
108

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(321) 2013

ZOOLOGIA

INFLUENŢA VÂRSTEI ALBINELOR LUCRĂTOARE DIN
NUCLEELE  DE ÎMPERECHERE ASUPRA EFICIENŢEI

ACCEPTĂRII ŞI ÎMPERECHERII MĂTCILOR
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Toderici Valeriu

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
A fost evaluat  impactul vârstei albinelor lucrătoare Apis mellifera, populate în nucleele
de împerechere, asupra efi cienţei împerecherii mătcilor. Experimentul a fost realizat în
trei loturi de nuclee pentru împerecherea mătcilor, dintre care, lotul I a fost populat cu
albină lucrătoare de toate vârstele, lotul II - cu albină lucrătoare tânără (vârsta de până la
10 zile) şi, lotul III - cu albină lucrătoare bătrână (vârsta de peste 10 zile). S-a constatat că
în nucleele de împerechere din lotul II, a fost înregistrată cea mai înaltă rată de acceptare
a mătcilor (93,3 ± 4,6 %), cea mai înaltă rată de întoarcere cu succes a mătcilor din
zborul nupţial (96,4 ± 3,6 %) şi cea mai înaintată vârstă a mătcilor la începerea pontei
(13,5 ± 0,12 zile). În nucleele populate cu albină bătrână (lotul III) a fost înregistrată cea
mai mică rată (73,3 ± 8,1 %) de acceptare a mătcilor, cea mai mică rată de întoarcere cu
succes a mătcilor din zborul nupţial (72,7 ± 9,5 %) şi cea mai mică vârstă a mătcilor la
începerea pontei (11,5 ± 0,13 zile). În nucleele din lotul I, valoarea acestor indici a fost
de mărime intermediară. Ca rezultat, au fost deduse concluzii că: popularea nucleelor de
împerechere cu albine tinere (până la 10 zile) sporeşte  comparativ cu nucleele populate
de albine bătrâne, atât rata acceptării mătcilor (cu 27,3 %), precum şi rata de întoarcere
cu succes din zborul nupţial al mătcilor cu 32,6 %; mătcile din nucleele de împerechere
populate cu albină tânără încep ponta mai târziu cu 2 zile, comparativ cu mătcile din
nucleele populate cu albină bătrână; într-un sezon apicol de la 100 de nuclee populate
cu albină tânără pot fi  obţinute cu 59,9 mătci împerecheate mai mult, comparativ cu
nucleele populate cu albine bătrâne.
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Introducere
În tehnologia apicolă industrială, succesul creşterii şi producerii mătcilor

împerecheate este garantat în mare parte de efi cienţa împerecherii acestora în nucleele
specializate. Totodată, efi cienţa împerecherii mătcilor este infl uenţată de un şir de
factori interni şi externi, cuprinzând rata acceptării acestora de către albinele populate
în nuclee, rata mătcilor întoarse cu succes din zborul nupţial, cantitatea şi calitatea
pontei şi altele.

Pe lângă multiplii factori ce infl uenţează aceste trei componente ale efi cienţei
împerecherii mătcilor, vârsta albinelor populate în nucleele de împerechere este unul
dintre cei mai importanţi. Unii cercetători [6] admit faptul că albinele populate în
nucleele de împerechere pot face parte din grupa de vârstă de 1-21 zile, aşa cum există
pe faguri de puiet. Totodată, majoritatea specialiştilor [3, 4, 5, 8, 10, 12]  consideră
că albinele populate în nucleele de împerechere trebuie să facă parte din categotia de
vârstă tânără, de până la 10 zile.

 Potrivit informaţiei lui Сабо şi Таунзенду, citat de Дрешер В. [8], albinele
lucrătoare cu vârsta de 7 zile acceptă  cel mai bine mătcile tinere în nucleele de
împerechere, comparativ cu cele vârstnice – 14-21 zile. De aceeaşi părere sunt şi
Харченко Н.А. şi  Рындин В.Е. [12] care afi rmă că cel mai bine acceptă mătcile
albinele tinere „nezburătoare” care nu au părăsit cuibul pentru zborul de cules.

Este stabilit că, pentru creşterea gradului de acceptare a mătcilor de către albinele
din nucleele de împerechere, există mai multe metode, precum întreţinerea nucleelor
de împerechere câteva zile într-o încăpere întunecată şi răcoroasă [6], parfumarea
coliviei de protecţie a mătcii întroduse în nucleul de împerechere cu substanţa de matcă
(feromon) din familia din care au fost prelevate albinele lucrătoare [9]  etc.

Totodată, în majoritatea informaţiilor bibliografi ce lipsesc datele privind gradul
de infl uenţă a diferitor factori, inclusiv a vârstei albinelor populate în nucleu, asupra
efi cienţei împerecherii mătcilor.

În acest context, scopul lucrării constă în estimarea impactului vârstei albinelor
lucrătoare populate în nucleul de împerechere asupra efi cienţei împerecherii mătcilor.

Material şi metode
Cercetările au fost efectuate pe un efectiv de 90 nuclee de împerechere a mătcilor

Apis mellifera Carpatica la stupina experimentală a Institutului de Zoologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Experimentul a fost desfăşurat în trei loturi de nuclee
pentru împerecherea mătcilor. Fiecare nucleu de împerechere a fost completat cu câte 3
rame cu faguri de dimensiuni ½ ramă standard Dadant de magazin şi câte un hrănitor.
Nucleele de împerechere au fost compartimentate câte 4 într-un stupuşor, fi ecare având
urdinişul separat orientat în direcţii opuse. Acestea au fost populate cu câte 200 g de
albine lucrătoare, care se deosebeau, între loturi, după vârstă. Astfel, nucleele din lotul
I au fost populate cu albină lucrătoare de toate vârstele, nucleele din lotul II - cu albine
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lucrătoare tinere (vârsta de până la 10 zile) şi, nucleele din lotul III - cu albine lucrătoare
bătrâne (vârsta de peste 10 zile).

Seria de mătci în număr de 90, destinate pentru întroducerea în nucleele de
împerechere, a provenit de la o singură matcă-mamă din familia de albine nr. 14 –
familie mamă din lotul familiilor de prăsilă a stupinei. Toate mătcile au eclozionat
la 10 mai 2013, cu diferenţa de 3 – 4 ore. Mătcile au fost întroduse în nucleele de
împerechere, fi ind închise în colivii de metal tip „Titov” la care căpăcelul de închidere
a fost înlocuit cu o foiţă de ceară găurită. Albinele rozând ceara, au elibereat matca
acceptând-o sau respingând-o.

După întroducerea mătcilor în nucleele de împerechere formate, acestea au fost
întreţinute la întuneric, timp de 2,5 zile, într-un beci rece, la o temperatură de 120C.
Apoi, nucleele de împerechere fi ind amplasate pe postamente (30 cm de la sol) în trei
rânduri la o distanţă de 2,5 m atât între rânduri, cât şi între nuclee.

Nucleele de împerechere a mătcilor au fost amplasate într-o poiană de pădure în
zona de centru a ţării. Pe parcursul desfăşurării experienţei, condiţiile climaterice în
zonă au fost destul de variabile, manifestându-se deseori prin precipitaţii şi furtuni.
Temperatura aerului ziua fi ind de 24 – 260C.

Examinările asupra nucleelor de împerechere au durat 20 de zile, începând cu a
treia zi de la înfi inţarea lor, fi ind studiate următoarele specifi cări:

- acceptarea sau neacceptarea (respingerea) mătcii la a 3-a – 5-a zi după întroducerea
în nucleu, urmărind prezenţa sau absenţa mătcii;

- întoarcerea (sau dispariţia) mătcii din zborul nupţial (de împerechere), verifi când
prezenţa (sau absenţa) acesteia la a 6-a – 7-a zi de la înfi inţarea nucleului şi întroducerea
mătcii;

- controlul pontei mătcii, începând cu a 10 zi de la înfi inţarea nucleului, fi ind
efectuat de două ori pe zi.

Datele obţinute ca rezultat al cercetărilor au fost prelucrate statistic cu ajutorul
softului computerizat „STATISTICA – 6” şi apreciat  certitudinea lor, conform statistcii
biometrice variaţionale, după metodele lui Плохинский Н.A. [7].

Rezultate şi discuţii
Cercetările au demonstrat că vârsta albinelor populate în nucleele de împerechere a

mătcilor Apis mellifera Carpatica are importanţă şi infl uenţează unele însuşiri biologice
ce caracterizează efi cienţa împerecherii mătcilor (tab. 1).

Astfel, în nucleele de împerechere din lotul II, care au fost populate cu albină
tânără, cu vârsta de până la 10 zile, s-a înregistrat cea mai înaltă rată de acceptare a
mătcilor (93,3 ± 4,6 %).  Cea mai mică rată (73,3 ± 8,1 %) de acceptare a mătcilor a
fost îregistrată în nucleele de împerechere din lotul III, care au fost populate cu albină
bătrână, în vârstă de peste 10 zile. Rata acceptării mătcilor de către albinele lucrătoare
din nucleele lotului I, care erau de diferite vârste, atât tinere, cât şi bătrâne, ocupă o
poziţie intermediară (86,7 ± 6,2 %).

Pentru comparaţie menţionăm că Келли В. [9], aplicând procedee moderne de
creştere şi împerechere a mătcilor în Australia a reuşit să obţină o creştere a ratei de
acceptare a mătcilor, de la 75-80 % - în tehnologia veche, până la 90-95% - în tehnologia
modernă.
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Tabelul 1.  Efi cienţa împerecherii mătcilor în funcţie de vârsta albinelor din nuclee
S p e c i f i c a r e Lotul I Lotul II Lotul III

Numărul de nuclee în lot 30 30 30

Efectivul de mătci acceptate 26 28 22

Rata acceptării, % (M ± m) 86,7 ± 6,2 93,3**± 4,6 73,3 ± 8,1
Efectivul de mătci întoarse cu succes din zborul  nupţial 24 27 16

Rata mătcilor întoarse cu succes, % (M ± m) 92,3*± 5,3 96,4**± 3,6 72,7 ± 9,5
Vârsta mătcilor la începutul pontei, zile (M ± m) 13,0***±0,13 13,5***±0,12 11,5 ±0,13

  Remarcă: *- P < 0,1; **- P < 0,05; ***-P < 0,001;

În rezultatul investigaţiilor s-a demonstrat că rata acceptării mătcilor de către
albinele tinere din nucleele de împerechere din lotul II a fost semnifi cativ mai mare,
comparativ cu cea din nucleele lotului III, populate cu albină bătrână, cu 20 unităţi
procentuale, sau 27,3 % (td = 2,15; P < 0,05).

Fenomenul de acceptare mai bună a mătcilor neîmperecheate de către albinele tinere
(de până la 10 zile) din nucleele de împerechere se explică prin faptul că acestea, în mare
parte, au funcţiile sociale de doici secretoare de lăptişor pentru hrana larvelor de puiet
şi a mătcilor în permanenţă [2,1]. Existenţa în nucleul de împerechere a unei cantităţi
insufi ciente de larve de puiet şi lipsa unei mătci consumatoare de lăptişor, provoacă  la
albinele tinere o hiperofertă nesolicitată a lăptişorului secretat de glandele faringiene.
În aceste condiţii, albinele tinere, de mai puţin de 10 zile, nu manifestă agresivitate [7]
şi acceptă, de obicei „cu bucurie”, matca întrodusă în nucleul de împerechere.

Experienţele au demonstrat că vârsta albinelor din nucleul de împerechere are
infl uenţă şi asupra ratei de întoarcere a mătcilor din zborul nupţial.

Dat fi ind faptul că albinele tinere din nucleele de împerechere ale lotului II au
manifestat o acceptare grijulie faţă de mătcile întroduse, acestea s-au întors, în marea
majoritate, cu succes („cu dor”) din zborul nupţial în nucleul lor natal din care au
zburat. Şi invers, o bună parte (aproape o treime) din mătcile nucleelor lotului III, care
au fost tratate cu agresivitate de către albinele bătrâne nu s-au mai întors din zborul
nupţial în nucleele lor din care au zburat.

Astfel, în nucleele de împerechere din lotul II, care au fost populate cu albină
tânără, cu vârsta de până la 10 zile, s-a înregistrat cea mai înaltă rată de întoarcere
cu succes a mătcilor din zborul nupţial (96,4 ± 3,6 %).  În nucleele de împerechere
din lotul III, care au fost populate cu albină bătrână, în vârstă de peste 10 zile a fost
îregistrată cea mai mică rată (72,7 ± 9,5 %) de întoarcere cu succes a mătcilor din
zborul nupţial. În nucleele lotului I, care erau populate cu albină de diferită vârstă, atât
tânără, cât şi bătrână, rata întoarcerii cu succes a mătcilor din zborul nupţial ocupă o
poziţie intermediară (92,3± 5,3 %).

Mai evident, diferenţele între ratele de acceptare şi de întoarcere cu succes a mătcilor
din zborul nupţial în nucleele de împerechere din loturile experimentale, populate cu
albină de diferită vârstă sunt refl ectate în histogramă (fi g. 1).

Datele obţinute în rezultatul experienţei demonstrează că rata de întoarcere cu
succes din zborul nupţial a mătcilor din nucleele de împerechere ale lotului II a fost
mai mare, comparativ cu cea din nucleele lotului III, populate cu albină bătrână, cu
23,7 unităţi procentuale, sau 32,6 % (td = 2,33; P < 0,05). Rata de întoarcere cu succes
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din zborul nupţial a mătcilor din nucleele de împerechere ale lotului I populate cu
albină de vârstă diferită a avut o tendinţă de creştere comparativ cu cea din nucleele
lotului III, populate cu albină bătrână, cu 19,6 unităţi procentuale, sau cu 27,0 %
(td = 1,80; P < 0,1)

Fig. 1 Rata acceptării
şi întoarcerii cu succes
a mătcilor din zborul
nupţial.

În rezultatul cercetărilor s-a demonstrat că vârsta albinelor populate în nucleul de
împerechere infl uenţează, de asemenea, precocitatea începerii pontei mătcii. Astfel,
în nucleele de împerechere din lotul II, care au fost populate cu albină tânără, cu
vârsta de până la 10 zile, s-a înregistrat cea mai mare vârstă a mătcilor la începutul
pontei (13,5 ± 0,12 zile).

Pentru comparaţie menţionăm că, potrivit informaţiei lui Ковалев А.М. şi alţii [10]
în condiţii meteorologice favorabile, 97 % din numărul total al mătcilor tinere încep să
depună ouă până la a 15-ea zi a afl ării lor în nucleu.

Cea mai mică vârstă (11,5 ± 0,13 zile) a mătcilor la începutul pontei a fost îregistrată
în nucleele de împerechere din lotul III, care au fost populate cu albină bătrână (vârsta
de peste 10 zile). Vârsta mătcilor la începerea pontei în nucleele de împerechere din
lotul I, populate cu albină de diferită vârstă, atât tinără, cât şi bătrână, ocupă o poziţie
intermediară (13,0± 0,13 zile). Astfel, vârsta la începerea pontei a mătcilor din nucleele
de împerechere din lotul I, populate cu albină de diferită vârstă, a fost semnifi cativ  mai
mare, comparativ cu cea a mătcilor din nucleele de împerechere din lotul III, populate cu
albină bătrână, cu 1,5 zile, sau cu 13,0 % (td = 8,33; P < 0,001). Mătcile din nucleele de
împerechere ale lotului II, populate cu albină tânără, în vârstă de până la 10 zile, au început
ponta la o vârstă semnifi cativ mai înaintată, cu 2,0 zile vai tărziu, sau 17,4 % (td = 11,11; P
< 0,001), comparativ cu cea a mătcilor din nucleele de împerechere din lotul III, populate
cu albină bătrână. Vârsta mătcilor la începutul pontei în funcţie de vârsta albinelor
populate în nucleele de împerechere, în profi l pe loruri, poate fi  mai evident vizualizată în
histograma fi g. 2.

Începerea pontei la o vârstă mai înaintată a mătcilor din nucleele lotului II, populate
cu albină tânără, compativ cu cele din nucleele lotului III, populate cu albine bătrâne se
explică prin faptul că albinele tinere, având o rezervă considerabilă de vârstă, tolerează
mătcile neîmperecheate, iar albinele bătrâne, având o rezervă limitată de vârstă, forţează
împerecherea mătcii, o împing în afara stupului spre zborul nupţial.

De menţionat, că impactul pozitiv al infl uenţei albinelor tinere asupra ratei acceptării
mătcilor în nucleele de împerechere şi asupra ratei întoarcerii cu succes a acestora din
zborul nupţial depăşeşte cu mult impactul negativ al vârstei începerii pontei.
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Fig. 2. Vârsta
mătcilor la începutul
pontei în funcţie de vârsta
albinelor populate în
nucleul de împerechere.

Calculul demonstrează că la 100 de mătci pe zi pot fi  obţinute în mod normal
150000 ouă (100 mătci · 1500 ouă). Având în plus la fi ecare 100 de mătci 27,3 mătci
mai mult acceptate şi 32,6 mătci întoarse cu succes din zborul nupţial putem obţine
239850 ouă/zi (159,9 mătci · 1500 ouă). De la îceperea pontei a 100 mătci cu 2 zile mai
devreme obţinem în total plus 300000 ouă. Dacă luăm în calcul că fi ecare matcă din
nucleele lotului II va fi  exploatată în medie un sezon apicol (180 zile), iar cele din lotul
III, cu 2 zile mai mult – 182 zile, atunci de la primele vor fi  obţinute în total 43,2 mln
ouă (239850 ouă/zi · 180 zile), pe când de la cele din lotul III – 27,3 mln ouă (150000
ouă/zi  182 zile).

Prin urmare, înr-un sezon apicol, la fi ecare 100 de nuclee de împerechere populate
cu albină tânără pot fi  obţinute suplimentar cu 59,9 mătci împerecheate mai multe,
comparativ cu nucleele populate cu albină bătrână, de la care poate fi  obţinută în total
o pontă mai mare cu 15,873 mln de ouă.

Concluzii
1. Popularea nucleelor de împerechere cu albine tinere (până la 10 zile),  comparativ

cu nucleele populate de albine bătrâne (peste 10 zile), sporeşte atât rata acceptării
mătcilor, cu 27,3 %, precum şi rata de întoarcere cu succes din zborul nupţial al mătcilor
cu 32,6 % .

2. Mătcile din nucleele de împerechere populate cu albină tânără încep ponta mai
târziu cu 2 zile, comparativ cu mătcile din nucleele populate cu albină bătrână.

3. Într-un sezon apicol de la 100 de nuclee populate cu albină tânără pot fi  obţinute cu
59,9 mătci împerecheate mai mult, comparativ cu nucleele populate cu albină bătrână.
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