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Cuvînf înainte
Una din principalele măsuri pentru realizarea de producţii mari
de miere, ceară şi alte produse apicole, la nivelul condiţiilor natu—
rale specifice ţării noastre şi cerinţelor crescinde ale consuma—
torilor, o constituie menţinerea unei perfecte stări de sănătate a
familiilor de albine.
Cu toată preocuparea şi măsurile luate pentru lichidarea bolilor
la albine, există în prezent încă numeroase focare de boală în
unele stupine, datorate în mare măsură faptului că mai sint api—
cultori care nu cunosc toate bolile albinelor şi în primul rind
modul de prevenire şi combatere al acestora.
Datorită acestui fapt şi pentru a răspunde numeroaselor solicitări
primite de la apicultorii cu mai puţină experienţă, Comitetul Exe—
cutiv al Asociaţiei crescătorilor de albine din R. S. Romănia, a
considerat deosebit de folositoare apariţia unei lucrări in sprijinul
apărării sănătăţii familiilor de albine.
Fără îndoială, bolile albinelor, prevenirea şi combaterea acestora
in condiţii de stupină, au mai fost tratate in literatura de speciali—
tate. Cu toate acestea am considerat util să reluăm problema cu
lucrarea de faţă, care se adresează în primul rind crescătorilor de
albine amatori, cărora le este deosebit de utilă însuşirea cunoştin—
ţelor privind prevenirea si combaterea bolilor la albine, pentru
menţinerea familiilor de albine intr—o perfectă stare de sănătate.
Materialul de faţă oglindeşte, ca şi lucrările anterioare ale auto—
rului, o lungă experienţă dobindită de—a lungul a peste o jumătate
de secol de activitate in domeniul albinăritului şi o bogată docu-
mentare din literatura de specialitate. Împlinind anul acesta virsta
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(le 75 ani de viaţă, C. L. Hristea a dorit astfel ca prin cuprinsul
l…:rării să contribuie şi pe aceasta cale la dezvoltarea şi creşterea
eficientei apiculturii din ţara noastră.
l'c lînga capitolele consacrate descrierii principalelor boli conta—

;ţimm' ale albinelor, tratamentelor indicate pentru lichidarea lor,
[mm;-… „Boa/a în prisaea“ cuprinde şi un capitol care se referă
la Ill/t).\'l('d(lll(' profwcate la albine de substanţele chimice utilizate
in ……lmtcrca daunatorilor din agricultură şi silvicultură, precum
şi legislatia in vigoare privind apărarea sănătăţii familiilor de
albine.
Prin limbajul simplu si placut folosit de autor în lucrare, materia-
lul este accesibil şi lesne de inteles de către toti cititorii.
Sperăm în felul acesta că lucrarea „Boala in prisacfi“ va constitui
pentru numeroşi apicultori o călăuză pretioasa in lupta lor pentru
prevenirea şi combaterea bolilor la albine şi creşterea continuă a
eficienţei stupinelor.

ASOCIATIA (LRESCA'I'ORILORDE ALBINE
DIN R. S. ROMANIA

REDACTIA PUBLICATII LOR APICOLE



INTRODUCERE
Bolile albinelor sînt destul de numeroase deşi în interiorul stupulur
există un mediu prielnic sănătăţii coloniei, creiată de oleurile
eterice volatile ale propolisului, ce inhibă dezvoltarea multor
bacterii.
Albinele mature posedă o armă de apărare proprie fiecăreia din
comunitate, un înveliş reprezentat printr—o secretie antibiotieă ce
apare la suprafaţa corpului lor abia la 4—5 zile după ce tinerele
albine au părăsit celulele cuibului. În al treilea rînd, hrana pe care
albinele o consumă mierea şi mai ales polenul, contin o serie de
antibiotice. Larvele din cuib, primind de la doici numai lăptişor
în primele trei zile de la ieşirea din coaja oului, pot trece uşor
pragul primejdios al primelor 7ile de viaţă cmd ar putea deveni
victime ale diferiţilor agenţi patogeni din stup
Deşi natura a pus la dispoziţia albinelor aceste. mijloace de apă—
rare, unele boli reuşesc să— şi facă loc în stupi, căci temperatura
din interiorul stupului de 32—350C şi umiditatea necesară cui—

bului, înlesnesc bacteriilor o bună vieţuire. Cin—„l stuparul nepri—
ceput intervine des şi inoportun, deschizind stupul fără rost,
înlesncşte bolii să se extindă, mai ales cind împrejurările nepri—
elnice ale timpului răcesc puietul şi, tulbură rînduiala coloniei…
Trebuie ca apicultorii să fie pătrunşi de datoria de. a învăţa să
cunoască bolile, cum să le prevină şi să le înlăture, folosind nu
numai medicamentele, dar mai cu seamă mijloacele de ordin
biologic si igienic.
În trecutul stupăritului, multe boli necunoscute au nimicit sute de
mii de stupi. Cronicile ne arată că în 1690, a murit jumătate din
efectivul stupinelor din Italia în 1712 la Fel in Silezia, iar m
1792 în Anglia. În 1690 şi 1712, cauya pierderilor a fost loca, iar
in 1792 in Anglia, acarioza. Din nefericire extinderea lor se da—

tora în special stupariilor care nu— şi dădeau seama că boala nu se
mărgineşte numai la atacul larvelor sau albinelor adulte. Ei căutau
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milioane şi sînt luaţi de alte albine din stup. Sînt însă şi agenţi
patogeni care fără să pătrundă prin tubul digestiv al albinelor.
le invadează căile respiratorii.
În cele ce urmează vom arăta măsurile ce trebuie luate ca să
prevenim apariţia lor, sau dacă prezenţa lor e constatată, cum
să—i combatem şi sii—i distrugem.
Ceea ce trebuie sa ne intereseze în primul rînd — scrie dr. E.
Otto (Austria) „nu sînt bacteriile, ci eventualele cauze primare
care au putut duce la colonizarea de germeni în organism. De—

oarece ştim încă foarte puţin în această privinţă, fiecare apicultor
trebuie să caute să asigure coloniilor condiţii cît mai favorabile,
între care, să nu practice o consangvinizare dusă la extrem, să
ţină albinele În regiuni favorabile culesului de polen, să combată
cu stăruinţă nosemoza şi moliile şi să păstreze curăţenia în
stupină“.



REGULI DE IGIENA PRIVITOARE LA STUPI

In viaţa coloniilor pagubele mari in albine se datoresc mediului
exterior care furnizează agenţii patogeni ai bolilor condiţiilor de
viaţă creiate de om în interiorul stupului. Stuparul trebuie să
apere colonia de atacul insectelor dtunatoare' în acest scop, orice
deschidere sau crapăturiî a stupului trebuie chituita. Urdinişul
trebuie sa fie deschis iniraport cu puterea de apărwue a coloniei
În iarna el va avea gratie prin care albineile sa poata trece, aeri—
sirea sa se poata face noim…il darin schimb şoarecii să nu poată
patrunde1n interior.
Omul a luat albinele din pădure unde traiau de milioane de ani
in scorburile copacilor batrîni şi unde aveau: hmm: bogată în
imediată apropiere, Fin—n' si mai fie silite sa parcurgă — ca acum
— distanţe mari în zbor. Iilora meliferă, bogată a poienilor, le
asigura posibilitatea să—şi Facîî rezerve însemnate de hrană de
calitate deosebita. Acolo, in padure, albinele aveau o linişte dc—

sfifvîrşilă; numai vinturi mai puternice, viiiind printre ramurile
de deasupra, mai dădeau o tonalitate puţin schimbată. Aveau
rămure mlm la umbra frunxişului, iar iarna însăşi căldura arbo—
relui—gazda le ferea de gerurile niipramice. Poziţia aşezării co—
loniei în sens vertical în seorbura smalţuita pe dinăuntru cu lus—

trul propolisului, permitea ca in partea de jos a scorburii să se
adune o anumita proportie de bioxid de carbon care le dădea o
stare de lîncexeala. Albinele, în aceasta stare, consumau foarte
puţin din hrana adunata şi aflata in faguri, metabolismul era
lent, în intestine se adunau putine reziduuri alimentare pe care
uşor le eliminau la primul zbor într-o zi însorită, chiar în iarnă.
Locuinta aşezată sus in inaltimea încrengăturii arborelui la mulţi
metri deasupra pămîntului nu era tulburata de nici un animal;
doar fluturele de gamma, avid de resturile organice aflate în
celulele Fagurilor din cuib intra citeodatain interior, dar curînd
era gonit sau ucis.
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Numai cînd o colonie ar fi rămas orfană, intr—un timp cind in
cuib nu se mai găseau ouă sau larve potrivite ca vîrstă pentrucreşterea altei mătci şi deci ca devenea bezmetieă, îşi epuiza ulti-mile elemente de rezistenţă şi pierea răpusă de bătrineţe, în im—
posibilitate ca albinele moarte să fie înlocuite cu tineret.
Bolile erau pe atunci aproape inexistente, căci buna organizareinterioară a coloniilor nu dădea ocazia agenţilor patogeni să seinmultească şi să le distrugă decît în cazuri foarte rare.
Stupul În care acum albinele sînt nevoite să—şi ducă viaţa, trebuie
să fie adaptat felului în care ele au fost obişnuite: să fie spaţios
pentru a nu stînieni dezvoltarea normală a coloniei. În această
privinţă stupul multietajat (Langstrotli) este cel mai bun. Pereţiilui subţiri de 22 mm îngăduie căldurii şi luminii solare atit de
preţioase la inceputul primăverii şi mai ales in iarnă cind soa-rele apare rar şi pentru scurtă durată, să străbată pereţii şi să
determine albinele să—şi facă un zbor de curăţire. Acesta favori—
zează dezvoltarea timpurie a cuibului albinelor ce îşi pregătesc
o nouă generaţie de tineret, care să poată infrunta cu oarecare
uşurinţă vîntoasele şi capricioasele zile ale primăverilor reci.
Coloniile din stupii cu pereţii groşi, de cele mai multe ori nu potprofita de aceste citeva ore de căldură solară şi deci încep mai
tîrziu dezvoltarea cuibului.
Aerisirea largă in cursul verii —— măsură elementară de igienă ——

se asigură prin urdinişul deschis pe toată lăţimea peretelui frontal,
urdiniş ce poate fi micşorat oricind e nevoie cu un reductor, în
raport cu temperatura de afară, primăvara, toamna si iarna.
Materialul cel mai bun pentru un stup igienic este cel lemnos,
care se dezinfectează uşor prin flambare cel puţin o dată pe an
şi oricind se simte nevoia —— căci flacăra puternică a unei lămpi
de benzină sau flacăra unui aragaz ce are o temperatură de sute
de grade, nimiceşte absolut orice bacterie sau parazit ce s—ar afla
in stup. Această flambare va fi precedată de curăţirea prin ră—
zuirea pereţilor de propolis sau urme de ceară, care se rad fiecare
separat pentru a fi bine păstrate. Flacăra pătrunde prin toate
încheieturile, colţurile corpurilor şi accesoriilor stupului. Cînd
scîndura a prins o culoare brună—închis, flambarca e suficientă.
Nu e nevoie să se spele stupul în interior, întrucît apa aruncată
afară, poate contamina alte albine; În al doilea rind ea Îmbibă
lemnul, îl umflă şi se evaporă după ce colonia reocupă stupul
răpindu—i atunci o parte din căldura atît de necesară. De aceea,
îndată după flambare, pereţii interiori se curăţă bine cu o perie
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de sîrmă, şi aşa calzi cum sînt se pensulează… interior cu o so-
luţie de propolis în alcool de 800 pentru a pătrundein ţesutul
lemnului. În felul acesta se creiază posibilitatea ca în stup să
existe un mediu prielnic menţinerii sănătăţii coloniei, fără să se
mai aştepte luni de zile pînă ce albinele, alergînd pretutindeni, să
aducăin stup alt propolis, cu care să sinălţuiască pereţii.
Acest propolis este o substanţă răşinoasă pe care albinele o adună
de pe mugurii plantelor, avînd tocmai rolul de a proteja mugurii
de asprimileiernii şi primăverilor cu brume. În conţinutul propo—
lisului se află oleuri eterice volatile, balsamice, ce inhibă dezvol—
tatea unor bacili precum şi galangina —— substanţă activă din
grupul răşinilor şi flavonoidelor Albinele frămîntă polenul inge—
rat, iar învelişurile care nu se digeră, sînt regurgitate împreună cu
diferite secreţii glandulare ce conţin antibiotice, obţinîndu——se ast—
fel propolisul din stup, care are proprietăţile arătate mai sus.
(Soluţia alcoolică de propolis folosită la pensularea interiorului
stupului, se prepară astfel: se rad din cocoloşul de propolis
200—225 gr propolis tăiate în fragmente fine, care se pun într—un
litru de alcool de 800. Sticla se agită de cîteva ori pe zi timp de
o săptămînă după care conţinutul se lasă să se macereze ferit
de lumină.)
Imediat după această pensulare a stupului, se scot pe rînd din
stupul ce urmează a fi dezinfectat fagurii cu albinele acoperitoare,
care se mută în stupul flambat, în aceeaşi ordine în care au stat
pînă atunci.



REGULI DE IGIENA PRIVITOARE LA STUPINA

Cum să evităm pierderile de albine. Omul, ducînd roiul din
pădure în gospodăria lui, i—a dat la început ca locuinţă un bu—
duroi asemănător cu scorbura, dar a schimbat cu totul viaţa
albinelor în mediul nou creiat. În grădina de lîngă casă a făcut
stupina, loc de adunare dar şi de înghesuială a zeci şi sute de
colonii; de unde altădată roii zburau cit mai departe, mai ales
cei secundari, cu mătci tinere, acum mătcile se împerechează în
majoritatea cazurilor cu trîntori din aceeaşi prisacă. Ca o primă
consecinţă a acestei consangvinizari se va produce o slăbire a re.-
zistenţei organismului contra invaziei bolilor.
Pentru a avea buduroaiele la îndemînă, stuparul le—a aşezat di-
rect pe pămînt, unde colonia a găsit un mediu umed, mai ales
cînd ploile erau dese. Sumedenie de mucegaiuri au năvălit înăun-
tru, atacînd polenul, păstura sau fagurii goi, iar vietuitoarele
mai mari sau mai mici ca de exemplu şopîrlele, şoaiecii, furnicile
şi alte insecte, nu numai că consumu din bunurile agonisite, dar
unele devorau chiar albinele, aducînd totodată şi diferite boli în
stupi. Acum ele fac parte din categoria dăunămrilor care dau
stuparului multe griji.
O măsura elementara deingriiire a stupinci consta în a o expune
la soare şi a o adăposti bine de 'Ulill'li/ nordic. În aceasta pri—

vintă o perdea de protecţie a stupinci se poate face plantînd pe
5—6 rînduri dese, glădiţa —- salcîm gliitîlpos, plantatia formînd
o bună apărare contra \intului şi animalei…. De asemenea stu
pina să nu fie aşezată în iocuri umede, în lunci joase şi nici pe
văi cu curenţi puternici de aer.
Pe suprafata stupinei mz trebuie să sm
instituie o umiditate dăunătoare sănăt
stagnate sînt protozoare ce atacă colon
scurgere este cea mai potrivită.
Intr—o margine, la l0c insorit, este necesar un adăpost cu două
compartimente cu apă rece în vară sau calda în primăvară,
încălzită cu o lampă de luminat nr. 5 cu petrol, Apa din adam

gZ€Z€ apa, căci astfel se
taţii albinelor; în apele
iile. O uşoară pantă de
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[fig. ] … Adăpămr în stupină

pător curge prin două robinete:
mentului cu apă puţin sărată (5 gr. sare la litru) sau cu uree (casursă de azot: o doză de 1,5 gr. la 10 litri apă), iar în celălalt,apă obişnuită de fîntînă sau rîu. Cele două scînduri pe care apacurge, se opărcsc de două ori pe săptămînă cu apă clolotită,ltecîndu—lc cu o perie; este bine ca apa ce curge jos de pe scîn—duri, să găsească acolo un strat de nisip curat care să fie schim—bat la 10—15 zile.
Dacă în stupina propriu, sau a vreunui
cană, ca măsura prol—ilacticî se pun
n albinelor 3—-——4 liolc dc sulfatinzol.
În prisacă stupii vor fi aşezaţi cît mai rar-„ arînduri, pentru a evita rătăcircn albinclor
rătăcite caro cstc loartc
intr—adevăr dacă liră sit

unul ce corespunde comparti—

vccin bintuic loca ameri—
3—4 Zile în apa de băut

t'lt pe rînd, cît şi între
de la un stup la altul,

' primcjdioasă pentru sănătatea lor.li prins dc vcstc stuparul a apărut În
stupinîi vreo boală contagioasă, albina-le dintr—o colonie bolnavărătăcindu—SC, patrund într—un stup cu colonie sănătoasă, eminz'imJastfel boala.
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O bună măsură de evitare a pierderilor de albine, se poate lua
prin desenarea cu vopsele de ulei a unor semne distincte pe faţa
frontală a fiecărui stup, repetate şi pe capac, pentru a fi uşor
observate de albinele ce vin din cîmp Semnele geometrice sînt
cele mai bine observate de albine: cercuri concentrice sau pline,
triunghiuri, patrate, linii încrucişate ca un X, romburi, linii pa—
ralele, orizontale sau verticale, sînt cele mai uşor de observat.
Stupii vor fi de asemenea aşezaţi în şah şi nopsiţi variat, cu alb,
galben, albastru—deschis şi verde, folosind cu deosebire această din
urmă culoare, întrucît s-a dovedit că verdele absoarbe mai bine
razele solare.
Poziţia ardinişnrilor în prisacă va fi spre sud în primăvară, toamnă
şi iarnă, pentru a profita cît mai mult de soare, vara urdinişurile
sînt orientate spre est sau nord. Stupii vor avea drept posta—
mente, dispozitive pliante făcute din fier—beton care—1 ţin la o
înălţime de 30 cm. deasupra pămîntului , ele sînt foarte practice,
mai ales dacă sînt unse cu vaselină minerală, căci insectele dăună-
toare se urcă cu greu pe ele.
Local de sala postamentnl stnpalai, cît şi o suprafaţă de un metru
patrat din faţa acestuia se va curăţa bine de buruieni. Pentru ca
să nu crească din nou, se stropeştc suprafaţa cu o soluţie saturată
de sare. Oglinda stnpnlni se va păstra în cea mai deplină cură-
ţenie, căci ea e cea care dă de veste stuparului cînd în interior a
apărut ceva anormal: o matcă moartă, ori albine care se tîrîie
pe pămînt, larve sau nimfe aruncate afară din cuib, rumegus din
ceară ori excremente de şoareci cc şi—au făcut culcuş de iarnă în
interior. Toate sînt semne vizibile care arată apicultorului la care
stup trebuie să intervină de îndată. Cel puţin o dată pe an — şi
în special primăvara — oglinda stupului se va săpa adînc la
15—16 cm., se va netezi şi stropi cu clorură de var.
Pe vatra stupinei nu trebuie să fie muşuroaie de furnici —— care
neliniştesc mult albinele cînd pătrund în stupi. Ele se distrug
uşor, turnînd petrol sau motorină peste furnicar şi pe cărările
de circulaţie ale acestuia.
Un cuib de arici În preajma stupinei e o binefacere pentru ea,
căci ariciul consumă numai albine moarte, alungă broastele, şo—

pîrlele şi şoarecii, care fac mari pagube în rîndul albinelor stupilor.
În stupină, la loc însorit, este necesar un topitor solar în care
se vor arunca toate răzăturile de ceară de pe pereţii stupului sau
de pe mar.ine:1 ramelor. tentante pentru măselnită care atacă
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Mg, 2 .Si/timizi; ('n [hmmm] În pui/mii iubim/dili? 1/0 vînt…) ;! unm' l'“—

putcrnir

stupii„ nonptch Pentru stîi'pircn ci, noaptea… intr—un iighcnn cu
nici mim-rai, sc rişrsazi un ibliiinr Aprin—;. Fluturii (iC găsvhiiţîi ai…

unui dc luminii şi s.: în…… in nici. („luiburiic dc viespi sa \'ni
distruge, Întrucît vies-pik) au IlcciC.1.şi boli contagionsc ca şi albi
nule. Cum în liicit reci cic pătrund cu uşurinţă În stupi, anii…—ic

fiind SU'ÎIISC în ghem) vicspilc pot contamina coloniile sănătoam:

1/



În prisacă, stupii vara trebuie feriţi de soare, aşezîndu—i la umbra
unei plantaţii căci razele solare ce bat direct în ei încălzesc in—

teriorul stupului peste normal, ceea ce este în detrimentul sănă—
tăţii albinelor. S—a dovedit că agenţii patogeni ai loeii americane
se dezvoltau bine într—o atare situaţie. Cînd stupii nu pot fi aşe—
zaţi la o umbră de pădure sau plantaţie, pe acoperişul lor se pune
iarbă cosită sau rogojini. Sub capace se vor aşeza perne de papură
sau paie, care fiind rău conducătoare de căldură, nu îngăduie
acesteia să treacă prin tabla capacului spre cuib.
În stupinele staţionare este indicat să se planteze la 4—— 5 m viţă
de Vie agăţătoare, întinsă pe spalier, întrucît aceasta ţine o umbră
potrivita; în lipsa ei se pot semăna primăvara în cuiburi, lîngă
stupii dinspre partea de sud, sorg, floarea—soarelui sau porumb
care, atunci cînd se înalţă, păstrează umbră stupului alăturat.
Stupina staţionară trebuie să aibă în preajmă o bază meliferă
variată şi eşalonată, pentru a nu trece prin perioade de criză în
cules. La aşezarea stupinei, apicultorul va evita apropierea prea
mare de uzine sau centrale de termoficare care vicia/„ă aerul şi
al căror fum poate provoca albinelor intoxicaţii grave.



REGULI DE IGIENA PROPRII STUPARULUI
ŞI ACTIVITATII LUI ÎN STUPINA

În stupul sistematic (în care albinele stau abia de 150 de ani)
dacă viaţa lor s-a mai uşurat în privinţa tuturor acestor dăună—
tori, în schimb, omul, minat adeseori de o curiozitate nejustifi—
cată, intervine prea des şi adesea inoportun, tocmai pentru că îi
e uşor să le cerceteze.
Un erudit cercetător francez, biologul G. Eugene, spune că des—

chiderea unui stup e pentru colonie ca o operaţie chirurgicală
făcută omului, operaţie care cere 0 plată de sînge, o întrerupere
temporară a unor factori Vitali.
De unde odată cu apariţia stupului sistematic, albinele ar fi
trebuit să aibă o mai mare siguranţă a sănătăţii lor, s-a întîm—
plat contrariu : bolile s—au înmulţit, fiind din ce în ce mai active.
Intr—adevăr, uşurinţa de manevrare a fagurilor de către stupar,
faguri care se pot trece de la 0 colonie de albine la alta fără să
se ia măsurile de precauţie pentru cea care—i primeşte, cît şi pen-
tru colonia care—i dă schimbul de puiet, de mătci, de hrană,
etc., toate aduc cu ele un plus de primejdie în răspîndirea boli—
lor în stupi şi în stupină
O regulă importantă de conduită pentru stăvilirea extinderii bo-
11101 este şi cea privitoare la stupar, pentru care este necesar să
stabilim cîteva măsuri de urmat.
Pentru aplicarea regulilor de igienă, stuparul trebuie să cunoască
bine viaţa albinelor, să urmărească evoluţia tehnicii apicole şi
Ştiinţei medicale privitoare la lupta ce trebuie dusă contra bolilor,
consultînd broşuri apicole, lucrări de specialitate audiind confe—

rinţe, participînd la simpozioane şi schimburi de experienţă.

O primă măsură constă în faptul că dîndu——şi seama după apa—
rentele exterioare de ce se întîmplă în interiorul stupului, să
intervină numai în caz de nevore. În aceSt scop, el trebuie să cu—
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pe capacul unui stup, întorcîndu—le din cîndin cînd. Soarele este
unul dintie cele mm bune mijloace de de'linfectare.
— La controlul stupului, npicultorul scoţînd de la margini 2—-3
thguri, nu—i va lăsa niciodata afară, rczcmaţi de stup, c1 totdeau—
na îi va introduce în lădiţa portatifuiz, acoperită cu un capac.
Altfel, albinele din puisacă simţind milosul mierii, vor găsi uşor
calea spre ei, atacînd stupul respectiv, deelanşîndu—sc astfel fur—
tişagul Între colonii, iar albinele pătrunzî'nd uşor în stupii mai
slabi si care pot fi suspecţi, boala este răspîndită repede În toată
stupina.
—— Cînd sînt de executat lucrări absolut necesare, într—o perioadă
lipsită de nectar. cunoscinrl că albinele sînt foare înclinate să
atace stupii deschişi cu toate consecinţele arătate mai sus, apicul—
torul poate să folosească COTlltl prociecior mobil, pe care—l trece
deasupra fiecărui stup la care lucrează.
În felul acesta, nu numai că albinele străine nu pot infecta colo—
niile sănătoase, dar nici cele ale sinpului controlat aflate afară.
în cîmp, nu vor înţepa stupaiul, care va putea lucra foarte
liniştit. În aceastî privinţă un foarte bun cort protector e cel
Fiicut dintro mare umbrelă de plaiă, care deschisa, are susp…—
datii în falduri o pîinii de tifon cu greutăţi la poale; umbrela se
înfige în pămînt.

0 măsură de igienă (510 şi acrra de a mz schimba }ugm'ii de la o
colonie la ulm. O identificare a ramelor înscriind sus pe letisorul
lor superior numărul coloniei căreia, în apartin, aiută mult ca să
se respecte această regulă de igienă.
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REGULI BIOLOGICE ŞI DE IGIENA
PRIVITOARE LA COLONIE

Privitor la colonie, măsurile de prevenire a, bolilor se referă la:
o populaţie numeroasă cu albine tinere, () hrană abundentă de
25—30 kg miere de calitate bună, precum şi păstură în 2—3
faguri şi păstrarea integrităţii ei biologice. Intradevar este cunoscut
că dacă colonia nu are matcă,1ar stuparul nu are nici o posibi—
litate să o înlocuiască e plima cauză care duce la un deznodă—
mint fatal. La inceput, in fata acestei situaţii colonia se agită.
caută febril matca pretutindeni în stup şi pe afară, iar dacă ()
găseşte moartă, se îngrămădesc pe ea 8—10 albine, lingîndu—i
trupul şi substanta de matcă ce se păstrează multă vreme pe ca-
davrul ei. Transmitînd această substanţă celorlalte albine din
stup, le dă deocamdată impresia prezenţei sale în miilocul lor.
Apoi la cîteva zile colonia e cuprinsă de un fel de lîncezeală.
Activitatea din stup este redusă; albinele aduc mai putin polen;
la urdiniş se pare că straja nu mai e atît de vigilentă. După alte
cîteva zile, dintre albinele lucrătoare, se aleg unele care fiind
hrănite din belsug cu lăptişor, li se dezvoltă ovarele şi depun un
număr redus de ouă, abia 4—6, din care însă apar numai larve
de trîntori. Numărul albinelor ouătoare se măreşte, aşa încît uneori
chiar 60%, dintre lucrătoare depun ouă, Colonia este bezmetică
si nimic din ceea ce ele mai pot face nu le mai ajută, decît numai
(l.… îusl-îrşit apicultorul intervine cu anumite metode —— care nu
“…… în preocupările prezentei lucrări —, dînd coloniei o matcă
lun'îna. Prezenţa acesteia şi activitatea ei redusă aduce în sfîrşit
liniştea în comunitate. Abia atunci integritatea biologică este
o.ne…… usi.ibilitii iar albinele scapă de bezmeticire
Maui (lui este pilonul ce sprijina aceasta organizare şi motorul
ce da impulsuii spre o continuitate a vieţuirii coloniei Urmărind
punctul nostru de vedere… legătură cu sănătatea albinelor, în—

suşirea cea mai importantă este ca albinele coloniei de prăsilă să
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fie rezistente la boli Această calitate este urmărită de selecţio—
nator multi ani şi urmtrindu se totodată şi o altă caracteristică.
rezistenta la intemperii — care se evidenţiază… coloniile care
trimit albine culegătoare la cules de nectar apă şi polen chiar pe
timp potrivnic rece cu vint sau burniţe cind din ceilalţi stupi
nu ies albine la cules fiind mai puţin rezistente şi stînd strînse
in ghem.
În preocuparea stuparului de a păstra permanent integritatea
biologică a coloniilor sale nu trebuie să fie eliminată cu totul
prezenţa elementului bărbătesc, a trîntorilor din stup. S—a dovedit
că lipsa lor în sezonul activ dă albinelor o stare de nelinişte, de
încetineală in lucru căci ele au nevoie „morală“ de prezenţa lor.
Desigur că trebuie păstrată o anumita proporţie În numărul trîn—
trilor O altă cerinţă biologica a coloniei este cea piivitoare la pu—
terea sa. Majoritatea populatiei trebuie să fie formată din albine
tinere care au o mare rezistenţă la acţiunea agenţilor infecţioşi.
Prin colonie puternică se înţelege colonia care ocupă un număr
cît mai mare de intervale dintre fagurii din stup. (250—350 g
albine pe interval).
Chiar dacă apar primele semne de boală, o colonie puternică, echi—
librată deci poate frina acţiunea agentilor patogeni.
Cînd stuparul avizat mai intervine şi cu măsuri medicamentoase
adecvate, putem fi siguri că evoluţia bolii va fi oprită în faşă
si nu va mai reapare decît la o nouă infectare. Astfel de colonii
puternice sînt rezultatele unor măsuri de igienă şi de bună orga—
ni'zare a lor şi anume: cuib uniform şi fără goluri, vigilenţă spo—
rită la urdiniş pe unde nu pot pătrunde albine străine sau dăună-
tori aducători de diferite boli. Bacilii care eventual pătrund în
stup aduşi chiar de culegătoare, fie odată cu culesul nectarului
sau polenului, fie dintr-o apă infectată, nu pot trăi nestingheriţi
în ambianta unei colonii puternice. Propolisnl este şi el un ele—

ment de frînare, de prevenire a unor boli primejdioase. El este
ca () armură de apărare contra microbilor invadatori întrucît se
află pretutindeni în stup: pe rame, pereţi, podişor şi chiar pe
faguri. Se ştie În această privinţă, că la construirea fagurilor cînd
albinele au incheiat lucrarea celulelor, ele le întăresc la marginea
de sus cu un inel de propolis ca o centură de beton. Dr. doc.
A. Derevici şi dr. N. Popescu, au stabilit inhibarea
acţiunii diversilor agenţi patogeni ce atacau larvele, iar în URSS
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doilea. păstrarea unui echilibru de umiditate ;i cuibului, Căci altfel
puietul se „opiîreşte“ şi moare; iar ultimul e. că procesul de ali—

mentare & larvelor tinere, de 3—-—6 zile, cere insemnate cantităţi
de apă cu care albinele doici prepară continuu hrana cu miere
şi polen.
Răcirea temperaturii din stup datorită apei ce o au la dispoziţie„
înlătură dărîmarea fagurilor şi înăeliîirea & sute de albine cu
mierea scursă. Multe din ele cad victime lipsei de atentie la trans—

port din partea stuparului.
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REGULI DE IGIENA CU CARACTER GENERAL

Pentru luarea unor anumite niărmri de igienă, stuparul trebuie să
se orienteze urmărind viaţa obişnuită a albinelor, care—i arată ce
are de făcut. Astfel, în mod obişnuit albinele sănătoase elimină
albinele bolnave pentru a nu le contamina pe cele rămase în
stup. Garda de la urdiniş nu mai îngăduie, celor eliminate să
mai intre înăuntru; aparent aceasta manifestare pare a fi o
luptă între cele ce apără urdinişul şi cele bolnave, care făcînd
parte din colonie, vor să pătrundă în interior. Mulţi stupari pri—
vind astfel de conflicte la intrare, cred că acolo are loc un în-
ceput de furtişag şi iau măsura obişnuită de a micşora urdinişul,
dacă nu chiar închiderea lui pentru un timp scurt. Procedînd
astfel, ei fac o mare greşeala, căci albinele bolnave, pe cale de a
fi evacuate, rămîn acolo dacii se închide urdinişul, contaminînd
mare parte din albinele sănătoase şi deci ei înşişi extind boala
în colonia respectivă.
Albinele nu defeciî în stup, ci numai afară, cînd sînt în zbor.
Punga lor rectală poate depozita o cantitate de reziduurile ali—

mentare care depăşeşte cu puţin jumatate din greutatea corporală
totală. Dar dacă în timp de iarna brana lăsată este necorespun—
zătoarc, are multă miere de mamă, care conţine săruri minerale
nedigestibile, reziduurile ce se acumulează în intestin depăşesc
repede capacitatea de depozitare a pungii rectale şi dacă timpul
e rece şi nu pot ieşi în zbor de curăţire, albinele sînt nevoite să
defece în stup, acolo unde apucă. Acestea sînt adesea semne alar—

mante ale periculoasă boli care este no,—'cmoza, cînd milioane de
spori sînt răspîndiţi în stup şi infectează întreaga colonie.
De aceea problema hranei albinelor trebuie urmărită atent căci
în special de la ca pornesc necazuri în stupina. Cu cît hrana ce
albinele o au la dispozitie în iarna va fi mai uşor de digerat, cu
atît vor fi mai putine rezidii alimentare acumulate în punga
rectală, cu atît repaosul de iarnă va fi mai liniştit, consumul de
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hrană va fi mai mic, iar forţele de rezistenţă contra invaziei
diferitelor boli vor fi mai puternice. S—au făcut experienţe şi s—a
dovedit că albinele care au consumat în iarnă sirop de zahăr
acidulat (cu zeamă de lămîie), la care s—a adăugat (proporţional)
şi 1/4 miere, pot sta în ghemul de iarnă pînă la finele lunii
martie fără să simtă nevoia zborului de curăţire; cele ce au avut
la dispoziţie numai miere — de calitate bună —— au rezistat pînă
la finele lui februarie; cele ce au avut miere de flori dar şi cu
ceva miere de mană au stat linistite pînă la finele lui februarie;
în schimb, cele numai cu miere de mană, au trebuit să facă zbo—
ruri de curăţire chiar din prima lună de iernare. Începînd cu pri-
mele zile alc lunii ianuarie semnele de alarmă pe care albinele le dau
arată că stuparul dacă nu intervine şi nu schimbă hrana, în—

treaga colonie va începe să sufere consecinţe din ce în ce mai
grave.
De aceea el trebuie să pună deoparte în vară cîţiva faguri cu
miere de salcîm pentru fiecare stup, care să fie introduşi toamna
în cuib, cînd se organizează iernarea. Fagul-ii trebuie să fie căpă—
ciţi, Mierea fiind o substanţă higroscopică, absoarbe umiditatea
din stup. Absorbtia de umiditate este reglată de însăşi albinele
coloniei, în raport de necesarul organic de apă în timpul iernii.
Mecanica acestei Operaţiuni o face colonia în felul următor:
stînd în ghem, ocupă o parte din suprafaţa cu celule goale a fa-
gurelui unde 60”… din albine stau adîncite în chilioare, restul
albinelor ocupă o suprafaţă anumită de fagure cu miere căpă-
cită; aceasta, odată încălzită, e ca un calorifer sub presiune si
radiază căldura necesară în ghem; în acelaş timp însă albinele
ţin descoperită o oarecare suprafaţă din fagurele cu miere, care
absoarbe apa din aerul cu vapori ai stupului, atit cît au nevoie
albinele să—si satisfacă nevoia organică de apă.
De aici se trage învătămîntul arătat mai sus, că în cuib se pun
toamna fugari căpăciţi — pe care albinele îi descăpăcesc în m—

port cu nevoile de apă ale coloniei. Dacă nu se ţine seama de
această indicaţie, în mierea din fagurii necăpăciţi are loc un pro—
ces de fermentare. Consumată astfel, are consecinţe serioase asu—

pra sănătăţii coloniei.
Cum însă e greu a face o apreciere numai din ochi a calităţii
hranei de iarnă, chiar cînd e căpăcită, căci e posibil ca albinele
înaintea culesului de la salcîm să fi pus în celule miere de mană,
apicultorul este obligat să facă o succintă analiză a mierii înainte
de a o introduce în stup. Analiza este uşor de făcut şi anume:
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se scoate mierea prin absorbire cu un tub de sticlă din 8—10 ee—
lule eăpăcite, se introduce apoi într—o eprubetă, adaugind peste
ea o cantitate egală de apă distilată; eprubeta se supune unei
flăcări, agitînd—o mereu; cînd soluţia este caldă şi aproape de
fierbere, se adaugă în eprubetă o cantitate egală de apă de var
(se găseşte la farmacie). Dacă proba de miere se transformă în
fulgi ce se depun pe fundul eprubetei, înseamnă că mierea este
de mană, iar fagurii din care s—a scos proba trebuie înlăturaţi din
hrana de iarnă. Dacă proba rămîne limpede, mierea este bună
pentru iernare.
În hrănirea albinelor cu miere lichidă să se pună în hrană 0,5 g,
sulfatiazol la 6 l de sirop. Medicamentul se dizolvă în apă şi se
adaugă cîte puţin în miere, amestecîndu—se bine pentru, omoge—
nizare. Fumidilul B se dă şi preventiv în doză de 100 mg pentru
fiecare colonie, iar în toamna doza se dublează la 200 mg. Cerce—
tătorii sovietici recomandă adăugarea de cobalt În hrană în pro—
porţii foarte mici, dovedindu—se că măreşte rezistenta larvelor la
atacul locii europene.
Pentru a termina problema liranirii albinelor cu miere cores-
punzătoare, adăugăm că atunci cînd stuparul face hraniri de sti—

mulare cu sirop de zahăr în scopul extinderii cuibului, această
hrănire nu se rezumă la un simplu sirop de zahar. În locul apei
este bine sa se folosească ccaim'i din plante medicinale (care se

„ e, . „ …

prepara aşa cum vor arata mai departe) —— in care se adauga o
mică cantitate de zeama de lamiie (sau aeid tartric 0,300 ;; la
litru), apropiind—o ca pll de mierea naturală., Înlesnind
zahărului din sirop si o invertire iniţială. Totodata ceaiurile
completează substanţele minerale, 'vilmnincle, amioacizii etc.,
componente ale mierii, si deci albinele primesc un sirop apropiat
de nectarul ce—l aduc de regula din flori. Nu trebuie uitate
lirănirile cu suc de ceapa. despre care vom scrie. la capitolul
.,boli“.
De asemenea, cînd se da albinelor în scop de stimulare o hrana
care contine polen din cel recoltat cu ajutorul colectorului de
polen, stuparul trebuie să ştie dacă nu cumva polenul a suferit
vreun proces de fermentare înainte de al fi pus la uscare, deve—
nind astfel toxic pentru albine (şi chiar pentru oamenii care—l

consumă). liste cunoscut cazul unei familii de stupari francezi care
s—au intoxicat grav cînd au consumat un polen de sulfina' ce a
fost uscat, după ce fusese plouat cu 0 seară înainte. În polenul
de sulfină se găseşte () substanţă odorantă inofensivă denumită
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dezinfecţia respectivă nefăcînduse complet, boala îşi urmează
cursul, amplificîndu——se. De aceea apicultorul trebuie să schimbe
regulat la 3—4 ani fagurii din stup, căci această lucrare este şi
economică, producînd o cantitate însemnată de ceară care este
cu atît mai mare, cu cît fagurii nu sînt prea vechi şi nu s—au
perindatin ei numeroase veneraţii de puiet, ce lasă de fiecare
dată o parte din Învelişurile lor nimlale aderentc la pereţii
celulelor.
În afară de această reînoire periodică care este o operaţie foarte
bună pentru păstrarea sănătaţii coloniei s—a mai observat că
albinele uneori distrug ele înşile fagurii vechi pentru a reclădi
pe vechiul fond alte celule noi. Autorul — care în depărtata lui
tinereţe avea în prisacă şi stupi primitivi, de studiu, a rămas
foarte surprins cînd voind să transvazeze unul din cei mai vechi
stupi din aceştia, a găsit o parte din fagurii cuibului cu celulele
roase pînă la baza lor. Se pare deci, că albinele însăşi iau această
măsură cînd văd că celulele devin prea strimte din cauza multi-
plelor generaţii de puiet, ce în fiecare an părăsind fagurii natali,
micşorează capacitatea celulelor cu învelişurilc nimfale aderente.
O altă regulă igienică privitoare la fugari este dezinfectarea lor
anuală. După terminarea campaniei de vară, cînd alt cuiles nu
mai este previzibil, fagurii goliţi de miere se dezinfectează cu
acid acetic astfel: în zilele calde ale lunii septembrie, cu cel puţin
18°C, se aşează fagurii goi în corpuri stivuite, lipite cu fîşii de
hîrtie între ele, pentru a nu se risipi vaporii de acid. Se dau
100 ml acid acetic tehnic sau 60 ml din cel glacial turnaţi pe
o bucata de vată ce stă deasupra leţişoarelor fiecarui corp supra-
pus. Deasupra se fixează o foaie de carton gudronat, prinsă cu
şipci. Sub acţiunea căldurii solare acidul se evaporează din vată,
pătrunde în celule şi ucide numeroşi din agenţii patogeni din
faguri.
Se lasă astfel 10 7ile, după care se. ridică vata dintre corpuri, iar
fagurii se ventilează cu un curent de aer ce se formează de jos
în sus printre ei. Pentru ca la acesti faguri să nu intre găselniţa
stiva de corpuri se aşează peste o ramă cu pînză metalică. La fel
se procedează cu fagurii SCOŞI din cuibul unde albinele au iernat
goliţi si înlocuiţi in primăvara cu faguri dc7infectaţi. Un alt
mijloc de dezinfectare a fagurilor, mai ales cînd în stupină a
bîntuit o boală contagioasă este urmatorul: cu un vermorel se
pulverizează o soluţie de founol ZOO/„ pînă ce toate celulele fagu—
rilor sînt pline. Apoi ei se scufundă Într—o baie cu soluţie simi-
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lară de formol şi se acoperă bine cu un capac sau pături groase.
Ei stau acolo 45—60 ore. Soluţia se elimină apoi cu ajutorul
extractorului, după care fagurii sînt de două ori Încărcaţi din
nou cu apă curată şi centrifugaţi. Puşi la aerisit pe Stelaje
într-un pod, sînt indemni la o eventuală contaminare.
Fagurii în care s—a găsit puiet mort de locă, trebuie arşi cu
rame cu tot, căci altfel dacă se dau la topit, pînă intră în cazan
ei sînt focare cu milioane de spori şi microbi primejdioşi care
infectează camera, utilajele, hainele celor ce se ocupă cu ase—
menea operaţie.
O altă regulă privitoare la faguri, de data aceasta însă numai la
cei de cuib, ocupaţi cu puiet, este felul cum trebuie mînuiţi cînd
sînt scoşi din cuib, cu ocazia diferitelor operaţii ce se fac la
roirile artificiale, ori În lucrările de recoltare a lăptişorului şi
altele.
Mulţi stupari fac o mare greşală în mînuirea fagurilor atunci
cînd înlătură albinele acoperitoare de pe ei, scuturîndu—le cu miş-
cări violente în stup sau pe scîndura de zbor. Larvele din celule
— în special cele care sînt mai mici de 6 zile de la eclozionare,—
sînt grav tulburate şi li se intrerupe dezvoltarea. Albinele acope-
ritoare nu se scutură niciodată de pe puietul deschis, ci numai se
înlătură cu ajutorul unei perii dezinfectute, sau cu un mănunchi
de buruieni făcut în prealabil. Trebuie să se cunoască în această
privinţă că atîta grijă au doicile de larve, încît zilnic acestea sînt
vizitate de alte şi alte doici. Cercetătorii au găsit că aceste vizite
sînt scurte dar repetate de sute de ori pe zi, larvele primind
mereu cîte o picătură proaspătă de hrana. S—a calculat că în
ultima fază, înainte de a căpăci puietul, doicile stau in direct
contact cu acest puiet, 4 ore fără întrerupere. Dacă totuşi o lu—

crare ne obligă să îndepărtăm această albină de pe puietul des—

chis, operaţia trebuie să se facă cu tot menajamentul, fără vio—

lenţă, căci altfel larvele zdruncinate de pe patul lor, îşi regăsesc
cu oarecare intirziere culcuşul în care se scăldau pînă atunci.
Asemenea fagure eliberat de albinele acoperitoare se pune ime—

diat între doi faguri cu puiet deschis necăpăcit, unde se află
multe doici, care se vor ocupa curînd de larvele dornice de aten—
ţia lor. Ba ceva mai mult, odată terminata mutarea acestor fa—

guri în noul loc, este bine ca peste cele două intervale din dreapta
şi stînga să se măture pe leţişoarele superioare albinele de pe alţi
faguri din stup, căci acestea vor coborî imediat prin intervale
şi vor ocupa suprafaţa fagurelui cu larve tinere.
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Dacă nu se va proceda astfel, iar albinele vor fi seuturate cu
mişcări violente din acest puiet, ajuns la maturitate, vor ieşi
albine şubrcde ca sanatate, sensibile la acţiunea agenţilor nocivi
din stup sau din afara lui. Tot ca o consecinţă a mînuirii brutale
a iaeuiilo: (Ll puiet vor apare si albine cu defecte de confor—
inatie. ca de exemplu din cele cu aripi moi sau chiar cu lipsa
aripilorÎngri… apicultorului trebuie să intre si fagurii cu pastura alte—
rată din stupi, întrucît ei sînt un mediu prielnic pentru dezvol—
tarea unei ciuperci, Perzciystis alvei, care degradeaza rezervele de
păstura, influenţînd negativ asupra puietului şi albinelor.
Stuparu], care la controlul de primăvară găseşte astfel de faguri,
îi retrage din stupi. Dacă sînt noi, rade pînă la peretele median
celulele ocupate cu păstură împietrită, pe care o arde.
O măsura buna de igienă pentru fagurii ce se introduc în stupi,
consta în curăţirea radicala a petelor de diaree ce eventual ar
mai ii pe ei, ştergîndu—i apoi cu o cîrpa înmuiată în amoniac
15%… De asemenea, se rad şi muchiile spe—tezelor verticale ale
ramelor de propolisul depus de albine acolo.
() alta măsură de igienă pentru colonie, mai ales în primăvară…
constă în asigurarea albinelor cu apă curată şi călduţă, chiar
în stup; aceasta scuteşte albinele sa iasa afara pe timp rece
riscînd astlel sa piara de frig; adeseori apa din surse infectate,
cu amoclnr, poate provoca apariţia unor boli.
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REGULI DE IGIENA PENTRU IERNARE

Umiditatea în stupi în timpul iernii crează multe neajunsuri
pentru buna vieţuire a albinelor. Ea provine din condensarea
vaporilor de apă aflaţi în stup şi care intrînd în contact cu obiec—
tele reci din jurul ghemului de albine, se transformă în apă ee
şuruie pe pereţi, rame, fund etc. De aceea o condiţie bună pentru
iernarea coloniei este ca în stup să rămînă atitia faguri cîţi poate
acoperi bine populaţia lui. În acest scop se restrînge spaţiul gol
al stupului din afara diafragmei reductoare cu material termo—
izolator ca: perne pline cu talaj fin de lemn, paie sau muşchi de
copaci care înmagazinează căldura ce radiază din cuib şi nu în—

găduie creierea de diferenţe mari în temperatura din interior.
Albinele eclozionate în toamnă cu o însemnată rezervă organică
de proteine, stînd în ghem, cu miere şi păstură îndestulătoare la
dispoziţie, nu se mai deplasează pe alţi faguri toată iarna, decît
în măsura consumului rezervelor de hrană din aceştia, care cel
puţin în jumătatea lor superioară au miere căpăcită; în celulele
goale din jumătatea de jos a fagurilor, albinele se introduc cu
tot corpul, păstrînd bine căldura ghemului.
În această situaţie, umiditate nu va fi în stup, mai ales dacă el
stă puţin aplecat în faţă, astfel ca eventualele condensaţii să se
scurgă pe fund şi de acolo afară pe urdinis.
Măsură bună de igienă pentru iernureu coloniei este stimularea
zborului de curăţire pentiu ca el să lie făcut pe la jumătatea
lunii ianuarie. În acest scop, unii Stupari profita de o zi calda
cu soare şi fără vînt, ridică capacul, perna şi podişorul, lăsînd
descoperită suprafaţa corpului cu faguri. Albinele se înaltă în
zbor, se curăţă şi apoi reintră în stup, unde stau cel puţin doua
luni, fără a mai avea nevoie de un alt zbor de curăţire. Totuşi,
deşi se pare că operaţia aceasta este practică şi uşor de făcut
ca comporta riscul grav al unei contauiuni masive cu ;pori de
Nosema, dacă în prisaeă sint stupi mfc—statii. Albineie bolnave
care încă mai pot zbura, eliminînd fecale}line cu milioane de
spori, care ar cădea în stupii deschişi, boala se va extinde într—o
măsură neînchipuită. De aceea un ybor igienic de curăţire se face

34



Fig. 4 …… Micul urdiniş de 51/15, desc/Ji,» iarna, asigură o aerisire constantă şi
eliminarea vapori/or n'e apti din 51141)

aproape la fel ca cel descris, dar descoperindu—se corpul cu fa-
guri în care albinele iernează, peste el se aşează un geam vopsit în
negra sau verde înc/ns. Razele soarelui încălzesc bine geamul,
căldura radiază spre ghem, albinele ies pe urdiniş, fac zborul de
curăţire descărcîndu-şi reziduurile intestinale fără ca acestea să
pătrundă în stup, întrucît el este acoperit de geam. După ce
soarele a trecut, se aşează la loc podişorul, perna şi capacul.
Stuparul trebuie să respecte şi aerisirea normală a coloniei în
timpul iernii. Ea trebuie atent urmărită, caci se poate întîmpla
ca zăpada ce acopera urdinişul sa fie udata de o ploaie scurtă.,
urmata brusc de un îngheţ ; acolo se va crea o barieră pe unde
aerul nu trece. Colonia dacă va fi lăsată astfel 10—12 zile, se
va sufoca. ”Lip—'a de aer nelinisttşte şi mai mult albinele, care se
agită, c…muma miere peste normal, temperatura în stup se urcă,
bioxidul de carbon depăşeşte limita de buni convietuire şi ele
pier, datorită neglijentei şi lipsei de atentie a stuparului. Folosind
urdmişul superior in iarnă, asigurăm o aerisire bună a albinelor
m stup.
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REGULI ŞI MASURI DE ORDIN GENERAL
CÎND O BOALA A APARUT ÎN STUPINA

Cînd totuşi o boală a apărut, chiar dacă ea a fost descoperită
numai în 2—3 stupi, se va considera că toată stupina este infec—
tată, iar măsurile preventive descrise pînă aici, vor fi şi mai
riguros aplicate.
1) În primul rînd trebuie anunţat medicul veterinar de apariţia
unei boli contagioase ; el va veni în mod obligatoriu să stabilească
diagnosticul, ce va trebui confirmat de un examen amănunţit
de laborator a probelor ce vor fi trimise, aşa cum s—a arătat mai
înainte. Medicul stabileşte tratamentul, iar dacă este o boală
gravă —— cum sînt loea şi nosemoza —— el instituie chiar o caran—
tina pentru stupina bolnavă, interzieînd introducerea ori scoa—
terea materialului biologic în sau din stupina infectată: matei,
puiet, roi etc.
2) După ce medicul veterinar a stabilit diagnosticul prescriincl
tratamentul şi modul lui de aplicare. se va începe în primul rînd
cu măsuri profilactice ce se. vor aplica si coloniilor sănătoase.
Daca Stuparu] nu are lampă de benzină sau îi lipseşte combusti-
bilul, poate face uşor şi fără riscuri flambarea în felul următor:
ladita fără capac se şterge În interior, pe fund şi părţi cu ajuto—
rul unei eîrpe imbibate în petrol. Se aruncă în ladita o hîrtie
aprinsă, care transmite flacăra pereţilor şi fundului; după un
minut ladita se întoarce cu fundul în sus, iar locul se stinge de la
sine. Minerul lătlitei se şterge eu formol Zoll/„. La fel se şterg
cu liormol (lin cînd în cincl minerele periilor şi partea lemnoasă
a alumamrului, cît şi alte ustensile. De curînd, — chiar in anul
l970, —— a intrat în uz desinlectarea stupilor cu tot echipamen—
tul lor cît şi a utilajelor, cu ajutorul substanţelor volatile. În speţă
oxidul de etilen În dom' de i,5 kg la un metru cub În timp de
şase ore, la () temperaturii de 25“C şi umiditate de 50—60“…
dezinfectează foarte bine tot echipamentul de lauri, de stup

36



şi de utilaj. Trebuie luate măsuri de siguranţă căci substanţa
este inflamabilă.
În fiecare stup flambat, ocupat de albinele transvazate, se pune
cîte o sticlztţă ca forme! 20%, cu capacitatea de [50 g. Ea se fi—

xează în colţul unei rame mărginaşe, tăindu-se din fagure () mică
porţiune cît încape sticluta acolo. În orificiul acesteia se intro—
duce un fitil făcut din tifon răsucit care Stă adîncit în formol,
iar capătul opus rămîne afară de cca 1 cm. Formolul se prezintă
sub formă de lichid, care degajă gazul denumit formaldcbida ce
are o acţiune bactericidă şi fungicidă. Formolul se evaporă incet
in stup, aiut'ind în curînd la purificarea atmosferei interioare,
Fără ca albinele să sufere datorită prezentei lui şi cu atît mai
puţin puietul. Acest mijloc inlesneşte o ventilaţie şi mai activă a
albinelor din interior, iar larvele moarte in faguri se usucă mai
curind, frinind parţial evolutia bacililor.
3) Mătcilc din stupii bolnavi se schimba cit mai repede, procu—
rindu le de la Statiunea centrilă de cercetări pentru apicultură
şi sericicultură, unde un personal competent face selecţia ŞI creş—
terea lor după o serie de indici pretios—i.
Coliviile cu ajutorul cărora mătcile sînt introduse, se vor opări
30 minute in apă clocotită. Matca se dă coloniei fără albinele
insotitoare. În cele două canale ale dopului coliviei se introduce
şerbet de zahăr cu miere„ uşor umezit, preparat cu Fumidil B.
Mătcilc consumă partial din el pînă încep să fie alimentate prin
gratie de albinele stupului, care le eliberează la 36 de ore de la
introducere.

in privinţa tratamentului aplicat albinelor
bolnave, trebuie reţinută recomandaţia ce o face cunoscutul
patolog Dr. Borchert, care recomandă cu toată insistenta ca în
lupta contra bolilor apicaltorii să se sprijine în primul rînd pe
mijloacele biologice, care oferă albinelor o rezistenţă mărită la
boli. Aceste măsuri au fost descrise pe larg mai înainte, dar le
reamintim pe scurt aici: populaţie mare în stup cu multe albine
tinere, în special la intrarea in iarnă; hrană multă şi de calitate;
stimulări în perioada de criză dintre două culesuri depărtate
unul de celălalt; mărci tinere; stupărit pastoral etc, etc, care toate
la un loc măresc reziştenţa la boli a coloniei de albine.

Medicaţia, 71014 intrată în terapeutica apico—
Z ă, este una din cele mai bune, în primul rînd pentru că anti—
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Fig. 5 — Medicul veterinar cxmninmză fugarii CM pitici

bioticclc sînt clcmcntc naturale În viaţa colonici ; se pare că ele se
găsesc pe Învelişul păros al corpului albinelor, în hrana ce 0 aduc
de afară —— nectar şi polen —— şi mai ales în sccrcţiilc lor glan—
dulare. N14 trebuie însă să se cxozgcrcze Cii folosirea antibioticelor
şi a oricăror mcdcizmcrz [ c, intrucit Im exces în folo5irca lor
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poate da cazuri de intoxicaţie gravă care zdruncină sănătatea co—
loniei slăbită deja de boala ce domneşte în stup. Prof. Dr. R.
Jordan de la Viena spune: „prea sint înclinaţi stuparii ca dein-
dată ce au apărut primele semne de boală să folosească numai me-
dicamente, uitind ca masurile naturale sînt mai sigure şi mai
bune“. De pildă, în acarioză se recomandă să se forţeze colonia
să roiască natural. S—ar părea la prima vedere că e fără rost a-
ceastă măsură, care ar răspîndi boala pe suprafeţe întinse din
regiune. Totuşi, s—a constatat că efectul este bun; cu roiul natu—
ral ies aproape toate albinele infestate cu acarieni; el este distrus
prin sufocare, iar albinele rămase în stupii de bază pot fi tratate
mult mai uşor.
O stupină neproductivă totdeauna are o meteahnă ascunsă stu-
parului, care nu e suficient de atent să adîncească cercetările sale
şi nu face apel la medic şi la laboratorul de analize. De pildă:
nosemoza adesea dăinueşte în stupi fără ca stuparul să intervină
serios. Cu toate eforturile ulterioare, astfel de colonii cu un grad
de infestare mare, nu vor putea fi puse în pas cu celelalte din
stupină, care vor da o producţie bună, ci vor lîncezi pînă tîrziu
în vară.. Este de preferat în astfel de cazuri ca stuparul să renunţe
la ele. El va distruge albinele prin sufocare, va transforma fa-
gurii în sloi de ceară, va flamba stupul şi toate accesoriile, va
face in el un roi stolon dintr—o colonie puternică cu matcă tînără
şi stimulînd roiul pînă în toamnă, acesta va intra în iarnă cu
albină multă, tînără, sănătoasă, şi va da în anul următor o bună
recoltă.
M e di ca ţ i a trebuie strict dozată şi stabilită în funcţie de diag—
nosticul stabilit, precizat după observaţiile clinice completate ne—

apărat de un exament de laborator. De pildă, scriind despre
loca europeană, cercetătoarea I. N. Smirnova sfătuieşte ca
mai întîi să se Facă o probă în laborator asupra sensibilităţii celor
3 specii microbiene prezente în loca (Bac. pluton, Bac. alvei şi
Streptococcus apis) fată de antibioticele respective, —— deci o
antibiogramă, —- indicind ce tratament trebuie aplicat, ce anti—
biotie (singur sau în combinaţie) şi ce doze trebuie date coloniilor
bolnave. De asemenea, un apicultor trebuie să ştie că sulfatiazolul
este un medicament cu rezultate bune numai în tratamentul locii
americane. Dar dacă apicultorul, fără să cunoască precis că este
vorba de loca europeană, ar da sulfatiazol coloniilor bolnave de
această boală, albinele lui nu se vor vindeca, ci boala va face mai
departe ravagii în stupină. În schimb, folosind streptomicina, aşa
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Fig. 6 —— Stupinu bine împacbenmi cu [… de polietilenă [murii Zeu/„tre

cum se arată mai departe, curînd va avea satisfacţia văzînd că
boala este stăvilită.
Pe de altă parte, medicamentul dat În sirop făcut numai cu apă,
are un efect mult mai mic decît dacă este făcut cu ceaiuri
din plante medicinale. Dar şi acest sirop trebuie preparat după
anumite indicaţii, pentru a duce la rezultate bune, aşteptate. [)ăm
aci cîteva sfaturi pretioase pentru stupari în această privinţă.

PREPARAREA CEA lULUl MEDICAMEN'I'OS

În primul rînd trebuie să se ştie că pentru albine Sînt bune anu-
mite plante medicinale ca: muşeţelul, sunătoarea, eimbrişorul,
coada şoricelului, melisa, busuiocul cerbilor, gălbenelele, teiul, …—
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ceainic peste rîndurile de albine ce ocupă spaţiile între fZLULII'i. În
felul acesta, toate sau cel puţin majoritatea albinelor sînt stropite
cu ceaiul medicamentos, se ling lCClPIOC şi chiar daca el cu1ge
puţin şi pe fund, albinele îl iau repede de acolo. Cantitatea de
sirop (: cea prescrisă în tratamentul respectiv ceva mai departe.
În tot cazul, doza ce se ofeiă zilnic, va fi dată astfel incit toate
intervalele ocupate de albine să aibă partea lor de medicament.
Urmînd sfaturile celor doi mari cercetători germani Borchert şi
Jordan de a folosi cît mai multe produse naturale, nu trebuie uitat
că în lupta cu mijloacele biologice contra bolilor albinelor, mai
avem un mijloc excepţional de bun: ceaiari cu suc ale legume.
Încă din 1948, autorul a făcut observaţii preţioase privind
folosirea extractului de usturoi şi ceapa în hrana albinelor. Saconfirmat acum citiva ani justetea acestor observaţii: s—a consta—
tat ca extractul de ceapa în proporţie de 25 ;; la litiul de sirop
tu zahăr dat cîte 200 ml pe zi în primavara şi in timpul crizelor
dintre doua culesuri depărtate între ele, da rezultate exceptionalec.
Albinele ce consumă acest sirop au o longevitate sporităpiaţă de
albinele coloniilor sănătoase. Cercetătorul N. S. Kulicov a urmărit
această problemă şi a avut albine care au trăit pîna la 90 de zile,
faţă de cele ale coloniilor normale, caie vieţuiau cel mult 40 zile.
Siropul cu extract de usturoi da si el foarte bune rezultate, însă
durata de viaţă a albinelor este ceva mai scurta fată (.lL a celor
hrănite cu sirop cu extract de ceapă. Extractul ale morcov în plo-
porţic de 10 g la litru de sirop, dat de doua ori pe saptamini, tl'l
de asemenea rezultate bune. Explicaţia acestor rezultate este urma—
toarea. În lupta ce se dăun natură intre lumea microbiana şi duş—
manii ce atacă albinele intervin, printre altele, şi fitoncide. Sucurile
unor legume conţin aceste fitoncide precum şi eteruri volatile, care
opresc dezvoltarea bacteriilor,
Folosindu—ne de acest mijloc natural, ajutăm albinele nu numai
să fie sănătoase, dar le şi lungim viata, aşa cum am arătat
mai înainte. Nu trebuie uitate şi măsurile de dezinfecţie a locului
stupinei, căci sporii bolii se păstrează mulţi ani în pămînt. În
acest scop, terenul se desfundă la adîncimea unei cazmale, deci
la 30 cm, pulverizîndu-se clorură de var, care conţine în ca 25%,
clor activ, stropindu—l apoi cu apa.



BOLI ŞI TRATAMENTE

Albinele suferă de diferite boli care atacă ori indivizii maturi,
ori puietul din cuib şi uneori chiar matca coloniei. Agenţii acestor
boli adeseori stau sub formă latentă în organismul albinelor şi
(levin virulenti cînd colonia se află într—o stare critică, datorită
lipsei unor condiţiuni potrivite de vieţuire. Dr. E. Otto din
Austria, scrie in revista de apicultură „Bienenvater“ din mai
1968: „aproape in fiecare colonie cu albine sănătoase putem
descoperi prezenţa germenilor la un număr mai mic sau mai mare
de albine care mor, dar mai frecvent la cele ale căror mecanism
de apărare este deja afectat. Aşa e cazul sporilor de Nosema apis
care se pot identifica aproape în fiecare stup“.
Unele boli sînt foarte grave nimicind stupine întregi, atunci cînd
nu se iau din timp măsurile de prevedere arătate în prima parte
a acestei lucrări. Urmează să prezentăm acum măsurile de comba-
tere directă, atunci cînd boala a apărut în stup.
Bolile infecţioase nu se lichidează total prin aplicarea unui sin—

gur tratament; trebuie să se revină în sezonul următor cel puţin
cu încă un tratament, întrucît boala poate recidiva.
Din grupa bolilor contagioase fac parte bolile bacteriene. Dintre
acestea sînt : loca, sub cele 3 forme ale ei, paratifoza şi septicemia.
A doua grupă () formează bolile virotice: puietul în sac, parali-
zia albinelor şi boala neagră.
A treia grupă o formează bolile parazitare ca: nosemoza, ami—
bioza cît şi braaloza provocată de parazitul Braula coeca şi aca—
rioza (boală încă neîntîlnită la noi) provocată de un parazit
acarian.
A patra grupă o formează bolile micotice cauzate de ciuperci de
genul levurilor, care se prezintă sub formă de mucegaiuri; ele
trăiesc parazitar pe organele in descompunere ale corpurilor pa—
razitate ori moarte, sau chiar pe brana proteică a albinelor -— pe
păstam, sau polenul netransformat incă. Ele sînt: aspergiloza,
paietal văros, melanoza şi pericistimicoza păsturii.
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BOLI CONT/IGIOASE

]. BOLI BACTERIENE

Loca americană este una din cele mai grave boli ale puie—
tului , provocată de Baci/us [arme care pătrunde în organismul
larvelor pe cale digestivă odată cu hrana. Îndată ce agenţii
patogeni au ajuns în intestine sub formă de spori, îşi dezbracă
învelişul, descompus de sucurile stomacale şi cu ajutorul cililor
vibratili încep să circule. Dacă larvele sînt hrănite din belsug de
albinele doici cu lăptişor, dezvoltarea microbilor invadatori este
serios frînată. Deci, cu cît în cuib vor fi mai multe albine doici,
iar acestea au la dispozitie polen proaspăt sau păstură bine con—
servată cu care să se hrănească si să producă lăptişor, cu atît mai
sigur evoluţia bolii va fi îngrădită.
Île asemenea, cînd cuibul are temperatura normală, de 35nC,
dezvoltarea bacililor este stînjenită. Atunci însă cînd afară este
cald şi soarele bate direct în urdiniş, temperatura în cuib urcă,
iar microbul se dezvoltă normal„ Sub căpăccle, inmultirea baci-
lului se face intens sub formă de spori, formă sub care trăiesc
mult timp, pînă ce pot invada alte organisme. Cînd simt mirosul
de clei de tîmplărie la larvele bolnave, albinele deschid în căpăcel
un mic orificiu, fără să descopere sau să elimine cadavrul, care
se usucă prin vcnrilatia activă pe care albinele ventilatoare o fac în
cuib. Albinele Simtind că în celulele închise se află boala care dacă
ar fi descoperită s—ar răspîndi şi mai mult în casa lor, lasă larvele
sub căpăcele închise luni de Zile. De aceea un fagure în ale cărui
celule sînt larve moarte de [om dn'zericană, se prezintă cu căpă—
celcle avînd la mijloc un orificiu sau cu căpăccle dfllîldzltf spre
interior, cu nişte căuşc.
Medicul care face un prim examen va deschide aceste morminte
acoperite cu pojghiţa de ceară şi va găsi acolo larve moarte pe
care nu le poate retrage, căci materia putredă se întinde ca un
filament de masă vîscoasă, cleioasă şi lipicioasă. Culoarea lor
este cafeniu închis. Numai cînd cadavrele s—au uscat complet,
înspre primăvara următoare, albinele mai pot îndepărta rămă—

şiţele uscate, dar din nefericire pline încă de spori. De aceea,
boala cu greu poate fi înlăturată dacă nu se renunţă la aceşti
faguri infectati, care este mai bine să fie distrusi prin foc decît
să fie topiţi.
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Fig. 7 —— Transportînd slapirm la (ales de floarea—soarelui se realizează pro—(lllfţll man de mzere. [mai zoloafata şi o bună măsură de asanarea. ei de loca.

Cînd această boală abia a apărut în stupină, măsura radicală
este cea mai bună: ca constă în sacrificarea întregii colonii prin
sufocare cu bioxid de sulf, arderea cadavrelor în groapa de in—

cinerare şi arderea lagurilor eu puiet bolnav, chiar dacă mai
au în ei ceva miere care nu se va extrage. Ceilalţi faguri potfi topiţi după ce mierea a fost extrasă prin stoarcere, pentru ca
să nu se mai infecteze şi extractorul, deseăpăcitorul etc. Mierea
rezultată nu se va da spre consum ca atare, întrucît contine mi—
lioane de spori; ea va fi transformată în oţet sau hidromcl. Stu—
pul cu toate accesoriile sale, se va Hamba bine şi va fi lăsat în
bataia soarelui de vară eitva timp. Vopsindu—l din nou, poate
primi fără grijă un roi natural sau artificial.

Masura de a opri evoluţia bolii cînd ca e la început si 81111:

atacate numai cîteva colonii, prin aplicarea distrugerii coloniilor
bolnave. va fi completată neapărat ca tratarea medicamentoasa a
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întregii prisăci —— aşa cum se arată puţin mai departe, chiar dacă
nu se mai semnalizează cazuri flagrante de colonii bolnave. Nu—
mai astfel apicultorul poate fi liniştit si sigur că e stăpîn pe si—

tuaţie. Cînd stupina e grav afectată de boală, distrugerea inte—
grală a cîtorva colonii nu ajută decît parţial. În atare situaţii
colonia va ocupa un corp nou, curat, cu faguri gara clădiţi, scoşi
din depozit. Fagurii cu puiet mort se ard; cei care nu au încă
puiet mort, li se mătură albinele acoperitoare împreună cu matca
pe o foaie mare de carton gudronat aşezată în faţa stupului. În
timp ce albinele trec spre urdinişul deschis al stupului, ele sînt
pulverizare cu o soluţie de hipoclorit de sodiu (apă de Javel)
150 g la litru de apă, care le asigură o oarecare dezinfectare
corporală. Cînd toată colonia a intrat în stupul curat se aşează
peste acel corp o gratie Hanemann. Peste ea se aşează corpul
cu fagurii de puiet nesacrificat şi cel cu miere. Cînd puietul din
aceşti faguri va ecloziona în următoarele 22 de zile, fagurii vor
fi topiţi, cei cu miere se extrag, mierea se foloseşte la hidromel
sau oţet, iar ei sînt la rîndul lor topiţi. Bineînţeles că între timp
coloniei i s—a făcut tratamentul respectiv.
Colonia reîntregită primeşte cîţiva faguri artificiali. E bine ca
odată cu aceste operaţii să se schimbe şi matca, cu una selecţionată,
cumpărată de la Staţiunea centrală de cercetări pentru apicul—
tură şi sericicultură din Bucureşti. În acest scop, înainte de intro—
ducerea lor, mătcile coloniilor care au fost bolnave se suprimă;
populaţiile stupilor rămîn orfane timp de 9 zile, cînd eliberate de
grija puietului, ele elimină cadavrele, curăţă fagurii de larvele
bolnave şi îşi cresc botci; după trecerea acestui interval, botcile
se strică şi se introduce matca nouă, în colivie automată, din
care albinele o eliberează singure, fără ca stuparul să mai inter—
vină; colivia se ridică după o săptămînă cu multe precauţii, din—
tre care cea mai importantă e să nu se dea fum asupra albinelor
la deschiderea stupului şi să se facă cît mai puţin zgomot pentru
a nu speria matca. Toate coloniile unei prisăci grav infectate,
fără deosebire, vor primi cîte o cantitate de 3—4 litri sirop
medicamentos preparat fiecare cu cîte 600 g zahăr la litru de
ceai din plantele medicinale arătate mai înainte.
Tratamentul clasic este cel cu sulfatiazol —— 1 Fiolă de 5 ml (con—
ţinînd un gram substanţă) la litru sirop de zahăr care în loc de.
apă se face cu ceai de plante medicinale. Se dă fiecărei colonii
de albine şapte raţii de sirop medicamentos cîte 100 ml pentru
fiecare interval dintre fagurii ocupaţi de albine, ceea ce echiva—
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lează cu un litru de sirop de fiecare raţie, sirop dat din 3 în 3 zile.
Deci, toate coloniile unei piisiîci grav infectate vor primi cîte
o cantitate totală de 3—4 l sirop medicamentos, preparat fiecare
cu cite 600 " zahăr la litru de ceai din plantele medicinale ară—

tare mai înainte.
Cum Însă sulfatiazolul are numai o acţiune de frînare a înmul-
ţirii bacilului, fiind un bacteriostatic, şi observîndu— se adeseori
recidive, Staţiunea centrala de cercetări pentru apicultură şi seri—
cicultură a experimentat şi a recomandat să se dea ceaiuri de
plante medicinale la care se adaugă o pastilă de bidrazidă izoni—
cotinică bine pulverizată şi solubilizată în apă caldă, amestecată
cu siropul în care se adaugă 500.000 Ul., deci o jumătate de fla—

con streptomicină, adică un flacon la 2 1 de sirop pe bază de ceai.
Această Formulă este cea mai bună pentru tratamentul coloniilor
bolnave de [cea americană; tratamentul se aplică de 4 ori din
4 in 4 zile, dintl în total 4 ]. sirop de colonie.
Tratamentele cu antibiotice trebuie făcute cu cel puţin 2 săptă-
mîni Înaintea începerii culesului, căci altfel medicamentul pătrun—
zînd în mierea extrasă, aceasta poate fi respinsă de la receptie,
dacă la analiză se găsesc antibiotice în masa ei. Siropul medica—
mentos se oferă albinelor în două hrănitoare—ulucel în care încap
total 700 g sirop, iar restul de 300 g se toarnă în fir subţire peste
albinele dintre intervalele fagurilor. Tratamentul se face seara
cînd albinele din prisacă s—au liniştit, ca să nu vină albinele străine
în contact cu cele din stupii în care se face tratamentul. Trata-
mentul poatc fi aplicat şi numai cu cite 500 ml sirop, dar în
8 raţii din 4 în 4 7ile, cu acelaşi rezultat Din stup nu trebuie să
lipsească sticluta cu ior,mol aşa cum s—a aratat mai înainte. Co—

lonia se restrinrţe la numai atitia faguri citi sint bine acoperiţi
de albine, iar rolul rămas în stup se completează cu material
termoizolator.
În adăpostul din prisacă se pun la 2 zile ecîte 5 fiole de
sulfatiazol de cite 5 mmc, deci 1 g de substanţă pură la 10 litri
apă, dar numai timp de 10 zile, căci altfel se creiază în orga—
nismul albinelor elemente de rezistentă la acest medicament, care
apoi nu va mai avea efect.
>tupina dusă la un cules bun pe o vatiă de carantină izolata la
“nlxm de alte stupine vecine, se va vindeca de boala dacă se res-
pectţi intocmai recomandările de mai sus. În stupinele din jurul
\etrei de caiantinii se vor Face tratamente preventive cu aceleaşi
medicamente, dar pwpmale în doze ieduse cu 500…
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Paratifoza sau Salmoneloza este denumită astfel după numele
agentului patogen ce o provoacă, şi anume Salmonella parathyphi
alvei Bahr care se dezvoltă în mediul umed cum este cel din stup,
spre sfîrşitul iernii; el este adus în interiorul stupului de albinele
ce cară apa infectată şi stătătoare. Apare la începutul primăverii
mai ales în coloniile slabe ori slăbite de locă sau nosemoză.
Diagnosticul este uşor de stabilit, căci o parte din albine se tîrîie
pe jos în faţa urdinişului, avînd abdomenul balonat şi parali7ar.
Luatein palmă ele scot acul fără să--l poată folosi, tocmai datorită
paraliziei.
Se aplică un tratament cu streptomicină un flacon la 2 I. cu ceai
de plante medicinale. Doza este de 0,500 1. dat de 4 ori la inter—
vale din 4 în 4 zile. Se iau toate măsurile de igienă prescrise în
prima parte a acestei lucrări, dar în primul rînd se înlătură ume-
zeala din stupi. Albinele sînt atrase la adăpătorul din prisacă,
punînd alături de el timp de2 7ile un fagure cu puţină miere.
Scurgerile din grajduri sînt tratate cu creolină sau petrol.

Septicemia, provocată de Bacillus apisepticus — nesporulat, sen—

sibil la căldură, la razele soarelui şi formol. Ca şi microbul pa-
ratifozei, este adus în stupi din apele stătătoare infectate; caile
de pătrundere în organism se pare că sînt stigmele respiratorii
toracice; din trahee el poate trece uşor în hemolimfă (sînge),
unde se. înmu'lţeşte provocind septicemia.
În coloniile slăbite de alte boli, bacilul îşi face cale şi în intesti—
nul albinei. Diagnosticarea bolii se poate face uşor, căci cadavrele
se fărîmiteazîi la orice atingere. Boala nu are un tratament spc—
cific; este necesară o strictă igienă în stup, întărirea coloniilor cu
hrană de calitate bună cu mărci tinere, ajutorarea lor cu faguri
cu puiet căpăcit luaţi din colonii sănătoase etc. Albinele vor fi
atrase la adăpătorul “din prisacă, ca să nu mai ia apă din băltile
stătătoare.

2. BOLILE VIROTICE

În afară de bolile rbacteriene descrise mai sus, albinele suferă de
unele boli cu caracter virotic, foarte greu de depistat, căci pentru
descoperirea lor trebuie folosit numai microscopul electronic. Ca—
racteristic pentru aceşti agenţi patogeni este micimea lor extra—
ordinară, care e de ordinul milimicronilor adică a milioana parte
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dintr—un milimetru, putînd străbate prin cele mai dese filtre de
portelan şi chiar prin ultrafiltre făcute din membrane de colo—
dium de o anumită porozitate. O altă caracteristică a virusurilor
este că ele trăiesc şi se. multiplică. numai in interiorul celulelor vii
pe care le atacă şi le distrug tocmai datorită fenomenului lor de
multiplicare. De aceea, se îngreuiază şi fixarea diagnosticdlui
precum şi posibilitatea de a se aplica o medieaţie specifică.

Dintre bolile virotice ale albinelor vom descrie: paralizia albine—
lor, boala de pădure, şi puietul în sac.
Ilmlizia albinelor, se crede că e boala virotică a cărei etiologie
nu este cunogcută, caci agentul patogen ce o provoacă nu a putut
fi izolat. Ea apare în lunile mai si se stinge aparent în septem-
brie Albinele prezinta următoarele simptome: corpul este negru,
lucios, fără perişori, cele bolnave stau retrase pe marginile stupu—
luissau sus, peste spetczele superioare ale fagurelui, căci cele sănă—
toase le tţonesc din cauza mirosului lor respmgăror, greoi, asemă—
nător cu al peştelui alterat şi cu al excrementelor Întrucît cele
ascunse nu ies afară de „frică să nu mai fie primite, sînt nevoite
să defecein stupi. Cele eliminate stau pe marginile scîndurii de
zbor făcînd încercări zadarnice să pătrundă în interior. De aceea
adeseori stuparii confundă această manifestare a bolii, ca fiind
începutul furtişagului între albinele stupinei. El închide sau mic—
şorează urdinişul procedînd cu totul gr,eşit căci astfel cele sănă—
toase nu mai pot elimina pe cele bolnave, dar boala se extinde
în stup.
Se crede că boala este favorizată de o temperatură prea urcată
în stup, deci o primă măsură e ca stupii să fie umbriti.
Autorul a obţinut în cîteva stupine (gospodării de stat) rezultate
satisfăcătoare lirănind coloniile 15 zile cu cîte 200 g pe zi sirop
de zahăr (600 g la litrul de ceai de plante medicinale) în care
adăuga la fiecare litru de sirop 25 g suc de ceapă, totul preparat
aşa cum s—a descris mai înainte. Tratamente sigure pînă acum nu
au apărut. În Bulgaria, cercetătorul Savof a publicat de curînd
rezultatele bune obţinute folosind un antibiotic —- biomicina În
pastile. Două pastile de biomicină (0,125 ;; a cîte 100.000 U.l.,
se amestecă cu 1 l. sirop, dîndu-se ?. l. timp de 3 zile.
Boala de pădure — fll()p('£llll nigrum apis —— asemănătoare în
multe aspecte cu cea de mai sus este necunusrută ica etiologie,
bănuită de unii cercetători că e de natură virotică, de alţii că
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Fig. 8 —— Smpimz infestati/“i dc noscmoză va mz. va… expusă … urdinişwilc la
soare. Temperatura murii zlin stupi frînmză dezvoltarea bolii.

într—o farfurie adineă cu alcool medicinal. Imediat ele mor, apoi
se scot din alcool cu furculita de descăpăcit, lăsîndu—le pe capacul
stupului respectiv să se usuce. După uscare, se pun intr—un mic
cornet de hîrtie bine închis, cornet pe care se notează numărul co—
loniei din care proba a fost luată. Este bine ca între albinele corne—
tului să se adauge şi cîteva din cele aflate moarte sau muribunde
pe oglinda stupului, Pînă cînd apicultorul primeşte răspunsul
laboratorului, el poate face si singur o succintă analiză, pentru ca
să poată lua măsuri de combatere chiar înainte de confirmarea
oficială. Pentru aceasta, ia de pe oglinda stupului o albină muri—
bundă, îi rupe capul ţinînd—o de torace; apoi prinzînd ultimul
segment abdominal, îl trage încet afară, tubul digestiv inclusiv
guşa, iese în întregime. Intestinul este aşezat pe o lamă de sticlă;
dacă el este mult mărit în comparaţie cu intestinul unei albine
sănătoase, luată din alt stup, pus alături ca mostră de comparaţie,
Stuparu] poate să considere că are nosemoză în prisacă. Intestinul
ca format se prezintă mai mare, cu o culoare lăptoasă, se des-
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trama uşor, nu mai are elasticitatea celui sănătos, iar intestinul
gros este plin cu reziduuri alimentare.
— O măsură de prevenire este eliminarea fagnrilor cu hrană care
pot avea în ci miere de mană. Aceasta provoacă un fel de intoxi-
catie a albinelor în iarnă, favorizînd evolutia nosemozei. Chiar
taguri cu miere bună Sint bănuiţi că au milioane de spori pe ei.
Se dau albinelor alti faguri cu sirop cu ceai acidulat, preparat aşa
cum s—a arătat mai înainte. Operatia se face Într—o zi călduroasă,
sub adăpostul cortului protector, pentru a nu crea furtişag în
prisacă.
Organizarea unui zbor de curăţire la jumătatea iernii —— aşa
cum s—a arătat mai înainte —— este de cea mai mare trebuinta.
Albinele caie ramin pe afara după acest zbor au punga rcctală
cu milioane de spori ŞI deci rămînînd acolo, afara, colonia scapa
de o mare parte din aceste albine bolnave.
Tratamentul ce se aplică coloniilor bolnave de nosemoză se face
cu ceai din plante medicinale si antibioticul fumidil B. Se prc—
pară 25 l sirop cu 1 flacon de fumidil. Se dau zilnic raţii de
0,250 1 din acest sirop timp de 10 zile. În cazuri de infestaţie ma—
siva cu Nosema, se recomandă o concentratie mai mare de Fu—

midil, adică 1 flacon la 15 l sirop de zahăr 1/1. Pentru stupini
mai mici (25 stupi), se imparte un flacon În 4 părţi egale, făcînd
4 pachete. Fumidilul B dintr——un pachet se topeşte completin apa
pînă Ce este limpede şi se amesteca cu 5 l sirop gata preparat si
cald, care se da coloniilor în doza de 0,250 l zilnicin ulucelul
ramei— hrănitor timp de 10 zile.
Fagurii se dezinfecteaza cu acid acetic sau acid sulfmos. Acestea
din urmă se obţine astfel: se umplu fagurii cu apa, suspendîn-
du—i într-o cameră, pe Stelaje ,' se folosesc cîte 50 ;; sulfln ba—

toane (nu sulf pulbere) pentru fiecare in” de spatiu. Sulful se
aşează pe o tablă mare plină cu jăratic; bioxidul de sulf rezultat
prin ardere este absorbit de apa din faguri, transformîndu—se în
acid sulfuros şi biposulfuros. Operatia deardere a sulfului se
repetă de 3 ori în 3 zile consecutiv, lăsînd totul pe. loc… aceeaşi
situatie, dar de fiecare dată cu aceeaşi cantitate de sulf în ba—

toane. De fiecare (lată concentratia de acid sulfuros din celulele
fagurelui se va mări automat.
Apa acidulată din faguri, după ce a stat în ei 5—6 zile, este eli—

minată prin centrifugare, spălîndu—i apoi cu apă curată la 'un
iaobinet şi lăsaţi să se zvînte 10—12 zie într—un pod, în curent
e aer.
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retrage şi se arde. Şi naftalina este buna; ca se pune seara pe
fundul stupului, pe un ziar, lăsînd marginile libere de 10 cm.
Ramele din stup se răresc puţin. În cursul nopţii paduchii cad
pe ziar, iar in zori, Înainte de a pleca albinele la lucru, ziarul
cu naftalina se retrage, pentru ca Fiecare colonie să—şi recapete
propriul său miros. Altfel, mirosul s—ar uniformiza în stupină şi
în curînd ar apare furtisag în prisacă.
Rezultate bune se obţin folosind fumigaţia de fcnotiazină, în felul
următor, după indicatiile cercetătorului ]. V. Ti VileV: afu—
mătorul are un prelungitor care ingaduie fumului să pătrundă
cîţiva centimetri în interiorul stupului. Stupul rămîne numai cu
un corp, cu rame rărite prin retragerea a 2—3 faguri goi din
margine. Albina de pe jFagurii corpului superior se scutură în fata
stupului pentru a intra toată … corpul ramas. Se lipeşte podişorul.
Urdinişul ramîne deocamdata deschis pe toată lungimea lui.
Se pisează carbuni de tei marunt pînă la marimea unei nuci ; ei
ocupă jumatate din capacitatea afumatorului,' se aprind şi se ac—

tiveazi Focul cu Foalele afumitorului. Mai înainte se fac pachete
de cîte 6 ;; fenotiavina, cantitate necesara la fumigaţia a 4 stupi.
Cînd cărbunii sînt aprinşi, fara sa se ajunga la obtinerea flăcării,
se presară peste carbunii aprinşi fenotiazina din pacheţcl; se în—

chide afumătorul apa'smd rar foalele. La început, fumul este gal—
ben—verzui si nu trebuie introdusin stup, căci în această stare
intoxică albinele. Curînd el va fi ei.-.nuşiu—allmriu, bătînd În albas-
tru. Atunci se introduce prelungitorul afumatorului in urdinişul
stupului, actionînd de 35—40 ori Foalcle afumîîtorului, plimbîn—
clu—l totodată în dreapta şi în stînga. Se trece apoi la ceilalti
3 stupi aplicînd fumigatia la fel Cînd substanta din arumător
s—a epuizat la ultimul din cei 4 stupi se presară alt pachet de
6 g fenotiazina şi se repetă operaţia la Fel [a aceiaşi stupi, mic—

şorîndu—le de data aceasta urdinişul pina la 1 cm. Temperatura
din afumător trebuie păstrată înaltă„ ca la început, căci altfel nu
se transformă toată substanţa în gaz, iar o parte din ea se depune
ca pulbere pe afumător si perramele stupului, intr—un strat gal—
ben---Verzui Tratamentul se repeta înca de 2 ori din 7 În 7 zile.
Fagurii de rezerva se trateaza cu vapori de acid acetic. O buna
măsura deiigiena privitoare la atacul larvelor de paraziti care stau
ascunse sub capacelele fagurilor cu miere ce se dau albinelorin
primavara, este ca descapacirea sa se faca nu deasupra stupului,
ci in bucatarie pe o tava, ce sta pe doua caramizi pe plita în—

cinsa; parazitii mor, iar ceara topita pluteşte peste mierea din
tava.
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4. BOLI MICOTICE

Datorită unor ciuperci din familia levurilor, ce se prezintă sub
forma unor mucegaiuri, bolile micotice provoacă direct sau in—

direct afecţiuni grave albinelor mature ori puietului. Ele trăiesc
parazitar si fiind organisme saprofite se hranesc pe seama corpu—rilor În descompunere, sau chiar cu hrana proteică a albinelor.
Albinele, trîntorii si chiar măteile sînt parazitate cu aceste levuri
micotice. Dintre aceste boli menţionăm: mclrmoza şi pericysti-
micoza (p…et văros).

Melimoza, boală micotică, infectii—contagioasă, este produsă de.
() ciupercă Meliznosclliz mors apis Ea atacă albinele adulte
mai ales matcile parazitindu le ovarele sau glandele salivare. De
aici s—a tras concluzia că ciuperca 5— ar afla pe unele plante ento—
mofile sau pe mană adusă în stup de albinele culegătoare.
În piivinta Ltiologiei b.olii cercetătorii Încă nu sînt de acord
pe deplin: unii considera că ar fi o boală parazitară, alţii baci—
lară,iiar cei mai multi că are origine micotică, întrucît s—au
făcut culturi reuşite, stabilind că ea se inmulteste prin Înmugu—
riri de spori. Contaminarea se face pe cale bucală de la albinele
cu glandele afectate, mărcile primind lăptişorul infectat imediat
după secretia lui, iar albinele contaminÎndu—se prin hrana de
Lchimb ce o fac între ele. În 68 de Zile de la contaminare, agen—
tul patogen aflat totdeauna… hemolimfă, este vehiculatin orga—
nism fixrnduse in epiteliul tuburilor ovi—gene, făra să atace ovu-
lele. În schimb, ovarul invadatincepe să se atrofieze, prezentînd
leziuni care împiedică ovulatia. La vîrful abdomenului, se observă
un dop de excretie, care barează ieşirea ouălor. Curînd mătcilc
afectate nu mai depun ouă, lîneezesc şi mor. La analiza ovarului,
se observă aglomerări pigmentare sau sub formă de corpuscule
neregulate —— bastonaşe sau filamente miceliene.
Boală evoluează mai ales în coloniile slabe, unde frigul si umezeala
îi înlesnesc progresele Nu s—a găsit pînă în prezent un medicament
specific, care să o frineze. Se aplică masuni de igienă, precum şi
biolovice ca: schimbarea vetrei stupinei din locuri umedein al—

tele insorite schimbarea mătcilor si sacrificarea albinelor bătrîne
contaminate. Această din urmă operaţie se facein felul următor.
stupul cu albine se retrage la 2 m, iar în locul lui se aduce un altul
gol cu totul asemănător, in care se pun cîţiva faguri cu miere, plus
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lavei) a albinelor le face o bună dezinfecţie, prin aceea că sînt
silite să se lingă una pe alta.
Puietul văros sau pericystimicoza este o boală foarte asemănătoare
cu aspergiloza, dar provocată de o altă ciupercă: Pericystis api;
Massen din familia Oomicetelor. Ea se întîlneşte rar în stup, unde
atacă larvele de albine şi de trîntori din coloniile slabe. În cuib
este vehiculat de albinele curăţitoare, care elimină cadavrele lar—
velor moarte şi transmite miceliu celuilalt puiet sănătos din celule.
Acolo, miceliul mascul şi femel al ciupeilcii respective se împere—
cheayă şi apar zygospori sau chişti de culoare castaniu— verzuie. În
corpul larvei ciuperca evoluează repede, iar larva atacată îşi pierde
capacitatea de mişcare; în 5—6 zile de la invazie, ea se deshi—
dratea'ză, moare eliberînd calciu, fapt ce o transformă în ,numie.
Aceasta are lainceput culoarea alb—Yălbuie, iar atunci cînd cbiştii
s-au înmulţit peste măsură în interior, culoarea devine verde—gal—
benă; cliiştii se adună mai mulţi într—o capsulă, care la rîndul lor
se adună în alta mai mare.
Mumiile larvelor, calcifiate, sefărîmiţează uşor, transformîndu——se

în pulbere. Ea e formată din agentii patogeni ai bolii care sînt
transportaţi de albine pe alţi fagun cu puiet din cuib, imde atacă
si larvele de acolo.
Măsurile de combatere sînt cele de ordin biologic, cunoscut fiind
că boala nu progiesează în colonii puternice şi bine organi7ate
precum şi cele de ordin igienic descrise pe larg mai înainte. Cînd
invazia este prea extinsă, fagurii cu puiet văios e bine să fie arşi.

BOLI le'CONT/IGIOASE
lntoxicuţia albinelor, sau toxicoza, este o boală accidentală provo-
cată uneori de consumarea unor produse toxice secretate de unele
plante de la care albinele iau polenul, nectarul sau mana, produse
ce le aduc în stup, intoxicînd atît puietul lirănit cu ele, cît şi
albinele prelucrătoare a acestor substanţe naturale.
De asemenea, o uşoară intoxicatie este cea prevăzută de fumul cu
toxinele emanate de marile furnale ce prelucrează minereul de
fiersau cupru, fum cara se depune pe floii alttrînd polenul. in
astfellde situatii (leşi intoxicatii sub această loimă nu Face Victime
directe, Jiind lentă şi de lungă durată, provoaca () slăbire organică
allnm101 care atunci cad [undă invaziei mult… microbi1, a;enţi
cauzali ai liol ilor descrise mai înainte.
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O altă formă de intoxicaţie a aibinelorooprovoacă însuşi stuparul,
folosind medicamente prea multe şi puternice; o vom descrie
puţin mai departe. Cea mai periculoasă este însă intoxicaţia chi—

mică, provocată de unele produse aplicatein unităţile agricole sau
silvice pentru combaterea dăunătorilor. Acest fel de intoxicatie
atinge deseori aproape toată colonia, căci deşi numai albinele cu—
legătoare intră în contact direct cu substanţele toxice, de la ele
se intoxică albinele prelucrătoare a nectarului şi polenului infec—

tat, apoi doicile şi la sfîrşit puietul deschis din cuib, hrănit cu
această hrană toxică. Uneori chiar şi matca prezintă simptome de
intoxicatie şi moare. Simptomele acestei boli accidentale sînt: pe
fundul stupului se vede un strat de albine moarte; în faţa urdi—
nişului, pe scindura de zbor, sau jos pe oglinda stupului, un mare
număr de albine sînt moarte sau muribunde; cele moarte au
corpul chircit şi cu picioarele strînse; aripile au rămas desfăcute
ca la zbor, iar limba este scoasă în întregime, sau adeseori înco»
voiată pînă sub torace. Cele muribunde au culoare neagră, perişorii
de pe corp sînt căzuţi, nu mai pot zbura ci se tîrîie pe pămînt,
bat din aripi cu mişcări tremurînde, cad pe spate fără să mai poata
reveni la poziţia normală; au convulsii, unele vomită, altele defecă.
Toate aceste simptome, sau numai unele din ele, duc la moarte.
Puietul deschis din celulele cuibuluiin care a murit, prezintă as--

pecte oarecum asemănătoare cu ale locii europene.
O primă măsură ce trebuie luată este să se retragă din stup fagurii
cu polen care altfel ar continua să intoxice tineretul, iar colonia
să nu se mai poată reface. Dacă matca prezintă simptome de meli-—

nişte anormale, ouă puţin şi cu goluri dese între celule, trebuie
imediat schimbată; stupii curăţaţi de albinele moarte vor avea
urdinişurile micsorate pentru păstrarea căldurii cuibului, în care
albinele mature sînt împuţinate. Se dă albinelor sirop de
zahăr cu ceaiuri din plante medicinale (()OO gzLaliăr la 1 litru de
ceai) pînă cînd apare o nouă generaţie de albine tinere ce au ieşit la
zbor de cules. Măsurile ce trebuie luate pentru identificarea substan—
ţei toxice care a provocat acest accident sînt arătate la finele
acestui capitol, odată cu instrucţiunile de prevenire a intoxica—
ţiilor chimice.
Intoxicaţii/e alimentare Intoxicaţiile provocate de consumul mierii
de mamă Acest sort de miere provine dintr—() secreţic a UNO? ap]?!—
dae, lecaniidae, etc care parazitează anumiţi arbori sau plante ex—
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trăgînd din seva acestora bogatele zaharuri ce le conţin. Cuminsă
aceste insecte consumă din sevă numai substanţele azotoase care sînt
acolo cantităţi foarte ieduse, sînt nevoite să filtreze mari cantităţi
de sevă, climinînd substanţele zaharoase, nefolositoare lor.
Aceste insecte aruncă cu ţîşnituri puternice zaharurile, care cad pe
frunze, ramuri şi chiar pe pămînt, de unde albinele dornice de
substanţe dulci le iau, şi transportîndu— lein stupi, le transformă
în miere, denumită miere de mană. Seva însă are în conţinutul
său însemnate cantităţi de săruri minerale, ext'ase din rădăcinile
plantelor, săruri care nu pot fi descompuse de albinele prelucră-
toare din stup, ele rămînînd în mierea de mană; acestea dau
uneori intoxicaţii grave, mai ales cînd le consumă în iarnă, cînd
albinele nu pot ieşi curînd în zbor de curăţire.
Pentru înlăturarea acestei intoxicaţii alimentare, apicultorii trebuie
să ia următoarele măsuri :

În toamnă cînd coloniile sînt orînduite pentru iernare, trebuie să
facă analiza mierii din faguri, aşa cum s—a arătat la locul potri-
vit. Fagurii cu miere de mană sînt înlăturaţi şi înlocuiţi cu alţii
de la rezervă, cu miere bună, sau în lipsa acestora, cu sirop de
zahăr 1/1 acidulat cu 0,300 g acid tartric la litru sau cu lămîie.
Daca analiza nu s—a făcut,iar albineleincep la finele lunii decem—
brie să dea semne de nelinişte cînd sînt ascultate cu tubul acustic,
atunci trebuie imediat intervenit. Stopul e dus în casă la căldură,
se scot pe rînd fagurii cu miere de mană ; albinele acoperitoare se
scutură într—un alt stup curat şi cald, ce are urdinişul închis, stup
in care, mai înainte, s—au pus puţin distanţaţi fagurii ce fuseseră
goi, dar în care s-a turnat sirop de zahăr acidulat. Pentru ca albinele
să nu se împrăştie la scuturare, ci toate să pătrundă imediat între
fagurii cu sirop, se aşează mai întîi peste stupul cu faguri un corp
de stup gol; cu puţin fum, toate albinele, inclusiv matca, coboară
între faguri, după care se acoperă şi se ţine în cameră 3——4 ore
pînă colonia se adună. Atunci este dusă într—o încăpere fără foc,
se deschide puţin urdinişul, iar albinele se strîng în ghem. A doua
zi stupul e dus la locul său în prisacă şi poate să ierneze în condi—
ţiuni bune pînă în primăvară. Astfel de colonii vor fi strict su—

pravegheate si stimulate, începînd din luna martie pînă la apariţia
micului cules, care să le asigure cel puţin o denoltare normala
pînă la culesul piincipal.
intoxicatia alimentară poate fi produsă de un consum de nectar
sau polen toxic de la plante care în anumite împrejurări secretă
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alcaloizi, glucozizi sau chiar uleiuri volatile toxice. Dintre acestea
cităm cîteva. polenul cepii de sămînţa are in anii secctoşi eteruri
volatile… proporţii ce depăşesc noimalul, mărindu- şi totodată şi
proporţiile de f,;ulf acid fosforic şi devenind toxic ; floarea broş—
[cască (Rmmncnlm acer) cauzează chiar o anumită boala denumită
„boala de mai“ datorită polenului său cu alcaloizi, în deosebi anemo—
nina. Din acceaşi familie a Rammculaceelor, mai sînt şi bulbucii
(Tm/lins cumparam), nemţişorii de cîmp (Del/;hinum consolida)
marul lupului sau omagul (Acorzit/mm ('cm'mz) ce conţine anemo-
nina. În schimb, dcgeţelul roşu (Digitalis purpurea) are un glicozid
denumit tiiyitalină care uneori se formează … proporţii prea
mari în nectarul şi polenul florilor respective, devenind toxic.
Tutunul are uneori lll polen anabazină peste normal. Dintre
arbori, tisa (Taxi/rs baccata) şi cîteodată şi castanul sălbatic
(Acsculus bippocastmmm) au polon toxic. Teiul, în special varie—
tatea argintiu, conţine uneori în nectar o proporţie mărită de
teobromină, cît şi eteiuri volatile care dau albinelor o intoxicatie
trecătoare, albinele rămîn pe flori şi nu se înapoiază la stupi, decit
după 24— 36 ore,plnă se elimină din organism toxina.
Desigur că în fata acestor neprevăzute, apicultorul ramine cu totul
dezarmat. () măsură bună este părăsirea vatrei, rransportind stupii
la alt cules.

Intoxicaţiile medicamentoase sint provocate de stupar atunci cînd
dă medicamente albinelor bolnave sau bănuite, fără să respecte do—

zele prescrise. Abuzul de medicamente nu numai că nu vindecă, dar
chiar poate nimici colonia în cîteva ore. Sull—atiazolul şi penicilina
sînt foarte periculoase in această privinţă. Un studiu J("Îicut de dr.
Cornelia Pelimon în cadrul Statiunii centrale de apicultura a sta—
bilit că sulfatiazolul dat numai in proptn'ţie de O,5“/„»-——2”,/„ a ucis
820/0 din larvele din cuib, iar din ouăle depuse de marcă nu a
eclozionat nici o larvă, deci 100%. intoxicatie.

lntoximţiile chimice sînt cele mai periculoase. De pildă fumul de
la combinatele mari de prelucrarea minereurilor feroase dă intoxi—
caţii urave datorită substantdor;irseniati- derivate ce se detţaiîi în
atmosfera odată cu depuil…(îţl lui pe llori, ale caror produse (dolen
şi nec…rJdevin partid toxice De asemenea, fabricile de ciment
cărarnida sau sticla, centralele termoelectrice… care se ard cărbuni,
toate emit odată cu fumul unele substanţe nocive. De aceea, sa
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luat măsura ca fumul să treacă mai întîi prin anumite filtre care
retin substanţele toxice, constituind materii prime folositein pre—
paratele chimice şi farmaceutice.
Dacă pentru acest fel de intoxicaţii s—a găsit solutia de mai sus, iar
acolo unde nu se aplică, stuparii pot să stea fără giijă la o depărtare
de 3 km de sursa lor,in schimb intoxicaţiile provocate de produsele
chimice folositein combaterea daunatorilorin agricultură, pomi-
cultura şi silvicultura, cauzează mari dezastrein stupinele care cad
in raza lor de acţiune.
Apicultorii au datoria de a cunoaşte perfect indicaţiile Ministerului
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor pentru
apărarea albinelor. Ei trebuie să cunoască cînd şi unde se fac trata—
mentele respective, cu ce aparate, cu ce produse, în ce timp şi
formula pesticiduluAi, precum şi remanenţa lui În cele ce urmează
am căutat sa dau Citeva indicaţii.
Deşi instructiunile Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentaie,
Silviculturii şi Apelor sînt explicite ŞI însoţite şi de sancţiuni,
cei ce folosesc aceste produse toxice, preocupaţi numai de propria
lor problemă de luptă contra daunator ilor nu se gîndesc că albinele
sînt aliaţii cei mai preţioşi în marirea producţiei culturilor agricole
prin polenizare şi ca ele mor datorită pesticidelor folosite făra
discernămînt.
De îndată ce apare un dăunător, se aplică aceste tratamente pe
suprafeţe întinse, deşi instrucţiunile indică că ele se fac după o
anumită normă, urmărind densitatea atacului. De pildă la apariţia
cărăbuşului de Dobrogea, nu se aplică insecticidele decît atunci cînd
larvele acestuia sînt mai multe decit 3 pe m.p.
Produsele antiparazitare folosite în producţie sînt
de 4 categorii : insecticidele contra daunatorilor din clasa
insectelor, fu—ngicidele, care distrug daunatorii din categoria ciu—

percilor microwcopice, acaricidelc ce atacă acarienii, daunatorii obiş-
nuiţi ai livezilor de pomi fructiferi şi ierbicidele care distrug buru-
ienile de culturi. Fiecare din aceste produse au diferite combinatii
toxice contra daunatorilor şi cu o remanentiî variabilă. la baza
acestor combinatii stau: arsenicul, fosforul, clorul, sulful lolrul
Ş.a.m.d.
Toxice care alanii dămdétorii prin ingeszie. Ele pătrund pe caile bu—

cală şi deci aparatul digestiv este primul atacat,. Ajunse acolo trec
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doar să spele după pulverizarea produsului scîndura de zbor a stu-
pului cu apă şi săpun, căci albinele pot să moară prin atingerea
picioarelor de pulberea aflată acolo, fiind un produs cu efecte de
contact.
Paration este un insecticid emulsionabil pe bază de fosfor organic, se
prezintă cu o culoare brună sau verde şi miros de usturoi. Efectele
sale toxice sint cumulative intrunind Întreaga gamă: efecte de
contact, de ingestie şi asifixia. Este foarte toxic pentru albine şi
om trebuind să se ia măsuri de apărare din partea celor ce îl mî—

nuiesc. Din grupa lui, cu aceleaşi efecte fac parte şi Ecatox 20 şi
Ecatox 50 care au şi proprietăţi acaricide.
Metilpurution este o pulbere muiabilă de culoare verde maronie
care se emulsionează, cu efecte cumulative ca şi parationul, folo—
sit mai ales contra afidelor, acarienilor ete. fiind indicat contra in-
sectelor sugătoare şi rozătoare.
Este cunoscut şi sub denumirea de Wofatox. Are o remanenţă de
12—36 ore. Foarte toxic pentru albine, căci acţionează violent.
Dimetout emulsionabil de culoare roşu—brun cu miros greu. El e
un toxic de contact. Se foloseşte ca şi metilparationul contra aca—

rienilor, afidelor etc., cu o remanenţă de 10—14 zile. Este foarte
toxic pentru albine. De aceea şi instrucţiunile interzic categoric
să fie folosit in timpul Înfloritului arborilor. Este cunoscut şi sub
denumirea de Rogor.
Triclorfonul, care acţionează cumulativ prin contact, ingestie şi
respiraţie, e un produs ce se prezintă ca o pulbere albă cristalină,
strălucitoare., ce se dizolvă uşor în apă. Este folosit in combaterea
ploşniţei cerealelor, a viespei prunilor, viermelui mărului şi musca
cireşilor. Pentru albine e toxic mai ales cînd soluţia de pe flori
este încă lichidă; cind s—a evaporat, produsul are o oarecare selec—
tivitate pentru ele şi efectul toxic este mai redus.

Tiometon este un produs emulsiouabil de culoare verde—maron
cu miros caracteristic şi conţinur de 50% substanţă activă, efec—

tele sale fiind de ingestie. liste toxic pentru albine. Are o rema—

nenţii În care timp nu e permis nici lucrătorilor să treacă prin
lanul tratat, cauzindu—le intoxicaţii.

68



Dintre acuricide:
Phencupton cunoscut sub denumirea de Phenudin A 20 emulsio—
nabil acţionează cu efect de contact şi ingestie contra diferiţilor
acarieni şi păianjeni şi împotriva dăunătorilor polenului din de—
pozite cum sînt Carpoglyplius lactis Gly cyphagus. E] 0 toxic pen—
tru ublinc, dar mult mai slab ea Parationul; toxicitatea sa este
de 40 de ori mai mici decît a acestuia.
Tetradifon cunoscut şi sub denumirea de Tedion V. 18 se pre-
zmtă ca o pulbere mu1abilă; este un ac;ilicid care dacă e pulve-
rizat În concentraţie numai de O,15——O,200/0 nu este toxic pentru
albine.
Pollacuricidol produs emulsionabil de culoare galbenă sau brun
deschis, cu miros de solvenţi aromatici, este un acaricid care are
multe folosinţe în legumicultură, vii si pomi. Este toxic pentru
albine.

P r 0 d u 5 e 1 e ) u n g i c i di e e sînt cele mai blînde cu albinele
dintre toate produsele fitofarmaceutice, deşi unele au o remanenţă
de peste 30 zile; în tot decursul aplicării lor albinele nu sînt stîn—
ienite: nici de sulful muiabil nici de cel coloidal cu atît mai
puţin de cel pulbere. Avînd acţiuni nu numai asupra ciupercilor dar
chiar şi a acarienilor, ele nu sînt toxice pentru albine.
Formolul sau formaldebidrz se foloseşte chiar in stup, în doze de
ZOO/„ în sticlutev spre evaporare, asanînd mediul respectiv, cu-
noscută că are o acţiune fungicidă contra ciupercilon ce eventual
ar pătrundein stup şi chiar bactericida, la temperaturi peste 10°C.
Dintre produse ierbicide amintim :

2, 4. D (Acid 2,4 diclorfcnoxiucctic), ierbicid selectiv, este cel
mai folosit în lupta contra buruienilor; se prezintă. ca o pulbere
albă, gălbuie sau roşcată, cu miros de acid fenic care se dizolvă
în apă.
În general ielbicidele nu Slnt toxice pentru albine dacă <( 1755-
treuzz doze/c prescrise pent… (()))?bclfUTCd anumitor buruieni, cum
este cazul cu rapita salbatecă şi măzăricliea care crese din belşug
… anii ploioşi În culturi, iar albinele le cercetează cu asiduitate.
De aceea, pentru rapiţă, doza maximă cum distruge planta dăună—
tome fără să fie toxică pentru albine este de 06 leg la ] lau,
pentru măzăricke doza este de 1,2 leg la hu.
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Între produsele pesticide sînt multe din cele pe care nu le—am
menţionat în lucrare, deşi ar putea fi toxice pentru albine; fiind
folosite în tratamente de iarnă, nu pot intoxica albinele, totuşi
trebuie luate măsurile arătate mai sus privitoare la spălarea scîn—
durilor de zbor ale stupilor înainte ca albinele să facă primul zbor
de curăţire.
Sînt însă şi produse toxice pentru diunătorb dar netoxiee pentru
albine şi deci selective şi care ar trebui mai mult Folosite, pentru
evitarea intoxicaţiilor acestor insecte folositoare agriculturii prin
polenizare. Din aceasta categorie fac parte :

Toxafm denumit „Melzjmx 10“ este un insecticid elorurat cu ac—

ţiuni de contact si ingestie şi cu o remanenta ca cea a l).D.T.-u—
lui. care se prelungeşte pîna la 30 zile, cînd temperatura scade.
Se utilizează În culturi de Cimpa legumicultura şi pomicultură. Nu
este. toxic pentru albine, însă Foarte toxic pentru peşte; pentru
om şi animale cu sînge cald este toxic numai în doze mari.
Din categoria produselor pesticide care nu atacă albinele amin-
tim pe următoarele :

KdVrlnldn produs mixt care se foloseşte şi la tratarea seminţelor
dar şi ca insecticid, În special contra gîndacului ghebos. Se pre—
zinta sub formă de pulbere solubilă in apa. Nu este toxic pentru
albine.

Zineb denumit şi Aspor este un fungicid la fel ca şi Karatanul,
Captanul şi Tiuranul care nu atacă albinele. De asemenea, din
categoria acaricidelor, Tetradifon-ul nu este toxic pentru albine.



ORDINUL MINISTERULUI AGRICULTURII,
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII ŞI APELOR

Avînd în vedere că toate produsele fitofarmaceutice au un mare
folos în agricultură, pomicultură, viţă de vie şi păduri, Folosirea
lor trebuie reglementată. Ministerul Agriculturii, Industriei Ali—

mentare, Silviculturii şi Apelor a emis ordinul 362/1959 —— difuzat
si prin buletinele A.C./\. lunare. Îneheiem prezenta lucrare cu
unele părţi mai importante ale acestui ordin :

— unităţile care aplică tratamente cu substanţe fitofarmaceutice
(chimice) sînt obligate să anunţe cu 5 zile înainte Consiliile popw
lare comunale în perimetrul cărora se află asuprafeţelc agricole
sau silvice ce urmează a fi tratate. Totodată vor indica: locul,
ziua, substanţa chimică ce se va folosi, puterea ei de remanenţă,
cît şi mijloacele întrebuinţate la aplicarea tratamentului;
-— nu este permisă aplicarea tratamentului, pe suprafeţe agri—

cole sau silvice în perioada înfloritului plantelor entomofile pen—

tru a nu intoxica albinele, decît cu aprobarea Ministerului Agri—

culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, în mod
excepţional.
—— Consiliile populare comunale au obligaţia să anunţe cînd se

vor face tratamente contra daunatorilor, cu cel puţin 2 zile
înainte, unităţile socialiste posesoare de stupi sau pe stuparii cu
stupine individuale, instalaţi în pastoral în raza comunei respec—

tive, pentru ca ei să transporte stupii la cel puţin 5 km. depărtare
de locul unde se aplică tratamentul, sau să închidă stupii pe du-
rata tratamentului dacă nu—i deplasează.
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un triunghi din tablă cu două laturi inălţate de 1.8 cm si o pînză
de sîrmă cu ochiuri de 2mm lipită cu cositor de aceste margini.
Dispo7itivul este introdus prin urdiniş.
Aerul circulă în voie prin deschiderea din faţă a triunghiului,
trece prin pinza de sîrmă. stabilindu—se un curent continuu de
ios în sus spre capacul stupului, care are deschise cele două venti—

laţii laterale. Albinele pot sta astfel închise cîteva zile fără să se
nelinistească, dacă li se asigură apa regulat. Stuparii sare n—au luat
măsuri de apărare a coloniilor nu pot face apel la organele locale

pentru cercetarea si întocmirea proceselor—verbale respective.
Cei pagubiti se vor adresa medicului veterinar din circumscripţia
sanitar veterinară respectivă, care va convoca comisia de constatare
care mai cuprinde un delegat al Consiliului popular, al unităţii
care a efectuat tratamentul şi un delegat al Asociaţiei crescăto—
rilor de albine.
Această comisie încheie un proces—verbal de constatare care se
trimite în copie laboratorului de toxicologie. împreună cu
200—500 albine moarte, probe de polen păstură si plante din
vatra stupinei.
Proces—verbal de constatare va cuprinde următoarele date:
unitatea ce a cauzat intoxicatia; locul, data şi cultura căreia i

s—a aplicat tratamentul; cu ce anume produs s—a făcut acest tra—

rament; ce masuri legale s--au luat anticipat, care măsuri s—au

neglijat; care este situatia in stupi… privitor la puterea coloniilor,
numărul de laguri in medie, cîtă miere si păstură se află în stup
cu aproximatie; ce simptome se mai observă incă, ce pagubă şi
cît a fost evaluată de comisia de expertiză. Dacă laboratorul de
analiza confirma moartea albinelor ca urmare a intoxicării lor
cu substante chimice utilizate în combaterea daunatorilor, apicul—
torul reSpectiv poate acţiona în judecată unitatea sau persoana
care a efectuat tratamentul fără a anunta aceasta — conform dis-
pozitiilor legale — pentru stabilirea daunelor si obtinerea des—

pagubirilor.
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——- Toxicele lichide pentru pulverizare este bine să fie date sub
formă de ceaţă (aerosoli) care este mai puţin periculoasă pen—
tru albine. Cele ce se dau sub formă de pulbere să fie granulate,
fiind tot atît de eficiente pentru dăunători, dar mai puţin toxice
pentru albine.
— Folosind avioane pentru răspîndirea din zbor a insetco—fungici—
delor, acestea (: bine să zboare cît mai jos posibil, pentru a nu se
răspîndi substanţele pe alte plante, iar zboruwl să nu fie executat
pe vînt de tărie superioară la 5 mp/secundă. S—au văzut cazuri
cînd vîntul a dus aceste produse toxice pînă la 7 km.



MIJLOACE BIOLOGICE DE LUPTA
ÎMPOTRIVA DAUNATORILOR

—— Folosirea mijloacelor de combatere u zlăunătorilor se poate
face şi prin metode biologice de luptă, care ar fi. bine să capete
o tot mai largă extindere în viitor. De pildă rapita în floare în
loc să fie tratată cu insecticide, poate fi salvată de atacul gîn—
daeului roşu — Entomosce'lis adonidis —— dacă s—ar arunca din
avion Bucilul zlmgiensis care în şase zile se înmulţcşte extraor—
dinar de mult şi distruge toţi dăunător-ii de pe rapiţă.
O nouă metodă, folosită de curînd, este sterilizarea masculilor,
care neputînd să dea spermatozoizii necesari fecundaţiei, speciile
rămîn fără urmaşi şi se sting de la sine.
De asemenea, Staţiunea Centrală de Apicultură de la Băneasa
să selecţioneze acele linii de albine care, obişnuite cu anumite
toxice, să reziste la atacul produselor toxice actuale.
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