cu 
miere. Atunci se retrag 2—3 faguri 
cu miere din mijloc, se introduc alţi 
faguri gata clădiţi de cel puţin un 
an, in care matca nouă, după împe
rechere, işi depune ouăle. Intre timp 
insă culesul va fi aproape pe termi
nate; albina din roi va fi mult uza
tă, in timp ce in colonia-mamă de 
alături sau de sus, matca virstnică a 
tot depus serii întregi de puiet, in 
afară de albina tinără ce a eclozional 
în cuib după plecarea roiului.

Dacă, după culesul mare se mai 
aşteaptă incă un culcs de oarecare 
importanţă, ambele colonii se vor 
ajuta ca să-şi dezvolte cuibul, iar in 
prima zi după apariţia culesului ur
mător ele se vor uni, colaborind cu 
toate forţele vechi şi noi la realizarea

unei însemnate producţii pentru cea 
de-a doua recoltă. Dacă însă, după 
culesul mare, nu mai este de aşteptat, 
un altul pină în anul următor, fiecare 
matcă din cele două colonii va con
tinua o evoluţie potolită pînă in 
august, cind stimulate, vor creşte 
mult puiet. Unite în toamnă, vor 
constitui o unitate cu multă albină 
tinără, care va trece uşor peste greu
tăţile iernii. Intre timp insă, matca 
virstnică va fi înlocuită cu una tinără, 
iar la unire una din ele trece la iernat 
în afara ghemului după metoda
S.C.A.S., sau se lasă drept nucleu ca 
matcă ajutătoare.

4) Cind. roiul natural iese din stup 
chiar in timpul culesului, el se pune 
intr-un stup plin cu faguri gata clă
diţi şi artificiali aşezindu-1 In locul 
stupului-mamă; acesta se urcă dea
supra stupului cu roi, cu urdinişul 
in aceeaşi direcţie de zbor, pentru 
albine. Culegătoarele din stupul-ma- 
mă de sus vor ieşi fără să observe că 
acesta are o altă poziţie, iar la în
toarcere vor intra în stupul de jos 
întărind roiul. Peste 2—3 zile se mai 
dau roiului 2—3 faguri cu puiet de 
toate virstele din colonia-mamă de 
sus. in ziua a şasea după roire, se 
strică ţoale botcile stupului de sus, 
mai puţin una. Cind matca tinără de 
acolo s-a împerecheat şi a început, să 
depună ouă, se retrage rundul stu
pului-mamă de sus şi se intercalează 
in locul său un jurnai, după ce seara in 
prealabil s-a unificat mirosul ambelor 
colonii cu 1111 tampon de vată muiată 
în apă parfumată. In timpul nopţii 
albinele rod jurnalul şi se unesc pen
tru cules cu roiul de jos. Matca tinără 
de sus va extinde puietul şi în corpul 
secundar, iar energia de lucru a roiului 
va fi susţinută de întreaga populaţie 
unificată: ea va aduna multă miere 
şi albinele vor clădi mulţi faguri noi.
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5) Cind ies deodată in timpul culesu
lui mai multe roiuri, ele vor fi lăsate 
să se unească singure din zbor, sau 
le împreună chiar stuparul, formînd 
astfel un roi gigant de 6—7 kg albină 
zburătoare.

Cum măteile acestor multiple roiuri 
ce s-au unit sînt în general bune, iar 
dacă ar fi lăsate împreună albinele 
le-ar ucide păstrînd numai una, api
cultorul le prinde procedînd astfel:

a) răstoarnă roiurile unite pe un 
cearşaf întins în fa(a stupului destinat 
albinelor să-l ocupe de atunci înainte;

b) culege toate măteile ce se grăbesc 
să intre o dată cu albinele in slup şi 
le închide separat pe fiecare în cîte 
o colivie;

c) lasă numai o singură matcă roiu
lui gigant, alegînd-o pe cea care i se 
parc că este mai mare, mai vioaie;

d) pe celelalte le păstrează cîteva 
zile în colivii aşezate între doi faguri 
mărginaşi ai unei colonii cu matcă 
vîrstnică formînd cu ele ulterior nuclee 
de rezervă, aşa cum se arată în con
tinuare.

Apicultorul siberian K o l e a n d a  
care practică mult metoda roirii na
turale pentru mărirea producţiei, lasă 
stupii săi să roiască într-o proporţie de 
50%. El uneşte roiurile formînd co
lonii puternice puse în stupi de volum 
mare, pe care îi suprainalţă deodată 
cu cite 3—4 magazine de recoltă. Pe 
unele din aceste roiuri mai slabe 
le foloseşte la întărirea coloniilor 
mai înapoiate, unind cîte 3—4 roiuri 
la un loc plus colonia dc bază formînd 
deci colonii de mare producţie. Roiuri
le sale clădesc un foarte mare număr 
de faguri, căci el intercalează în cuib 
jumătate faguri clădiţi cu alţii artifi
ciali.

Folosirea coloniei roite in plin cules 
pentru formarea de nuclee se face 
astfel:

a. se valorifică culesul la maximum, 
aşezind roiul in stup aparte cu faguri 
artificiali, doi clădiţi şi doi cu miere 
şi păstură. Roiul se mută în locul stu- 
pului-mamă roit, care se transporlă 
în alt loc din prisacă;

b. toată albina zburătoare din slu- 
pul-mamă transportat, zboară la ve
chiul loc şi va intra deci in stupul nou 
cu roiul prins;

c. stupul-mamă rămas numai cu 
albina tînără şi plin de botei, se trans
formă în stup pepinier, fragmentind 
cuibul în nuclee de cîte trei faguri, 
din care fiecărui nucleu i se lasă 1 — 2 
faguri cu puiet şi cîte o botcă. Botcile 
de prisos se strică. Acolo unde, pe 
fagurele cu puiet nu se află nici o 
bolcă, se altoieşte una din cele de 
prisos; fiecare nucleu primeşte cîteva 
zile apă şi va fi stimulat permanent 
pînă cînd măteile tinere încep să ouă 
şi chiar in continuare, dacă culesul a 
încetai.

Intensificarea zborului la cules mai
cu seamă înspre seară, prelungindu-1 
încă cu cel puţin o oră după obişnuitul 
program al albinelor dintr-o prisacă, 
se face dînd în jgheabul ramei hrăni
tor cite 100—150 g sirop de miere aro- 
matizat cu unele extracte din plante 
melifere, variate de la zi la zi. S-a 
observat că absolut totdeauna, după 
o astfel de hrănire uşoară, albinele 
ieşeau pe orice vreme continuînd acti
vitatea pină la înnoptare şi deci mă
rind producţia.

înlocuirea automată a măteilor în 
timpul culesului la stupul de tip ver
tical cu cel puţin trei corpuri avind 
gratii Hannemann, sc face acum după 
următoarea tehnică: din cel de-ul 
treilea corp superior se retrag cîţiva 
faguri cu miere. în locul lor se ridică 
din cuibul de jos doi faguri cu puiet 
căpăcit cu albina acoperitoare, măr
ginită de unul cu păstură şi altul gol
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Gratie despărţitoare peste cuib

gata clădit. După cîteva zile din fa
gurii cu puiet apar albine tinere care 
rămîn acolo în corp, iar cele bătrîne 
vor cobori la munca lor de culegătoare 
în corpul inferior. Se altoieşte, atunci, 
sus, o botcă matură dintr-o colonie 
de selecţie, botcă din care curînd tre
buie să iasă o matcă nouă. Matca 
tînără va folosi deci urdinişul supe
rior pentru zborul său de împerechere, 
avind acolo o mică scindurică de zbor. 
Cind stuparul credo că este timpul 
potrivit, suprimă matca de jos, ridică 
gratia Hannentann şi in Lot cuprinsul 
stupului rămine numai matca tinără 
care deja începuse să depună ouă sus. 
Dacă el doreşte să aibă două mătei 
ouătoare in acelaşi sLup cînd suprimă 
matca bătrînă, sileşte pe cea tînără să 
coboare, pune sub corpul al treilea 
1111 podişor separator lip Snellgrove 
cu urdiniş in spate, altoieşte sus o 
bolcă, iar acolo se va imperechea mat
ca a doua. Ambele unităţi avind mătei 
tinere, depun mult puiet pînă in 
toamnă cînd, ele unindu-se, una din 
mătei trece la iernat in afara ghemului, 
după metoda S.C.A.S.

Albinele trebuie să lucreze nestin- 
gherile în această perioadă scurtă de 
mare producţie, căci salcîmul are o 
durată de secreţie de circa 10 zile. Ele 
nu vor fi întrerupte din lucru cu ex

tragerea mierei, care se va face numai 
după ce s-a format rezerva de faguri 
puşi la depozit.

Prevenirea blocării cnibulni la un 
cules mare trebuie să fie o deosebită 
preocupare a stuparului, cînd, făcind 
stupărit pastoral, ştie că urmează un 
alt cules la care va transporta stupina 
şi deci matca nu trebuie să-şi înceteze 
ritmul intens al ouatului. Albinele 
culegătoare vor fi uzate la sfîrşitul 
culesului şi este nevoie de noi generaţii 
de tineret care să le înlocuiască.

Aceeaşi preocupare o vor avea şi cei 
care fac apicultură staţionară, dacă 
după salcîm urmează un cules bun.

Deblocarea cuibului se face retrăgind 
fagurii cu mierea adunată în primele 
zile, inlocuindu-i cu alţii gata clă
diţi. Operaţia se face spre seară cind 
act ivitatea culegătoarelor este mai re
dusă, iar matca în timpul nopţii va 
ocupa cu ouă cel puţin unul din fagurii 
introduşi.

Lucrarea însă este greu de făcut în 
stupinele mari. In aceastăsituaţie or se 
aşază un corp cu faguri gata clădiţi 
peste corpul de cuib, unde atît matca 
cît şi culegătoarele vor găsi spaţiu sufi
cient, fără să se stinjenească reciproc; 
or se lasă totul să decurgă normal fără 
a interveni în cuib, dar se stimulează 
zilnic cu sirop cu substanţe proteice 
matca tînără a roiului stolon de sus, 
ca să-şi extindă ouatul.

Formarea rezervei de faguri cu 
miere pentru toamnă, se face după ter
minarea marelui cules şi înainte de 
extracţia mierei. Fagurii se aleg din 
cei căpăciţi, se pun la depozit, iar stu
parul are grijă ca aşezîndu-i în stelaje 
puţin mai depărtaţi decît în stup, să 
folosească periodic sulfurarea lor pen
tru a înlătura pericolul dăunătorilor 
(găselniţa) V.n. Miere, miere în fa
guri.
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Valorificarea mierei prin secţiuni 
creează stupinii venituri imporlante. 
Clnd culesul este în plin, secţiunile 
sint uşor şi deplin completate. V.n. 
Mierea, miere în secţiuni.

Extracţia mierei din luna mai tre
buie făcută inainte de transportul în 
stupărit pastoral la munte sau şes, 
pentru două motive: mierea de salcîm 
este cerută mult la export, fiind una 
din cele mai valoroase, cu care se face 
cupajul, adică amestecul diferitelor 
sorturi de miere, cărora le împrumută 
savoarea ei persistentă. De aceea ea se 
plăteşte la un preţ oficial mai ridicat, 
în al doilea rînd, cînd se pleacă cu 
stupii încărcaţi cu miere, sînt două 
riscuri: stupii grei sînt anevoie de în
cărcat, cer o mină de lucru numeroasă 
şi costisitoare, în afară că se pot în- 
tîmpla accidente; stupii nu trebuie 
duşi în pastoral cu mierea în faguri, 
mai ales pe drumuri neasfaltate, căci, 
la zdruncinături, ea sare din celule, 
curge pe albine, acestea se neliniştesc, 
temperatura in slup creşte şi in con
secinţă are de suferit atît stuparul cit 
şi colonia. V.n. Apicultura pastorală.

Desigur că extracţia se face numai 
după ce apicultorul şi-a completat o 
rezervă de faguri cu miere căpăcită. 
V.n. Tehnica apicolă, luna mai. Şi 
totuşi sînt împrejurări clnd este ne
voie ca extracţia să se facă mai curînd 
şi anume atunci cînd:

a) stuparul nu are corpuri de stup 
goale cu faguri gata clădiţi ori maga
zine de recoltă necesare stupilor ver
ticali, sau faguri goi gata clădiţi 
pentru a înlocui pe cei plini din stupii 
orizontali;

b) culesul este în avalanşă, iar al
binele stau cu guşile pline neavînd loc 
pentru depozitare. In această din urmă 
situaţie, extracţia unei părţi din mie
rea parţial căpăcită se impune. Co
lonia se uşurează astfel dintr-o dată;

albinele prelucrătoare pot transforma 
nectarul în miere mai pe îndelete, iar 
culegătoarele activează din plin adu- 
cind un însemnat spor de miere în 
stup. Mierea extrasă însă va trebui 
maturată pe căi artificiale. V.n. Miere, 
maturare. Trebuie însă să se ştie că o 
miere de calitate bună şi mai ales una 
ce se foloseşte în hrana copiilor şi 
bolnavilor, trebuie să fie bine ma
turată în stup, căci numai astfel va 
avea calităţi deosebite. O miere ma
turată pe deplin, are nevoie de aproape 
12 zile, în care albinele adaugă mereu 
substanţe glandulare, enzime, inver- 
tază şi diferiţi acizi, care toate o 
înnobilează.

Formarea de nuclee ajutătoare pen
tru coloniile de bază, nuclee făcute 
imediat după culesul de Ia salcim, 
vor ajunge destul de puternice 
pină la 8—10 iulie. Atunci înflorind 
floarea-soarelui, vor putea da colo
niilor de bază un efectiv sprijin la 
cules.

Stimularea măteilor după marele 
cules din mai pentru reluarea din plin 
a activităţii lor, stinjenită mult de 
cules, trebuie reîncepută, căci pină 
la culesul de la floarea-soarelui mat 
sînt 45 de zile. Dacă stupina se trans
portă la un cules de zmeură, stimu
larea se va face natural, deci fără ca 
stuparul să mai intervină.

Valorificarea albinei de prisos după 
marele şi unicul cules al anului. Api
cultorii care au în planul lor de pro
ducţie predarea unei anumite cantităţi 
de lăptişor de matcă, ori venin de al
bine sau roiuri în pachete, nu vor apli
ca nici una din măsurile de limitare a 
ouatului măteii, descrise la locul res
pectiv. Ei vor continua stimularea 
coloniilor pînă în pragul marelui cu
les. Aceste albine de prisos de după 
cules, cît şi cele tinere care se nasc 
după terminarea lui, se vor folosi la
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valorificarea produselor arătate mai 
sus. Intr-adevăr, timp de cel puţin 
20—25 zile după terminarea culesului 
mare, albina care încă nu-i deplin 
epuizată, cît şi cea tînără care apare 
atunci, va putea produce o însemnată 
cantitate de lăptişor, cel puţin timp 
de o lună, deci pînă la 1 iulie. V.n. 
Lăptişor de maică.

După accst termen însă stuparul tre
buie să lase coloniile in deplină lin i
şte, să le stimuleze uşor dacă stupul 
de control nu indică 100—150 g pe zi 
pină la începutul lui august, cînd în
cepe a pregăti noi generaţii de albine 
tinere care să poată trece greul iernii.

Prisosul de albine poate fi folosit 
şi la obţinerea veninului, cunoscut 
fiind că albinele mature, spre a doua 
jumătate a vieţii lor sint cele care pro
duc cele mai mari cantităţi de venin 
V.n. Veninul, valorificare.

înfiinţarea de colonii noi se poate 
face acum cu roiuri artificiale pachet 
din prisosul de albine rămase dispo
nibile după culesul de la salcîm dacă 
stuparul nu mai are alt cules. Hoiurile 
se fac cintărindu-le în roiniţe de trans
port aşezate direct pe cîntar; li se 
dă cite o matcă in colivie şi se expedia
ză la destinatar, care ar fi bine să se 
deplaseze personal Ia stupina predă- 
toareV.n. Expedierea albinelor.

LUNILE IUNIE-IULIE

Este mai bine să se unească într-un 
acelaşi capitol lucrările ce trebuie 
executate in aceste ultime două luni 
de vară, lucrări care, de multe ori, se 
interpun sau se aseamănă.

In multe stupini, pe aceste două 
luni se reazemă marea producţie in 
prisacă, mai ales pentru stuparii care 
nu pot beneficia de culesul mare din 
luna mai de la salcîm, fie că nu-1 au 
prin împrejurimi iar stupăritul pas
toral la acest cules este prea depărtai,

fie că el ar fi compromis din anumite 
cauze V.n. Tehnica apicolă, luna mai, 
fenomene meteorologice inoportune.

Flora meliferă este bogată în aceste 
două luni, mai ales in regiunile de 
munte unde zmeura oferă mari posi
bilităţi de recoltă. Masivele de acolo 
nu sint încă suficient de cunoscute şi 
exploatate, ca şi flneţele montane, 
care de la 5—6 iunie au o floră bogată.

Din culturile agricole: floarea- 
soarelui, coriandrul şi măzărichea, 
inul, anisonul, cicoarea şi bostănoa- 
sele, sînt cele care dau cules bun de 
miere şi polen; in lanurile de păioase 
şi mazăre apare spontan rapiţa săl
batică, macii şi vineţica, iar, pe mar
gini de păduri şi drumuri, prin fineţe, 
pajişti şi izlazuri, creşte o bogată floră 
spontană. Acestea din urmă, deşi nu 
constituie posibilităţi largi de produc
ţie, totuşi oferă albinelor un cules 
de întreţinere.

In păduri, la începutul lunii iunie, 
unele specii de arţar şi singer mai dau 
nectar, iar la finele decadei a doua 
apare teiul cu speciile lui multiple 
şi cu o eşalonare de înflorire pină 
la trei săptămini, mai ales în regiunile 
de deal.

In iulie, din culturile de cîmp, hri
şcă oferă producţii însemnate, dar 
aceste culturi sint circumscrise în- 
tr-un perimetru redus, ce cuprinde 
mai ales o parte a regiunii Bacău şi 
Suceava. Anisonul, cicoarea şi tutu
nul oferă şi ele pe anumite porţiuni, 
un cules mulţumitor in unităţile 
care le au in plan.

Lotul apicol incepe să dea primele 
producţii de seminţe care trebuie valo
rificate pentru gospodăria ce-1 cul
tivă şi astfel să-şi acopere cea mai 
mare parte din cheltuielile făculecu 
lotul respectiv, in afară de ceea ce s-a 
obţinut prin culesul albinelor de la 
aceste culturi.
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Transportul la floarea-soarelui se
face la Începutul lunii iulie, clnd se 
organizează şi polenizarea acestei cul
turi, acţiune care trebuie susţinută 
atit în folosul albinelor, cit şi pentru 
mărirea producţiei repectivei culturi. 
In acest scop:

a. stupinile trebuie orînduite in 
partea contrară laturii de unde a în
ceput în primăvară însămînţarea; în 
felul acesta, pe măsură ce paroelelc 
înfloresc în raport cu succesiunea aces- 
elor însăminţări, albinele se tot apro
pie de locul stupinei şi astfel întreaga 
cultură va fi polenizată de la început 
şi pină la terminarea înfloritului. 
Astfel culesul de la floarea-soarelui se 
prelungeşte, albinele culeg fără oprire, 
iar producţia de miere este mare;

b. distanţa între stupine va fi cel 
puţin de 500 m ;

c. cînd lanurile au o lăţime mai 
mare de 1 000 metri, stupinele se vor 
aranja pe toate celc patru laturi 
ale lanului, penlru ca albinele să sc 
poată întilni la mijloc şi astfel toata 
suprafaţa să fie polenizată;

d. cînd în preajma tarlalei de floa- 
rea-soarelui se află şi una de porumb, 
stuparul va aşeza vatra intre aceste 
două culturi, căci in afară că albinele 
vor culege polen de la porumb şi vor 
extinde cuibul, ceea ce este necesar 
pentru creşterea albinelor de toamnă, 
apicultorul poate face o rezervă de 
polen de porumb din tarlaua respec
tivă scuturînd paniculii. V.n. Pole
nul, recoltarea polenului de la po
rumb.

Apărarea coloniilor de excesul căl
dării in aceste două luni de vară este 
o preocuparea serioasă pentru stupar, 
c&ci adeseori apar călduri prea mari 
care se răsfrîng negativ asupra activi
tăţii albinelor şi deci asupra produc
ţiei. Trebuie luate măsuri imediate

pentru înlăturarea acestor efecte.V.n. 
Stupina, umbrire.

a . L a  s t u p i i  de l i p  v e r 
t i c a l  cu fund mobil, orînduirea 
unui uşor curent de aer in cuib sc face 
prin înălţarea corpului dejospunînd 
intre fund şi corp două pene de lemn 
ce-1 ţin la 2 mm mai sus; acest, dis
pozitiv favorizează o bună aerisire a 
coloniei in zilele toride de vară.

b. A e r i s i r e a  s t u p i l o r  o- 
r i z o n t a l i ,  ale căror funduri 
sint fixe, se face prin scoaterea adoHă 
scindurele din margini ale podişo
rului, 5—6 nopţi la rind. Dimineaţa 
ele se pun la locul lor. în felul 
acesta cuiburile se răcoresc.

Aerisirea stupului, ca metodă îm
potriva roitului, este eficace numai 
in cazul cind temperatura exterioară 
la umbră nu depăşeşte 30—32°C. Da
că ea este mai ridicată, printr-o bo
gată aerisire se realizează tocmai fe
nomenul contrar, căci astfel se intro
duce căldura in stup. în zilele'exLrem 
de calde, se recomandă umbrirea şi 
micşorarea urdinişului; el se măreşte 
numai seara tîrziu.

La stupii de tip vertical şi mai ales 
la cei multietajaţi, se poate sparge 
cuibul pe plan vertical, ridicînd un 
corp şi lăsind matca în corpul de jos, 
iar intre ele intercallnd 1—2 corpuri 
cu faguri goi gata clădiţi. Astfel, se 
produce o răcire şi totodată o descon
gestionare a cuibului, colonia renun- 
ţînd la roit.

Alte măsuri pentru apărarea colo
niilor de excesul căldurii sînt: pereţii 
stupilor aşezaţi spre soare să fie vop
siţi cu culori deschise, de preferat 
cu alb, care răsfrîng razele solare 
in timpul verii; peste podişor să stea
o pernă de papură sau din tifon cu 
talaş fin de lemn, material rău con
ducător de căldură; peste corpul de 
strinsură sau magazinul de recoltă să
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se aşeze cel puţin încă unul din aces
tea cu faguri goi gata clădiţi; albi
nele stau atunci mai răsfirate în stup, 
avînd un spaţiu de refugiu unde, ven- 
tilînd, păstrează o căldură potrivită. 
^  Schimbarea anuală a mătcilor. Dat 
fiind că In luna iunie albinele cresc 
cele mai bune şi frumoase mătei 
în botei artificiale sau naturale, iar 
schimbarea mătcilor se face aproape 
pe nesimţite, stuparii vor creşte mătei 
în perioada unui cules nu prea 
mare din vară in colonii special alese 
pentru creştere, folosind metoda du
blei transvazări. V.n. Matcă creştere 
altoire.

Colectarea polenului de porumb în
cepe spre sfîrşitul lunii iunie, cind 
apare paniculul plin de polen al 
acestei plante şi cînd apicultorul 
poate realiza o însemnată cantitate 
de polen proaspăt. V.n. Polenul recol
tarea lui.

Lupta contra paraziţilor şi dăună
torilor se dă cu toată străşnicia acum 
în luna iunie şi în cea următoare, 
cînd păduchii albinelor cresc noi gene
raţii, se înmulţesc prodigios şi peri
clitează viaţa mătcilor. Se va aplica 
tratamentul respectiv. V.n. Dăună
torii.

Valorificarea coloniilor ce urmează 
să fie desfiinţate datorită unor defecte 
evidente: sint prea roitoare sau puţin 
productive, ori obişnuit iernează cu 
pierderi şi diaree, sau se dezvoltă 
greu în primăvară, ori clădesc prea 
încet, puţin şi cu faguri necorespun
zători etc. Lucrarea de desfiinţare a 
lor se facc treptat astfel: în pragul 
marelui cules, cu cîteva zile înainte 
de apariţia lui, matca coloniei se 
fixează sub izolator iar albinele ori 
îşi clădesc botei sau considerînd-o că 
este în funcţie lucrează la cules fără 
ezitare. Pînă cînd matca nouă va ieşi 
şi va începe să ouă trec 25—30 zile, in

care timp în colonie s-au adunat multe 
rezerve de miere, căci albinele nu au 
avut în acest timp puiet de hrănit. 
Dacă nu urmează un alt cules, colo
nia se desfiinţează prin repetate ex
tracţii de venin; apoi se asfixiază, se 
extrage toată mierea şi se topesc fa
gurii. Dacă culesul următor este apro
piat, nu se fac deocamdată toate 
acestea, ci ea se orfanizează pentru a 
doua oară pînă cînd albinele îmbă- 
trinesc cu totul iar cînd rămin puţine, 
colonia se desfiinţează de la sine, 
recoltîndu-se în întregime produsul.

După culesul de vară se face extrac
ţia mierii de la floarea-soarelui, lă- 
sindu-se în stup rezervele de hrană 
necesare pînă la prima recoltă a anu
lui viitor.

Completarea rezervelor de hrană 
acolo unde recolta de la tei sau floa- 
rea-soarelui a fost prea mică, trebuie 
făcută în a doua jumătate a lunii 
iulie, urmată apoi de una de stimu
lare mai ales pentru stupinele care 
nu au o perspectivă de cules in august. 
Hrănirea de completare se face din- 
du-se cîte 3 — 4 kg o dată, pentru ca 
în cîteva nopţi să se termine opera
ţia V.n. Hrănirea albinelor.

Culesul şi depozitarea separată a mie
rei de mană, este o mare preocupare 
pentru stupar, căci dacă el ştie că 
după floarea-soarelui alt cules nu 
are şi totuşi vede că albina lui este ac
tivă, iar cîntarul de control indică ur
cări mai însemnate, trebuie să ia mă
suri ca: să analizeze strinsură aceasta 
tardivă care poate fi miere de mană. 
In caz că se confirmă bănuiala aceas
ta, el trebuie să retragă din stupi 
fagurii cu miere bună, pentru ca albi
nele să n-o amestece cu cea de mană. 
In schimb pune la dispoziţia albinelor 
faguri goi însemnaţi pe speteaza su- 
perioară, pe care-i va ridica şi ex
trage după terminarea acestui cules.
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Atunci readuce in cuib mierea bună. 
Mierea de mană nu trebuie să rămină 
!n stup ca hrană de iarnă, ea fiind 
periculoasă pentru viaţa albinelor in 
acel sezon.

întărirea nucleelor ajutătoare care 
vor ierna alături sau deasupra colo
niei de bază, se face în primul rînd, 
schimblndu-i matca, pentru ca in 
iarnă să intre cu o populaţie care să 
ocupe masiv intervalele dintre cei 
4—5 faguri pe care stau albinele. Şi 
aceştia, se ajulă la sfirşitul lunii iulie 
<11 cite un fagure cu puiet căpăcit din 
colonia-mamă.

Recoltarea lăptişorului de matcă 
se mai poate face cel mult pînă la 
ultima decadă a lunii iulie, de cind 
este cu desăvîrşire interzis să mai con
tinue. Albinele care nu hrănesc puiet 
au longevitate mai mare faţă de cele 
care au făcut serviciul de doici in 
tinereţea lor. Deci de acum inainte 
nu se mai face lăptişor, pentru ca al
binele născute in august să nu-şi 
epuizeze posibilităţile dc rezistenţă 
epuizate cu această lucrare. Apicul
torii canadieni, care obişnuiesc ca în 
toamnă să distrugă coloniile pentru a 
le înlocui în primăvară cu roiuri pa
chete, scot lăptişor pînă la epuizare dc 
la aceste colonii hotărîte pieirii. Al
ţii le folosesc pentru producerea de 
venin înainte de a le sacrifica.

Controlul stupilor, după terminarea 
culesului de vară, trebuie făcut pentru 
aranjarea viitorului cuib, unde se 
concentrează numai faguri de culoare 
închisă care convin albinelor penlru 
iernat. Se vor înlătura fagurii rău 
construiţi şi cu multe celule de trîn
tori ; aceştia se pun separat pentru a 
fi prelucraţi în iarnă. Fagurii noi 
clădiţi şi în care măteile n-au ouat, 
se pun la depozit, căci nu sint buni 
pentru iernare. Lucrarea se face sub 
cort protector, V.n.

Lucrări curente:

Se dă mare atenţie depozitului de 
faguri cu păstură; dulapul de păstrare 
se sulfurează din trei în trei săptămîni 
pînă la 15 octombrie.

Tot echipamentul de faguri goi 
gata clădiţi se supune vaporizării cu 
acid acetic sau sulf ce produce acid 
sulfuros cu apa din faguri. V.n. Teh
nica apicolă, luna august.

TEIUL alb argintiu, Tilia argentea 
Desf. sau Til. tomentosa Moench., cu 
frunze late, ovale, puţin zimţate, cu 
flori de culoare galbenă-deschisă şi 
miros pătrunzător. Varietatea teiul cu 
frunza mare, Til. platyphillos Scop., 
are frunze mari pe ambele părţi 
de culoare verzuie — deschisă, cu 
perişori albicioşi in capătul nervu
rilor; florile sint albe, lucioase, parcă 
ar fi lăcuite. Varietatea, teiul pucios 
pădureţ, Tilia cordala M ill., are frun
ze mici, fără perişori, cu dosul ver
zui, uşor cenuşiu, cu virful ascuţit. 
Florile stau in ciorchinaş de 5—10, de 
culoare galbenă-albicioasă mult cău
tate in farmacie. Varietatea teiul roşu, 
Til. vulgaris Hayne, are frunze netede 
pe faţă, cu pufuşor pe partea dorsală,

Floare de tei
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Toraxometru (Maissonneuve)

cu flori alb-gălbui-roşiatice, mai puţin 
mirositoare. Toate fac parte din fam. 
Tiliaceae.

Secreţia de nectar începe la o tem
peratură minimă de 16°C, pentru ca 
să crească vizibil abia după ce tempe
ratura depăşeşte 20°C, dar încetează 
complet la 32° C cind floarea se des
hidratează şi cade. Nectarul începe să 
fie se:retat numai cînd in atmosferă 
se găseşte o umiditate minimă de 
51-60%.

Arborele este foarte sensibil la ne
gurile de dimineaţă urmate de soare 
cald, care — după expresia apicul
torilor — „opăreşte floarea1' sau „o 
mănează11. V.n. Nectar.

Sînt ani cînd, deşi precipitaţiile 
atmosferice sint însemnate, teiul nu dă 
ncctar, sau dă prea puţin. Acest feno
men are loc cînd mugurii florali, 
care la toate plantele lemnoase se 
formează cu un an înainte, au fost 
atacaţi în primăvară dc geruri Ur
zii, după cc arborii şi-au început vege
taţia. Uneori cind in toamna preceden
tă au fost ploi abundente teii işi 
fac o mare rezervă de amidon in ţe
suturi, caro asigură o producţie mare 
de nectar în vara următoare. Stuparii 
pot să prevadă dacă în anul respectiv 
teiul va da sau nu producţie însem
nată, făcînd analiza rumeguşului său, 
dacă are sau nu amidon. V.n. Analiza 
amidonului. Numeroasele lui flori 
conţin eteruri volatile şi în special 
teobromina, eteruri care, în primele 
zile de la înflorire, cauzează uneori 
ameţirea albinelor şi chiar şi pieirea

lor. Teiul, în anumite împrejurări at
mosferice secretă prin frunză mult nec
tar extrafloral, fără intervenţia afide
lor, deci nu o miere de mană. Cercetă
torul german Burngen a apreciat-o 
pină la 24 kg la un arbore mare şi bâ- 
trin. Polenul florilor de tei este de cu
loare uşor cenusie-deschis, cu grâ- 
unciori microscopici de formă triun
ghiulară, iar pe margini cu trei puncte 
negre; obişnuit, albinele cară acest po
len între orele 10—16, cînd glandele 
nectarifere nu secretă din plin necta
rul. In general procentul de zahărde la 
mai toate speciile de tei descrise mai 
sus variază în flori de la 0,3—0.7 
pînă la 1,1 mg, iar producţia totală 
de miere la hectar variază intre 800 —
1 200 kg. Mierea de tei esle bogată in 
vitamine şi aminoacizi; analiza ei 
arată că conţine mai ales vitamina Bt 
(thiamina) in proporţie de 9,1 micro
grame la 100 g miere. Ea este de o 
calitate aleasă şi căutată, mai cu 
seamă cind se maturează in stup şi-şi 
mai pierde ceva d in ' puternicul ei 
miros. Culoarea ei este deschisă, bă- 
tind într-un uşor galben şi citeodată 
avind chiar reflexe verzui. Cristali
zarea mierei de tei se face pe încetul 
şi tirziu spre toamnă, cind începe să 
se resimtă răceala. Cristalele au o 
culoare albă şi o consistenţă untoasă. 
Adeseori se vinde sub această formă, 
avînd astfel un gust şi o aparenţă mai 
atrăgătoare.

TORAXOMETRU este un instrument 
făcut dintr-o fîşie de tablă gradată, cu 
care se măsoară diametrul toracic al 
albinelor unei colonii, in vederea 
selecţiei. Aparatul se fixează la urdi
niş; el are o deschidere longitudinală, 
mediană şi variată de la 1,5—4 mm. 
Sub această fîşie dc tablă gra
dată alunecă un închizător. Albinele
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sint silite să iasă din stup prin orifi
ciul longitudinal al aparatului de mă
surat. Se notează această măsură şi 
făcîndu-se comparaţii cu diferite alle 
măsurători de Ia alte colonii din pri- 
sai:ă, se stabileşte care anume din ele 
au albine cu toracele mai dezvoltat ; 
datele obţinute servesc în munca de 
selecţionare in staţiunile de cercetări 
si selecţie.

TOXICOZA sau intoxicaţia albi
nelor are loc atunci cind apicultorul 
nu a fost destul de vigilent să o pre
vină, şi anume: a aşezat stupina In 
localităţi cu anumită floră care poate 
da intoxicaţii naturale; nu a plecat 
« it mai repede din terenuri infectate 
de anumite substanţe chimice; nu a 
luat măsuri ca să ferească albinele de
o contaminare cu aceste substanţe: 
alteori chiar el însuşi le-a intoxicat 
cu anumite medicamente improprii 
sau date in exces.

Intoxicaţiile albinelor pot fi de 
natură alimentară, medicamentoasă 
şi chimică.

Intoxicaţii alimentare. Polenul, nec
tarul şi mierea de mană sini uneori 
toxice, in raport cu dozele mărite de 
compuşi care depăşind anumite li
mite, organismul mi numai că nu le 
suportă, dar îi cauzează grave tulbu
rări, care pot duce spre un sfirşit 
letal.

Polenul produce intoxicaţii cind 
provine de la plante cunoscute ca 
atare sau de la altele bune polenifere 
dar al căror polen supus unor factori 
atmosferici işi modifică compuşii de
venind toxic. Din prima categorie 
fac parte plante din familia Ranun- 
culaceelor cum sint: floarea broş- 
tească sau piciorul cocoşului f Ranun- 
culus acris L .), bulbucii ( Trollius 
europaeus L J ,  omagul ( Aconithum 
cernum Wulf.), nemţişorii de clmp

( Delphinium consolida) care conţin 
un alcaloid toxic: anemonina. De 
asemenea degeţelul roşu (D ig ita li 
purpurea h .)  care are un glicozid 
digitidina. Consumul polenului de la 
aceste plante intoxică albinele mai 
ales cind ele sînt în masiv. Boala de 
mai, V .n., care apare obişnuit in 
primăvară este consecinţa accstor in
toxicaţii alimentare.

Din a doua categorie, deci cele care 
numai uneori sînt toxice amintim: 
ceapa ( Alium cepa) de sămînţă, bună 
meliferă, dar care in anii secetoşi îşi 
modifică conţinutul de acid fosforic, 
sulf etc. aflat in polen care devine 
toxic; la tutun, in unii ani, sub acţi
unea excesului dc umiditate, creşte 
in polen proporţia de anabazină ori 
nicotină peste normal, devenind to
xic. Dintre arbuşti şi arbori tisa 
(Taxus baccata L J ,  castanul săl
batic (Aesculus hippocastanum) au 
uneori polen toxic la ploi abundente, 
ori teiul argintiu Ia călduri prea mari 
în timpul înfloririi. Polenul dc tisă 
produce o fermentaţie intestinală, pu
ternică, dilată mult intestinul grcs, 
incit produce o constipaţie, albinele 
murind intoxicate.

Nectarul poate da şi el în unele 
cazuri intoxicaţii albinelor, şi anume 
alunei cind este produs de un arbust 
smirdarul, Rhododendron (Simk.), 
din familia Ericaceae cu flori roşii-roz 
bătind in albăstrui. S-a constatat că 
uneori şi laurul de munte, Kalmia 
latifolia, are un nectar ce conţine o 
substanţă toxică, acetilandromidol 
(C’.C. King) care rămîne în miere şi 
işi arată efectele.

Mierea de mană, deşi pentru con
sumul uman este foarte bună din 
punct de vedere medical, fiind supe
rioară mierei din flori, totuşi atunci 
cînd este lăsată în stup ca hrană exclu
sivă de iarnă, dă intoxicaţii grave,



T O X IC O Z A  3 J g  T O X IC O ZA .

datorită conţinutului său bogat in 
săruri minerale. V.n. Mierea de mană. 
Cunoscutul cercetător Toumanoff pre
cizează că multe micoze datorite ciu
percilor duc la intoxicaţia albinelor 
prin substanţele toxice pe care le 
elaborează. De pildă, ciupercile din 
familia Boveria bassiana sau Spicaria 
farinosa sint tot atît de toxice pentru 
albine ca şi ciupercile Aspergillus fla- 
vus care provoacă primejdioasa boală 
împietrirea puietului V.n.

Simptomele intoxicaţiilor naturale 
descrise mai sus, provenite de la po
lenul toxic al diferitelor plante, nec
tarul şi mierea de mană, sini: abdo
men balonat, lucios, agitaţie, inca
pacitate de zbor, paralizii. Cadavrele 
au miros puternic de putreziciune. 
La intoxicaţia cu miere de mană, 
simptomul caracteristic este diare- 
ea, V.n.

Toate intoxicaţiile acestea pot fi 
insă prevenite, înainte ca albinele 
să consume nectarul sau polenul plan
telor respective, sau chiar după ce 
primele simptome au apărut.

Ca primă măsură, stuparii se infor
mează înainte de a se deplasa in pas
toral dară aceste plante, arbori sau 
arbuşti se găscsc pe suprafeţe însem
nate. în caz pozitiv renunţă, pentru 
perioada înfloritului, să se ducă in 
acea regiune. Dacă au stupină staţi
onară şi in apropiere se găsesc astfel 
de plante, vor cultiva lîngă stupină 
plante entomofile, a căror înflorire 
să coincidă cu înflorirea plantelor cu 
produse toxice. Albinele vor prefera 
culesul de la cele cultivate, atrase 
fiind de neclarul lor abundent. Astfel 
de plante pot fi: facelia, muştarul, 
sulfina albă ele.

In privinţa mierei de mană, preve
nirea intoxicaţiei este uşor de făcut 
prin analiza ei V.n. Analiza mierei; 
dacă fenomenele de intoxicaţie din

cauza ei apar în cursul iernii, stupa
rul poate să înlăture în parte efectele 
nocive. V.n. Diaree, zbor, ceai de 
măcriş. Rezultate bune — în special 
la intoxicaţiile cu miere de mană — 
se obţin oferind albinelor o hrană aci
dulată; chiar şi penicilina în propor
ţie de 200 000 U.I. la lilru de sirop 
dă uneori satisfacţie.

Albinele mai suferă de o altă formă 
de intoxicaţie şi anume: toxicoza 
zahărului, care face şi ea parte tot din 
categoria celor naturale. Ea apare 
atunci cînd albinele sînt nevoite să 
culeagă şi să aducă în stup nectar cu o 
proporţie foarle redusă de zahăr. 
Obişnuit ele nu culeg neclar cu mai 
puţin de 8% zahăr, dar in anii de 
secetă, culeg neclar din flori care au 
zahăr sub această limită, mergînd 
pînă la 3 — 4%.

Hrănindu-se cu acest zahăr sărac, 
heinolimfa nu mai conţine elementul 
energetic necesar zborului, care este 
glucoza. Cînd albina pleacă In căutarea 
hranei, glucoza din hemolimfă se 
epuizează, şi ea foloseşte atunci rezer
va de glicogen depozitat în organ is- 
inul ei, in jur a 2 mg, dar care, o 
dată consumată, insecta moare prin- 
Ir-o formă de intoxicaţie a sîngelui, 
V.n. Zborul albinei.

Măsura de prevenire si combatere 
ce trebuie să o ia stuparul pentru 
înlăturarea unor astfel de situaţii, 
este hrănirea albinelor cu sirop de 
zahăr cu proteine în lipsa nectarului 
din flori, sau a rezervelor de miere din 
stup, V.n. Hrănirea.

Intoxicaţiile medicamentoase apar 
cînd se face exces de antibiotice şi 
sulfamide date de slupar. Dacă anti
bioticele sînt intr-adevăr de un mare 
ajutor în lupta contra microbilor 
diferitelor boli ale albinelor, dozele 
administrate in exces distrug flora 
intestinală pe care organismele o au,
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pentru a Înlesni procesele metabolis
mului alimentelor. Distruglnd aceas
tă floră, se deschide larg poarta 
microbilor şi ciupercilor primejdioase 
care produc intoxicaţii adesea grave.

Folosirea în exces a aulfatiazolului 
pe care mulţi stupari îl oferă albinelor 
nu numai în sirop ci şi în apa de băut 
în proporţii prea mari, duc la grave 
intoxicaţii nu numai a albinelor adul
te, ci şi a puietului. La fel şi sulfa- 
guanidina şi nosemakul (înnosomozâ). 
Stuparii trebuie să consulte medicul 
veterinar pentru a combate bolile nu
mai cu medicamentele specifice fie
căreia şi in doze strict limitate.

Intoxicaţii cu substanţe chimice au 
loc o dată cu procesele de prelucrare 
a diferitelor minereuri, intoxicaţii ce 
se întîmplă curent albinelor în preaj
ma combinatelor industriale. De p il
dă, combinatele mari care prelucrează 
minereurile feroase, cum sînt cele 
de la Hunedoara şi Reşiţa, dădeau 
înainte intoxicaţii grave cu substanţe 
arseniate derivate, ce se degajau in 
atmosferă o dată cu fumul ce se de
punea pe flori şi plante producă
toare de nectar, care deveneau toxice. 
De asemenea fabricile de ciment, 
cărămidă, sticlă, centralele termo
electrice care ard cărbunii de calitate 
inferioară, cele ce prelucrează mine
reuri de cupru sau plumb, toate emit
o dată cu fumul furnalelor diferite 
substanţe toxice cum este de pildă 
fluorul, care intoxică albinele pe o 
rază de 3 km in jurul acestor fabrici.

Pentru prevenirea acestor emanaţii 
toxice care sc depun pe flori o dată 
cu cărbunele din fumul furnalelor 
combinatele care nu au filtre dc 
captare a acestor produse secundare, 
trebuie să le instaleze; ele vor putea fi 
apoi utilizate în alte secţii ca produse 
valoroase.

Intoxicaţiile albinelor cu substanţe 
chimice au Ioc cînd se tratează cul
turile, livezile şi pădurile cu anumite 
insecticide in lupta contra dăună
torilor, fără să se ia măsuri de preve
nire aşa cum este scris in instrucţiu
nile şi dispoziţiunile legale.

Dacă nu se vor lua măsuri pentru a 
se respecta instrucţiunile privitoare 
la stropitul pomilor în floare, pentru 
a salva albinele de intoxicaţii, recolta 
în viitor a livezilor va fi compromisă, 
iar efectivul stupinelor noastre mic
şorat din ce în ce mai mult.

Fungicidele, substanţe toxice care 
distrug ciupercile vătămătoare plan
telor, acar ic ide le care distrug aearienii 
unor arbuşti fructiferi, insecticidele 
care distrug insectele vătămătoare şi 
ierbicidele care distrug buruienile din 
culturi, sint combinate cu arsenic, 
fosfor, clor sau sulf ori cîteodată cu 
două sau trei din aceste substanţe 
foarte toxice.

Obişnuit Sn asemenea ocazii, colo
niile cele mai puternice au pierderile 
cele mai mari. S-a calculat că: din cele 
puternice pier pină la 68%; din cele 
mijlocii 22%, iar din cele slabe 10%.

Cele mai primejdioase pentru albine 
din aceste substanţe toxice cu care se 
tratează culturile, livezile sau pădu
rile sînt cele cu bază de arsenic, de 
fosfor, de bariu şi mai ales cele din 
combinaţia fosforului cu clorul. Vom 
aminti aici numai cîteva din aceste 
substanţe.

Aldrinul pentru cultura mare, este 
foarte toxic. Este suficient abia 0,45 
micrograme pentru ca să ucidă o al
bină.

Hecatoxul sau HCH este o combi
naţie de fosfor cu clor, fiind mai pu
ternic decît aldrinul căci necesită nu
mai 0,15—0,30 micrograme pentru 
uciderea unei albine. Are o remanen- 
ţă de 4—5 zile. Dacă plouă şi este
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cald substanţa se descompune mai 
repede.

DDT sub forma Detox 5% este 
mai puţin toxic ca ccle precedente, 
fiind necesare 4,6—21 micrograme 
penlru uciderea unei albine. Detox 25,
i are esle cel mai puternic toxic din
i ile se folosesc la noi, are o remanen- 
ţâ de 25 zile de la aplicarea tratamen
tului. In această situaţie multe din 
măsurile directe ce se vor arăta mai 
jos nu-şi au rostul.

Din substanţele enumerate mai sus 
unele exercită acţiunea de intoxicaţie 
prin contact, adică substanţa stră
bate ţesutul chilinos prin pori şi into
xică insecta. Altele au efecle, prin 
ingestie, deci prin introducerea otră
vii in tubul digestiv. Cele mai multe 
insă au o acţiune mixtă, atit de inges
tie cit şi de contact, cum sint HCH 
m DDT Unele substanţe trec din gol 
prin sevă in neclarul florilor, intoxi- 
( ind albinele (C.C. King).

Efectele de ingestie se remarcă prin: 
abdomen mărit, intestinul mijlociu 
micşorat. In schimb intestinul gros 
esle mărit de 2 —3 ori. Albinelor le cad 
perişorii, depilindu-se. Corpul lor se 
înnegreşte, iar abdomenul devine lu
cios ; ele prezintă simplome de crampe, 
corpul le este umed datorită defecă
rilor dese şi vomitării.

Efectele de contact se manifestă prin 
mişcări dezordonate şi o dereglare a 
sistemului nervos. Simptomele aces
tui fel de intoxicaţie sînt: albinele 
fac sărituri incoherente, aleargă in 
ţoale direcţiile, tremură din aripi, işi 
ridică abdomenul şi-l masează cu p i
cioarele de dinapoi, se culcă apoi pe 
spate mişcînd neregulat picioarele, se 
umezesc abundent, apoi se anchilo
zează şi mor.

Toate aceste manifestări constatate 
de cercetători la diferite analize, fie 
că sînt consecinţa efectelor de contact

sau ingestie, sau a amîndurora împre
ună, duc la un sfirşit letal datorită ur
mătoarelor cauze: o dereglare vizibilă 
a metabolismului proteic; o deshidra
tare bruscă, deci pierderea apei din 
ţesuturi prin vomitări abundente şi o 
continuă diaree. Pe de altă parte 
cresc in exces unele vitamine din 
complexul B.

Măsurile indirecte pentru înlătu
rarea primejdiei intoxicaţiilor sînt:

1) Găsirea şi aplicarea unor insec
ticide sau fungicide selective pentru 
albine. In străinătate şi în special in 
ambele republici germane, se folosesc 
două preparate care distrug dăună
torii culturilor, dar nu afectează albi
nele decît atunci cind tratamentul 
le-ar prinde in zbor deasiţpra culturii 
tratate. Este vorba de substanţele de
numite Toxafen şi Malipax. Labora
toarele noastre trebuie să studieze şi 
să găsească asemenea produse inofen
sive pentru albine, dar primejdioase 
pentru dăunători.

2) Să se înlocuiască meloda pulveri
zării cu substanţe toxice prin prepa
rate pulverizate date ca aerosoli, imi- 
lînd ceaţa şi aplicînd pulverizările în 
timpul nopţii. Prăfuirile sînt mai pri
mejdioase, căci au remanenţă mai înde
lungată şi apoi, luate de vînt, se 
răspindesc departe peste limitele te
renului atacat de dăunători.

3) Avioanele care aplică tratamen
tele să nu zboare decît cel mult la 5 m 
deasupra culturilor, penlru a nu se 
risipi materialele pe terenurile vecine 
neinfectate de dăunători. De aseme
nea să nu se aplice tratamente cind 
vintul suflă cu o viteză mai mare de 
5 m/sec.

4) Să se aplice tratamente cu sub
stanţe toxice în emulsii cu uleiuri mi
nerale, creolină, eter sulfurat etc., 
deci repulsive, care pulverizate se 
usucă repede şi prezintă pentru albine
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un pericol mai redus. Să se găsească 
noi substanţe repulsive mai eficace. 
De asemenea substanţele toxice gra
nulate, nu intoxică albinele.

5) Să se folosească substanţe care 
au o acţiune rapidă şi cit mai scurtă 
ca durată.

6) Tratamentele să nu se facă ziua 
In amiază Bau dimineaţa prea devre
me, preferlndu-se aplicarea lor între 
orele 18—23. Tratamentele de noapte 
sint cele mai recomandabile din punc
tul de vedere a l primejdiei intoxică
rii albinelor, căci în cursul nopţii efec
tul toxinelor este mult mai activ faţă 
de dăunători, iar pină dimineaţa re- 
manenţa unora din ele işi pierde efec
tul faţă de albine.

7) Acolo ui»de este cazul, să se facă 
tratamente de toamnă, ca să se dis
trugă primele generaţii de dăunători 
inainte ca ei să-şi depună ouăle pen
lru primăvară.

8) Să se evite aplicarea tratamente
lor pe timp răcoros şi ploios, căci pe 
lingă că dăunătorii stau ascunşi şi 
sint mai puţin atacaţi, remanenţa 
substanţelor toxice se menţine la un 
nivel înalt. Făcîndu-se tratamentul în 
nopţi calde, cu stupii închişi, a doua 
zi pe soare puternic evaporarea lichi
delor toxice cit şi descompunerea lor, 
se va face mult mai repede.

9) Folosirea mijloacelor microbio
logice. In această luptă trebuie să con
lucreze strîns entomologii cu agrono
mii unităţilor agricole de stat şi 
cooperativelor agricole de producţie. 
Primii vor pregăti materialul de in
secte parazitare şi entomofage a dău
nătorilor, iar secunzii vor înmulţi 
aceşti paraziţi după o anumită tehnică, 
răspîndindu-i pe cultură de îndată ce 
dăunătorii şi-au făcut apariţia. De 
pildă, rapiţa in floare, in loc să fie 
tratată cu insecticide, poate fi salvată 
de la atacul dăunătorilor dacă se răs-

pîndesc pe cultură, cu avionul, sporii 
bacilului Turingensis, tulpina anduze
— care In 6 zile se înmulţeşte fantas
tic şi distruge toţi dăunătorii de pe 
terenul tratat. Contra puricilor plan
telor se poate înmulţi acea mică găr
găriţă — Coccinela setempunctata — 
care distruge repede majoritatea aces
tor dăunători.

Cercetătorii americani au selecţio
nat o linie de albine, pe care le-au şi 
numit „Albina alcaliili care-rezistă la 
tratamentul cu metaxiclor cu care ei 
tratează întinsele culturi de lucemă 
lăsate pentru sămînţă, culturi care sînt 
adesea atacate de nişte dăunători peri
culoşi. In timp ce stupinele străine ce 
vin la cules de la lucernă suferă pagube 
mari prin intoxicare, albina alcalii cu
lege fără să se intoxice. Cercetătorul 
P. Lavie a descoperit un roi s&lbatic 
intr-o pădure care fusese tratată cu 
esteri fosforici, substanţă foarte toxic& 
şi care a ucis toate albinele din stupi
nele vecine, dar la carc roiul respec
tiv a rezistat. Prin înmulţirea unei 
asemenea albine, lupta contra intoxi
caţiilor va fi cîştigată. Deci, In opera 
aceasta se cere o conlucrare a organe
lor ştiinţifice, a laboratoarelor care 
prepară toxinele şi a tuturor stupari- 
lor, pentru a înlătura imensul pericol 
al intoxicaţiilor albinelor.

Ca măsuri directe de înlăturarea 
pericolului intoxicaţiilor la albine, se 
cunosc următoarele:

1) Se face cunoscut sfatului popular 
raional şi comunal sosirea stupinei 
in localitate, la punctul determinat, 
pentru ca stuparul să fie anunţat 
cînd se vor face tratamente.

2) Apicultorul anunţă şi Întreprinde
rile sau cooperativele agricole de jpro- 
ducţie de prezenţa lui cu stupii In 
preajma culturilor, pentru a-1 preveiţi 
atunci cind fac tratamente.
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3) Transportă stupii la cel puţin 
7 km dc cultura tratată.

4) Stupii stau Închişi tot timpul cit 
se face tratamentul cu substanţa res
pectivă şi nu se îngăduie zborul albi
nelor decît cel mult după cîteva zile, 
in raport cu remanenţa pe teren a sub
stanţei toxice folosite. De pildă erbi- 
cidele ce se folosesc la distrugerea 
buruienilor din culturi, sint pericu
loase numai timp de 5—6 ore de la 
aplicarea tratamentului.

Sint Insă altele cu o remanenţa mare, 
de la 8—10 şi chiur 25 zile. In atari 
situaţii, stuparul nu mai poate lua 
alte măsuri decit să închidă imediat 
stupii şi să transporte stupina in prima 
sau cel mult a doua noapte la o depăr
tare de cel puţin 8 km. Numai dacă 
după 2—3 zile de la tratament a sur
venit un timp cu ploi abundente şi 
apoi este cald si soare, albinele pot 
fi eliberate fără pericol. Cind fungi
cidele Bau insei*icidele sint disper- 
fate pe culturi cu flori in capitule 
cum esle trifoiul, remanenţa toxine
lor mai ţine încă 2—3 zile. In această 
situaţie, stuparii vor lua următoarele 
măsuri:

a) Se lărgesc cuiburile distanţind 
ramele la 13—14 mm; se măreşte ca
pacitatea stupului adăugind un ma
gazin de recoltă sau un corp cu faguri 
goi. Acolo se aşază două rame hrăni
toare cu ulucelul în care se pune mc-

Veranda de urdiniş pentru prevenirea in
tox icaţie i

reu apă. Consumul de apă in cursul 
unei zile, pentru o colonie bună, este 
de 3—4 litri.

b) Din stup se scoate tot materia
lul de proiecţie cit şi podişorul, iar 
acesta se in locuieşte cu o ramă cu 
pînză metalică cu ochiuri de2—2,5mm.

c) Capacul, care se aşază pe deasu
pra ramei cu pinză metalică pentru 
a nu îngădui luminii să pătrundă pu
ternic in stup, slă ridicat dinspre nord 
de 1,5 cm. Pe acolo sc face un activ 
schimb de -aer in stup, atît de nece
sar albinelor închise. Pe capac se 
pune iarbă de curind cosită pentru a 
ţine răcoare.

d) Urdinişul se închide complet. In 
felul acesta albinele se răspindesc in 
corpul superior cu faguri goi şi pri
mesc curenţi de aer de sus in jos.

e) Unii apicultori folosesc la urdi
niş o cutie, ca o verandă, de 40 cm 
înaltă, 6—7 cm lată, făcută din pin
ză metalică, ferită de lumină cu foi 
de placaj şi cu aerisiri mascate. In 
interior, pe scîndura de zbor, se află 
un mic jgheab cu apă alimentat pe 
deasupra cit mai des. Rezultatele sint 
mai bune chiar decit la metoda cu 
urdinişul complet închis, căci albi
nele nu se simt închise şi nu se neli
niştesc.

In S.U.A. apicultorii folosesc saci 
largi cu care învelesc stupii mari lă- 
sind in faţa stupului pinza la o dis
tanţă de 30 cm. Albinele nu se simt 
astfel inchise şi nu se neliniştesc. 
Pinzele din faţă se udă des pentru a 
păstra răcoare. Ele pot sta închise ast
fel două zile.

f) Dacă in stup, la închidere, nu 
este hrană, se vor pune 1 — 2 faguri cu 
sirop dens de zahăr 1/1 turnat in celu
lele goale ale unui fagure.

g) Coloniile care, inchise fiind, ma
nifestă o mare nelinişte deşi au apă 
destulă, iar in interiorul stupului nu
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este prea m u ltă  lum ină , se pot Înă

buşi. In această situaţie , decit să 
p iară In întregime cu puiet cu tot, 
stuparul va prefera ca să le deschidă 

chiar cu riscul că s-ar pierde prin  in
toxicaţie o parte d in  culegătoaro.

h). Coloniile închise sînt mereu a l i

mentate cu apă rece.
i). După ce tratamentul s-a termi

nat, la 2—3 ore se spală bine cu săpun 
şi sodă scîndurile de zbor ale stupilor, 
pereţii lor frontali şi capacele, mai 
ales cind toxicele s-au dat din avion 
sub formă de prăfuiri prin apropierea 
stupinei. Este nevoie de asemenea mă
suri dacă substanţele sînt din cele ce 
intoxică prin contact.

Seara urdinişurile se deschid fiind 
lăsate astfel lot timpul nopţii, pen
tru a fi reinchise dis-de-dimineaţă. 
Albinele care stau afară pe peretele 
frontal sau pe scindura de zbor nu se 
vor goni în stup cu fum, ci prin pulve
rizare cu apă şi se indrumează spre 
urdiniş cu ajutorul măluricii.

j). Cînd simptomele de intoxicaţie 
apar fără ca stuparul să fie cunoscut 
că in împrejurimi se fac pulverizări 
cu insecticide, o primă măsură este 
ca să se elimine imediat din stup fagu
rii cu polen. In felul acesta sini sal
vate toate albinele doici şi puietul.

b). Sînt împrejurări cind, deşi se 
tratează o cultură cu insecticide, stu
pii nu se inchid dacă:

— albinele sint îndrumate spre o 
resursă de cules mai atractivă, fără 
să mai zboare spre cultura Lralală. 
De pildă, nu s-au mai închis stu
pii cind la G.A.S. Lehliu s-a tratat 
lanul mare de porumb contra dăună
torilor, căci albinele prin dresaj au 
fost îndrumate spre un lan apropiat cu 
coriandru. Se închid urdinişurile cit 
timp avionul zboară şi împrăştie insec
ticidele, dar numai cînd acele culturi 
sint la o depărtare de cel puţin 2 km;

— dacă stuparul atrage în prisacă 
la o activitate de cules toate albinele 
culegătoare, dindu-le in adăpător sau 
in uluce sirop parfumat cu esenţă de 
melisă, garoafă etc. Siropul se dă la
4—5 dimineaţa, turnat Sn stupi in 
cantităţi de 100—150 g între interva
lele dintre rame, pentru formarea re
flexului condiţionat de cules. Zburîml 
afară in stupină, ele găsesc uşor adăpă
torul din care curge in picături dese 
acelaşi sirop, renunţă la culesul din 
cîmp din ziua precedentă şi în felul 
acesta sînt reţinute cu o activitate de 
cules în prisacă 2—3 zile, pină trece 
primejdia intoxicaţiei, cu condiţia ca 
adăpătorul să fie alimentat permanent 
cu sirop.

TBAN8VAZAREA COLONIEI d intr-un 
stup în altul este o operaţie care 
se face: cînd stupul în care colo
nia a stat pină atunci este vechi şi 
trebuie schimbat; ori cind stupina 
este bolnavă iar albinele trebuie mu
late în alţi stupi curaţi, sau, clnd se 
retrage colonia dinlr-un stup primi
tiv cu toţi fagurii săi şi se trece in
tr-unui sistematic. Această din urmă 
operaţie se face astfel:

— cu ajutorul fumului şi prin cio- 
căniri dese in pereţii buduroiului al
binele Be prigonesc într-o coşniţâ sau 
roiniţă. Coşniţa se pune provizoriu pe 
locul ocupat in prisacă de buduroi, 
care este dus in casă; după ce se scol 
ţepuşele de sprijin a fagurilor, aceş
tia se încadrează în ramele stupului 
sistematic, iar acesta se aşază in pri- 
sacă in acelaşi Ioc. Albina se scutură 
din roiniţă in faţa stupului.

Transvazarea unei colonii dintr-un 
stup sistematic cu rame mai mari in 
altul cu rame mai mici se face tăind 
partea de sus şi de jos a fagurilor 
unde obişnuit sint celule de trîntor. 
Ei se introduc exact în ramele noi,
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Trintor

mici, legind apoi fagurii cu cite două 
sîrme transversale.

TBÎNTORUL reprezintă in colonie 

elementul sexual mascul, care asi

gură fecundarea m ătc ii şi deci perpe
tuarea In tim p  a speciei.

Ei se nasc pe cale partenogenetică, 
fiind fiii numai ai mamei lor, căci ei 
nu au tată. V.n. Partenogeneza. Cali
tăţile trlntorului sint cele moştenite 
de la mamă, căci el provine dintr-un 
ou nefecundat produs de matcă, cali
tăţi amplificate de albinele-doici care
l-au Îngrijit. Acestea li transmit prin 
lăptişor şi hrana glandulară calită
ţile pe care ele Înseşi le-au prim it de 
la mama lor comună. Viitorul trin
tor, la rlndu-i, sub influenţa acestei 
hrane ce are o capitală influenţă asu
pra celulelor sexuale, transmite des
cendenţilor calităţile ereditare ale 
albinelor-doici.

Înfăţişarea lui impune prin masivi
tatea corporală, căci este de peste 
două ori mai mare şi mai greu decit 
albinele coloniei, ctnt&rind circa, 

0,24 g faţă de 0,1 g cit are o albină 
lucrătoare. Pentru a-i putea creşte 
astfel, albinele clădesc faguri cu celule 
mult mai mari faţă de cele clădite 
pentru albinele lucrătoare. De pildă 
un decimetru pătrat de fagure pen
tru creşterea trlntorilor are 520—530

celule mari, faţă de 800—830 celule 
de albine lucrătoare.

Dezvoltarea trlntorilor in celule 
ţine 24 zile de la depunerea oului de 
către matcă pină la eclozionare. In 
primele 10—12 zile ei stau pe fagurii 
cu puiet unde sint Încă hrăniţi. După 
aceasta devin maturi şi se mută pe 
fagurii cu miere unde se hrănesc sin
guri, totuşi continuă a primi, din cind 
in cind, hrană bogată In proteine. 
Acolo trăiesc în general grupaţi.

Trîntorii, oricită hrană vor avea, nu 
pot trăi decit In colectivitatea stupu
lui şi numai In prejma albinelor; ei 
mor curind cind sint lăsaţi izolaţi, 
chiar dacă au căldură ambiantă potri
vită. In schimb pot trăi In stup, cind 
albinele ii Îngăduie, din toamnă ptnă 
in primăvară.

Un trintor consumă In medie 14,5 
mg miere pe zi. Zborul lor este de la 
ora 10 pină la 17, dar cei mai mulţi 
se reîntorc pe la ora 15. înainte de 
amiază zboară numai 1 din 16 şi numă
rul zborurilor creşte proporţional cu 
căldura şi scăderea umidităţii rela
tive a aerului. In căutarea mătcilor 
pentru Împerechere zborul lor ţine de 
la 10—45 minute. Sint încă multe 
lucruri necunoscute In viaţa lor. Ca o 
curiozitate s-au semnalat adunări ma
sive de trintori ce se fac an de an pe 
aceleaşi locuri in vederea împereche
rii cu mătei ce vin acolo.

Deosebirile anatomice ale trlnto- 
rului faţă de albină sint:

— are un cap mare cu doi ochi late
rali bombaţi, cu un număr mai mare 
de faţete; antenele — organele cu 
funcţiuni multiple, dar în special pen
tru miros — au 37 000 orificii de re
ceptare ale mirosului mătcilor ieşite 
în rut;

— nu are ac şi nici alte mijloace 
de apărare, nici coşuleţe la picioare; 
limba este mai scurtă, servindu-le
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numai la sugerea mierei fluide din 
celule sau la primirea hranei ce i-o 
dau In primele 10—12 zile doicile 
coloniei;

— In schimb au un abdomen volu
minos ce adăposteşte aparatul de re
producţie care a fost descris la anato
mia albinei — V.n. Albina, aparatul 
reproducător. Este greşit însă să se 
creadă că toţi trîntorii dintr-un stup 
sau prisacă sînt virili, căci spermato
zoizii se formează în stadiul larvar 
în directă legătură cu lăptişorul pri
mit de la albinele doici în primele 
trei zile, cît şi în hrana complexă cu 
bază de multe proteine din polen, ce 
o primesc larvele lor pînă sint căpă- 
cite.

Lipsa polenului din stup determină 
albinele să elimine adeseori larvele de 
trintori din cuib. Fără acest element 
de bază şi de creaţie care este polenul, 
spermatozoizii nu se pot forma inte- 
gral.

Crescătorii de mătci nu trebuie să 
Scape nici o clipă din grijă colonia 
producătoare de trîntori selecţionaţi. 
O colonie paternă însă, nu poate sus
ţine în bune condiţii decit cel mult
2 000—2 500 trîntori. Nutrebuienicio- 
dată să se uite că în hrana ei de sti
mulare, cit şi a nucleelor de împere
chere, să nu lipsească niciodată pole
nul.

Lipsa totală a trlntorilor din stup 
nelinişteşte colonia, care nu mai lu
crează cu aceeaşi rîvnă ca atunci cind 
trîntorii sint prezenţi lingă lucrătoare.

Limitarea numărului de trintori în 
stupi se face prin:

a) schimbarea anuală a măteilor, 
cunoscut fiind că măteile tinere evită 
să depună ouă in celulele mari, pe 
care le ocolesc;

b) prin folosirea ramelor clăditoare, 
V .n.;

c) fagurii artificiali se dau la clă
dit Întregi pe toată suprafaţa ramelor.

Alte rosturi ale trlntorilor In colo
nie, in afara celui amintit mai sus de 
buna dispoziţie la lucru a albinelor, 
mai sînt:

a. ei iau parte la prelucrarea nec
tarului adus în stup şi deci la elimi
narea unei însemnate cantităţi de apă 
din nectar pentru maturarea mierei;

b. distribuie — după K. von Frit- 
sch — albinelor lucrătoare hrană din 
conţinutul guşii lor, făclnd astfel 
schimb de hrană cu ele; s-a consta
tat că din guşa Încăpătoare a unui 
trintor pot să se alimenteze 30—40 al
bine;

c. se crede că au oarecare rol şi la 
clocitul puietului din cuib, deşi acest 
rol este contestat de alţi cercetători 
care susţin contrariul.

Prigonirea trlntorilor este o acţiune 
pornită dintr-un reflex alimentar care 
apare la albinele culegătoare mai mari 
de 20 zile. Se pare că cele tinere nu 
iau parte Ia acest act de eliminare 
din colectivitate a elementului bărbă
tesc. De Îndată ce in ci mp albinele 
nu mai găsesc hrană şi sînt nevoite să 
consume din rezervele adunate, se pot 
dispensa de prezenţa trlntorilor. Clnd 
verile sînt reci şi mai au nevoie de 
ei, să le ajute la păstrarea căldurii, îi 
mai ingăduie, chiar dacă afară nu mai 
găsesc nectar de cules. De Îndată ce 
căldura a revenit, ele Încep să elimine 
puietul de trîntor deschis şi chiar căpă
cit, ca apoi să refuze accesul la fagu
rii cu miere a trlntorilor maturi; In 
acest scop ii izolează pe fundul stupu
lui, prin colţuri, sau sus pe leţitoa- 
rele superioare ale ramelor, refuzlnd 
să-i mai hrănească; celor care au ie
şit afară, nu li se mai Îngăduie intra
rea In stup. A tlt cei flămlnzi cit şi 
cei prinşi de frig la exterior mor cu-



TRINTORUL 326 TUBUL DE STICLA

rind ; rar de se mai găsesc pe ici pe colo, 
in colonie, înspre toamnă.

Bolile trlntorilor sînt mai puţin 
frecvente, dat fiind că prezenţa lor in 
stup este de durată limitată. Totuşi 
faptul că ei nu sînt apăraţi de antibio
ticele naturale aflate pe corpul albi
nelor şi mătcilor, dar care nu au fost 
aflate de cercetători pe cel al trinto- 
rilor, li expune la diferite afecţiuni. 
Cel mai adeseori larvele de trintori 
sint atacate de două afecţiuni micoti- 
ce — aspergiloza, V.n., datorită ciu
percii Aspergillus flavus cit şi puietu
lui văros, V.n., provocat tot de o ciu
percă microscopică: Pericyslis apis 
micosa.

TRIFOIUL, Trifolium L. din fam i

lia  Leguminosae este una din bunele 
plante melifere de la care albinele 

adună mai ales polen, cind se face 
dresaj in acest scop.

Mai toate speciile de trifoi sint rus
tice, rezistente la calamităţi şi intem
perii, adaptindu-se uşor mediului.

Înflorirea lor are o durată obişnui
tă de 25—30 zile, în care timp albinele 
adună nectar ce dă o miere excepţio
nală calitativ, fiind considerată cea 
mai bună ca savoare şi prezentare. 
Trifoiul oferă albinelor şi polen bogat 
in substanţe nutritive, polen a cărui 
culoare este brun-deschis, brun-inchis 
şi chiar negru.

Planta, larindul ci, dă albinei nec
tar mai ales la unele specii, iar după 
cercetătoarca Krasikova, care s-a ocu
pat cu studiul bacteriofaglui, V.n. s-a 
putut izola de pe florile de trifoi alb 
şi roz un bacteriofag care lizează baci- 
lul alvei, unul din presupuşii factori 
etiologici ai locei europene.

Mierea de trifoi are o deosebită sa
voare. Ea este bogată in vitamine; 
coatine vitamina B, — în proporţie 
de 8,6 micrograme la 100 g miere, v i

tamina Ba — 77 micrograme şi vita
mina C — 0,2 micrograme la ace
eaşi cantitate de miere.

Culoarea mierei de trifoi — după 
specii — este albă la trifoiul alb pi
tic, galbenă adesea bătind în roşietic 
la celelalte varietăţi; are calitatea deo
sebită că cristalizează încet, căci ra
portul intre glucoză şi fructoză este 
de 100 la 104 penlru cea din urmă. 
Polenul trifoiului este bogat în sub
stanţe, zaharuri, vitamine etc., iar cu 
colectorul de polen apicultorul reali
zează o bună recoltă cînd foloseşte 
anumite metode de stimulare şi dre
saj al albinelor.

TUBUL ACUSTIC sau semnalizatorul 
esle un simplu tub de cauciuc, lung 
de 1 — 1,5 m cu ajutorul căruia, în 
timpul iernii, apicultorul verifică situ
aţia albinelor in stup. v. fig. pag. 264.

Se introduce un capăt al tubului pe 
urdiniş, ceva mai adine, iar capătul 
opus se apropie de ureche.

Cind situaţia in stup' este normală 
se aude un zumzet uşor, uniform, ca 
un freamăl. Cind însă albinele sint 
neliniştite de un şoarece care a pă
truns in Btup ori de lipsa hranei sau 
suferă de diaree din cauza consumului 
mierii de mană, se va auzi un zumzet 
ascuţit, nervos. Stuparul este astfel 
avertizat dc starea anormală a colo
niei şi va interveni.

TUBUL DE STICLĂ pentru prinderea 
şi eliberarea mătcii, fără ca ea să 
fie apucată cu mina, este cel mai 
practic mijloc pentru această deli
cată operaţie, faţă de oricare alte uti
laje folosite pîjiă astăzi. Tubul de 
sticlă are un diametru de 2 cm şi o 
lungime de 12—13 cm. El este des- 
chis la ambele capete, dar la unul din 
ele care are marginea puţin răsfrintă 
spre exterior cam de 2 mm, se leagă
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Prinderea măteii de pe fagure fără a o 
atinge cu mina:

1 — o cutie goalâ de chibrituri se aţa*! peste matcă 
po fagurele unde activează aciasta; 2 — colivie 
Pentru refugiul m ite ii; 3 — cu tia  cu matcă se 
<1 Mchide, a?eilnd deasupra colivia de refugiu tn 
oare In tr i matca (Orosi Pali)

o rondelă făcută din plnză meta
lică. Tubul de sticlă se aşază peste 
matca de pe fagurele unde ouă. Ea 
neavlnd loc unde să se refugieze, 
se urcă pe tub, care este întors atunci 
cu deschiderea în sus şi astupat cu 
un dop dc vată sau hlrtie. Tubul cu 
matcă se ţine la căldura corpului api
cultorului ori în buzunarul de la 
vestă sau de la pantaloni, pînă matca 
se redă direct coloniei pe fagure sau 
in colivie. O r o s i  P a l i  foloseşte 
în acelaşi scop o cutie goală de chibri
turi aşa cum se vede din desenul ală
turat.

TULICHINA, cleiţa, chiperul lupu
lui, liliac de pădure, — Daphne meze-

reiim L. — este un arbust cu fructe 
veninoase din familia Tkymelaeaceae, 
care se clasează printre cei mai pro
ductivi arbuşti meliferi. El are o 
înălţime de lm ,c u  frunze alterne, tn 
formă de lance, cu peţiol scurt. Florile 
sînt de culoare roz, foarte mirositoare; 
ele stau strLnse In bucheţele cite 3—4 
la un loc de-a lungul ramurilor. Flori
le apar din vreme, la sfirşit de martie- 
lnceput de aprilie, inainte ca arbus
tul să înfrunzească, oferind albinelor o 
bogăţie de nectar rar întilnită ce ţine 
zece zile. Fructele sint nişte bace ro- 
şietice mari, alteori galbene, dar tot
deauna otrăvitoare. La noi creşte in re

giunea muntoasă şi submuntoasă, pe 
locuri umede şi despădurite.

TURTĂ DE POLEX sau turtă de za
hăr. V.n. Hrana albinelor.

Tulichini.



u
ULMUL — Ulmus campestris L. — 

este un arbore mare din familia Ulrna- 
ceae, care are o mare valoare poleni- 
feră căci înfloreşte în luna martie, 
înaintea multor plante sau arbori. 
Frunzele au formă ovală, dublu din
ţate pe margini, cu vîrf scurt, asime
trice la bază, aspre pe suprafaţa supe
rioară şi acoperite cu peri moi pe cea 
inferioară. Florile fără codiţe apar 
aşezate in fascicule laterale rotunde, 
de culoare purpurie; sînt foarte activ 
cercetate de albine, care duc în stup 
un polen roşieticfşi mult nectar proas
păt. înfloritul durează numai 6—7 
zile.

Polenul de ulm este foarte bogat în 
substanţe proteice. In cursul verilor 
calde, ulmul dă nectar extrafloral, dar 
de o calitate inferioară.

UMBRIREA STUPILOR in timpul ve
rii se impune mai ales cind stupina 
este in pastoral în cimpii Însorite, 
de exemplu la culesul de floarea- 
soarelui. Cea mai bună umbrire o 
dă desigur pădurea sau perdelele pro
tectoare.

M&suri complementare se iau prin: 
vopBirea cu alb a suprafeţei capacelor, 
aşezarea crengilor de foioase sau iarbă

cosită pe capace iar sub capace se pun 
peste cuiburi saltele izolatoare de 
paie; de asemenea este bine să se facă 
întoarcerea stupilor cu urdinişurile 
spre nord ş.a. Cînd stupina este mică 
şi staţionară, în faţa stupilor, în par
tea dinspre sud se plantează viţă de 
vie agăţătoare, plante cu port înalt 
etc., care feresc stupii de razele directe 
şi fierbinţi ale soarelui, înl&tuvind 
astfel în mare parte roitul şi favori- 
zînd activitatea albinelor. V.n. Stu
pină.

UMIDITATEA potrivită in stup este 
o necesitate fiziologică pentru colo
nie. In principiu, noţiunea de „umi- 
dilate“ reprezintă o anumită cantitate 
de vapori de apă cuprinşi într-un me
tru cub de aer la o temperatură anu
mită. Ea variază în raport de tempe
ratura înconjurătoare. Dacă aceasta 
din urmă este mare, atunci şi cantita
tea vaporilor în aer într-un metru cub 
urmează aceeaşi creştere sau invers. 
Cind o anumită proporţie de vapori 
la metru cub atinge limita de conden
sare, fără să fie depăşită, se zice că 
aerul acela este saturat cu vapori; 
aceaBtă lim ită, în fizică, are valoarea 
de 100%. Orice nou adaos de vapori
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peste această lim ită In orice spaţiu 
limitat, deci şi in stup, duce la conden
sarea vaporilor imperceptibili şi trans
formarea lor in mici picături de apă, 
in locurile cele mai reci. Aceste legi 
ale hidrologiei se aplică şi in stup. 
Dacă iarna, in stup se menţine o tem
peratură puţin mai urcată faţă de cea 
de afară, umiditatea nu va fi exterioa
ră. Condensarea vaporilor in stup are 
loc in locurile mai depărtate care sint 
şi cele mai reci.

Umiditatea atmosferică se exprimă 
in miligrame pe metru cub (mg/ms) 
şi anume:

— la minus 10°C, aerul conţine 
2,1 mg vapori/m3;

— la 0°C, aerul conţine 4,9 va
pori/m8 ;

— la plus 10°C, aerul conţine 9,4 mg 
vapor i/m3;

-t la plus 20°C, aerul conţine 
17*2 mg vapori/m3.

tyeci clnd temperatura coboară sub 
0°C umiditatea aerului din stup scade. 
In schimb la o temperatură ce urcă 
peste această lim ită minimă, aerul are 
o proporţie mai mare de vapori cu apă 
pină la saturare.

In stup, izvorul de căldură îl creează 
albinele pe două căi: in mod natural 
prin activitatea ce o desfăşoară, iar 
iarna prin activitatea muşchilor tora
cici care produc vibraţii de încălzire. 
Mierea are insă in componenţa sa o 
proporţie de aproape 20% apă. Orga
nismul albinei asimilează această apă, 
folosind-o in procesul de circulaţie 
sanguină pentru regenerarea proto- 
plasmică, iar prisosul, organismul îl 
elimină prin respiraţie sub formă de 
vapori încărcaţi cu bioxid de carbon.

In stup se produce de îndată o sepa
raţie: bioxidul de carbon care este 
mai greu ca aerul înconjurător se lasă 
in jos, iar vaporii cu apă fiind mai 
uşori ca aerul se urcă pînă sub plafon,

unde işi caută cale să iasă afară. Dacă 
stuparul are un dispozitiv care să în
găduie uşoara lor eliminare, cum este 
de pildă micul urdiniş superior sau 
orificiul din podişor acoperit de sal
teaua de paie, ei se strecoară Încet 
afară. Dacă nu au pe unde să iasă şi 
deci se acumulează în stup, 11 umplu, 
intră în contact cu pereţii reci ai aces
tuia cit şi cu fagurii mărginaşi neaco
periţi de albine în iarnă, se condensea
ză transformîndu-se în picături de apă. 
In această situaţie materialul izolant 
de dincolo de diafragmă se umezeşte, 
devine conductibil şi nu numai că nu 
mai reţine căldura, dar o absoarbe din 
stup mărind răceala din interior şi 
dăunînd coloniei. Această umiditate, 
cît mai ales apa scursă direct în stup 
din ploi sau zăpada topită, este chiar 
mai primejdioasă decit frigul pentru 
buna vieţuire a albinelor. Ea este in 
acelaşi timp favorizată şi de variaţia 
temperaturii de afară, ştiut fiind că In 
timp de ger aerul este mult mai uscat 
decit atunci cînd temperatura este 
peste 0°C. Cînd iarna este ceţoasă, fără 
ger, umiditatea atmosferică a aerului 
creşte, căci el se Îmbibă cu vapori pe 
măsură ce se încălzeşte. Din contra, 
la frig, umiditatea scade. Legea aceas
ta este urmată şi de climatul interior 
al stupului.

Intr-un stup ocupat de o colonie 
bună, albinele produc pe zi 100 ca
lorii. Aerul încălzit va absorbi va
porii de apă din respiraţia albinelor 
şi in felul acesta se păstrează un echi
libru stabil Intre căldură şi umiditate, 
afară de locurile reci din stup, unde 
vaporii se condensează. S-a studiat 
amănunţit problema atmosferei din 
stupul cu albine şi s-a constatat că 
„atît timp cît albinele sînt capabile 
să menţină temperatura interioară 
puţin mai ridicată faţă de cea exte
rioară, nu va fi nici un pericol de con
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densare a vaporilor de apă in stup“ 
(A. B i l d e l ) .  Totuşi, o umiditate 
relativă în stup, in unele împrejurări 
nu numai că nu este periculoasă, dar 
este chiarnecesară albinelor mature şi 
mai cu seamă puietului în diferitele 
lui stadii de dezvoltare. La o tempera
tură de 34°C, cît are obişnuit cuibul cu 
puiet, umiditatea relativă este de 
55—60%. B ii d e l o stabileşte la o 
proporţie mai redusă de 40—45%. Ea 
poate fi uşor depăşită pentru scurte 
intervale, mai ales în perioada activă 
de cules intens de nectar, dar atunci 
albinele, printr-o ventilaţie mărită, 
restabilesc curînd echilibrul necesar. 
Ea poate fi cîteodată uşor coborită, 
in sezonul rece, dar atunci albinele 
restabilesc microclima favorabilă vie
ţuirii lor. Stuparul va căuta permanent 
mijloace practice s i reţină căldura In 
stup iarna şi să îndepărteze umidita
tea. S-a observat că datorită pereţilor 
vopsiţi în negru umiditatea este mai 
scăeută in stupi. Autorul fixează cu 
două şipci pe pereţii laterali şi pe cel 
din spate ai stupului o foaie de carton 
gudronat încă din toamnă.

O dată cu aranjarea cuibului pentru 
iarnă, lasă în stup atîţia faguri cît co
lonia poate să-i acopere; golul rămas 
dincolo de diafragma mărginaşă este 
completat cu materiale lermoizola- 
toare care nu absorb umiditatea ca 
pleavă, cîlţi de clnepă, talaş fin, 
V.n. Tehnica apicolă, luna octombrie, 
ortnduirea cuibului şi luna noiembrie, 
precizarea spaţiului.

Sezonul cel mai critic pentru albine 
în1 legătură cu o umiditate depăşită 
este iama. Ele pot rezista uşor la frig, 
dacă au rezerve îndestulătoare de hra
nă de bună calitate, dar sint în parte 
dezarmate tn lupta contra umidităţii 
excesive. De aceea, cercetătorii au 
prepus ca vaporii de apă din stup să 
fie condensaţi numai in anumite părţi

ale stupului, pentru a se scurge curînd 
afară. Acest deziderat îl îndeplineşte 
cu prisosinţă „condensatorul metalic11 
de vapori denumit d e A m b r u s t e r  
magnet de apă, V.n. — care, fixat la 
fundul stupului, în partea din spate, 
atrage acolo vaporii spre oondensare, 
iar stupul esle astfel ferit de excesul de 
umiditate din interior.

Este drept că in sezonul de iarnă 
albinele resimt nevoia organică de apă 
pentru neîntreruptele schimbări meta
bolice, dar ele şi-o asigură pe cale oco
lită. Stind in ghem ele desfăşoară lo
tuşi o activitate musculară care urcă 
temperatura in comunitate; căldura 
astfel creată absoarbe o oarecare can
titate de vapori dc apă, care urcă umi
ditatea Intr-o proporţie ceva mai mare 
de 50%. Mierea din celulele fagurilor 
aflaţi sub ghem absoarbe surplusul 
acesta de umiditate, devine mai fluidă 
şi albinele, consumind-o în această sta
re, îşi satisfac necesarul organic de apă.

Acest proces se face insă într-o si
tuaţie normală de temperatură şi cu o 
umiditate relativ proporţională in 
stup. Cind intervine o umiditate in 
exces, albinele, după W o o d r o v, 
nu mai pot elimina prin evaporaţie 
apa aflată în alimentele consumate, 
ba din contra o reţin în organism „de 
teamă ca prin ca să nu mărească şi mai 
mult pe cea din stup11 (G u b i n a). 
Această reţinere are consecinţe rele, 
căci curind apare diareea, care ade
seori este preludiul nosemozei, ceea 
ce confirmă şi cercetătorul S v o b o- 
d a, care spune clar „umiditatea 
înseamnă evaporare de apă, care deter
mină eliminarea căldurii din mediu) 
respectiv. Fără căldură albinele nu 
pot trăi, iar in m«diul umed nosemoză 
rămîne virulentă un timp îndelungat*1.

O umiditate relativ mărită este mai 
primejdioasă nu numai iarna, dar 
chiar şi vara, pentru colonie. De pildă,
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puietul cape trece printr-o asemenea 
încercare — după cercetările expuse 
de Ana Maurizio — i se scurtează 
viaţa cind ajunge la maturitate, Incit 
albinele abia născute nu trăiesc mai 
mult de 8 zile. Explicaţia acestor 
pierderi premature de albine este că, in 
slarea de excesivă umiditate din cuib, 
nu se mai face în organismul puietului 
din celule un metabolism normal, iar 
în intestinele albinelor eclozionate se 
găseşte acumulată o substanţă groasă 
şi galbenă lipsită de zahăr, care îm
piedică hrănirea şi schimbul organic 
normal. Ea a găsit că un puiet crescut 
intr-o ambianţă cu o umiditate puţin 
mai scăzută faţă de normal şi pe care 
experimental a cobori t-o pînă la 25% 
a dat albine mature care au trăit 35,2 
zile (media).

In aplicaţia practică a acestor ob
servaţii preţioase ae constată că, în 
timpul verii clnd în stup intră canti
tăţi Însemnate de nectar cu mari pro
porţii de apă, umiditatea, in unele 
momente, este ridicată. Coloniile pu
ternice restabilesc curînd echilibrul 
normal, iar puietul nu se resimte de 
loc. Nu acelaşi lucru, însă, se Intlmplă 
în coloniile mai Blabe. Eliminarea 
surplusului de umiditate cere o mare 
risipă de energie, pe care, adeseori, co
loniile slabe nu o au ; de aceea umidi
tatea din stupii cu colonii slabe se eli
mină mai anevoios; ea se răsfrînge 
asupra vitalităţii puietului care iese 
mai bicisnic şi cu o longevitate mai 
redusă, aşa cum s-a arătat, ceea ce 
influenţează mult asupra producţiei 
acestor colonii.

De aceea umiditatea peste limitele 
normale implică o acţiune de venti
laţie activă pentru a o elimina din 
stup, ventilaţie care restabileşte un 
echilibru normal. In schimb in iarnă 
ventilaţia trebuie bine calculată, căci 
dacă este prea mare creează tn stup

curenţi primejdioşi, iar dacă este prea 
redusă vaporii de apă răratn In inte
rior, se condensează şi se transformă 
in şiroaie de apă pe pereţi şi pe fund, 
cu toate consecinţele ce decurg dintr-o 
atare situaţie, mai ales clnd fundul au 
este prevăzut cu placa condensatoare 
amintită mai sus.

UNIREA COLONIILOR se face in anu
mite împrejurări, clnd apicultorul 
găseşte că este necesar ca două, sau 
mai multe din ele, să fie contopi
te, fie ca să ducă împreună o muncă 
productivă, fie ca să treacă un impas 
sau o greutate de sezon, cum este de 
pildă cea a iernării.

Unirile de colonii se fac mai ales în 
toamnă, cind stuparul are familii 
temporare sau nuclee pe care nu vrea 
să le ierneze separat. El contopeşte 
nucleul sau familia temporară cu co
lonia de bază, iar măteile disponibile 
sînt puse la iernat în afara ghemului 
sau în stupuşori de împerechere. In 
felul acesta va avea pentru iernare 
colonii puternice de 3,5—4 kg, care 
vor consuma puţin şi vor trece uşor 
greutăţile iernii. In primăvară se refac 
ambele unităţi, dînd nucleului matca 
ce a stat pină atunci separat.

Unirile de to a m n ă  sint cele mai reu
şite; în primul rînd albinele au un 
timp Îndelungat ca să se contopească, 
iar in primăvara viitoare, colonia uni
ficată porneşte cu mult spor şi sivint 
la muncă. Apoi consumul hranei la 
două colonii ce trăiesc separat este 
fo a r te  mare faţă de consumul colonii
lor puternice, care folosesc mai puţină 
hrană, B o c o t ită  pe unitatea de greu
tate a albinelor din stup.

In primăvară se unesc doar coloniile 
care au ieşit slăbite din iarnă, au ră
mas orfane sau au fost atacate de no
semoză. In această din urmă situaţie, 
unirile se fac numai intre coloniile
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care au supravieţuit şi sint încă via
bile şi ar putea da o producţie. Altfel, 
este de preferat să fie nimicite.

Unirile de Bezon se mai fac şi atunci 
cind unele colonii şi-au pierdut matca 
intr-un timp clnd in cuib nu se găsesc 
nici larve, nici ouă, din care ele să-şi 
poată creşte o matcă nouă. Astfel de 
colonii sint în perspectivă să devină 
bezmetice, V.n.

Se unesc de asemenea coloniile care 
vor conlucra ca să dea o producţie 
mare, formînd „colonie de strînsură11. 
V.n. Roire, roirea prin scuturare. Du
pă culesul pentru care s-a făcut unirea, 
fiecare din cele două unităţi contopite 
işi recapătă individualitatea.

Operaţia de unire a coloniilor tre
buie să respecte anumite principii şi 
se face:

a) atunci cînd prin contopirea a
2—3 colonii se urmăreşte în final 
mărirea producţiei;

b) cind prin întărirea coloniilor 
destinate creşterii de mătci se urmă
resc populaţii mari în stup. Trebuie 
însă să se ştie că obişnuit, oricînd se 
va.face o contopire, operaţia nu dă 
rezultate imediate şi spectaculoase, 
cind ea s-a executat cu colonii slabe. 
Apicultorul trebuie să aibă răbdare şi 
să urmărească de aproape noua for
maţie. Unirea unor asemenea colonii 
necesită un oarecare timp pină se sta
torniceşte un echilibru şi o „repartiţie 
justă a braţelor de muncă“. Adeseori 
s-au văzut colonii contopite, cu popu
laţie numeroasă care au lîncezit timp 
îndelungat pînă au început o muncă 
activă şi ordonată.

— Cînd se unesc două colonii pu
ternice in vederea unei producţii 
mărite se recomandă ca inainte cu 24 
ore, fiecare din ele să primească de la 
alţi stupi cîte un fagure cu puiet necă
păcit, fără albină acoperitoare. A lbi

nele devin mai active cînd se face 
operaţia de unire a doua zi.

— Unirile nu se fac între colonii 
puternice şi colonii nejustificat de 
slabe, căci acestea din urmă e posibil 
să fie bolnave de vreo boală molipsi
toare, iar operaţia va da rezultate ne
gative. Este mai bine ca două colonii 
slabe să fie unite intre ele, alegînd 
drept gazdă pe aceea cu matca mai 
tînără, mai bine conformată, prolifică 
şi cu un cuib mai compact şi fără go
luri.

— In situaţia că două-trei colonii 
contopite sint slabe, nu trebuie să se 
considere că s-a format prin această 
operaţie o colonie puternică. Ea va fi 
considerată mediocră încă cîtvatimp, 
şi chiar ajutată de 1—2 ori cu cîte o 
ramă cu puiet căpăcit, luată din alţi 
stupi din prisacă, pină îşi ia avînt in 
muncă, in dezvoltarea cuibului şi acu
mularea de rezerve însemnate in stup.

— Colonia sau coloniile care ur
mează să fie contopite cu cea care este 
gazdă trebuie să aibă in momentul 
operaţiei albine cu guşile plinei de 
miere, silindu-le la această aprovi
zionare prin ciocănirea pereţilor stu
pului lor şi .cîteva răbufniri de fum 
intre faguri. In felul acesta colonia 
gazdă va primi bucuroasă pe noile so
site cu guşile pline.

— La unirea celor două unităţi este 
bine ca operaţia să se facă intr-un stup 
gol de aceeaşi măsură, care se pune pe 
locul ocupat de stupul gazdă. In felul 
acesta albinele ambelor colonii se simt 
străine in casă nouă şi operaţia reu
şeşte pe deplin.

— Colonia care se alătură, cit şi 
cea gazdă, trebuie să fie pregătite cu 
cîteva ore inainte prinli-o uniformi
zare a mirosului, iar ca măsură de pre
cauţie matca coloniei gazdă să fie 
provizoriu închisă într-o colivie auto
mată, V.n. Albinele vor elibera matca
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in următoarele 3—4 ore după unire, 
in care scop ccle două lubuleţe ale 
coliviei automate in care se pune şer
betul de zahăr nu vor fi complet um
plute; albinele vor consuma curind, 
in timpul celor 3—4 ore, puţinul şer
bet pus acolo şi eliberează automat 
matca.

— Uniformizarea mirosului ambe
lor unităţi se face prin mai multe 
mijloace: ori se pune intre ramele ce
lor două cuiburi cîte un tampon de 
vată imbibat cu un parfum, apă de 
colonie, esenţă de melisă, ori garoafe, 
sau se pune pe fundul ambilor stupi 
cîte o punguţă cu cîteva grame de naf
talină.

— Uniformizarea cu acelaşi miros 
între colonii nu se face la mai mulţi 
stupi deodată in aceeaşi zi, căci poate 
da loc la furtişag. In cazul cînd ea are 
loc totuşi, parfumul va fi schimbat: 
la unele se foloseşte de exemplu apa 
parfumată, la altele esenţa de melisă 
etc.

Timpul cit trebuie lăsate albinele 
ca să-şi uniformizeze mirosul depinde 
de orele cînd operaţia.se face; dacă ea 
are loc în plină zi şi deci o mare parte 
din albine sint afară la cules, trebuie 
lăsate cel puţin trei ore pentru ca toa
te, venind la stup, să aibă acelaşi mi
ros. Dacă operaţia se face seara, aşa 
cum este de dorit căci unirile desea
ră sint cele mai reuşite, operaţia de 
unire se poale face după 20—30 m i
nute de la uniformizarea cu acelaşi 
miros, căci toate albinele se găsesc în 
stup.

Esle recomandată folosirea metodei 
intercalării fagurilor pulverizaţi aco
periţi cu albine de la ambele colonii. 
Fagurele pe care in momentul unirii 
se află matca gazdă rămîne pe loc îm
preună cu cel vecin pentru ca ea să nu 
se găsească la început între albine 
străine, ci numai in tre cele ale stupu

lui ei. Regruparea puietului celor două 
unităţi, in stupul gazdă se face astfel: 
la mijloc, se aşază fagurii cu puiet 
deschis; în dreapta şi stingă puietul 
căpăcit, mărginit pe ambele părţi cu 
ramele cu hrană. Pentru fiecare 250 g 
albine aduse în stupul gazdă Be lasă
1,5 rame cu miere. Cel puţin un fagure 
trebuie să aibă păstură, pentru ca mat
ca să poală fi în continuare alimen
tată.

Cind puietul necăpăcit este prea 
numeros, fagurii se împart şi altor 
stupi din prisacă. In felul acesta o 
parte din albinele tinere trec la cules.

Dacă unirea se face prin scuturarea 
albinelor pe o planşetă in faţa scîn- 
durii de zbor a stupului gazdă, albi
nele ambelor colonii cu miros unificat 
se scutură alternativ. Prin scuturare, 
mici particule de neclar sar din celule 
peste albinele de pe planşetă şi ele. 
lingîndu-se în stup, se înfrăţesc mai 
curînd şi mai bine.

Metodele de aplicare a principiilor 
enunţate mai sus diferă foarte puţin 
iar aceste deosebiri sint în directâ- le
gătură cu cauzele care determină uni
rea coloniilor.

Metoda folosirii stupului străin, f a 
gurele cu maica aleasă şi albine aco
peritoare se mută în mijlocul stupului 
nou. Apoi se afumă bine ambele co
lonii. Fagurii cu puiet şi hrană din 
ambii stupi după ce au fost periaţi .-în 
faţa urdinişului noului stup sint re
partizaţi lîngă fagurele cu matcă. A l
binele işi dau seama că sint în stup 
străin, căci nu mai află acolo mirosul 
cunoscut, intră cu ezitare, se înfrăţesc 
şi conlucrează. Fagurii cu puiet ce 
provine din stupul mătcii respective 
se pun lîngă fagurele pe care ea se află; 
puietul celălalt se aşază alături şi apoi 
rezervele de hrană.

Metoda ziarului perforat aşezat între 
două colonii suprapuse. Cu 24 orc
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inainte se unifică mirosul aşa cum s-a 
arătat mai b u s .  in seara zilei, clnd se 
face operaţia de unificare, sc introduce 
un ziar găurit cu un cui intre cei doi 
stupi, aşezind deasupra corpul cu uni
tatea cca mai mică. In timpul nopţii 
albinele rod ziarul, se contopesc şi 
conlucrează fără stînjenire. Urdinişul 
comun va fi cel al coloniei găzduite 
de deasupra.

Unirea pentru cules a coloniei de 
bază cu cea stolonă este o operaţie 
curentă, carc dă rezultate bune dacă 
se ţine seama de unele observaţii.

In atare operaţ ie s-a observai că al
binele coloniei de bază, impreună cu 
cele ale stolonului, cind şi acesta este 
puternic, nu dau totdeauna o produc- 
ţie-marfă mare şi că — mai ales cind 
amindouă unităţile au ajuns puter
nice la cules — producţia este mai 
mare cind unirea lor nu se mai efec
tuează. Familia devenită prin unire 
dintr-o dată prea puternică nu se mai 
menţine in stare activă, numărul al
binelor fiind disproporţionat faţă de 
o matcă ce are la dispoziţia sa un cuib 
normal organizat.

De aceea operaţia unirii sc pregă
teşte din timp şi treptat, începînd din 
momentul cind matca tinără din sto
lon a pornit să ouă in cuibul său. 
Atunci în mod regulat se trece cite un 
fagure cu puiet căpăcit fără albine 
acoperitoare în compartimentul stolo
nului care tot creşte ca putere Incit cu 
timpul, pînă nu apare culesul, devine 
mai puternic decit colonia de bază.

Clnd culesul apare, matca fostei 
colonii de bază se retrage numai pe
3 — 4 faguri, devenind colonie ajută
toare; toate albinele zburătoare trec 
în. stolon, unde înfrăţirea este de mult 
stabilită şi conlucrează cu spor. In 
toamnă matca veche se pune la iernai 
şi albinele se contopesc după metodele 
arătate mai sus.

UNGURAŞ, bălţătura, cătuşnică săl
batică, voronic, Marrubirmi vulgare 
L., este o plantă erbacee din familia 
Labialae, vivace, aromatică, cu tulpi
nile numeroase pornite din rădăcină, 
colorate in alb şi păroase, ou frunze 
ovale, parfumbte, cu faţa increţită 
puţin, pisloase pe dos şi albicioase. 
Florile aşezate la subsuoara frunzelor 
sint mici, de culoare alburie. Floarea 
secretă neclarul cel mai bogat inainte 
ca pistilul să ajungă la deplina lui dez
voltare. Perioada de înflorire este 
lungă, de la finele lui iunie pină în 
august. Fiecare floricică secretă in me
die 1.5 mg nectar, cu o concentraţie 
dc zahăr dc 50%, iar inflorescenţa in 
totalitatea ci secretă pină la 32 mg. 
Producţia la hectar este de 50 kg mie
re, care-i foarte aromată şi deschisă la 
culoare. Planta dă insă polen puţin.

Asemănătoare cu unguraşul mai este 
voronica ( Alarrubium peregrinum), cu 
lot alitea calităţi şi mult căutată de 
albine.

URDINIŞ este denumirea ce o are 
intrarea in stup, pe unde circulă al
binele. In mod obişnuit el se află 
in partea de jos a stupului tn direct 
contact cu scindura de zbor, fie că este 
tăiat in peretele frontal al corpului de 
stup — cum este la tipul Stas ori
zontal — fie că el rezultă prin lipsa 
lanteţului de centură a fundului, in 
partea din faţă a acestuia.

In schimb iarna, este bine să fie 
lăsat urdinişul de sus, fie că el este din 
cel rotund de 20—25 mm diametru 
făcut la 7 cm mai jos de marginea su
perioară a corpului de stup, sau este 
tăiat in lanteţul din faţă al podişo
rului intors invers, cu o lungime de 
60 mm şi o Înălţime de 5 mm. Desigur 
că în acest caz urdinişul de jos se va 
Închide complet. Atunci prin cel de 
sus se strecoară uşor vaporii din stup.
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Urdinişul superior, in iarnă, cores
punde unei normale poziţii faţă de 
curenţii de la suprafaţa pămintului, 
care sint cei mai reci. Urdinişul de 
iarnă trebuie să fie la cel puţin 50 cm 
deasupra pămintului. Dacă iarna, ur
dinişul este jos, slupul trebuie să stea 
pe picioare sau ţăruşi înalţi, care să 
aibă această înălţime, ceea ce nu esle 
recomandabil.

In rezumat, pentru sezonul activ din 
martie şi pină in septembrie albine
le vor circula prin urdinişul inferior, 
care in vară stă deschis pe toată lăţi
mea stupului. Incepind insă din toam
nă, albinele vor avea la dispoziţie 
urdinişul superior, care le uşurează 
zborul de curăţire in zilele calde din 
iarnă. V.n. Tehnica apicolă, luna oc
tombrie, orînduirea pentru iernat.

URECHEA PORCULUI, jale, salvie , 

Salvia verticillata L., foarte asemă
nătoare cu speciile Salvia pralen- 
sis L. (salvia de cimp),cu S. offici- 
nalis L. (jale), V.n. şi S. scalarea L. 
(Iarba Sf. Ion) — V.n. Speciilede mai 
sus fac parte din familia Labiatae, au 
înfloriri prelungi de 30—35 zile înce- 
pînd din iunie, iulie, septembrie şi 
prezintă următoarele caracteristici:

Urechea porcului, Salvia verticillata, 
cea mai de seamă dintre toate speciile 
de salvie, este o plantă perenă cu ri- 
zomi tlrîtori,cu tulpina dreaptă, ra
mificată în partea inferioară, inaltă 
de 60 cm, păroasă, cu frunze aproape 
triunghiulfere, în formă de urechiuşe. 
Florile sale sint aşezate in verticile 
pe tulpina principală. Corola este 
lungă, de culoare roşie-albăstruie. Fie
care floricică trăieşte două zile. Glan

dele nectarifere, in formă de inel, 
înconjoară ovarul, formînd pe mar
ginile inferioare o umflătură. Pină la 
formarea fructului corolele conţin pi
nă la 2 mg nectar incolor, fără miros, 
cu o concentraţie mare de zahăr, care 
variază insă după condiţiile atmosfe
rice. In verile secetoase nectarul are 
un procent de 50—80% zahăr. Produc
ţia de miere la hectar este de 300 kg, 
iar după al doilea an atinge chiar 66<) 
kg, numărul plantelor ajungînd atunci 
pînă Ia 420 milioane pe hectar iar pe 
fiecare lulpinâ găsindu-se pină la 
9 000 floricele.

înflorirea in masă durează aproape 
două luni din iunie-august. Polen are 
mai puţin. Ea se dezvoltă pe terenuri 
uscate, pe pante calcaroase, pe pir- 
loage, păşuni, izlazuri, pe lingă dru
muri şi chiar prin semănături imbu- 
ruienite. Seminţele căzute după coare- 
re germinează din toamnă, cînd plan
ta işi formează o rozelă de frunze care 
apără contra frigului tînără rădăcină; 
nu este pretenţioasă în ceea ce pri
veşte terenul, dar preferă pe cele cal
caroase. Se înmulţeşte şi prin rizomi.

In lotul apicol urechea porcului 
nu trebuie să lipsească niciodată.

Ea reacţionează favorabil la îngră
şăminte fosfo-calcice (450 kg la ha). 
In fiecare primăvară înaintea praşilei 
sc va da un ingr&şâmlnt mineral.

USTUROIUL se foloseşte în dife
rite combinaţii alimentare ale albi
nelor ca un preventiv contra infecţii
lor tubului digestiv. Cercetătorul 
B. Tonkin a găsit că usturoiul are 
fitoncidc, V.n. fiind un bun preventiv 
contra nosemozei.



V
VENINUL este secretat de glanda 

veniniferă din abdomenul albinei, in 
cantităţi variate în raport cu vlrsta 
ei şi acumulat in vezică. începind din 
ziua cclozionârii sale, albina (inără 
are o mică cantitate de venin, dar pe 
măsură ce înaintează in virstă, canti
tatea sc măreşte pină în ziua a 15-a, 
cînd atinge maximum de 0,15 mg. S-a 
calculat că in decursul vieţii o albină 
poate produce pînă la 20 mg venin. 
Cu o Înţepătură, albina secretează de 
fiecare dată cîte 0,2—0,3 mg venin.

Caracteristicile veninului. După N. 
A r t e m o v şi alţii veninul are ur
mătoarele caracteristici: greutate spe
cifică 1,131; este incolor, dens şi se 
solidifică după 20 minute în contact 
cu aerul, pierzîndu-şi prin evaporarea 
apei şi a uleiurilor volatile 70% din 
greutatea lui; gustul este înţepător, 
amărui şi corosiv; mirosul este iritant, 
datorită unei substanţe denumită Re- 
pulsinaC, care irită albineleşi le deter
mină Bă atace şi ele pe intrusul care 
le tulbură.

După cercetătorul H a n n ,  veninul 
conţine cantităţi însemnate de acid 
fosforic ce este o substanţă toxică şi 
convulsivă. Toxina cea mai însemnată 
din venin este o proteină, care alcă

tuieşte masa principală a sa, denumită 
mclitenina şi care determină contrac
ţia fibrelor musculare netede şi stria
te, blocînd transmisia impulsului ner
vos (acţiune ganglioplegică) (N. P o- 
r i a d i n). In schimb, cercetătorii 
S a n t e r  şi G r i g g s  cred că 
proteina din venin este o substanţă 
nedefinită încă dar asemănătoare în 
parte cu saponina, care este cunoscută 
ca o proteină foarte toxică. Cam la 
aceleaşi concluzii au ajuns şi cercetă
torii francezi L a n g e r şi F I  eu- 
r y, care cred că veninul esle o sapo- 
nină lipsită de substanţa azotoasă, 
asemănătoare cu veninul şerpilor, şi 
care este un derivat al iodului de felul 
triptoranului; ei au găsit că are şi acid 
fosforic, palmitic, butiric, formic. De 
asemenea, cercetătorul T e s s i e r 
susţine că neurotoxina veninului are 
doi aminoacizi bogaţi in sulf: metio- 
nina şi cislina, iar trei cercetători 
români, soţii dr. D e r e v i c i şi 
M a r c u ,  au descoperit in venin în
semnate cantităţi de histamină, care 
cauzează de fapt reacţia cutanată a 
înţepăturii acului.Cercetătorul N eu- 
m a n a găsit in venin şi fosfatidaza 
D, care este un hemolizant de natură 
încă necunoscută, dar care este capa*
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bil să lizeze hematiile. Totodată, con
ţinutul a doi fermenţi in masa veni
nului, hialuronidaza şi fosfatidaza A, 
Înlesnesc difuzarea lui în organism, 
primul dizolvlnd substanţa principală 
a ţesutului conjunctiv, iar cel de-al 
doilea ducind la descompunerea hema
tiilor şi scăderea capacităţii de coa
gulare a sîngelui. in sfirşit, alţii au 
mai găsit în venin şi unele substanţe 
grase, cit şi săruri de calciu, magne
ziu, cupru, precum şi alte elemente 
Incă necunoscute.

Cristalele de venin se dizolvă uşor 
în apă, dar sub această formă trebuie 
urgent folosit, căci işi pierde curînd 
proprietăţile. De asemenea, veninul 
este foarte sensibil la acţiunea fermen
ţilor.

Recoltarea veninului de albine. Cer
cetătorul W. Weibde a obţinut venin 
de albine pe hîrlie de filtru, depus 
acolo de albine care, intrind in stup 
prin urdiniş, au fost silite să treacă 
prinţ r-un culoar lung al unui dispozitiv 
în interiorul căruia se găsea o pedală 
care, atunci cind era apăsată de albi
ne, descărca un uşor curent electric de 
joasă frecvenţă. Albinele pentru mo
ment se opreau şi reacţionau scoţlnd 
acul din care împroşcau o cantitate 
de venin. Veninul, căzînd pe hîrtia de 
filtru, a fost extras şi folosit ulterior.

Cercetătorii de la Universitatea Bir- 
mingham au inovat un dispozitiv prac
tic pentru colectarea în mare a veni
nului, fără uciderea albinelor. El 
constă în folosirea unei foi de cauciuc 
sintetic acoperită cu o hîrtie umedă 
străbătută de fire metalice, încărcate 
cu curent electric slab. Un grup de al
bine aşezate pe acest aparat produce
o anumită cantitate de venin imediat 
ce apare curentul electric. Singurul 
efect pe care-1 are acest tratament 
asupra albinelor este că le produce 
foame, aşa că imediat ce sînt hrănite

cu miere, ele revin la starea normală 
perfectă.

Cum însă cerinţele pentru venin sub 
formă de cristale sînt din ce în ce mai 
mari, căci obţinute astfel se pot folosi 
oricînd, în diferite afecţiuni, america
nii au descoperit o metodă ca albinele 
în masă să poată da în repetate rinduri 
secreţia glandei lor veninifere, în cî- 
teva minute. Din cele relatate de cer
cetătorii M a r x  R o g e r  şi W.  
B e n t o n  A l l e n ,  aparatul se 
compune dintr-o ramă cu o suprafaţă 
plană pe care sînt Întinse sirme de 
aramă sau oţel la distanţa de 1/8 ţoii. 
Sîrmele sînt legate la pămînt şi încăr
cate alternativ. De cîte ori o albină 
vine în contact cu două fire alăturate, 
se închide circuitul electric şi ca rezul
tat albina este electrocutată (fără a-şi 
pierde viaţa). In acest moment ea 
înţeapă printr-o foaie subţire de ny- 
lon. Clnd işi retrage acul, veninul ră- 
mîne depus pe faţa inferioară a foii sau 
pe o placă de sticlă aşezată dedesubt. 
Cu o singură foaie de nylon se poate 
extrage veninul de la albinele a 10—20 
stupi. Foaia de nylon şi placa de sticlă 
sint duse în laborator, unde după 3—6 
ore veninul uscat este luat cu o lamă 
de ras. Un gram de venin uscat este 
produs de 30 000— 50 000 albine.

Soluţia pentru injecţii, după indi
caţiile cercetătorului S. P u t e k ,  se 
face în concentraţie de 0,15—0,30% 
cu adaos de procaină sau alt preparat 
anesteziant, pentru micşorarea dure
rii. Fiolele conţin 1—3 mg de soluţie. 
Doza incipientă este de 0,05 mg şi se 
măreşte treptat la 0,5 mg in interval 
de 2—5 zile. Soluţia veninului de al
bine pentru injecţii nu este stabilă, 
deoarece sub acţiunea apei se produce 
descompunerea treptată; poate să se 
menţină numai un anumit timp. Des
compunerea poale fi evitată prin pre
pararea fiolelor liofilizate, V.n.
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Veninul congelat se usucă in va
cuum, iar la folosire, mai intii se adau
gă — ca şi la penicilină — apă disti
lată sau ser fiziologic, in momentul 
aplicării tratamentului.

Deşi 9-a dovedit că veninul de al
bine este folositor penlru sănătatea 
omului, el nu trebuie considerat ca un 
panaceu în orice boală; folosirea lui 
are o arie destul de redusă şi el trebuie 
aplicat numai sub observaţia sau la 
indicaţia medicului, căci sînt persoane 
care mi-1 suportă şi au fenomene de 
şoc anafilaotic, V.n.

Veninul în terapeutica bolilor uma
ne. Veninul albinelor are substanţe ce 
folosesc omului, în doze mici, în tra
tarea diferitelor afecţiuni, aplicate 
insă cu toată prudenţa datorită toxici
tăţii lui.

A|ilicarca tratamentului cu venin; cifrvle 
indică numărul dc albine ce se aplică bolna

vului in zona respectivă

Apicultorii se obişnuiesc cu înţepă
turile albinelor cit şi cu reacţiile ce le 
produc. Locul Înţepat se înroşeşte, se 
inflamează, devine fierbinte; inflama-
I ia ţine 2 —.5 zile la persoanele neobiş
nuite, apoi lotul intră în normal.

Organismul omului are cîteva locuri 
sensibile la înţepături, cu reacţii mai 
puternice, chiar si la cei obişnuiţi; 
sînt cele de la t implă, limbă şi cea mai 
periculoasă in ochi. Locul înţepăturii, 
după scoaterea acului, se tamponează 
cu: novoraină, apă dc Javel, perclo- 
rură de fier olicinală, oţet, amoniac, 
ulei de cuişoare, sau cartofi tăiaţi felii 
şi stropiţi cu oţet, frunze de pătrunjel, 
de melisă sau de busuioc. Esenţialul 
este ca imediat să se scoată acul. < are 
se ridică de jos în sus cu unghia; dacă 
s-ar prinde cu degetele vezica, se stoar
ce în locul înţepat tot veninul din ea 
mărind astfel efectele lui dureroase; 
numai cînd înţepăturile se aplică in
tenţionat, ca tratament, acul se lasă 
pe loc pînă la 20—25 minute.

înţepătura în ochi poate duce la 
pierderea vederii, dacă nu se iau ime
diat următoarele măsuri: cu unghia 
sau <u partea groasă a unui ac mai 
lung sc mişcă lateral vezica cu venin 
pentru a o desprinde din ţesut fără 
să sc zgîrie corneea. Cu cit este mai 
repede retrasă, « u atît este mai bine; 
lotuşi stilelii ce compun acul rămin 
de obicei fixaţi in ochiul lezat şi ur
mează să fie retraşi numai de medicul 
oftalmolog, care face o incizie in cor- 
nee in zona de fixare a acului, răsfringe 
lamboul şi trage acul afară cu o pen
să, prinzindu-j de virf.

Prcîntimpinarea unor asemenea ac
cidente periculoase se face lucrînd cu 
o mască de voal prinsă la pălărie, V.n. 
Mască. Penlru evitarea înţepăturilor 
la miini, care sînt cele mai frecvente, 
se folosesc anumite soluţii cu care api
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cultorul se unge Înainte de a îneepe 
lucrul, V.n. Apifug.

Apicultorii Insă nu prea foloBeBc 
mai cu seamă soluţiile de mai bus . 
Numai persoanele care abia încep api
cultura sau vizitatorii ce vin in Btu- 
pină, este bine să se ferească de Înţe
pături, care la unii dau reacţii puter
nice, mai ales cei care suferă de anu
mite alergii in urma Înţepăturilor. 
Aceştia dacă vor să facă apicultură, 
este necesar Bă-şi pregătească organis
mul obişnuindu-1 cu toxina, lăsind în 
piele acul in fiecare zi un timp mai 
Îndelungat: prima zi numai cît atinge 
pielea şi el este retras; a doua zi 11 
lasă 1—2 secunde şi aşa mai departe 
pină clnd nu mai ara reacţiile obişnui
te care se manifestau prin vomitări, 
urticare, contracţiile glotei etc.

Folosirea veninului. Din vechime 
s-a constatat că apHerapia, deci apli
carea Înţepăturilor albinei sau a pre
paratelor rezultate din veninul albi
nelor, fac bine in multe afecţiuni. 
Prof. univ. N. A r t e m o v  găseşte 
că acţiunea veninuhii asupra organis
mului este In legături cu posibilităţile 
de protecţie ale acestuia, mai cu seamă 
prin mărirea secreţiei interne a glandei 
hipofize şi a capsulei suprarenale; în 
felul aoMta Începe o reacţie organică. 
Numai astfel se explică rezultatele 
bune tn bolile reumatice şi de alergie, 
care sint caracterizate printr-o reacţie 
anormală şi se tratează cu cortizon. 
Veninul acţionează puternic asupra 
organismului datorită acidului formic 
anii, care are acţiune bactericidă, for- 
mlnd astfel o asepsie organică.

Veninul stimulează satisfăcător sis
temul hematopoetic (care produoe glo
bulele roşii şi albe), măreşte hemoglo

bina, micşorează vlscozitatea şi coagu
larea slngelui. E l stimulează miocar

dul, normalizează tensiunea arteriali,

micşorează colesterina in slnge (N. 
A r t e m o v ) .

Alt cercetător V. T. P o r a d i n, 
arată că „veninul are o influenţă lo
cală şi generală. Acţiunea lui terapeu
tică este multilaterală. El dilată va
sele arteriale cele mai fine — capila
rele ; ca urmare a acestui fapt, veninul 
măreşte afluenţa singelui proaspăt 
spre organul bolnav, micşorează vlsco
zitatea şi coagularea sîngelui; ajută 
la mărirea forţelor dc apărare ale or
ganismului faţă de boli, micşorează 
durerile, dă o acţiune de stimulare 
asupra musculaturii mai ales asupra 
muşchilor inimii; scade tensiunea arte
rială, are o influenţă favorabilă asupra 
metabolismului micşorLnd in special 
cantitatea de coleaterină in singe, care 
joacă un rol important in dezvoltarea 
arteriosclerozei. Sub influenţa veni
nului, starea generală, somnul, pofta 
de mincare a bolnavului se Îmbunătă
ţesc şi astfel creşte puterea sa de mun
că11.

Apiterapia a dat bune rezultate In 
tratarea diferitelor afecţiuni oculare, 
cum sint cherato-conjunctivita, mio
pia intensă, iritări grave cu pierderea 
vederii pină la 0,001. In olijvica de of
talmologie de la Odesa, care are un 
renume mondial, se tratează astfel 
de afecţiuni cu Înţepături de albine.

Aceste vindecări ale afecţiunilor 
oculare cit şi a celor reumatismale şi 
artritice se pare că şi-au găsit expli
caţia In urma ceroetărilor unor sa
vanţi englezi de la Universitatea din 
Birmingham (Anglia). S-a descoperit 
de ei că in aceste afecţiuni joacă un 
mare rol proporţia reduBă de aoid hia- 
luronic care se găseşte în corpul ome
nesc In lichidul sinovial, in piele şi in 
umoarea apoasă a ochiului, in camera 
dintre cornee şi cristalin. Cind acidul 
hialuronic işi micşorează proporţia 
normală, moleculele sale devin mai
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mici, iar vîscozitatea lui obişnuită se 
pierde. In consecinţă umoarea apoasă 
din camera ochiului nu mai are com
ponenţa sa normală şi provoacă dife
rite manifestări care merg pină la 
orbire.

Cercetătorii englezi au stabilit că 
veninul de albine conţine o enzimă 
din categoria liosomelor, care are acţiu
ne de restabilire a componenţei ini
ţiale a acidului hialuronic; la fel arti
culaţia bolnavă işi recapătă funcţio
narea normală, căci lichidul sinovial 
devine la fel de vîscos ca cel al omului 
sănătos, iar ungerea acestor articulaţii 
se face normal.

In afecţiunile nervoase veninul dă 
bune rezultate. Explicaţia acestora o 
dă cercetătorul dr. S a  i n e :  „Ve
ninul scade instabilitatea diferitelor 
părţi ale sistemului nervos central. 
Aplicind veninul de albine se demon
strează între altele faptul că unul din 
cimpurile sale de acţiune este forma
ţiunea reticulară a corpului cerebral".

Cercetătorii K e l m a n  şi F i s- 
k o v au tratat în clinică 1 302 bol
navi de diferite afecţiuni cu venin de 
albine extras separat, aşa cum se va 
vedea mai departe, obţin ind rezultate 
bune in proporţie de 86,6%. Trata
mentul reumatismului Be practică pe 
scară întinsă cu veninul de albine. 
Reumatismele simple ori poliarticu
lare, sciatice învechite şi alte forme, 
lumbago şi spondiloze rebele la alte 
tratamente, se vindecă în cea mai 
mare parte prin apiterapie, lulndu-se 
totodată măsuri ca obişnuita infecţie 
organică să fie Înlăturată.

Şi medicii din Canada şi S.U.A. fac 
in mod curent tratamente apiterapice, 
mai cu seamă în bolile artritice şi reu
matice. E i susţin că acest tratament 
..uşurează dizolvarea depozitelor sub
stanţelor minerale ce îngreuiază func
ţionarea normală a articulaţiilor. Tot

odată el corectează starea generală a 
sănătăţii pacientului, vindecind mala
diile secundare, indiferent dacă sînt 
sau nu legate aparent de artritism.

„Cauzele artritismului se datoresc: 
unei circulaţii sanguine insuficiente 
datorită lipsei de exerciţii şi mişcare, 
care duc la incompleta oxidare,iar 
apărarea generală a organismului esle 
slăbită; unei boli infecţioase, ale cărei 
toxine se localizează pe articulaţii; 
unei coagulări prea repezi a sîngelui
— aşa-numita hemogliaza — provoca
tă de consumul unor alimente lipsite- 
de săruri minerale (cum este piinea 
albă)“ (S a in e ). Ei au ajuns la con
cluzia că artritele şi reumatismele 
nu sint boli ca atare, ci simptomele 
locale ale tulburărilor generale ale or
ganismului. Veninul, prin el, conţine 
un factor de penetraţie care acţionează 
asupra glandei hipofize şi a glandelor 
suprarenale, mărind apărarea organis
mului" (Sa ine) .

Incepulul aplicării unui tratament 
cu venin de albine se face în prima zi 
cu o albină a cărui ac se lasă pe loc 
numai cileva secunde; a doua zi se 
aplică tot numai o albină dar acul 
rămîne pe loc cîteva minute. Medicul 
examinează nu numai semnele apa
rente ale reacţiei înţepăturilor, ci dă 
la analiză urina pentru a vedea dacă 
in ea nu au apărut urme de zahăr sau 
albumină. In caz negativ, tratamen
tul începe.

Aplicarea tratamentului se face zil
nic, după două metode: ori un 
tratament direct prin aplicarea albi
nelor în apropierea şi în jurul locului 
dureros, sau indirect, aplicind accie 
albinelor pe anumite părţi ale corpu
lui care au o sensibilitate mai mică 
faţă de usturimea ce o dă veninul, 

înainte de aplicarea acelor, locul se 
şterge cu un tampon de vată cu apă
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şi săpun; niciodată cu alcool. Circui
tul sanguin ia veninul şi-l duce acolo 
unde organismul are mai multă nevoie 
(N. A r t e m o v ) .

In metoda a doua, susţinută de dr. 
N. I o i r i ş ,  se aplică înţepăturile 
albinelor pe braţ, de la umăr la col, şi 
din regiunea inghinală pină la ge
nunchi. Se începe în prima zi cu aplica
ţia unei albine la umărul sting; a doua 
zi se aplică două albine la umărul 
drept; a treia zi se fac trei înţepă
turi în coapsa dreaptă ş.a.m.d., deci 
Sn circuit pînă in ziua a zecea, cind se 
aplică zece înţepături în locul respec
tiv. Apoi se face pauză, reîncepînd tra
tamentul pe incă 50 zile, în care se 
aplică în fiecare zi numai cîte trei al
bine, tot în circuit, după aceeaşi 
schemă. In felul acesta tralamenlul 
este de durată, cu aplicaţii de albine 
timp de 64 zile, cu cele patru zile de 
pauză, in care bolnavul primeşte in 
total aplicaţia a 205 albine.

VÎSTUL, pe cît este de binefăcă
tor în natură prin schimburile de aer 
încăvcat cu vapori care, condensaţi 
cad pe pămint sub formă de ploaie 
pentru întreţinerea vieţii plantelor şi 
animalelor, pe atît de stînjenitor este 
pentru buna vieţuire a albinelor.

In  toate anotimpurile vin tul influ
enţează nefavorabil viaţa comunităţii 
din stup: în primăvară, frinează dez
voltarea coloniei; în vară, prin stin- 
jenirea culesului şi exagerata deshi
dratare a florilor şi a nectarului ce nu 
poate fi pompat din potire de albinele 
culegătoare; în iarnă, prin coborîrea 
temperaturii in afară şi in stup, care 
impune coloniei un exagerat consum 
de hrană. Intr-adevăr, în primăverile 
reci,vîntul intensifică aceste răceli, 
pătrunde prin urdiniş in stup, sileşte 
albinele să stea inactive, sau cînd ele 
sint nevoite să iasă afară după apă atît

de necesară puietului, se prăpădesc cu 
sutele. Cercetătorul Layens, cintărind 
regulat albinele stupilor, a constatai 
că o colonie a pierdut într-o zi rece 
de primăvară pină la 3 000 albine. 
Dacă ne gindim că apicultorul con
sideră că o colonie este bună cînd are 
în primăvară 2 kg albină, se înţelege 
uşor ce consecinţe grave pot urma cînd 
numai într-o singură zi rea, o colonie 
pierde o şesime din populaţia eil 

K o v a I e v susţine, de asemenea, 
că vintul de primăvară ar fi cauza fri- 
nării creşterii coloniei, precum şi a 
pierderilor mari de albine Intr-un 
astfel de sezon. In primăvară nimic nu 
ajută la dezvoltarea cuibului mai mult 
decit polenul proaspăt; or este bine 
cunoscut că pe vînt albinele nu-1 pot 
culege. Cînd intensitatea lui ajunge 
la 32—34 km/oră, nici o albină nu mai 
iese afară la cules de polen sau să aducă 
apă pentru hrana puietului. Din cele 
mai tinere care se încumetă să o facă, 
multe pier chiar în pragul stupului, 
căci izbite de vînt, cad pe pămint sub 
scindura de zbor de unde, obosite şi

Apărător contra vîntului la controlul stupu
lui
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prinse de frig, nu mai au putere eu 
urce in stup şi mor curind.

De făcut o revizie la stupi pe o zi 
vintoasă nici nu poate fi vorba. To
tuşi in cele din urmă, dacă stuparul 
trebuie să o facă el foloseşte cortul 
protector, V.n, sau, în cel mai rău caz, 
cercetează colonia după un panou 
înalt, şi destul de lat, sprijinit pe 
proptele, ce se pune în partea de unde 
bate vintul, ca să nu răcească cuibul 
deschis.

Corectivul acestor situaţii nefavo
rabile este adăpostirea în primăvară 
a stupilor de vînturi. Ei sint atunci 
duşi In pădure, care constituie cel mai 
sigur şi bun adăpost.

Iarna, dacă stupii nu sînt adăpostiţi, 
vintul le poate face mult rău, căci în 
zilele cu soare dar cu vint albinele nu 
pot ieşi să-şi facă zborul de curăţire, 
iar cind mai este şi ger, vintul 
măreşte acţiunea lui dăunătoare. Un 
ger de — 12°C cu vint, ce are o viteză 
numai de 12—15 m/s este mai greu 
de suportat de organism, decit un ger 
de —27°C fără vint. V.n. Iernarea 
albinelor.

Acţiunea nefavorabilă a vintului, 
iarna, primăvara şi toamna, Be evită 
aşezînd stupii la adăpostul unor clă-

Yestibul de control la urdiaiş flcut din 
■gratie de slrmfi pentru verificarea acceptării 
sau nu a unei mătei nou introdusă In colonie: 
I — s tupu l ;  2 — vesli liu l de control;  3 — urd i
nişul s tu pu lu i  complet InchiJ  spre m a rg in i :  
\ -iclncjur.i dc zbor a s tupu lu i

Verbina

diri, perdele protectoare, ori (inîndu-i 
în „cojoc4- individual, închizînd urdi
nişurile un timp limitat, sau prote- 
jîndu-le.

VERBINA, aporiei, măturiţă, Ver- 
benu officinalis L. esle o plantă er
bacee din familia Verbenaceae, cu 
tulpina patrunghiulară, dreaptă, rami
ficată In partea ei superioară şi cu 
frunzele opuse pe ramuri răsfirate. Ea 
creşte de la 30 —60 cm. Planta are 
flori mici roşietice-liliachii, în formă 
de spic filiform, ou o corolă In formă de 
farfurioară cu margini cu cinci vîrfuri; 
planta înfloreşte din iulie-august. 
Creşte prin locuri necultivate pe tlngă 
drumuri, ziduri, dărlmături etc. Are 
nectar şi polen abundent.

VEHIGARIU — Arţar tătăresc. V.n. 
Arţar.

VESTIBULUL DE CONTROL este un mic 
dispozitiv foarte practic cu care se 
controlează daoă matca dată unei
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colonii orfane este primită sau a fost 
ucisă de albinele acelei colonii.

Este construit dintr-o fişie de gratie 
Hannemann, lungă de 20 cm, şi lată 
de 8 cm, care se îndoaie în unghi drept
— caunvinclu — avind ficcare latură 
o Înălţime de 40 mm. La cele două ca
pete marginale ale vinciului se fixează 
două pătrate de placaj de 40/40 mm, 
de care este fixată prin cuişoare gratia 
In vinclu. Cind se introduce în colonie 
o matcă nouă, dispozitivul se fixează 
în faţa urdinişului, silind albinele 
timp de două zile să treacă la intrare şi 
la ieşire prin zăbrelele lui. Dacă insă 
matca va fi ucisă cadavrul său va fi 
luat de albine pentru a fi dus pe scin
dura de zbor, dar neputîndu-1 trece 
prin gratie, apicultorul il va găsi 
acolo a doua zi şi ia măsurile necesare.

VOPSIREA STUPILOR şi chituirea 
lor este o operaţie absolut necesară, 
care se repetă o dată la 4—5 ani, în- 
trebuinţtndu-se ulei de bună calitate 
dublu fiert.

Vopsirea in culori variate este de 
preferat, căci albinele se pol orienta 
mai bine în prÎBacS. Culorile distinse 
de albine sînt: albul, galbenul, albas
trul şi verdele-albăstrui.

Culoarea albă este bună pentru 
vară căci răsfrlnge rarele solare, însă 
pentru primăvara culorile închise apli
cate peretelui frontal absorb razele

soarelui, încălzind interiorul stupului, 
iar cuibul se dezvoltă bine. In acest 
anotimp stupii sint aşezaţi cu peretele 
frontal spre sud. Începînd de la mijlo
cul lunii mai, ei sint întorşi cu urdi
nişul spre apus sau răsărit — cu pere
tele vopsit in alb.

Operaţia de chituire şi vopsire se 
face numai cînd temperatura exte
rioară este de cel puţin +17 C; cu 
cit este mai cald şi soare, cu atit lu
crarea se face in condiţii mai bune. 
Pe timp noros şi mai ales pe ploaie, 
lucrarea se opreşte, dacă ea nu se 
execută sub adăpost.

După ce chitul s-a uscat bine, se 
freacă cu glaBpapir, care înlătură aspe
rităţile rămase, după care se dă un 
uşor grund. Vopsitul se face de două 
ori, lăsind de fiecare dată ca vopseaua 
dată inainte să 6e usuce perfect; altfel 
ea se va coji, iar mai tîrziu va cădea. 
Cînd uscarea se face la soare şi nu in 
interior, vopseaua va fi mai durabilă.

Parafinarea stupilor este o operaţie 
foarte economică, insă aceştia pierd 
din permeabilitatea care le este atit de 
necesară pentru buna vieţuire a colo
niei în timpul iernii. In plus, în zilele 
prea fierbinţi de vară, parafina din ţe
suturi iese la suprafaţă, iar stupii nu 
pot fi mlnuiţi deoarece se ia pe m iini; 
spre seară insă fibrele scindurii reab- 
sorb parafina.



z
ZAHĂR. Albinele folosesc zaharurile 

pe care le găsesc In natură pentru pro
priile lor nevoi organice, după ce le-au 
transformat in zaharuri mai simple şi 
mai Uşot digestibile. Sub această formă 
ele pătrund in singe, în hemolimfă, 
unde le găsim ca glucoză. Acest zahăr 
simplu este un element energetic de 
prim cirdin, care susţine eforturile 
musculare şi vitale, ajutînd la arderile 
organice şi in metabolismul alimen
telor. La albina adultă glucoza din 
singe variază între 32—112% în ra
port de vîrsta insectei.

Albinele găsesc zahărul în natură 
sub diferite forme dar nu-1 recoltează 
decit dacă are o componenţă de zahăr 
peste 8%. Cînd insă în oimp ele nu 
mai găsesc resurse bogate, iar neclar 
este puţin, le interesează şi un nectar 
cu un conţinut mai mic de zahăr.

Sint unele zaharuri pe care deşi ele 
le iau, le aduc in stup, le prelucrează şi 
le depozitează, dar care avînd un bagaj 
de substanţe minerale şi săruri in pro
porţii prea mari, aşa cum esle mana 
eliminată de puricii frunzelor nu le 
sînt totdeauna de folos V.n. Leca- 
niile. Ba din contră, uneori, consumată 
in timpul iernii, mierea de mană deter
mină apariţia diareei, preludiul obiş

nuit al unor afecţiuni mai grave, ca 
toxicoza, nosemnoza etc. V.n. Mierea 
de mană,Diaree, Nosemoză. Zaharurile 
din mană cer albinelor prelucrătoare 
doze mari de fermenţi — enzime şi 
invertază. Cum organismul le prepară 
din vitaminele şi album inele acumu
late în ţesuturi, lucrarea epuizeazăal- 
binele, le uzează, le cere un mare 
consum de energie, le scurtează viaţa.

Chiar şi zahărul industrial sub formă 
de sirop sau zahăr cristale (tos), pe 
care stuparii îl dau albinelor ca să le 
stimuleze sau să le completeze rezer
vele dc miere in faguri pentru iernare, 
le cere mari eforturi organice pentru 
producerea enzimelor necesare trans
formării lui în zaharuri mai asimila
bile. Cercetătorul Melniciuk a stabi
lit că zaharoza din Birop necesită 12 
zile de mari eforturi pentru transfor
marea ei In zaharuri digestibile — glu
coză şi fructoză. Efortul organic al 
albinelor prelucrătoare va fi cu atit 
mai mare, cu cît concentraţia de zahăr 
în Birop este mai ridicată. Cel care 
convine mai bine albinelor este siro
pul în proporţii de 55—60% zahăr.

Neclarul produs în potirul florii Bau 
în afara ei, ca şi orice fel de substanţe, 
dulci, pentru a le afla valoarea lor în
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zahăr, se măsoară cu anumite aparate 
din care cel mai la tndemlnă apicul
torilor esle refractometrul de cîmp. 
Felul de lucru cu acest aparat simplu 
este următorul: cu un vas capilar foarte 
fin se suge nectarul din potirul florii: 
el se suflă apoi pe prisma refract ome- 
trului şi astfel se determină concen
traţia de zahăr. Pentru a cunoaşte va
loarea in zahăr a florii respective, 
determinarea se face în trei reprize: la 
Începutul înfloririi, apoi cind înflori
rea este în toi şi încă o dată la sfirşitul 
ei. Măsurarea concentraţiei nectarului 
şi valoarea lui in zahăr se măsoară mai 
precis în laborator de către cercetătorii 
specialişti, folosind diferite metode 
dintre care cea mai uzitată este metoda 
Hagedorn-Jensen, cind produsul se exa
minează la sfirşit şi cu balanţa de tor
siune.

ZANDER E. 1865—1957, cercetător 
german, cunoscut in apicultura mon
dială ca unul care a adus servicii atît 
în combaterea bolilor molipsitoare, cît 
şi in tehnica apicolă. El este descope
ritorul parazitului Nosema apis Zan- 
der.

ZBORUL ALBINEI este o acţiune pe 
care o Îndeplinesc cele două perechi 
de aripi cu care natura a înzestrat-o 
ca să-şi poată agonisi hrana ei proprie, 
dar mai ales pentru colonie. Folo
sirea aripilor la zbor ele o pot face nu
mai după ce au trecut cel puţin şase 
zile de la eclozionare, în care timp 
aripile se Întăresc, devin rigide şi pot 
vibra cu o frecvenţă de 250 Hz.

Albina işi mişcă aripile sub acţi
unea mai multor muşchi. Cei mai im
portanţi sint muşchii indirecţi care 
sint lungi, foarte puternici şi ocupă 
aproape întreaga cavitate toracică.

Muşchii direcţi, de lungime mijlo
cie, care acţionează asupra celei de-a

treia articulaţie de la rădăcina ari
pilor, determină desfacerea aripilor 
la plecare şi slrîngerea lor la încetarea 
zborului. Pentru orientarea albinei în 
zbor şi înclinarea planului celor două 
aripi, lucrează nişte muşchi mici 
aşezaţi la prima articulaţie de la rădă
cina aripilor. Pentru zbor cele patru 
aripi ale albinei se prind — cele mari 
in cele mici — două cîte două, cu 
ajutorul unor răsfringeri marginale şi 
cirlige, cind se îmbină şi formează 
împreună două planuri întinse. V.n. 
Albina, aripa.

Rol însemnat în acţiunea de zbor 
mai au şi antenele albinei. In interio
rul lor se află un aparat senzorial ce 
stă în directă legătură cu creierul, de
numit aparatul lui Johnston. El trans
mite creierului excitaţia vitezei curen
ţilor de aer în t iIn iţi in zbor de albină 
şi a rezistentei pe care o exercită asu
pra ei, pe care trebuie s-o învingă. 
In raport de această rezistenţă, albi
na măreşte sau micşorează unghiul de 
înclinaţie al antenelor şi reglează 
impulsul muşchilor care exercită miş
cările aripilor cu o intensitate mai mare 
sau mai mică, după nevoie, cît şi di
recţia zborului.

Zumzetul ce-1 fac albinele zburătoa 
re se datoreşte vibraţiilor aripilor care 
au 120—480 bătăi pe secundă. Con
comitent, aerul de respirat, ce iese 
prin stigmate dă o anumită tonalitate 
zumzetului, mai ascuţit şi subţire sau 
mai coborîl şi gros, după viteza cu 
cu care el trece prin aceste orificii, 
în raport cu efortul muscular cerut 
de aripi.

Aerul acumulat in sacii traheeni 
înainte ca albina să-şi ia zborul, o 
ajută să-şi modifice greutatea sa spe
cifică, o face mai uşoară ca să se poată 
inălţa. Sacii traheeni au o capacitate 
de acumulare care Îngăduie un zbor 
neîntrerupt de 15—20 minute. La
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coborire in faţa stupului, sau la aşe
zarea pe floarea din care albina ur
mează să recolteze nectarul, sacii 
traheeni se golesc de aer şi albina işi 
recapătă greutatea ei normală. Pentru 
reinâiţarea de pe floare, albina işi 
recapătă greutatea ei normală. Pen
tru reînălţarea de pe floare, albina 
işi umple din nou cu aer sacii traheeni 
şi poate zbura.

Se intimplă adesea, mai ales in 
timpul culesului mare cind zborul a 
fost obositor, ca albinele care vin din 
depărtare să cadă direct pe pămînt in 
faţa stupului. Ele rămin acolo citva 
timp, pină-şi reiau zborul. Această 
pauză prelungită se datoreşle faptu
lui că încărcătura mare de nectar din 
guşă comprimă mult sacii traheeni din 
bdomen, care se reincarcă apoi cu 

aer cu oarecare greutate şi insuficient, 
penlru a modifica greutatea ei speci
fică.

Acţiunea zborului, prin el insuşi, 
implică un mare consum de energie pe 
care albinele şi-l satisfac folosind mie
rea din guşă, miere pe care o iau la 
plecare spre cimpulde recoltare. Can
titatea ce o depozitează in guşă este 
în directă legătură cu distanţa pină 
la locul de cules. Cind aceasta este de 
500 m, încărcătura guşei este de 
1,610 mg; la 1 000 m este de 2,200 mg, 
la i  500 m este de 4,131 mg (Istomina). 
Din aoeastă miere, prin disociaţie, 
se alege separat glucoza ce trece di
rect in hemolimfă (singe), unde se 
conoentrează in proporţie maximă de 
2,6% din care poate consuma pentru 
zbor pînă ce proporţia coboară la 1%. 
Atunci o nouă doză de glucoză comple
tează proporţia maximă şi zborul con
tinuă. Cind totuşi rezerva din hemolim- 
fă este aproape epuizată, iar albina nu 
găseşte în cimp neclar proaspăt ca 
să-şi satisfacă nevoia organică dc ener
gie pentru zbor, ea face apel la mica

rezervă de glicogen acumulat în ţe
suturi, reeervă care nu este mai mare 
ca 2 mg. In corpul albinei glicogenul 
se transformă in glucoză, cînd st& în 
repaus, puţind apoi să se înapoieze la 
stup.

Atunci cind locul de cules eBte prea 
departe, albina consumă cu ebo- 
rul nu numai ce a luat în guşă din 
stup, dar chiar şi din nectarul acumu
lat. De pildă: s-a constatat că la un 
zbor de 8 km departe de stup, albina 
consumă toată rezerva de glucoeă cît 
şi întreaga acumulare de nectar din 
guşă, iar cind ajunge la stup ea tre
buie să se alimenteze cu miere din 
faguri. Deci zborul depărtat este o 
pagubă pentru comunitatea stupului 
cit şi pentru slupar.

in anii cu recolte abundente, la 
masive melifere, albinele culegătoare 
nu zboară mai departe de 400—500 m, 
de la stup. In schimb atunci cînd 
împrejurările sini vitrege şi ele nu gă
sesc in preajma stupinii cules destul, 
işi extind raza de acţiune pină la
3,5 km. Acest zbor îndepărtat nu-1 fac 
decil coloniile care au simţul mirosu
lui mai dezvoltat, şi aceasta consti
tuie una din caracteristicile de selec
ţie. Rasa noastră Carpatină zboară la 
depărtări mult mai mari faţă de ceea 
ce a constatat cercetătorul englez G. T. 
B ii t le r, care dă ca rază maximă de 
cercetare 2,5 km de la stup. Autorul a 
urmărit in 1937 timp de două săptă- 
mini zborul albinelor sale la un cimp 
dc rapiţă ce era situat la 4,200 km.

tn tot cazul, consumul rezervei de 
miere din guşă la orice fel de zbor este 
în directă legătură cu distanţa şi im
pedimentele ce lc ini Uneşte albina in 
zbor. Chiar ^i la distanţe mici ean- 
sumul este ridicat atunci cind intîm- 
pină rezistenţa mare a uaui vint po
trivnic, de aceea, in atare situaţieiho- 
rul ei este cît mai la suprafaţa pămki-
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tului, căci acolo curenţii slntmai slabi. 
Atunci albinele caută adăpostul unei 
cute de teren sau al unei plantaţii, 
păduri sau lan cu culturi inalte, ca Bă 
Înlăture greutatea de înfruntare a 
vlntului.

De altfel albinele, la înapoiere spre 
stup, fac o mare economie de consum 
al energiei; ele aleg întotdeauna dru
mul cel mai scurt posibil spre stup, 
orientîndu-Be după poziţia soarelui cu 
unghiul ce-1 fac razele acestuia faţă 
de locul stupului, reperat ţi bine me
morat pentru care au reflexe stabile.

La un vînt cu o viteză de 10—20 m 
pe secundă, albinele nici nu pol zbura 
şi preferă să stea in slup, sau dacă le 
prinde pe afară în cîmp, stau adăpos
tite sub buruieni. Numai cind vintul 
este slab cel mult pînă la 5 m/s albi
nele zboară cu viteză normală.

Viteza cu care ele fac zborurile este 
în raport de: atractivitatea ce cimpul 
de cules o exercită asupra lor; de dis
tanţa ce o au de parcurs la dus şi la 
Întors; de Încărcătura ce o duc la 
stup, de calitatea nectarului acumu
lat în guşi, care are mai multă sau mai 
puţină glucoză pentru asimilat chiar 
în zbor; de starea fiziologică a albine
lor respective, bătrîne, tinere sau cu 
paraziţi de nosemoză; de puterea 
coloniilor. In medie se consideră 
că la Inapoirea spre slup cu polen 
sau nectar viteza de zbor este de 
20—30 km /oră (440 bătăi de aripi pe 
secundă).

Un clmp ce oferă albinelor un cules 
bogat îndeamnă albinele să se gră
bească. S-a calculat de cercetători şi 
s-a stabilit că, la un cules distanţat 
numai la 100 m de stupină, albinele 
zboară cu o viteză aproape de 8 m/s, 
iar cind se înapoiază cu încărcătura 
in guşe sau în coşuleţe, aceeaşi dis
tanţă o parcurg cu 6,5 m/s. Un zbor 
la 500 m îl fac cu o viteză mult mic

şorată, care este intre 0,384 m/s pină 
la cel mult 1,5 m/s.

In afară de distanţă, mai contează 
la viteza de zbor, şi anotimpul in care 
albinele îşi duc această muncă. De 
pildă in primăvară şi în toamnă încăr
cătura de polen nu este mai mare ca 
8—9 mg, pe cind in vară albinele 
încarcă coşuleţele pînă la 12 mg, dec» 
şi viteza va fi mai redusă.

Starea fiziologică a culegătoarelor 
şi puterea coloniilor din prisacă se 
resimte in zbor, căci cele bătrîne şi cu 
aripile zdrenţuite vor face un zbor 
încet şi anevoios, faţă de cele tinere 
cu aripile întregi, albine pline de 
energie, care duc şi încărcături mai 
grele.

De asemenea, cele care au in orga
nismul lor anumiţi paraziţi, cum este 
cel al nosemozei, vor face zboruri mai 
puţin active decît ccle sănătoase. 
Totuşi pentru cele dinţii, zborul este 
un mijloc de asanare cel puţin parţial 
şi binefăcător. Intr-adevăr este cu
noscut că acest parazit, V.n. Nose- 
moza, nu se poate dezvolta la o tem
peratură de peste 37°C, iar el îşi În
trerupe ciclul evolutiv în timpul acti 
vităţii de zbor a albinelor, care urcă 
temperatura lor corporală pînă Iu 
42,5—44°C, temperatură care anihi
lează puterea de proliferare a spori- 
lor. Totodată în răgazurile cit para
zitul nu activează, ţesuturile epiteli
ale ale intestinului unde ei îşi fac 
sălaş se regenerează repede, iar o se
rie dc paraziţi sint eliminaţi in zbor o 
dală cu reziduurile al imenlare din pun
ga rectală. Deci zborul la albinele in
festate este binefăcător căci pot după 
aceea să-şi continue o relativă activi
tate in slup.

Activitatea de zbor este mult micşo
rată in zilele cu temperaturi scăzute, 
ştiut fiind că albinele pleacă la cules> 
la cel puţin 10°C. Este drept că sint
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şi rase de albine — cum este cea cau
caziană sură de munte — care Încep 
activitatea de zbor chiar la 6—7°C. To
tuşi şi In aceste zile reci, coloniile pu
ternice trimit afară un Însemnat nu
măr de albine, In special pe cele cără- 
toare de apă, pe cind la urdinişurile 
stupilor slabi nu se observă nici o 
activitate. Deci activitatea de zbor 
este în legătură şi cu puterea colonii
lor din prisacă.

După observaţiile cercetătorilor, co
loniile puternice îşi reţin în stup o 
rezervă de zbor, constituită din albine 
tinere ajunse la maturitatea de zbor, 
ce rămin biologic tinere indiferent de 
vlrsta lor reală şi pe care le pun la 
lucru intens numai atunci cind apare 
marele cules. Zborul acestor colonii 
este atunci foarte activ, iar producţia 
lor este mult superioară.

Variaţia In activitatea de zbor a 
coloniilor se observă chiar In cursul 
unei zile de cules: dimineaţa zborul 
este mult mai activ ca cel de după 
amiază. Apoi chiar starea timpului 
are o Însemnată influenţă asupra acti
vităţii de zbor a albinelor.

Numărul zborurilor In diferite ano
timpuri are o variaţie însemnată, de 
pildă: în luna martie albinele încep 
lucrul abia cind temperatura atinge 
16°C, iar In aprilie la 11 —12°C şi 
cînd timpul este noros zborurile încep 
abia la 14-16°C.

Obişnuit albinele nu fac mai mult 
de 8—9 zboruri pe zi. Cele născute In 
toamnă rar dacă mai pot face In pri
măvară 40—45 zboruri pînă la sflrşi- 
tu l vieţii lor, pe cînd cele născute In 
iarnă sau primăvară pot atinge cel 
mult 65—70 zboruri In viaţa lor. Cer
cetătorul Armbruster a observat că 
albinele din ţara lui, care nu prea 
«ste Însorită, abia fac 5—6 zboruri 
pe zi şi consideră că o albină culegă
toare este uzată după 35 zboruri.

S-ar părea că această cifră este prea 
mică; totuşi s-a stabilit că In riaedie 
albinele folosesc in zborul de cules 
25—35 minute dus şi Întors, dar ele 
stau In stup apoi după fiecare zbor 
30—70 minute, fie pentru odihnă, 
fie pentru alte munci. Cercetătorul 
Lundi a observat că albinele Îşi pe
trec mai mult timp în interiorul stu
pului decît în zboruri propriu-zise, 
observaţie confirmată apoi şi de prof. 
Remy Ckauvin. Tot el a observat că 
zborurile de dimineaţă şi Beară au o 
durată mai mică decit cele de la amia
ză.

In sfirşit, In viaţa unei colonii, stu
parul are ocazia să observe de-a lungul 
unui an, o serie de manifestări legate 
de activitatea de zbor a albinelor sale, 
care sint in directă legătură cu anu
mite schimbări intervenite în colec
tivitatea fiecărui stup şi cu nevoile ce 
le are fiecare.

De pildă, în primele zile ale primă
verii, albinele ies grăbite la soare şi 
işi golesc intestinele Încărcate cu feca
lele acumulate In decursul iernii. 
Este un zbor care nu depăşeşte o rază 
mai mare de 120—150 m In afara stu
pinei. Apicultorul denumeşte acest 
zbor, zbor de curăţare, de defecare.

Clnd albinele au iernat ffiră să aibă 
ocazia să facă zbor de curăţare, apicul
torul le sileşte să-l facă, iar denu
mirea lui este zbor forţat de iarnă. 
V.n. Diaree.

Clnd reînnoirea permanentă a gene
raţiilor se succede In raport de extin
derea puietului mătcii, aproape zil
nic stuparul observă o vie activitate 
în faţa urdinişurilor majorităţii stu
pilor la orele de amiază; albinele zboa
ră legănat, fără să se depărteze prea 
mult de stup şi numai cu capul Întors 
spre urdinişul stupului lor. Apoi se 
Înalţă ceva mai s u b , făclnd un zbor In 
cercuri şi In spirale, din ce tn ce mai
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largi, Stuparul denumeşte această ma
nifestare zbor de recunoaştere al tine
relor albine ce ies pentru prima dată 
din stupul lor şi vor să-şi memoreze 
bine poziţia lui in stupină.

Cind stuparului i se Încredinţează 
sarcina să organizeze stupina pentru 
polenizarea culturilor entomofile folo
sind metoda dresajului, V.n., albi
nele, fac un zbor dirijat. Acest fel 
de zbor se bazează pe fiziologia activi
tăţii nervoase şi a reflexelor condiţi
onate.

Cînd vine timpul roitului, albinele 
ies năvalnic prin urdiniş, impinzesc 
prisaca cu un zumzet puternic, fă- 
cînd zboruri aprige, repezite, in oco
luri mari de 30—40 m în jurul stupu
lui, iar clnd apare matca se aciuiază 
la umbra unui pom, aşezate în cior
chine. Este zborul roiştei, precedat de 
zborul cercetaşelor care, atunci cind 
găsesc un loc bun, ii dau llrcoale, îl 
pregătesc şi zboară apoi spre stup, 
memorizîndu-şi puncte de reper ca să 
conducă viitorul roi spre locul noii 
aşezări.

ZBURĂTOARE, roşcove, răchiţica, 
iarba Sf. Ion, Epilobium angus- 
tifolium L. sau Chamaenererium angus- 
tifolium L. plantă perenă vivace din 
familia Oenotheraceae, are rădăcini cu 
rizomi, tulpina Înaltă de 0,60—1,25 m, 
fără peri, uneori de culoare roşieti- 
că. Frunzele sint asemănătoare cu 
cele ale sălciei, pe partea lor interi
oară puţin cenuşii; unele plante au 
dosul frunzelor verde-albăstrui. Flo
rile sînt roşii-purpurii, Înşirate pină 
la virf şi Înflorind pe rtnd; fiecare 
floricică durează 2 zile, iar Înfloritul 
ţine 35—40 zile; pe aceeaşi tulpină se 
găBesc muguri, flori şi seminţe aproape 
de maturitate.

Dă mult nectar, intre 12—15 mg 
de floare, care are o concentraţie med ie

Zmcur

în zahăr de 44%. Produce 500—600 kg 
miere la ha, dar producţia este foarte 
nesigură, căci adeseori planta suferă 
de atacul unor musculiţe care-şi de
pun ouăle în potirul florilor, iar lar
vele lor neliniştesc atît de mult albi
nele la culesul nectarului îneît re
nunţă să-l mai adune.

Mierea de zburătoare este de culoare 
deschisă, foarte gustoasă şî cristali
zează repede.

ZMEURUL, rug de munte, zme- 
urar, Rubus idaeus L. — arbust din 
familia Rosaceae, cu tulpini înalte de 
1—2 m care se arcuiesc la vîrf, avind 
ghimpi drepţi; frunzele sint alterne, 
dinţate, tripartite, penate, păroase 
dedesubt, cu flori panicule în cinci 
petale ce stau cu faţa in jos ferite de 
apa ploilor. Are un nectar abundent, 
9,75 mg, cu o concentraţie de 63% 
zahăr. Producţia la hectar este în ju 
rul a 50—100 kg miere sau chiar mai 
mult, care este constantă. Este cea 
mai sigură plantă nectariferă, care nu 
dă greş. Clnd sint condiţii favorabile 
de zbor pentru albine, există şi cules. 
Este deci o plantă perfect aclimati
zată condiţiilor aspre de la munte. Nu
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mai in anii ou zile prea reci şi plo
ioase, albinele nu pot să culeagă, 
deşi florile au nectar. Media obţinută 
de stuparii din regiunile de munte de 
la zmeur este de 20 kg de stup. A lbi
nele culeg de la zmeur ţi mult polen. 
Dat fiind că el urmeaxft la. Înflorit du
pă salcim, se poate organisa ui*stupă- 
ril pastoral rentabil de la aceste două 
resurse de nectar, făctnd la poalele 
muntelui culesul de la salcim şi ur-

clnd apoi la zmeuriş. Durata produc
ţiei de nectar la zmeur este de 15 zile, 
după care, stuparul urclnd stupina şi 
mai bub pe munte, la cîteva sute de 
metri altitudine, poate prinde şi cu
lesul al doilea de la zmeură.

Zmeurul, in plantaţiile din jurul 
oraşului Bucureşti, nu are aceeaşi 
producţie nectariferă. Totuşi albinele 
pot să-şi formeze o rezervă bună de 
miere, calitativ valoroasă.



Î n c h e i e r i :

Editura Agro-Silvică, tipărind prezenta lucrare, încununează 

activitatea de popularizare a cunoştinţelor dc apicultura ale auto

rului Const. L. Hristea, astăzi ajuns la o vîrstă înaintată, aproape 

trei sferturi de veac. Const. L. Hristea a publicat prima lucrare 

în 1934 şi de atunci, a continuat să fie un neobosit îndrumător al 

apiculturii de la noi, publicînd numeroase lucrări de valoare.

Lucrarea sa de căpetenie „Stupăritul" (1936) a primit consacrarea 

Academiei Române, iar cu ocazia Congresului International de Api- 

cultură de la Paris din 1937, ea a fost distinsă cu medalia de aur 

şi diploma de onoare.

Savantul român, acad. D. Voinov, în raportul său la premierea 

acestei lucrări, scria : ...„avem de a face cm o lucrare serioasă, care 

este nu numai rodul unei îndelungate experienţe, dar fi al unui spirit 

critic, care şi-a închinat întreaga viaţă, cu pasiune, studiului obi

ceiurilor acestor fiinţe interesante. Din felul povestirii diferitelor 

clipe din viaţa stupului se simte îndată omul îndrăgostit de natură 

ţi de meseria lui"...

După treizeci de ani de muncă neobosită şi cercetări proprii la

borioase, acelaşi autor îmbogăţeşte literatura apicolă din ţara noastră 

cu o nouă lucrare de bază în care tehnica modernă se îmbină armo

nios cu cerinţele actuale ale producţiei apicole, într-un limbaj acce

sibil tuturor.

Avem convingerea că publicînd „A.B.C.-ul apicol' aducem un 

real serviciu apiculturii româneşti care în ultimele două decenii a 

luat un avînt nemaimtîlnit în alte ţări.

EDITURA




