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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  

 

„Influenţa unor aditivi furajeri în hrănirea suplimentară a familiilor de albine” 
 

Importanţa temei Necesitatea unor asemenea cercetări este dată de importanţa ecologică 

a speciei Apis mellifica, amplificată de valenţele economice pe care le are prin polenizare 

culturilor agricole şi prin produsele apicole rezultate. Exploatarea albinelor, în condiţii naturale 

până în prezent nu a întâmpinat probleme care sa reclame necesitatea unor date exacte sau a 

unor cercetări aprofundate de nutriţie. Pe fondul schimbărilor de mediu din ultimii ani au 

apărut o serie de probleme în urma cărora efectivele de albine şi eficienţa acestora s-a redus 

drastic pe plan global. Unele dintre aceste probleme, care de fapt forţează limitele de adaptare 

ale speciei şi predispun la îmbolnăviri sunt de natură alimentară şi metabolică. În acest context 

orice cunoştinţe în plus privind cerinţele nutritive sunt bine venite. 

Structura tezei: Teza de doctorat, cu titlul „Influenţa unor aditivi furajeri în hrănirea 

suplimentară a familiilor de albine” este structurată în două părţi principale: studiul de literatură şi 

cercetări proprii, având un număr total de 212 pagini. 

Prima parte reprezintă studiul bibliografic, se întinde pe 114 pagini şi este sistematizată în trei 

capitole, cu 22 de tabele. 

Capitolul 1 intitulat „Caracteristici biologce şi de nutriţie ale speciei Apis mellifica” prezintă 

în trei subcapitole date despre încadrarea taxonomică şi principalele rase geografice ale speciei Apis 

mellifica, ontogeneza,  morfologia aparatului digestiv, fiziologia digestiei, metabolismul substanţelor 

nutritive şi al apei, apărarea antimicrobiană, relaţiile dintre membrii unei familii de albine, 

inclusiv cele de nutriţie, dinamica sezonieră a coloniei şi ecologia speciei. 

Capitolul 2 intitulat „Sursele de substanţe nutritive pentru specia Apis mellifica” este împărţit 

în patru mari subcapitole.  

Primul subcapitol tratează compoziţia floristică a zonei şi principalele plante melifere pe familii 

botanice, cu potenţialul melifer conform datelor prezentate de diferiţi autori.  

Al doilea subcapitol prezintă principalele produse rezultate din apicultură: mierea, polenul, 

lăptişorul de matcă, apilarnilul, propolisul, veninul şi ceara. Sunt descrise originea lor, proprietăţile 

fizice, compoziţia chimică, calităţile terapeutice şi efectele fiziologice. Cea mai mare pare a 

subcapitolului este alocată produselor cu calităţi nutritive pentru albine (mierea, polenul şi lăptişorul de 

matcă). 
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Al treilea subcapitol cuprinde date despre produsele folosite în alimentaţia albinelor, altele 

decât cele rezultate din apicultură. Aceste substanţe sunt reprezentate de surse energetice (glucide), 

surse proteice (cum ar fi drojdiile, laptele, soia, oul) şi aditivi furajeri (nutriţionali, pronutriţionali şi 

medicinali) 

În subcapitolul al patrulea sunt sintetizate datele din literatura de specialitate referitoare la 

cerinţele nutritive ale familiilor de albine. Sunt tratate separat cerinţele de glucide, proteine, lipide şi 

cele de săruri minerale şi vitamine.   

Capitolul 3 intitulat „Hrănirea familiilor de albine” cuprinde recomandările referitoare la 

hrănirea suplimentară a familiilor de albine în funcţie de necesităţi şi de anotimp. Sunt descrise hrănirile 

de primăvară, de toamnă, în perioadele în care plantele melifere nu acoperă cerinţele şi hrănirile de 

completare. 

Parte a doua a tezei este reprezentată de cercetările proprii. Această parte cuprinde 98 de pagini 

sistematizate în 6 capitole, incluzând 23 de imagini, 26 de tabele şi 16 reprezentări grafice. 

Capitolul 1 este intitulat „Scopul şi schema generală de organizare a cercetărilor”. Scopul 

cercetărilor a fost de a monitoriza efectele hrănirii suplimentare a albinelor cu şi fără adăugarea unor 

aditivi furajeri actuali, în condiţii de teren şi în final de a îmbogăţi cu elemente noi, precise şi utile 

informaţiile deja existente din domeniul nutriţiei albinelor pentru a putea perfecţiona şi adapta la 

condiţiile actuale protocoalele deja existente, dacă rezultatele experimentale o permit. 

Obiectivele studiului au fost: 

- Studierea bazei melifere aferente zonei de zbor a albinelor din stupina experimentală şi 

întocmirea unei balanţe melifere. Metoda – observaţii pe teren; 

- Studierea calităţilor nutritive ale produselor care intră în componenţa hranei naturale a 

albinelor, recoltate din stupina experimentală, respectiv cantitatea de proteine din polen şi cantităţile de 

microelemente din polen şi miere în scopul detectării unor eventuale deficite comparativ cu datele 

medii din literatură. Metode – cercetări de laborator. 

- Studiul efectului hrănirilor suplimentare cu hrană fără aditivi în diferite perioade ale 

anului în scopul cuantificării exacte a rezultatelor. 

- Studiul efectelor unor aditivi cu rol nutritiv în scopul descoperirii unor eventuale stări 

carenţiale specifice zonei de amplasare a stupinei experimentale. 

- Studiul efectelor unor aditivi medicinali şi pronutriţionali pentru a evidenţia eventualele 

efecte fortifiante asupra coloniilor de albine.  

Metoda aplicată ultimelor trei obiective a fost prin experimente de hrănire a familiilor de 

albine. Studiile au fost efectuate în paralel, în ani diferiţi şi în perioade diferite ale anului.  
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Principalul parametru urmărit la familiile de albine a fost evoluţia dezvoltării lor, cuantificată 

prin numărul de celule cu puiet / familie şi creşterea populaţiei de albine adulte. Acesta a fost ales 

deoarece reputatul cercetător în domeniu Mykola H. Haydak a enunţat după îndelungi cercetări 

următoarea frază : „De când s-a stabilit ca doar acele albine, care aveau organismul dezvoltat 

normal puteau creşte puiet, în ultimele experienţe s-a urmărit numai mortalitatea si cantitatea de 

puiet crescut” 

Indiferent de sezon au fost alese pentru experimente familii de albine aflate într-o etapă de 

dezvoltare, formându-se loturi omogene, din familii de dezvoltare medie sau din familii de toate 

mărimile existente în stupină. Măsurarea suprafeţei de fagure cu puiet a fost efectuată cu rama „neţ”. 

Materialul biologic a fost reprezentat de albina locală de Banat care prezintă avantajul de a fi excelent 

adaptat condiţiilor naturale ale zonei. 

Capitolul 2 se intitulează “Compoziţia floristică a zonei Berini” şi este împărţit în trei 

subcapitole.  

În primul subcapitol se prezintă aşezara geografică a satului în care este situată stupina 

experimentală, relieful şi structura vegetaţiei. 

În al doilea subcapitol se prezintă dezvoltarea apiculturii în zonă, efectivul de familii şi 

tehnologia utilizată. 

În al treilea subcapitol se prezintă speciile de plante care alcătuiesc baza meliferă a stupinei în 

ordinea înfloririi lor. Se prezintă rîspândirea lor, informaţii despre data multianuală şi durata înfloririi, 

particularităţi ale plantelor, ale producţiei de miere în condiţiile din zonă şi ponderea apicolă a fiecărei 

plante sau grup de plante. La sfârşitul subcapitolului este prezentată o “balanţa meliferă”. În zonă există 

150-200 de familii cu o producţie medie de miere între 10 şi 20 de kg/ an. Producţia maximă teoretic ar 

putea fi de susţinere a 350 de familii, dar în anii cei mai vitregi nu poate acoperii necesarul pentru mai 

mult de 95-100 de familii. În majoritatea anilor apar „goluri de cules”, acestea devenind tot mai dese şi 

mai lungi datorită scăderii numerice a speciilor de plante şi a suprafeţelor cultivate cu plante melifere. 

Capitolul 3 se intitulează “Analiza calităţilor nutritive ale hranei naturale din raza de zbor a 

albinelor studiate”. Capitolul este structurat în trei subcapitole. Au fost prelevate probe de polen şi 

miere din stupina experimentală şi au fost supuse unor analize ale compoziţiei chimice în laboratoarele 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. 

În subcapitolul 3.1 se prezintă analiza conţinutului de proteine din polen făcută prin metoda 

Kjeldahl. Au fost analizate un număr de 10 probe recoltate în diferite perioade ale anului 2006, iar a 11-

a probă a fost reprezentată de polen provenit de la speciile genului Prunus recoltat în anul 2007. Acest 

tip de polen a fost folosit în continuare la toate hrănirile proteice bazate pe polen congelat în cadrul 

experimentelor. Valorile conţinutului de proteine al substanţei uscate se situează între 21,82 % şi 
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26,86 %, intervalul fiind apropiat de media recunoscută de literatură, însă în limite mult mai 

restrânse. 

În subcapitolul 3.2.1 se prezintă analiza conţinutului de microelemente şi macroelemente din 

polen. Determinarea microelementelor s-a făcut prin metoda spectrofotometrică cu absorbţie atomică 

(FASS) în flacără cu acetilenă. Au fost analizate un număr de 10 probe recoltate în diferite perioade ale 

anului 2006, de aceeaşi provenienţă ca şi cele analizate din punct de vedere al conţinutului de proteine. 

Dintre minerale, Ca a depăşit valorile menţionate de către alţi cercetători, iar Mg a prezentat o 

variabilitate mai mare decât se menţionează în literatură. Cobaltul (Co), un microelement important, 

component şi al ciancobalaminei (vitamina B12) a fost absent din 9 probe, iar în singura probă în care a 

fost prezent (polenul de salcie), cantitatea determinată a fost extrem de mică, respectiv 0,01 ppm. Acest 

lucru indică foarte sugestiv o carenţă de cobalt pentru stupina luată în studiu. 

În subcapitolul 3.2.2 se prezintă analiza conţinutului de microelemente şi macroelemente din 

miere prin aceeaşi metodă ca şi în cazul probelor de polen. Au fost analizate un număr de 7 probe 

recoltate în anii 2005 şi 2006 din stupina experimentală şi comparate cu rezultatele publicate ale altor 

analize. S-a concluzionat că mierea analizată are un conţinut de metale care se încadrează în valorile 

recunoscute de literatura de specialitate, iar zona de provenienţă a mierii este un factor care influenţează 

cantitatea de metale pe care aceasta o conţine mai mult decât specia plantei melifere. 

Capitolul 4 se intitulează “Efectul hrănirilor suplimentare cu produse apicole asupra 

familiilor de albine”. Scopul experimentului a fost stabilirea cât mai exactă a influenţei hrănirii 

suplimentare efectuate la sfârşitul iernii şi începutul primăverii asupra dezvoltării familiilor de albine şi 

a producţiei de miere. S-a avut în vedere în special răspunsul familiilor normal aprovizionate cu hrană. 

A fost aleasă perioada de creştere a puietului cea mai timpurie posibil şi din considerentul de a elimina 

pe cât a fost posibil influenţa exercitată de sursele externe de hrană. 

Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului au fost sintetizate informaţiile din subcapitolul 

4.1 „Observaţie cu privire la starea proviziilor de păstură de-a lungul anului” în care se prezintă 

dinamica acestor provizii şi situaţiile în care familiile de albine ajung la deficite de păstură (singura 

sursă naturală de proteine şi vitamine pentru albine în sezonul rece). 

În subcapitolul 4.2. intitulat “Efectul hrănirii suplimentare a familiilor de albine în perioada 

februarie-martie ” se descrie experimentul propriu zis care s-a efectuat pe 3 loturi omogene a câte 12 

familii de dezvoltare medie. Hrănirea suplimentară s-a făcut diferenţiat cu câte 0,5 kg de hrană solidă 

(miere şi polen cu PB de 10%) / familie la un lot, 0,5 kg de miere la al 2-lea şi al 3-lea lot nu a fost 

hrănit suplimentar. Lotul hrănit cu miere şi polen a avut un număr mediu de larve semnificativ mai 

mare decât loturile care nu au primit polen, fapt ce s-a corelat pozitiv cu producţia de miere. Lotul 

hrănit cu miere nu a înregistrat o creştere a numărului mediu de larve comparativ  cu lotul care nu a 



 V 

primit hrană suplimentară.În toate loturile au apărut atât familii slabe cât şi familii puternice. Din datele 

culese se evidenţiază faptul că hrănirea cu amestec proteic dublează sau triplează numărul de familii 

bine populate. Cu toate acestea există şi în lotul 1 familii care nu au răspuns pozitiv la hrănire, 

deficienţa putându-se pune în seama calităţii mătcii şi a potenţialului genetic. În loturile 2 şi 3, care nu 

au primit amestec proteic se poate evidenţia faptul că apar totuşi unele familii puternice a căror suport 

nutritiv pentru dezvoltare nu putea fi reprezentat decât de păstură în faguri culeasă în anul precedent. 

În subcapitolul 4.3 s-a prezentat efectul hrănirii suplimentare în perioada de toamnă. 

Experimentul s-a organizat în luna septembrie asemănător cu cel din subcapitolul precedent, cu 

deosebirea că în luna septembrie exista o bună aprovizionare cu miere şi polen din natură. Cantitatea de 

puiet nu a fost influenţată de tipul hranei administrate. 

Capitolul 4 este intitulat “Efectul hrănirii suplientare cu produse apicole la care s-au adăugat 

diferiţi aditivi furajeri, asupra familiilor de albine”. Cuprinde şase subcapitole în care  se descriu diferite 

experimente de hrănire diferenţiată a familiilor de albine.  

Subcapitolul 5.1. este intitulat  “Efectul mananoligozaharidelor, polenului fermentat (păsturii), 

seleniului organic şi al fumagilinei asupra dezvoltării familiilor de albine”. Scopul experimentului a 

fost de a monitoriza efectul pe care îl au aceşti aditivi furajeri nutriţionali, pronutriţionali şi medicinali 

asupra dezvoltării familiilor de albine şi de a testa valoarea păsturii comparativ cu polenul proaspăt. 

Mananolgozaharidele provenite din drojdii sau pe de alta parte păstura prin acizii şi componenţii 

celulari ai drojdiei pe care îi conţine, poate avea efect prebiotic. Suplimentul de Se poate evidentia o 

eventuală carenţă a polenului din zonă, iar Fumagilina este un antibiotic folosit pe scară largă împotriva 

Nosemei spp.  

Experimentul s-a efectuat în perioada de primăvară timpurie. Alimentul administrat albinelor a 

fost constituit dintr-un amestec de miere şi polen congelat care în final a avut valoarea PB de 10%. 

Loturile au fost în număr de 7 a câte 6 familii, un lot martor hrănit cu hrană fără aditivi, 2 loturi hrănite 

cu hrană aditivată cu preparatul Biomos (mananoligozaharide din drojdie de bere)  0,1%, respectiv 

0,2%, un lot hrănit cu păstură fermentată in vitro în loc de polen, 2 loturi hrănite cu hrană aditivată cu 

preparatul Sel Plex (selenometionină) 0,1%, respectiv 0,2% şi un lot hrănit cu hrană aditivată cu 

preparatul Fumidil B (Fumagilină)  

Concluziile finale au fost că performanţele familiilor de albine în creşterea de puiet nu se 

îmbunătăţesc după adăugarea de mananoligozaharide la hrana energoproteică bazată pe miere şi polen 

şi nici prin înlocuirea polenului cu păstură. Adăugarea seleniului în hrana albinelor nu are efecte de 

stimulare a dezvoltării, ci mai degrabă efecte uşor toxice, iar Fumagilina în doze terapeutice are efect 

puternic de inhibare a dezvoltării la familiile de albine sănătoase, cu 32,38%. 
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Subcapitolul 5.2. intitulat  “Efectul acidifianţilor asupra dezvoltării familiilor de albine” a  

descris un experiment efectuat pornind de la ideea că hrana naturală a albinelor are un pH acid, iar pH-

ul  alcalin al hranei are efecte nefavorabile asupra albinelor şi de la unele indicaţii despre efectele 

protectoare ale pH-ului acid asupra tubului digestiv al albinelor. În acest experiment, unul dintre loturi a 

repetat experimentul de testare a eficienţei polenului fermentat.  

Experimentul s-a efectuat în perioada de primăvară timpurie cu acelaşi tip de hrană ca şi în 

cazul experimentului precedent. S-a efectuat hrănirea a 4 loturi, cu hrană constituită din polen congelat, 

păstură fermentată in vitro, polen acidifiat cu acid citric, respectiv cu HCl. Acidifierea s-a făcut la 

valoarea păsturii naturale din faguri. 

Diferenţele între loturi n-au fost semnificative din punct de vedere statistic. Cea mai mare 

atractivitate şi cele mai bune rezultate le-a avut hrana acidifiată cu acid citric. Experimentul confirmă 

rezultatele egale ale păsturii faţă de polenul proaspăt, evidente şi în subcapitolul 5.1. 

Subcapitolul 5.3. s-a intitulat “Efectul vitaminei B12, cobaltului şi a unui preparat vitamino-

mineral hidrosolubil asupra dezvoltării familiilor de albine”. Ideea experimentului a plecat de la 

descoperirea prezentată în subcapitolul 3.2.1 conform căreia polenul din zonă nu conţine 

microelementul Co, constituent al vitaminei B12, dar şi element cu efecte benefice în nutriţia albinelor. 

Importanţa vitaminei B12 a fost subliniată de către mai mulţi autori din domeniul nutriţiei albinelor. 

Rolul ei nu a fost pe deplin clarificat în metabolismul albinelor şi nici nu a fost descris efectul ei asupra 

dezvoltării familiilor de albine, ci doar unele efecte benefice în asociere cu antibioticele în tratamentul 

locii. 

Experimentul a fost efectuat în perioada înfloririi pomilor fructiferi. Au fost formate 4 loturi 

experimentale din câte 6 familii cărora li s-a administrat în sirop vitamina B12, Co, respectiv preparatul 

Forssatom (care conţine ambele elemente alături de alte vitamine şi minerale). Lotul martor a primit 

sirop neaditivat.  

Prezenţa vitaminei B12 în alimentaţia albinelor nu a influenţat numărul larvelor îngrijite. 

Prezenţa cobaltului în alimentaţia albinelor a dus la creşterea numărului de larve în familiile de albine 

cu 29,24%, iar a suplimentului vitamino-mineral (incluzînd şi cobalt) la creşterea numărului de larve cu 

38,41%. 

Subcapitolul 5.4. a fost denumit “Studiul efectului nutritiv şi biostimulent al unor aditivi 

furajeri administraţi în perioada verii asupra familiilor de albine în dezvoltare” şi a fost iniţiat în 

scopul de a cerceta eventualele efecte benefice compensatorii sau protectoare ale unor aditivi furajeri. 

Au fost folosite : laptele pentru bogăţia în aminoacizi esenţiali, preparatul Forssatom pentru conţinutul 

în minerale şi vitamine şi carotenul, dintre aditivii nutriţionali, iar dintre cei medicinali, siropul de 

ceapă. Produsele au fost administrate în sirop. Perioada desfăşurării a fost în lunile de vară, având 6 
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loturi omogene din câte 8 familii în dezvoltare (roiuri), unul dintre ele fiind hrănit su sirop (lot martor) 

şi un al 7-lea lot nehrănit suplimentar, format din familii pe câte 4 faguri dadant. 

Produsele folosite au efecte benefice discrete asupra familiilor de albine în timpul verii. 

Lapele praf şi ceapa duc la uşoare creşteri ale numărului de larve crescute dar nu duc la modificări 

semnificateive ale producţiei sau populaţiei de iernare. Forssatomul şi βcarotenul măresc uşor populaţia 

de iernare din familiile de albine, dar nu şi producţia de miere. Se remarcă inconstanţa efectelor acestor 

produse, probabil în corelaţie cu fluctuaţiile unor carenţe de nutrienţi în sursele naturale. Familiile au 

totuşi o evoluţie în general constatntă şi tendinţa de a compensa diferenţele temporare înspre egalizare. 

Datele înregistrate puteau fi într-o oarecare măsură influenţate de alte variabile (de natură genetică sau 

din mediu).  

Cel mai evident rezultat al hrănirilor a fost observat în lipsa totală a hrănirii suplimentare a 

roiurilor. Aceasta, chiar şi în condiţii de cules îndestulător pentru familiile de albine normal populate, 

duce la diferenţe negative puternic semnificative statistic pentru roiurile nehrănite la toţi parametrii 

biologici. Diferenţa dintre aceste familii şi familiile asemănătoare lor, dar hrănite suplimentar a fost de 

1,6 l de sirop / familie, adică mai puţin de 1 kg de zanăr administrat la începutul experimentului. 

Diferenţa finală a fost de cel puţin 10 kg de miere / familie (cel puţin 50%) şi de cel puţin 1 interval de 

albine (cel puţin 20%), ambele în defavoarea lotului care nu a beneficiat de hrănire suplimentară. 

Subcapitolul 5.5. intitulat “Studiul efectului unor extracte din plante medicinale administrate 

în hrana de completare în perioada de toamnă asupra familiilor de albine” conţine descrierea a două 

experimente efectuate în perioada de toamnă - primăvară în două sezoane consecutive. 

Primul experiment a fost efectuat în perioada anilor 2008 – 2009 cu scopul de a studia efectul 

principiilor active din plante medicinale integrate în proviziile de iernare asupra unor familii sănătoase 

de albine. S-a urmărit o comparaţie între efectul extractelor din amestec de plante şi efectele extractelor 

din plante unice pentru a detecta mai exact efectul fiecăreia şi eventualele fenomene de sinergism. 

Au fost formate 7 loturi din câte 6 sau 7 familii de albine care au fost hrănite cu sirop de 

zahăr 60%. Pentru primele 4 loturi s-a administrat sirop în infuzie de mentă, sunătoare, coada 

şoricelului, respectiv amestec din cele 3 plante cu adaos de suc de ceapă, lotul 5 a primit sirop cu suc de 

ceapă, lotul 6 a primit sirop cu Protofil, iar lotul martor a primit sirop din zahăr şi apă. Datorită unor 

evoluţii atipice ale condiţiilor meteorologice şi culesului natural de hrană, familiile s-au depopulat şi 

rezultatele finale nu au putut fi interpretate ştiinţific. 

Cele mai bune situaţii se pare că au existat în familiile hrănite cu Protofil, în privinţa 

populaţiei în cele hrănite cu ceapă, dar cu mai puţin puiet, iar în privinţa suprafeţei de fagure ocupată cu 

puiet, familiile hrănite cu Protofil au fost urmate de cele hrănite cu extract de coada şoricelului, apoi de 
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cele cu extract de sunătoare. Familiile hrănite cu extract de mentă au avut depopulări anormal de mari, 

fapt ce a influenţat deciziile de organizare a următorului experiment. 

Al doilea experiment a fost efectuat în perioada anilor 2009 – 2010 cu scopul de a studia 

efectul biostimulent (direct sau indirect conferit prin starea de sănătate indusă familiei) şi  cel de 

protecţie contra parazitului Nosema al plantelor medicinale administrate în hrana familiilor de albine. 

Un lot de 5 familii au fost hrănite cu sirop preparat pe bază de infuzie dintr-un număr de 7 plante 

medicinale (Pelin, Sunătoare, Muşeţel, Coada şoricelului, Gălbenele, Urzică, Melisă) şi suc de Ceapă, 

pentru al doilea lot din 5 familii s-a folosit Menta, iar în lotul martor, familiile nu au fost hrănite 

suplimentar, având rezerve suficiente de miere. 

Au fost prelevate probe de albine din toate familiile pentru un examen parazitologic efectuat 

în laboratorul Disciplinei de Parazitologie şi Boli parazitare din cadrul Facultăţii de Medicină 

Veterinară, Timişoara. Probele de albine au fost supuse examenului cantitativ de diagnostic al 

nosemozei cu ajutorul camerei hemocitometrice pentru a stabili numărul de spori de Nosema pe albină 

înainte şi după consumul hranei solide.  

Siropul preparat cu infuzie din amestecul de plante medicinale a avut o influenţă pozitivă, 

semnificativă din punct de vedere statistic asupra suprafeţei puietului (31,11 %). În privinţa infestaţiei 

cu Nosema spp nu  au existat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între loturi. Totuşi cea 

mai slabă infestaţie medie cu Nosema spp. se înregistrează la lotul hrănit cu sirop preparat pe bază de 

infuzie din amestecul de plante medicinale, iar infestaţia medie se menţine constantă, fără tendinţe de 

creştere doar la acest lot. Menta în infuzie de 5 g / l nu a influenţat dezvoltarea familiilor de albine pe 

perioada iernii. 

Subcapitolul 5.6. denumit “Studiul efectului unor aditivi furajeri administraţi în hrana 

proteică solidă în perioada de iarnă asupra dezvoltării şi infestaţiei cu Nosema spp. a familiilor de 

albine”.  Scopul lucrării a fost cel de a cerceta efectul mai multor aditivi furajeri din diferite categorii, 

comparativ cu un lot martor hrănit doar cu hrană proteică şi cu un lot la care nu s-a administrat 

suplimentar hrană proteică în perioada de iarnă. S-au folosit: 2 aditivi nutriţionali (Lizina clorhidrică şi 

Forssatomul) 3 aditivi medicinali cu efect biostimulent şi recomandaţi în combaterea nosemozei 

(Protofilul, Nosestatul şi ceapa) şi un acidifiant agreat de către albine conform unui experiment anterior 

descris în subcapitolul 5.2 şi cu efecte controversate de către cercetători (acidul citric). 

Loturile au fost omogene, în număr de 8, dintre care un lot martor şi un lot nehrănit 

suplimentar, formate din câte 7-11 familii. Aditivii folosiţi au fost înglobaţi în hrana solidă din 

miere şi polen cu PB de 10% - câte 0,75 kg / familie. 

S-a constatat că hrănirea suplimentară proteică a familiilor de albine în luna februarie 

a dus la sporirea semnificativă a numărului de larve crescute, cu până la 46% faţă de lotul 
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nehrănit şi la reducerea depopulărilor la populaţia adultă în luna martie. Suplimentarea hranei nu 

a dus la modificări semnificative ale numărului de larve crescute în luna martie faţă de lotul martor în 

cazul nici unuia dintre aditivi. Protofilul şi ceapa au avut efecte benefice inconstante antinosema, iar 

Lizina şi Forssatomul au avut in mod izolat efecte antinosema. În loturile hrănite cu supliment de 

Nosestat şi de acid citric, infestaţiile au fost slabe şi nu au avut o evoluţie  crescătoare. 

În Capitolul 6 se prezintă un număr de 37 de concluzii finale ale cercetărilor şi ale 

rezultatelor obţinute, dintre care cele mai importante sunt : 

1. Polenul din zona de studiu prezintă un conţinut foarte redus de cobalt (Co); 

2. Zona de provenienţă a mierii ifluenţează conţinutul în metale al acesteia, fapt probat prin aceea că 

între conţinutul în metale al mierii provenit de la o specie de plante, dar din zone diferite există o 

diferenţă mai mare decât între eşantioanele de miere produse de specii botanice diferite din aceeaşi 

zonă; 

3. Loturile hrănite cu miere şi polen în luna februarie au avut un număr mediu de larve mai mare cu 

până la 46% decât loturile care nu au primit polen în hrana suplimentara, iar între numărul mediu de 

celule cu puiet în sezonul de primăvară şi producţia de miere realizată există o corelaţie pozitivă; 

4. Hrănirea suplimentară a familiilor de albine cu amestec din miere cu polen, cu PB 10% în luna 

februarie a dus la reducerea depopulărilor la populaţia adultă în luna martie ; 

5. La familiile bine populate, cu consum mare de hrană în perioada de iarnă este necesară completarea 

rezervelor de hrană primăvara devreme; 

6. Folosirea păsturii în locul polenului pentru hrănirea suplimentară a albinelor nu determină diferenţe 

pozitive în creşterea puietului ; 

7. Chiar şi în condiţii de cules în care familiile de albine normal populate au sporuri pozitive ale 

cantităţii de miere din stupi, lipsa totală a hrănirii suplimentare a roiurilor şi a familiilor slab 

populate duce la diferenţe negative puternic semnificative statistic, comparativ cu roiurile şi cu 

familiile slabe hrănite; 

8. Fumagilina în doze terapeutice are efect puternic de inhibare a dezvoltării la familiile de albine 

sănătoase. Inhibarea s-a concretizat în reducerea cu 32,38 % a numărului de larve crescute; 

9. Prezenţa cobaltului în alimentaţia albinelor în sezonul de primăvară a dus la creşterea numărului de 

larve în familiile de albine cu 29,24%, iar prezenţa unui supliment vitamino-mineral alături de 

cobalt a dus la creşterea numărului de larve cu 38,41%; 

10. Siropul preparat cu infuzie din amestec de plante medicinale (Pelin, Sunătoare, Muşeţel, Coada 

şoricelului, Gălbenele, Urzică, Melisă) şi suc de Ceapă a avut o influenţă pozitivă, semnificativă din 

punct de vedere statistic asupra suprafeţei puietului ; 
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11. Cea mai slabă infestaţie medie cu Nosema spp. se înregistrează la lotul hrănit cu sirop preparat pe 

bază de infuzie din amestec de plante medicinale(Pelin, Sunătoare, Muşeţel, Coada şoricelului, 

Gălbenele, Urzică, Melisă) şi suc de Ceapă, iar aceasta se menţine constantă, fără tendinţe de 

creştere doar la acest lot; 

12. În loturile hrănite cu supliment de Nosestat şi de acid citric, infestaţiile slabe nu au avut o evoluţie  

crescătoare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


