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Rezumat
În lucrare a fost identifi cat gradul de extindere şi intensitatea invaziei Varroa jacobsoni
în diferite zone (raioane) ale ţării şi, determinat impactul provocat de această specie
invazivă de acarieni asupra familiilor de albine Apis mellifera Carpatica. S-a constatat
că, invazia acestei specii parazitare este extinsă pretutindeni în Republica Moldova, sută
la sută în fi ecare stupină şi fi ecare familie de albină. Gradul de infestare a familiilor de
albine atinge un nivel mijlociu şi constituie, în medie pe stupinele cercetate 25,6 ± 0,8
% (calculat după numărul de acarieni la 100 de celule cu puiet de trântor), variind de
la 20,7 ± 2,1 % la 28,0 ± 1,5 %. Gardul de infestare calculat după numărul de acarieni
localizaţi pe corpul albinei, la 100 de albine lucrătoare constituie, în medie, 12,3 ± 0,3 %,
variind de la 8,9 ± 0,9 % la 14,8 ± 0,4 %. Între gradul de infestare a familiilor de albine
cu acarianul Varroa jacobsoni şi cantitatea de miere extrasă din cuib, există o corelaţie
negativă şi puternică. Coefi cientul de corelaţie (rxy) a acestor caractere constituie -0,87
± 0,048 şi -0,92 ± 0,038, având o semnifi caţie şi certitudine destul de mare (td = 18,1 –
24,2; P < 0,001). Creşterea gradului de infesatare a coloniei de albine cu 1 % (calculat
după numărul de acarieni localizaţi pe corpurile a 100 de albine) provoacă diminuarea
cantităţii de miere extrase din colonie cu 1,6 kg. Coefi cientul de regresie (Rxy) a cantităţii
de miere extrase din cuib în funcţie de gradul de infestare cu parazitul Varroa a familiei
de albine, calculate pe caracterele cercetate, constituie: R4/1 = 0,60 ± 0,028 (tr = 20,9; P <
0,001) şi R4/2 = 1,60 ± 0,066 (tr = 24,2; P < 0,001).
Cuvinte cheie: invazia, Varroa jacobsoni, grad infestare, Apis mellifera, impact, miere.
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Introducere
Acarianul Varooa jacobsoni face parte din una din cele mai invazive specii

parazitare, care atacă exacerat cea mai valoroasă, din punctul de vedere productiv-util,
specie de insecte, cum este albina Apis mellifera L. Invazia acestei specii parazitare
de acarieni are un caracter destul de accelerat. Localizată la început (1904) în insulele
Indoneziei, invazia s-a extins prin Asia, ajungând, după al doilea război mondial, în
Europa, Africa, America Latină, America de Nord şi alte continete ale lumii, pe care
există albina melliferă.

Femela acariană Varroa, parazitând pe corpul trântorilor şi a albinelor lucrătoare,
şi hrănindu-se cu hemolimfa acestor gazde, depune ouăle în celulele fagurelui cu puiet
descăpăcit, preferând puietul de trântor. Larva acarianului, hrănindu-se intensiv cu
hemolimfa larvei şi nimfei de albină, atinge într-un timp foarte scurt (4-7 zile) forma
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adultă, care se împerechează pe loc în celulă. Odată cu ecloziunea albinei, femela Varroa
migrează în întreg stupul, şi aşezâdu-se pe corpul trântorilor şi albinelor lucrătoare, îşi
continuă din nou ciclul de metamorfoză.

Albinele parazitate au o viaţă mai scurtă, iar productivitatea lor este diminuată.
Puietul infestat de un număr redus de acarieni dă naştere albinelor mici, cu viabilitate
redusă. Când în celulele cu puiet există un număr mare de paraziţi, albinele rezultate
sunt neviabile, au aripile nedezvoltate, capul şi picioarele diforme. Ele cad pe fundul
stupului şi sunt eliminate afară de către albinele sănătoase. Trântorii parazitaţi puternic
îşi pierd potenţialul sexual şi mătcile rămân nefecundate [14]).

Acţiunea spoliatoare de hemolimfă a acarianului Varroa provoacă dereglări
structurale ale hemolimfei în conţinutul de proteine şi apă, precum şi ale mecanismului
de control neurohormonal, conduce la reducerea nivelului proteinelor din hemolimfă,
cauzând scăderea în greutate şi scurtarea duratei de viaţă a albinelor, atrofi erea treptată
a corpului gras (cu imposibilitatea formării acestuia pentru iarnă), limitarea creşterii
albinei, dereglarea metamorfozei şi perturbarea concentraţiei în acizi nucleici din
ţesuturi, afectând, în ansamblu, mecanismele homeostatice ale albinei, în special, ale
puietului parazitat intens. Prin perforarea cuticulei albinei, acarianul Varroa provoacă
o acţiune inoculatoare de viruşi şi fungi, declanşând la albine un proces de morbiditate
a unui şir de boli destul de contagioase [16]). Ca rezultat general al infestării parazitare
a familiilor de albine cu Varroa jacobsoni, scade puterea şi productivitatea lor.

Extensiunea şi intensitatea invaziei acestui parazit au fost studiate de multipli
cercetători în diferite ţări [1, 3, 4-12, 15, 17, 19, 22]. Totodată, impactul socio-economic
şi ecologic provocat de această specie invazivă de acarieni, până în prezent nu este
sufi cient studiat, deoarece acesta variază foarte larg în diferite ţări şi părţi geografi ce
ale lumii.

În Republica Moldova, cercetările privind exstensiunea şi intensitatea invaziei
acestui acarian nu au fost efectuate sufi cient de profund [2, 18, 20, 21].

În acest context, ne-am propus scopul să identifi căm gradul de extindere şi
intensitatea invaziei Varroa jacobsoni în diferite zone (raioane) ale ţării şi să determinăm
impactul provocat de această specie invazivă de acarieni asupra familiilor de albine
Apis mellifera Carpatica.

Material şi metode
Cercetările au fost efectuate pe un efectiv de 105 familii de albine Apis mellifera

Carpatica la diferite stupine din raioanele zonelor de Nord şi Centru ale Republicii
Moldova. Pentru cercetare a fost luată câte o stupină din raioanele Edinaţ, Rezina,
Şoldăneşti, Criuleni şi Hănceşti. În scopul protejării intimităţii afacerii apicultorilor
în domeniu, denumirea stupinelor nu a fost divulgată. În aceste stupine, la fi ecare
familie de albine, au fost studiate numărul de acarieni la 100 de celule cu puiet de
trăntor descăpăcit, numărul de acarieni localizaţi pe corpul albinelor lucrătoare din
calcul la 100 de albine şi, numărul de acarieni căzuţi pe hârtia de control după aplicarea
tratamentului antivarroa.

Gradul de infestare (intensitatea invaziei) cu acarieni a puietului de trântor a fost
determinat în fi ecare familie de albine prin cercetarea căte 100 de celule descăpăcite cu
puiet de trântor, afl ate într-o zonă compactă pe faguri, în care au fost număraţi acarienii.
Numărul total de acarieni găsit în aceste celule a constituit gradul de infestare. În cazul
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în care la 100 de celule cu puiet de trântor au fost găsite până la 20 de acarieni, infestarea
este considerată slabă. Existenţa de la 20 până la 30 de acarieni în celulele cu puiet de
trântor, constituie infestarea mijlocie. Infestarea cu peste 30 de acarieni a celulelor cu
puiet de trântor, este cosiderată puternică.

Pentru determinarea gradului de infestare (intensitatea) cu acarieni a albinelor
lucrătoare, din fi ecare familie de albine au fost prelevate probe de material biologic,
câte 100 de albine lucrătoare, care au fost eutanasiate cu spirt etilic de 70o într-un
recipient de masă plastică închis ermetic. În soluţia de spirt acarienii se dezlipesc şi
cad de pe corpul albinei. Ulterior, în condiţii de laborator, au fost număraţi acarienii
găsiţi în fi ecare mostră. Numărul de acarieni găsiţi în mostră a fost împărţit la numărul
de albine cercetate şi rezultatul înmulţit la 100. Depistarea pe corpul a 100 albine
lucrătoare până la 10 acarieni constituie o infestare slabă, existenţa de la 10 până la
20 acarieni constituie infestare mijlocie şi, depistarea a peste 20 de acarieni, constituie
infestarea puternică.

La determinarea numărului total de acarieni căzuţi dintr-o familie de albine după
tratare cu acaricid, prealabil, în fi ecare stup a fost instalat fundul antivarroa, pe care a
fost aşternută o hârtie albă, numită şi hărtie de control. Familiile de albine au fost tratate
cu acaricidul BeeVital în doză de 2 ml la fi ecare interval de rame cu albină. Peste 24 de
ore, în fi ecare familie de albine au fost număraţi acarienii căzuţi pe hârtia de control.

Producţia de miere din fi ecare familie de albină a fost determinată prin extragere
după culesurile principale la salcâm şi tei, conform Normei zootehnice privind bonitarea
familiilor de albine, creşterea şi certifi carea materialului genitor apicol, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 (M.O. nr. 78-81 din 13.05.2011, art. 366)
[13]. Impactul invaziei acarianului Varroa jacobsoni a fost determinat prin aprecierea
comparativă, a producţiei de miere extrase din cuib, în funcţie de gradul de infestare a
familiei de albine.

Datele obţinute în experienţe au fost prelucrate statistic cu ajutorul softului
computerizat „STATISTICA – 6” şi apreciate certitudinea lor, conform statistcii
biometrice variaţionale, după metodele lui Плохинский Н.A., 1969 [23].

Rezultate şi discuţii
Observaţiile şi cercetările efectuate au demonstrat faptul că specia invazivă de

acarieni Varroa jacobsoni este extinsă, în prezent, sută la sută în toate zonele şi raioanele
Republicii Moldova, în toate stupinele şi, în fi ecare familie de albine Apis mellifera.
Extinderea acestei invazii în ţara noastră, ca şi în întreaga Europă, a fost provocată, în
principal, de factorul omniprezent, prin importul de mătci şi roiuri de albine la pachet.

În stupinele în care nu se acordă atenţie cuvenită combaterii acestei maladii parazitare,
gradul de infestare (intensitatea invaziei) cu acarianul Varroa jacobsoni atinge nivelul
critic (peste 50 %). În aceste cazuri, parazitul supresând sistemul imunitar al albinelor,
provoacă sindromul CCD (Colony Collapse Disorder) – colapsul coloniilor de albine
[16]. În coloniile de albine în care apicultorul intervine sistematic cu tratamentele
antivarroa, gradul de infestare variază de la slab (< 10%), până la puternic (> 20 %),
neatingând pragul critic. În acest caz, în familiile de albine infestate are loc scăderea, în
diferită măsură, a productivităţii lor.

În familiile de albine cercetate de noi, în diferite raioane ale republicii, gradul de
infestare cu acarianul Varroa jacobsoni a celulelor cu puiet de trântor a atins nivelul
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mijlociu şi constituie, în medie pe stupinele acestor raioane 25,6 ± 0,8 %, variind de la
20,7 ± 2,1 % - în raionul Rezina până la la 28,0 ± 1,5 % - în raionul Hânceşti (tab. 1).

Tabelul 1. Gradul de infestare a familiilor de albine cu parazitul Varroa jacobsoni şi
producţia de miere.

Denumirea
unităţii ad-
ministrativ-
teritoriale

Efectivul
familiilor
de albine,

N

Numărul de
acarieni la 100

de celule cu
puiet necăpăcit

de trântor

Numărul de
acarieni pe

corpul albinei
lucrătoare (la
100 de albine)

Numărul total
de acarieni

căzuţi pe hârtia
de control a fun-
dului antivarroa

Cantitatea
de miere
extrasă,

kg

Rezina 15 20,7 ± 2,1 8,9 ± 0,9 1250 ± 90 23,0 ± 1,1
Criuleni 17 25,5 ± 1,7 10,7 ± 0,5 1547 ± 77 21,1 ± 1,1
Edineţ 15 25,7 ± 2,7 11,3 ± 0,5 1553 ± 74 20,4 ± 1,4
Şoldăneşti 18 26,2 ± 2,6 12,0 ± 0,5 1833 ± 104 18,8 ± 1,4
Hânceşti 40 28,0 ±1,5 14,8 ± 0,4 1855 ± 48 15,4 ± 0,8
În medie pe
toate familiile

105 25,6 ± 0,8 12,3 ± 0,3 1672 ± 39 18,7 ± 0,6

Cea mai slabă infestare a celulelor de trântor cu acest acarian parazitar a fost
înregistrată în raionul Rezina, unde intensitatea infestării se apropie de gradul slab.
Aceasta se datorează atenţiei sporite acordate de apicultori la tratamentele antivarroa.
Cel mai mare grad de infestare cu acarianul Varroa a celulelor de trântor a fost înregistrat
în raionul Hânceşti, unde intensitaea infestării se apropie de pragul puternic.

În celelalte raioane, cercetate de noi, intensitatea infestării celulelor de trântor cu
parazitul Varroa se încadrează în gradul mijlociu şi, variază în medie pe stupinele
cercetate, de la 25,5 ± 1,7% - în raionul Criuleni, până la 26,2 ± 2,6 % - în raionul
Şoldăneşti.

Individual pe unele familii de albine, limitele gradului de infestare a celulelor de
trântor cu acarianul Varroa jacobsoni au variat, de la cel mai mic, 8 % - în raionul
Rezina, până la cel mai mare, 45 % - în raioanele Edineţ şi Şoldăneşti.

Dacă considerăm intensitatea infestării cu acarianul Varroa jacobsoni a celulelor
de trântor a familiilor de albine din raionul Rezina un fel de martor - admisibil, atunci
gradul de infestare a acestor celule, în celelalte raioane, a fost mai mare: în raionul
Criuleni – cu 4,8 puncte procentuale, sau cu 23,2 % (P < 0,1), în raionul Edineţ – cu
5,0 puncte procentuale, sau cu 24,2 % (P < 0,1), în raionul Şoldăneşti – cu 5,5 puncte
procentuale, sau cu 26,6 % (P < 0,1) şi în raionul Hânceşti – cu 7,3 puncte procentuale,
sau cu 35,3 % (P < 0,01).

În practica apiculturii, gradul de infestare cu acarianul Varroa jacobsoni a familiilor
de albine se apreciază după numărul de acarieni localizaţi pe corpul albinelor lucrătoare.
A fost constatat că acest indice este direct proporţional cu numărul de acarieni localizaţi
în celulele de trântor.

În stupinele cercetate de noi, concentraţia medie de acarieni pe corpul albinelor
lucrătoare a constituit 12,3 ± 0,3 %, ceea ce se încadrează în gradul mijlociu de infestare.
Cel mai mic grad de infestare cu acarianul Varroa jacobsoni, după concentraţia
acarienilor localizaţi pe corpul albinelor, a fost înregistrat, de asemenea, în familiile
de albine din raionul Rezina (8,9 ± 0,9 %), încadrându-se, după valoare, în gradul slab
de infestare. Cel mai înalt grad de infestare cu acarieni localizaţi pe corpul albinelor
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a fost înregistrat, de asemenea, în familile de albine din raionul Hânceşti (14,8 ± 0,4
%), încadrâdu-se după valoare în gradul mijlociu de infestare. În familiile de albine din
celelalte raioane cercetate de noi, cum sunt Criuleni, Edineţ şi Şoldăneşti, concentraţia
acarienilor pe corpul albinelor a constituit respectiv 10,7 ± 0,5; 11,3 ± 0,5 şi 12,0 ± 0,5
%, încadrându-se după valoare, de asemenea, în gradul mijlociu de infestare.

Mai evident, gradul de infestare cu acarianul Varroa jacobsoni a familiilor de albine
poate fi  refl ectat în formă de histogramă (fi g.1).

Fig. 1 Gradul de
infestare cu acarianul
Varroa jacobsoni  în
celulele de trântor şi
pe corpul albinelor.

Din imaginea histogramei se vede evident că gradul de infestare cu acarianul
Varroa a celulelor de trântor este direct proporţional cu numărul de acarieni pe corpul
albinelor lucrătoare.

În mod individual, pe unele familii de albine, limitele gradului de concentrare a
acarianilor Varroa jacobsoni pe corpul albinelor a variat, de la cel mai mic, 3 % - în
raionul Rezina, până la cel mai mare, 20 % - în raionul Hânceşti.

Prin urmare, după concentraţia acarienilor Varroa pe corpul albinelor lucrătoare,
majoritatea familiilor de albine din raioanele Criuleni, Edineţ, Şoldăneşti şi Hânceşti
s-au încadrat în gradul mijlociu de infestare, cu excepţia familiilor de albine din raionul
Rezina, care au avut un grad slab de infestare. Intensitatea invaziei cu parazitul Varroa
jacobsoni poate fi  relativ determinată şi după numărul total de acarieni căzuţi pe hârtia
de control, ca rezultat al aplicării tratamentului antivarroa.

Astfel, în urma tratamentului familiilor de albine cu acaricidul BeeVital, pe hârtia de
control a fundului antivarroa a stupului au căzut, în medie pe toate stupinele cercetate,
1672 ± 39 de acarieni, variind în funcţie de raion, de la cel mai mic număr - 1250 ±
90 de acarieni, înregistrat în raionul Rezina, până la cel mai mare număr - 1855 ± 48
de acarieni, înregistrat în raionul Hânceşti. Considerăm că numărul absolut de acarieni
căzuţi pe hârtia de control caracterizează doar indirect gradul de infestare cu parazitul
Varroa, deoarece acest indice arată, în primul rând, efi cienţa acaricidului la tratare.
Dar, luând în considerare faptul că în cercetările noastre, la toate stupinele a fost aplicat
unul şi acelaşi acaricid (BeeVital), cantitatea absolută de acarieni, căzuţi pe hârtia de
control, este relativ comparabilă şi poate fi  cosiderată o caracteristică suplimentară a
intensităţii invaziei.
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Analiza rezultatelor cercetării a demonstrat că gradul de infestare cu acarianul
Varroa jacobsoni a familiilor de albine are un impact invers proporţional asupra
producţiei de miere a acestora.

Variabilitatea impactului invaziei Varroa este bine vizibilă atât din tabelul nr. 1, cât
şi din tabelul nr. 2.

Tabelul 2. Producţia de miere a familiilor de albine în funcţie de gradul  de infestare
cu parazitul Varroa jacobsoni a celulelor cu puiet de trântor.

Numărul de acarieni la 100
celule cu puiet de trântor

Efectivul familiilor
de albine

Cantitatea medie de miere
extrasă din aceste familii, kg

9 - 13 6 29,0 ± 0,6
14 - 18 15 25,8 ± 0,6
19 - 23 16 21,7 ± 0,5
24 – 28 28 17,5 ± 0,4
29 – 33 14 15,0 ± 0,5
34 – 38 15 12,2 ± 0,6

> 39 11 10,7 ± 1,2
T o t a l 105 18,7 ± 0,6

Dacă considerăm gradul de infestare cu parazitul Varroa a celulelor cu puiet de
trântor fi ind de 9 – 13 % ca un nivel admisibil în apicultură, atunci constatăm că,
odată cu creşterea gradului de infestare a celulelor, de la acest nivel până la 14 – 18
%, cantitatea de miere extrasă din cuib scade, comparativ cu nivelul admisibil, cu 3,2
kg, sau 11,0 % (t

d
 = 3,76; P < 0,001). Cu creşterea gradului de infestare a celulelor cu

puiet de trântor de la nivelul admisibil până la 19 – 23 %, cantitatea de miere extrasă
din familia de albine scade cu 7,3 kg, sau 25,2 % (t

d
 = 9,36; P < 0,001). Cu creşterea

intensităţii infestării până la 24 – 28 %, cantitatea de miere extrasă din cuib scade cu
11,5 kg, sau 39,7 % (t

d
 = 16,00; P < 0,001). În continuare, cu creşterea gradului de

infestare a celulelor cu puiet de trântor până la un nivel puternic - 29 – 33 %, cantitatea
de miere extrasă din cuib scade cu 14,0 kg, sau se diminuează aproape în jumătate, cu
48,3 % (t

d
 = 20,58; P < 0,001).

Cu creşterea gradului de infestare a puietului de trântor până la 34 – 38 %, cantitatea
de miere extrasă din cuib scade cu 16,8 kg, sau mai mult de jumătate, cu 57,9 % (t

d
 =

19,76; P < 0,001) şi, cu creşterea în continuare a gradului de infestare a celulelor cu
puiet de trântor peste 39 %, cantitatea de miere extrasă din cuib scade dramatic, cu 18,3
kg, sau de 2,7 ori, cu 63,1 % (t

d
 = 13,67; P < 0,001).

Corelaţia impactului negativ asupra producţiei de miere în funcţie de gradul
de infestare a celulelor cu puiet de trântor este refl ectată mai evident în formă de
grafi c (fi g. 2).

Curba grafi cului demonstrează cert legătura corelativă între gradul de infestare
cu parazitul Varroa jacobsoni a celulelor cu puiet de trântor şi producţia de miere
extrasă din cuib. Din grafi c se vede că cu cât gradul de infestare a celulelor cu puiet de
trântor este nai mare cu atât cantitatea de miere extrasă din cuib este mai mică. Analiza
matricei acestei legături a arătat că corelaţia între aceste două caractere este inversă,
parţială şi puternică.
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Fig. 2. Curba corelaţiei
cantităţii de miere extrase din
cuib în funcţie de gradul de
infestare cu Varroa jacobsoni a
celulelor cu puiet de trântor.

Coefi cientul de corelaţie între gradul de infestare cu parazitul Varroa jacobsoni
a celulelor cu puiet de trântor şi producţia de miere extrasă din cuib este de: rxy =
-0,90 ± 0,043. Valoarea coefi cientului de corelaţie dintre aceste două caractere este
semnifi cativă şi corespunde celui mai înalt prag de certitudine, conform teoriei
probabilităţii pronosticurilor fără eroare după Stiudent (t

r
 = 22,5; P < 0,001).

Asemenea legătură corelativă a fost identifi cată între cantitatea de miere extrasă
din cuib şi numărul de acarieni localizaţi pe corpul albinelor. Coefi cientul de corelaţie
a acestei legături constituie: rxy = -0,92 ± 0,038 (t

r
 = 24,2; P < 0,001). Valoarea

acestui coefi cient de corelaţie este, de asemenea, destul de semnifi cativă şi are un
prag înalt de certitudine.

Între cantitatea de miere extrasă din cuib şi numărul de acarieni căzuţi pe hârtia de
control, aşternută pe fundul antivarroa, ca urmare a tratamentului cu acaricid, a fost,
de asemenea, stabilită o corelaţie strânsă. Coefi cientul de corelaţie între aceste două
caractere constituie: rxy = -0,86 ± 0,048 (t

r
 = 18,1; P < 0,001), având o semnifi caţie şi

certitudine înaltă. În pofi da faptului că numărul de acarieni căzuţi pe hârtia de control
arată, în primul rând, efi cienţa acaricidului şi metodei de tratare, totuşi, acest caracter
semnalează indirect gradul de infestare a familiei de albine cu această specie invazivă
de acarieni. Analiza coefi cienţilor de corelaţie sus-nominalizaţi demonstrează faptul că
cu cât familiia de albine este mai intensiv infestată la general, cu atât producţia de miere
extrasă din cuib este mai scăzută.

Pentru determinarea impactului real al invaziei Varroa jacobsoni asupra
productivităţii principale a familiei de albine, am calculat coefi cientul de regresie a
producţiei de miere extrasă din cuib (caracterul nr. 4) în funcţie de cele trei caractere
cercetate, cum sunt: gradul de infestare cu acarianul Varroa a celulelor cu puiet de trântor
(caracterul nr. 1), gradul de infestare a albinelor lucrătoare, calculat după numărul de
acarieni localizaţi pe corpul albinelor, la 100 de albine (caracterul nr. 2) şi numărul de
acarieni căzuţi pe hârtia de control aşternută pe fundul antivarroa (caracterul nr. 3).

Calculele au demonstrat că, între cantitatea de miere extrasă din cuib şi gradul de
infestare cu acarianul Varroa a celulelor cu puiet de trântor există o regresie inversă şi
destul de puternică. Coefi cientul de regresie R

4/1
 = 0,60 ± 0,028 (t

r
 = 20,9; P < 0,001),

având o semnifi caţie şi certitudine destul de înaltă. Aceasta înseamnă că, odată cu
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creşterea gradului de infestare cu acarianul Varroa a celulelor cu puiet de trântor cu
1%, cantitatea de miere extrasă din cuib scade cu 0,6 kg, ceea cei destul de simţitor, atât
pentru familia de albine, cât şi pentru economia apicultorului.

O regresie destul de strânsă a producţiei de miere a fost constatată şi în funcţie de
gradul de infestare a albinelor lucrătoare, calculat după numărul de acarieni localizaţi
pe corpul albinelor, la 100 de albine. Coefi cientul de regresie R

4/2
 = 1,60 ± 0,066 (t

r

= 24,2; P < 0,001), având, de asemenea, o semnifi caţie şi certitudine destul de înaltă.
Aceasta înseamnă că, odată cu creşterea gradului de infestare cu acarianul Varroa a
albinelor lucrătoare cu 1 %, cantitatea de miere extrasă din cuib se diminuează cu 1,6
kg, având consecinţe negative, atât pentru familia de albine, cât şi pentru apicultor.

Cantitatea de miere extrasă din cuib este, de asemenea, în regresie negativă,
concomitent, şi în funcţie de numărul de acarieni căzuţi pe hârtia de control aşternută
pe fundul antivarroa. Coefi cientul de regresie R

4/3
 = 1,27 ± 0,071 (t

r
 = 18,1; P < 0,001),

având, de asemenea, o semnifi caţie şi certitudine destul de înaltă. Aceasta înseamnă
că, odată cu creşterea numărului de acarieni Varroa căzuţi pe hârtia de control cu 100
indivizi, cantitatea de miere extrasă din cuib se reduce cu 1,27 kg. În realitate, căderile
de acarieni pe hârtia de control semnalează indirect faptul regretabil al gradului de
infestare a familiei de albine cu acarianul Varroa.

Calcularea valorii impactului provocat de invazia acarianului Varroa jacobsoni,
aduce apicultorului informaţia necesară care semnalează oportunitatea monitorizării
sistematice a gradului de infestare a famililor de albine cu acest parazit şi întreprinderii
la timpul cuvenit a măsurilor antivarooa respective. Dat fi ind faptul, că între cele trei
caractere sus-nominalizate (nr. 1, 2 şi 3) există o legătură corelativă destul de strânsă,
apicultorul, în practică, poate să se limiteze doar la determinarea unuia din acestea,
recomandabil cel cu nr. 2, deoarece este mai simplu în privinţa determinării numărului de
acarieni localizaţi pe corpul albinei. Aceasta ar permite apicultorului să evite infestarea
intensivă a familiilor de albine cu parazitul Varroa jacobsoni, aplicând, la timpul
cuvenit, măsuri de profi laxie şi combatere a acestei maladii deosebit de periculoase.

Concluzii
 1. Invazia speciei acarianului parazitar Varroa jacobsoni este extinsă pretutindeni

în Republica Moldova, sută la sută în fi ecare stupină şi fi ecare familie de albină.
 2. Intensitatea invaziei (gradul de infestare) acestei specii de acarieni la familiile de

albine Apis mellifera constituie, în medie pe stupinele cercetate, 25,6 ± 0,8 % (calculat
după numărul de acarieni la 100 de celule cu puiet de trântor), variind în medie de la
20,7 ± 2,1 % în stupinele, în care se acordă o atenţie sporită profi laxiei şi combaterii
acestei maladii, până la 28,0 ± 1,5 %, în stupinele în care se acordă mai puţină atenţie
măsurilor de profi laxie şi combatere a maladiei.

 3. Gradul de infestare, calculat după numărul de acarieni localizaţi pe corpul
albinei, la 100 de albine lucrătoare, constituie, în medie pe stupinele cercetate, 12,3 ±
0,3 %, variind în medie de la 8,9 ± 0,9 % în stupinele, în care se acordă o atenţie sporită
profi laxiei şi combaterii acestei maladii, până la 14,8 ± 0,4 %, în stupinele în care se
acordă mai puţină atenţie măsurilor de profi laxie şi combatere a maladiei.

 4. Între gradul de infestare a familiei de albine cu acarianul Varroa jacobsoni
şi cantitatea de miere extrasă din cuib există o corelaţie negativă şi puternică.
Coefi cientul de corelaţie (r

xy
) a acestor caractere se încadrează în valorile -0,87
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± 0,048 şi -0,92 ± 0,038 %, având o semnifi caţie şi certitudine destul de mare
(t

d
 = 18,1 – 24,2; P < 0,001).

 5. Infestarea intensivă cu acarianul Varroa are un impact nefast asupra activităţii
vitale şi productivităţii familiei de albine. Creşterea gradului de infesatare a coloniei de
albine cu 1 % (calculat după numărul de acarieni localizaţi pe corpurile a 100 de albine)
provoacă diminuarea cantităţii de miere extrase din colonie cu 1,6 kg. Coefi cientul de
regresie (R

xy
) a cantităţii de miere extrase din cuib în funcţie de gradul de infestare cu

parazitul Varroa jacobsoni a familiei de albine, calculate pe cele trei caractere cercetate,
constituie: R

4/1
 = 0,60 ± 0,028 (t

r
 = 20,9; P < 0,001); R

4/2
 = 1,60 ± 0,066 (t

r
 = 24,2; P <

0,001) şi R
4/3

 = 1,27 ± 0,071 (t
r
 = 18,1; P < 0,001).
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