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nale de apicultură, redactorul Revistei Științelor Veterinare, au
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Chișinău, autorul unui manual de apicultură.
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Al. Popa, prof. apicol.
Gavril Todică, cunoscutul scriitor și marele cercetător al 

naturii.
Ing. Jean Morărescu, Craiova.
Mihail Găzdac, profesor la Liceu în Turda.
Vasile Corodon, prof. apicol, șef al regiunii II. de apicul

tură din Cluj.
Alexandru Vlad, preot ortodox, rutinat apicultor în Mag, 

județul Sibiu.
Preot Teodor Glodean, apicultor, Geoagiu-de-jos.
Preot Sever Păcurar, apicultor, Gelmar — Hunedoara.
Jacob Gregor, prof. de apicultură șeful regiunii IV. Sighișoara.
George Corodau, prof. de apicultură a regiunii III. Satul- 

Mare.
Ion Vicoveanu, institutor apicol, în Vicovul de jos (Bucovina) 

absolvent al școalei de apicultură din Viena.
C. Hanganu, mare apicultor, Nicolina-lași.
Nicolae Voina, dir. școl. propagandist apicol al Min. Ins- 

trucții. sub a cărui îngrijire apare revista „Stuparul Român“.

Posta s’a scumpit în mod considerabil, pentru răspun
suri cerem mărci poștale. Redacția.

Toți apicultorii sunt cu insistență rugați a ne trimite a- 
drese de-ale fraților stupari, să le trimitem numeri de probă.

Acei apicultori, cari nu trimit napoi No. 1 al revis
tei la Administrație, să consideră de abonați. — Primăriile 
corn, și factorii poștali de asemenea sunt rugați a reîna- 
p o i a această revistă, dacă nu află pe adresat.
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Un cuvânt sincer cătră On. cititori ai
„Stuparului Român“

Am pornit la drum cu revista „Stuparul Român“ 
cu credința tare, că umplem un gol atât de simțit pe 
acest teren. Am depus o muncă izvorîtă din dragostea 
ce-o avem față de apicultură, ca acest ram al econo
miei naționale să-l ridicăm cu timpul la stare înflori
toare, cum se află în alte țări culte. Așteptam, ca On. 
abonați să ne răsplătească munca noastră barem cu 
achitarea la timp a abonamentului.

O seamă dintre abonați, cunoscându-ne greutățile 
materiale cu cari trebue să luptăm în acestea zile grele, 
cum nu se poate mai grele, au grăbit și au achitat abo
namentele, făcându-ne posibilă apariția revistei; cei mai 
mulți însă nici nu vor să știe de greutățile noastre și 
de datoria ce o avem Ia tipografie, care azi-mâine ne 
abzice tipărirea, fiind hârtia și lucru așa de scump, încât 
nu ne poate credita timp îndelungat.

Unii onorați abonați sunt de credința, că revista 
este subvenționată de Minister ori altcineva și pe mo
tivul acesta întârzie cu trimiterea abonamentului.

lată spunem aci, că revista „Stuparul Român“ nu 
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are dela nimeni nici o subvenție, care lucru este destul 
de dureros pentru apicultura noastră în general și pentru 
noi în special, pentrucă nu e destul că muncim, mai 
trebue să ne punem și sărăcia după cap în idealizmul 
nostru de-a servi o cauză sfântă. Repetăm deci, ca să 
știe toți, că absolute nici o încurajare și ajutor nu avem, 
afară de abonații nostrii.

Astfel stând lucrurile, rugăm On. abonați a ne tri
mite de urgență abonamentul, ca barem cu atâta să ne 
ușurăm scoaterea revistei, până vom pune-o pe baze 
mai sigure, în adunarea generală în luna August ori 
Septemvrie, ce proectăm a ținea cu toți stuparii din Ardeal.

Onorați abonați!
Vă rugăm să jertfiți câteva momente și să vă gân

diți la greutățile cu cari scoatem revista și atunci nu să 
poate să nu ne ajutați, ca să-și poată continua drumul.

Numai cu toții, umăr la umăr, ca și albinele, putem 
face ceva.

Apelăm deci la toți abonații nostrii, ca după pri
mirea acestui număr, să-și achite abonamentul, în inte
resul binelui ce-1 urmărim. Redacția.

----------------x----------------

MULȚUMITĂ PUBLICĂ
Dl Ioan N. Fântână, comerciant din Barul-Mic, un apicultor 

versat, a cercetat stupinele redacției, interesându-se de mai multe 
lucruri. 1 s’a dat explicările necesare și răspunsurile la întrebările 
ce le avea notate pe hârtie. Dl Fântână nu avea cunoștință, că 
noi scoatem și revista „Stuparul Român“. Când i-am pus în 
mână cei patru numeri apăruți, s’a mirat mult cum de D-sa nu 
a prins de vestea aceasta mai de mult. Când l-am indus în cartea 
abonaților, a plătit abonamentul cu 660 Lei în loc de 15o Lei.

lată omul, care pricepe greutățile scoaterei unei reviste, iată 
apicultorul cu dragoste, care știe aprecia o revistă de branșe și 
pe care o consideră ca pe un prieten al său.

D-zeu să-i răsplătească însutit acest gest mărinimos. Să dea 
D-zeu mulți sprijinitori revistei ca Dl Fântână, ca să ne putem 
ridica peste năcazurile de toate zilele Redacția.
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» Ministeruî Agriculturii și Domeniilor.
Direcțiunea generală a îndrumărilor Agricole.

Curs special
de

apicultura.
La Vaidei, prin Gara Orăștie, jud. Hunedoara, 22 I.ecțiuni 

teoretice și practice dela 5 Iulie la 20 Iulie.
Conferențiar Nicolae Voina, propagandist apicol.

SUBIECTELE:
1. Lecția introductivă. Foloase. Influența morală.
2. Definiții: locuitorii stupului, descrierea lor.
3. Construcțiile albinelor.
4. Oul și desvoltarea lui.
5. Plantele melifere.
6. Alegerea locului pentru stupină.
7. A'egerea stupului: diferite sisteme și descrierea lor.
8. Cum se populează un stup sistematic.
9. Cumpărarea coloniilor și transportul lor.
10. Instrumente apicole.
11. Faguri artificiali și confecționarea lor.
12. Roitul natural.
13. Conducerea stupinei. Lucrări de primăvară.
14. Roitul artificial.
15. Lucrări de vara: Extracția mierei, etc.
16 Boalele și dușmanii albinelor.
17. Jaful și înțepăturile albinelor.
18. Reuniri, deplasări, permutări.
19. Pregătirea cerei.
20. Derivatele mierei.
21. Calendarul apicol.
22. Transvasarea.

AUDITORI.
Se vor primi 30 de cursiști interni, care vor primi locuință 

și masă; în acest scop, Ministerul va da un ajutor de 25 lei zilnic 
pentru fiecare cursist. Locurile sunt rezervate învățătorilor, per
sonalului Ministerului Agriculturei și Domeniilor și amatorilor ce 
se vor înscrie:
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ÎNSCRIERILE.
Până la 15 Iunie la Vaidei și la Direcțiunea Generală a 

Îndrumărilor Agricole din Ministerul Agriculturii și Domeniilor.

IN DR U MĂRI.
Auditorii se aducă cu sine o saltea, perină și pătură. Pentru 

popotă în comun, fieștecare auditor mai solvește 375 Lei pe du
rata cursului. Acei cursiști, cari voesc a confecționa coșnițe, aca- 
rete și unelte în ateliere, vor plăti materialul din al lor, cu pre
țul original.

Prețul materialului diferă, după sistemul ce și-l alege res
pectivul cursist.

Notăm aci, că sa făcut pașii de lipsă la dl Prefect al Jude
țului, ca suma trebuincioasă pentru material și plusul pentru po
potă să se dea dela Județ. Întrucât Juduțul va fi așa de mărini
mos, ca și în vara trecută, sumele de sus să vor micșora, ceeace 
azi încă nu o putem ști.

Rog să trimiteți cererile urgent, ca să putem face dispozi
țiile necesare, cari la sate sunt împreunate cu atâtea nevoi.

Redacția.

Vânzare și cumpărare.
La dl Fizedean Gh. subnotar Gurahonț, jud. Arad se 

află de vânzare 00 familii de stupi în diferite coșniți.
Vânzarea se face din cauza schimbării domiciliului. Familiile 

sunt tari și de viață A se adresa direct dlui Fizedean, pe adresa 
de sus.

La dl Pr. Moisă Flităr, com. Sapărtoc, jud. Târnava- 
Mare, se află o cantitate mai mare de miere aleasă prin estrac- 
tor. Doritorii de-a cumpăra să se intereseze la susnumitul.

„APICULTURA C. HEREZEGH“ Turda, jud. Turda-Arieș, 
oferă tot felul de obiecte din ramul apiculturii cu prețurile cele 
mai ieftine.

Căutăm!
Ceară. Ceară. Ceară.
Adresațivă cătră Redacția „Stliparul Român“, 

Vaidei p. Orăștie cu probă și indicația prețului.

îW'*  Numai ceară curată și numai dela stupari cumpărăm-
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Partea lll-a.
1 Stupul Layens.

Inventat de francezul G. de Layens, e cel mai popular după 
stupul Dadant. E foarte ușor de mânuit, îl poate construi ori-cine 
cunoaște cât de puțin tâmplăria și este cel care are nevoie de

Fig. 12, — Stupul Layens.

mai puțină priveghere. Este stupul agricultorului care numai din 
când în când are timp liber să se ocupe de stupină.

Descrierea stupului. Părțile acestui stup sunt: Corpul cu ra
mele, podeaua, capacul (capacul (acoperișul), scândura de sbor, 
perna și diafragmele.

Corpul. E o ladă lungăreață fără fund. Pereții din față și 
din dărăt au lungimea de 8o c. m., iar cei din lături 4o c. m. 
La unii stupi pereții cei lungi sunt dublați, la alții, pentru eco
nomie, stupul e îmbrăcat din jur împrejur cu paie presate legate 
bine cu sârmă. La partea superioară, pe tot lungul pereților din 
față și din spate, se află câte o lambă (falț) de 2 c. m., pe care 
se sprijină ramele prin urechile lor.

In partea de jos a perete ui din față se află unul sau două 
urdinișe. Când e unul, se face drept la mijlocul peretelui când 
sunt două, unul e la dreapta și altul la stânga peretelui. Lungi
mea urdinișului de 22 cm., și înălțimea 8 mm.; prin urdiniș 
intră și ies albinele. La 2o cm., deasupra urdinișului, se află o 
strașină, care apără urdinișul de ploaie și de razele soarelui.
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In corp încap 2o rame de 37 cm., înălțime și 31 c. m„ 
lățime, dacă stupul e model Congres, ramele sunt de 4o c. m.X3o 
c. m. dimensiuni interioare. Fie care ramă e formată din 4 bucăți 
numite traverse prinse prin cuie. Depărtarea între arme se păs
trează cu ajutorul unor stinghii groase de 8 mm., și înalte de 35 mm.

Pentru ca albinele să nu lipească ramele cu propolis, de 
se așează niște șine de tablă pe tot lungul iambelor și ra
se sprijină cu urechile lor pe aceste șine.
Acoperișul, poate fi drept, cum e capacul unei lăzi ori cu 
înclinări. Fiind prea greu, se prinde de corp prin 2 bălămali. 
Podeaua e mobilă și intră perfect în 3 lamce ale corpului,

peretele din față e cu 2 cm., mai 
îngust și se așează chiar pe po
dea. In față podeaua e mai lungă 
cu 5—lo cm., și de dânsa se 
prinde o scândură lată de 2o 
numită scândura de sbor, pe 
stau puțin, când se întorc 
câm albinele ostenite.

Diafragmele. Pentru a 
sau micșora după nevoie 
citatea stupului, se întrebuințează 
niște despărțitoare de lemn nu
mite diafragme. Ele au exact forma 
unei rame, spațiul gol fiind as
tupat cu o scândură și se așează 
în corp ca și ramele.

Ventilatorul. Pentru ca aerisirea să se facă, mai ales vara, 
cu mai multă ușurință, se face în mijlocul podelei o gaură drept
unghiulară lungă de lo cm., lată de 8 cm, care se poate închide 
și deschide prin ajutorul unui capac, ce lunecă între două cercevele.

corp, 
mele

două

cm., 
care 
dela

mări 
capa-

Roma model Congres.

Aceia ne este prieten, acela ne voește bi

nele, care trimite abonamentul la timp. Aju

torul dat la timp este îndoit ajutori!

Administrația.

iW*  Abonafi „Stuparul Român!“
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Probleme vechi și noui
îl

După taica Herodot putem trece la poetul Viroiliu, care in 
Georgicele sale, ne dă un capitol special despre apicultura. Chiar 
și pentru istoria albinăritului, merită să relevăm faptele mai im
portante desfășurate de marele poet roman în „închieturi socotite“, 
adecă în hexametri, traduși pe românește de G. Coșbuc. (Vezi 
„Biblioteca pentru toți“ No. 242).

„Lucrările mărunte încă ne dau priveliști vrednice a fi de 
mirat“ — începe Virgiliu. Astfel și albinele, ale căror fapte și 
datini le voiu cânta.

Locul stupinii, dintâiu, se cade a-1 alege cu grije, unde nici 
vânturi n’ajung (că vântul le’mpiedec’ adusul hranei în casele lor) 
nici oi și nici zeii sburdalnici florile nu le strivesc, nici vaca 
răsleață pe câmpuri rouă n’o scutură ’n zori, strivind răsăritele 
ierburi. Nu suferi nici șopârle cu solzi pestriți, împrejurul grasei 
stupini și nici gheunoi ori altfel de păsări.

Căci toate aceste se iau după albine, le prind și cu ciocul 
lor le duc în cuiburi ca hrană pentru puii nesățioși.

Insă vr’un loc cu leasă de mușchiu sau limpezi isvoare, ori 
vr’un părău, ce vesel se ascunde prin iarbă și umbra unor pom), 
fac mult bine stupinii. Niște bolovani grei în mijlocul apei, ori 
niște sălcii puse cruciș, sunt locuri de popas și punți de odihnă, 
unde pot să se întindă la soare, când albinele ar fi obosite, ori 
împrăștiate de vânt.

Floristice...

Roiniță verde’mprejur și mult busuioc cu mirosul 
Tare și’n pajiști întregi răsfețe-se bine-odoratul 
Cimbru și limpezi curgând părăuri s’adape viole.

Coșnifa.

Insă, ori fie cusut din strâmbele scoarțe de arbori, 
Fie că l-ai împletit din mlajă de curpen stiubeiul, 
Fă-i urdinișul îngust, căci mierea se stringe de gerul 
Iernii, iar soarele cald din mijlocul verii-o topește. 
Una ca și alta li-e tot de-o potrivă pericol, căci ele 
Nu de’nzadar se trudesc pe’ntrecere-a ’nchide cu ceară 
Pe-unde-i știubeiul crepat și-astupă cu flori și cu dresuri 
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Orice spărturi și pe aceasta păstrează cu grij’adunate 
Cleiuri mai tari decât frigicul văsc și smoala de Ida.

Stupi rătăciți.

Ele, de nu e poveste ce-aud, pun pui adesea
Chiar și ’n ponoare săpate ’n pământ și-aflatu-s’au faguri 

Până și ’n scorburi de putrezi copaci și’n stânci găunoase.

Repararea coșnițelor.

Totuș, crepatul știubeiu mai unge-l și tu cu puțină 
Humă, de jur împrejur, lipind și vr’o câteva frunze.

Se mai dă sfatul, ca aproape de stupină să nu fie suferită 
tisa; să nu se coacă raci roșii la foc; să nu fie pe-aproape mlaștini 
cu miros putred de nămol, sau stânci cu ecouri (reflexii de sunet).

Hărnicia albinelor.

Iată de ’ndată ce soarele roșu gonit-a spre Tartar 
Jalnica iarnă și ’n calde lumini îmbrăcatu-s’a ceriul, 
Ele cutreeră într’una poeni și zăvoae ’nverzite, 
Elorile roșii le sug și ’n sboru-le gustă din spuma 
Apei din riuri și-apoi eu nu știu ce dulce-’mboldire 
Face să-și vadă de pui și de cuib, cu ce iscusință 
Faguri din ceară clădesc și-i umplu cu vâlcedă miere.

Roirea.

Când, mai apoi din faguri ieșind va ’ncepe să urce
Roiul, spre stele ’n văzduh, prin zarea cea limpede-a verii 
Și-ai să te miri cum trece, ca norul cel negru pe vânturi. 
Uită-te bine, că tind de-apururi spre boite cu frunze 
Și-ape curate. S’asvârli, atunci, rânduite miresme, 
Sucuri de cimbru strivit și ismă, ce crește sub garduri, 
Sgomot de aramă să faci și sună cimbalele Mamei! 
Singure-atunci coborî-vor în dresul locaș și de sine-și, 
Duse de propriul imbold, întra-vor în proaspătul leagăn.
E interesantă această „Apicultură" în versuri. Cunoștințele 

ce ni-le dă, nu trec însă de nivelul cunoștințelor unui țăran de 
pe la noi. Astfel prin paraeox — putem afirma, că întreg tre
cutul apiculturii îl avem în tot momentul représentât prin diferitele 
categorii de iubitori ai albinăritului.

Vom vedea, altădată, câtă poesie învălue începuturile acestei 
nobile ocupațiuni. Gavril Todica.
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Metamorfora albinelor
AL. POPA, prof. apicol.

Numim metamoforă, schimbările prin cari trece albina până 
când se preface din ou în insesctă.

Albina trece prin 3 metamorfore: ou, larvă și nimfă. In ziua 
primă, dacă ne uităm la ou, îl vedem lipit cu un capăt pe fundul 
celulei, iar un capăt drept în sus; In ziua a doua, oul s’a plecat 
cu capătul de sus și stă oblu, iar în ziua a treia, oul va fi întins 
pe fundul celulei.

In ziua a patra, în locul oului, vom vedea numai un vermișor 
în formă de C, înotând în un lichid, care nu-i altceva decât hrana, 
pe care albinele lucrătoare o pregătesc din miere, apă și polen, 
papa puietului, așa de bine pregătită, că-i asimilată complect de 
larvă, fără să rămână oarecare rest. In urma hranei acesteia, larva 
crește până se umple fundul celulei și apoi se înalță în sus. 
După 6 zile celula este plină până sus și atunci, albinele, dtpă-ce 
mai hrănesc încă odată bine larva, căpăcesc celula cu o pojghiță 
fină de ceară.

Acum larva își țese un înveliș și noi zicem că a trecut în 
nimfă. La 16 zile dela depunerea oului iese matca, dacă celula-i 
de matcă, la 21 de zile albina lucrătoare, dacă celula-i mică și 
la 24 zile trântorul, dacă celula a fost de trântor.

Acestea sunt metamorforele matcei și e nevoe absolută, ca 
ori-ce stupar, ce vrea să facă apicultură rațională, se le cunoască. 
Și iată de ce:

Oul depus în celulă mare, de trântore, în drumul spre ieșire 
nu se atinge de beșicuța cu spermatozoizi, nu se fecundează și 
deci din el se va naște trântore. E cazul matcelor parthenagene- 
tice, cari ouă, fără se fi fost inpărechete.

Fabrica de cântare
VICTOR HESS

Sibiu
oferă on. apicultori, observatori apicoli, șefilor de regiuni apicole, 
școalelor de apicultură și agricultură etc, cântarele sale speciale 
pentru a observa progresul unui stup în timpul recoltei și con
sumația lui în timpul de iarnă. Nici din o stupărie nu ar trebui 
să lipsească acest cântar, care este oglinda tuturor coloniilor din 
acea localitate.
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Când însă oul, în drumul său spre ieșire, vine în atingere 
cu beșicuța de spermatozoizi, un spermatozoid se leagă de el și 
atunci zicem că oul e fecundat. Nu discutăm aci că fecundarea 
e un rezultat al formei celulei sau al voinței matcei. Destul, că 
din oul fecundat nu iese trântore, ci albină lucrătoare sau matcă. 
Și aceasta depinde de formatul celulei, de căldură și de papa ce 
se dă larvei. Dacă celula-i mică și hrana abișnuită, pentru lucră
toare, larva nu se poate desvolta pe deplin și din ea, în loc se 
iasă ia 16 zile o matcă, va ieși numai la 21 zile o albină lu
crătoare; până când dacă celula a fost mare și papa de calitate 
superioară, papă regală, și dată cu abundanță, atunci la 16 zile 
va ieși o matcă, lată deci că și albinele sunt un fel de matce, 
însă matce degenerate.

Și acum, după-ce știm că nu există deosebire intre oul me
nit se de dea matcă și cel menit se dea albină lucrătoare, ci 
deosebirea este numai în forma celulei și în calitatea și în can
titatea nutrimentului, urmează, că, dacă apicultorul e atent, e a- 
proape exlus să se mai prăpădească stupii.

Momentul cel mai critic în viața stupului e fructificarea 
matcei. Cei mai mulți stupi se prăpădesc, pentru-că matca nu se 
întoarce din sborul inperecherei. Și atunci, ne mai fiind ouă 
proaspete stupul, dacă nu-și părăsește locuința, își face matcă 
falsă și în scurtă vreme se nimicește.

Dacă însă stăpânul e atent și ține cont de împerecherea 
matcelor, atunci, îndată ce observă că o matcă s’a prăpădit, își 
salvează stupul, dându-i o ramă cu ouă proaspete. Albinele în
dată lărgesc pereți celulelor la câteva ouă și își cresc matce.

Rama e necesar se fie cu ouă proaspete; dacă ar fi numai 
cu larve e drept că stupul își crește matce și din larve, dar a- 
cestea nu vor fi nici odată matce de prima calitate, căci au fost 
tractate și nutrite la început în mod obicnuit și regește.

Nu numai atât. Dar dând stupului o ramă cu puiet ames
tecat, ouă larve și nimfe, stupul, în grabe se dă a-și crește cât 
mai repede mamă ș’o crește de regulă nu din ouă, ci din larve 
de 3 zile. Poate ș’ar crește și din larve de 4—5 zile, ceeace o 
și face în lipsă de larve mai tinere, dar astfel de matce bune 
nu sunt.

Sunt foarte mulți apicultori, mari teoreticieni, cari din acest 
fapt, că stupul își selecționează matce din larvele de 3 zile au 
format regula că matca e bine să fie selecționată din larve și 
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nu din ouă, căci aceasta ne-o arată însuși stupul, când e pus în 
poziția de a-și selecționa matcă din punct de diferite vârste.

E greșită această afirmație. Stupul își selecționează, cum 
am zis, matca din larve, numai în graba ce o are de a o vedea 
ieșită cât mai curând. Căci noi vedem, că în stadiul de roire 
naturală viitoarele matce sunt selecționate din stare de ou. Lasă 
că mai susțin unii, că stupul după-ce se desvoaltă matcele, nici
odată afară de caz de nevoe, nu-și selecționează prima matcă, 
ci pe una dintre cele din urmă, ceea-ce nu-i dovedit.

Dar odată stabilit, că o matcă poate fi bună, numai dacă a 
fost selecționată în stare de ou, atunci ni-se răstoarnă prin aceasta 
o mulțime de teorii susținute pân’ acum.

Roirea artificială nu mai e recomandabilă să se facă, dacă 
vrem ca matcele să fie selecte, decât numai din stupi a căror 
roire naturală e foarte apropiată și deci au celule de matcă. Și 
dacă vrem să ne roim artificial și altfel du stupi să-i roim numai 
cu celule crescute pe cale de roire naturală. Altfel riscăm să ne 
degenerăm stupii.

Când suntem nevoiți să ne salvăm stupul rămas fără de 
matcă, din acelaș motiv, să nu-i dăm niciodată ramă cu larve, 
ci numa cu ouă de 1—2 zile.

Și în fine matce de rezervă să nu formăm din puiet de 
lucrătoare, ci numai din celule luate din stupii roiți, căci acestea 
singure sunt crescute pe cale naturală și numai din acestea vom 
putea avea matce de prima calitate.

In comerț se îmbie matce pentru cumpărare. Să ne ferim 
de a le cumpăra, ca se nu ne degenerăm stupii, căci aproape 
toate sunt crescute în mod artificial din larve de lucrătoare. 
Dacă vrem ca albinele se ni-le întărim prin încrucișare, cu albine 
streine, atunci aceasta să o facem priu cumpărare de stupi năs- 
cuți pe cale de roire naturală și nicidecum prin cumpărare 
de matce.

E evident deci, că pe cât e de recomandabil să facem a- 
picultură rațională, tot pe atât de recomandabil e și ca ameste
cul nostru în viața albinei, să nu-1 ducem atât de departe ca 
totul se fie artificial.

Miere curate destuP* înoricecantități 
mari, se află de vânzare 

la redacție. Prețuri moderate. Puritatea 
mierei garantată^ ——....... . .. . ■ .: ;
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Din lucrările lunei Mai-lunie
Roirea, prinderea și așezarea roilor. în

grijirea roilor etc.
N. VOINA.

Ținta și scopul muncei necontenită și istovitoare a stupului 
este de a-și îndestuli, satisface instinctul pentru susținerea speței.

Primăvara muncesc albinele pentru a să înmulți și a să rupe 
apoi în alte familii, adecă pentru a roii. Peste vară muncesc în 
ruptul capului pentru a aduce iară ta loc lipsa, sărăcia și slăbi
rea cauzată prin roire. Roii muncesc pentru a-și edifica coșnița 
cu faguri, ca regina să aibă unde depune ouăle, ca stupul să se 
înmulțească în muscă, care este o condiție primordială a existen
ței lui peste iarnă, ca apoi la primăvară să perpetueze munca în
tru susținerea speței și așa mai departe.

Suntem în luna Maiu, când aproape toate familiile ajung 
apogeul în ce privește mulțimea albinelor. Nu strică deci un sfat 
bun în privința aceasta și anume : Nu p/imiți mai mult de un 
roiu dela un stup. Excepțiune facem numai în ani buni și atunci 
când avem de gând înmulțirea coloniilor. Ajunși odată la numă
rul dorit, nu mai permitem nici-un roiu, ci toată munca stupului 
o direcționăm pentru recoltă.

Dar să rămânem la roit. La coșnițele rustice de curpăn, pae, 
împedecăm roirea peste măsură, dacă așezăm roiul în locul ma
mei lui, iar coșnița mamă o așezăm în alt loc. In felul acesta 
coșnița mamă își pierde toate albinele recoltătoare rămânând cu 
albini tinere și o mulțime de puet. In primele 3—4 zile abia ve
dem câte-o albină eșind și întrând. Lucrul acesta să nu ne su
pere pentiucă din zi ce merge el să întărește prin albine recol
tătoare. Un lucru este cert, că stupul nu mai roiește, ci să în- 
puternicește și ne dă o recoltă frumoasă. Tot asemenea să în
tâmplă cu roiul la care sau atașat și acelea albini cari în timpul 
când a roit au fost la recoltă. Să vedem acuma cum să face roirea 
artificială în coșniță sistematică, care roire să fie aceiaș ca și 
când ar fi roit în mod natural. Să ne întrebăm mai întâiu ce este 
roiul ? Roiul nu e altceva, decât despărțirea albinelor recoltătoare 
dela coșnița mamă dinpreună cu matca. Acest lucru să nu-1 pier
dem dinaintea ochilor, când voim a face roi artificiali.

Pe la mijlocul sau finea lunei Mai, cercetăm stupii puternici, 
și dacă au botce acoperite s’au chiar numai cu larve, ne este 
deajuns ca să nu mai amânăm roitul artificial. Pregătim o coșniță, 
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pe care o așezăm pe un scaun și căutăm matca din stupul pe 
care voim al roii. Matca dimpreună, cu rama pe care am afiat-o 
și cu albini cu tot, o eșezăm în coșnița pregătită chiar în fund și 
umplem coșnita cu rame cu începături de faguri, punem fereasta 
și ușa, După ce am făcut acest lucru, ridicăm coșnița din care 
am așezat matca și e gata roiul artificial. Mulți se spărie de' roii 
artificiali, până când el este o curată jucărie. Pentru a găsi matca 
mai cu ușurință. în seara premergătoare, atârnăm un ram cu ca- 
sulii de trântor în locul al doilea ori al treilea dela fereastră și 
în ziua următoare, pela orele 10—11, când e mai potrivit timpul 
a face roiul artificial cu toată siguranța, o găsim pe acest fagure. 
Căutarea matcei să face încet, fără mult fum ca să nu dee de 
veste și să fugă în fundul coșniței.

Putem face roi artificiali încă în multe chipuri și feluri, eu 
însă acesta îl recomând tuturor, ca cel mai ușor și cel mai apro
piat de natura albinilor.

Roiul natural, mai ales dacă e roiu prim, cu regină de un 
an sau doi, de regulă nu să duce departe ci să așează pe o ra
mură a pomilor din jurul stupinei sau grădine. Roiul nu pentru 
aceia să așează în apropierea stupinei ca el să rămână pe veci 
acolo, și nici nu pentru aceia ca stuparul să-1 eie jos de pe ra
mură, ci pentru a să stâmpăra din iritațiunea produsă în actul 
roirii și pentru a să aduna tot poporul aparținător lui, ca astfel 
împreună cu toții să plece întru căutarea locuinței. Roiul astfel 
așezat, cu o singură scuturătură sigură, îl doborâm în coșniță, așe
zăm coșnița pe o dungă, Ia un loc cu umbră și așteptăm până 
se trag și să așează toate albinele, când apoi îl vărsăm în coș
nița destinată pentru el. Eu aproape toți roii îi prind direct în 
coșniță. Coșnițele mele de prins sunt din hârtie cartonată ca să 
fie ușoare. Coșnița aceasta o frec pe deauntru cu iarba albinelor 
sau cum îi mai zic mătăcină (melisa oficinalis). Am la îndemână 
miere subțiată cu apă, cu care stropesc coșnița pe dinlăuntru. Tot 
acest lucru mă costă 2 minute. Coșnița e prevăzută cu o verigă 
de sârmă, astfel încât cu ușurință o atârn în vârful prăjinei de 
brad, și aștept până să trage roiul către un pom, când apoi ridic 
coșnițe între albini. La început să așează 2—3, apoi 10—20 pe 
urmă o atacă cu sutele și să așează în ea. Le atrage mirosul 
melisei și a mierei, După albini să trage și matca, nu este ade
vărat că matca ar da directiva că unde să se așeze roiul, ea să aco
modează după poporul ei în toate lucrările, nu numai aci.

Roiul odată prins și așezat, unii îl varsă momentan în coșniță
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și locul destinat pentru el, alții îl Iasă până către sfințitul soare
lui și după aceia îl așează.

Pentru vărsarea roiului în coșniță sistematică, eu folosesc 
un semicoș, fie din scândură subțire sau tinichea. Vărsarea să 
face astfel, că după ce confecționăm coșnița cu ramele necesare, 
punem setnicoșul în ușa coșniței, luăm apoi roiul și lovim puter
nic coșnița cu fundul de pământ ca toate albinele să cadă gră-, 
madă în fundul coșniței și în momentul ucela le și vărsăm în 
coș, din care să trag frumușel pe rame. Ușa coșnițpi o lăsăm 
deschiză, ca eventualele albini, cari au zburat în lături să se 
adune la roiu. Dupăce sau tras toate, așezăm fereștile și ușa și 
îi dăm pace timp de 10 zile. Cel mult odată ori de două ori luăm 
jos ușa, pentru a ne încredința, că edifică corect sau nu. Dacă 
urmează timp rău, cu ploi și vânturi, roii trebue nutriți, altcum 
pățim ca în vara trecută, când au murit aproape toți roii acelor 
stupari, cari nu i-au nutrit. Roii lucrează și edifică cu o sirguință 
de admirat. Dacă timpul e favorabil în 3—4 săptămâni edifică 
coșnița întreagă.

Până la 3 săptămâni (21 zile) roii edifică aproape numai 
fagurri de lucrătoare, de-aci încolo faguri de trântori. Dela 3 săp
tămâni încolo nu mai dau roiului rame cu începături, pentrucă ar 
face prea mulți faguri de trântori, ci faguri artificiali. Lărgirea 
cuibului să se facă totdeauna după ultimul fagure cu puet și nu 
după doctrina veche că între doi faguri cu puiet așezăm o ramă 
cu fag. artificiali. Principiu nostru să fie, ca până în toamnă toți 
roii să fie puternici în muscă și miere. Pe cei slabi îi putem aju
tora din când în când cu puet copt dela alte familii puternice și 
cu câte-un ram de miere, pentru a-i egaliza cu ceilalți, Atențiunea 
să ne fie încordată asupra bunătății matcelor. Dacă vre-o matcă 
nu e bună, să o înlocuim momentan cu alta din rezervele ce avem

| Ceară curată cumpărăm |
® Numai dela stupari. (Cerem mostră) ®

RT STUPARI -Wi
Nu primiți în curțile voastră pe bostin^ri. Ei aduc
boalele infecțioase a albinelor, pe hainele lor, pe

---- sacii și desagii lor. :-----------
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Ce ne lipsește.
Acum, când .toate mijloacele de trai se scumpesc 

pe zi ce trece, acum, când întâlnim fel și fel de obsta
cole grele în viata noastră, n’ar fi bine să căutăm mij
loacele de muncă cinstită rezistentei noastre? Sunt 
multe ocupa’fii cu care ne putem ocupa, dar cea mai 
nebăgată în seamă, desigur este apicultura.

Dar ce frumoasă și rentabilă e această drăguță în
deletnicire, care nu cere atâta muncă obositoare ca al
tele. Cu toate aceastea, tot nevăzută de unii și nepre
țuită de alții este.

Dar pentru-ce este atât de înapoiat acest „isvor de 
bogăție“, cum îi zice dl Stamatalache, pentru-că nu am 
avut un apostol care să propovăduiască cultura rațio
nală în lumea dela sate.

Ne trebue un adevărat „apostol“, ca apostolul Pavel 
din sfânta scriptură, să cutreere satele și orașele, propo
văduind adevăratul procedeu de cultură al albinelor. 
Cea mai mare nevoe o simțim la sate și de aceia, cei 
înaintați în această știință, ar face o faptă frumoasă și 
demnă de toată lauda, de a se apropia cu știința cât 
mai în inima poporului.

Statul ar face de sigur cea mai mare propagandă 
prin împroprietărirea apicultorilor, atrăgând pe cât mai 
mulți spre această frumoasă muncă.

Ioan M. Goață, 
Călărași Dolj.

Răspândiți Revista „Stuparul Român,,!
Reclame și publicațiuni la

„Stuarul Român“
se primesc cu prețuri eftine
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Din esperiență,
. 1

In cele următoare pun în dinscuție unele esperiențe proprii 
cu unele cetite, nu cu intenția de a critica sau combate aserțiu
nile unor apicultori rutinați, ci cu dragostea către toți apicultorii, 
îndreptându-ne unii pe alții. Puținele cărți apicole sunt traduceri 
străine și neesperimentale de ajuns, sau suntem noi în greșală 
și să nu o mai repete altul.

Manualul vestit și prețios „Călăuza Stuparului“ de Nicolaescu 
Stoinescu, scrie la pag. 135, 136 de „Punerea roilor înapoi“. Cum 
anul trecut, stupii au avut adevărate friguri de roit, am pus roiul 
primar înapoi, dar fără matcă. La 9 zile a roit a doua oară, l’am 
dus în pivniță pentru a-1 da înapoi a doua zi, căci — zice car
tea „cu chipul acesta dăm vreme albinelor rămase în stup, să 
strice toate botcile afară de una, din care lasă să iasă o matcă 
tinără. Din cele 2 mătci pe care le va avea stupul după înapoie
rea roiului, va rămânea numai una“, Tocmai așa am făcut, e a- 
devărat că a rămas numai o matcă tinără, pe care o urmăreau și 
băteau albinele și în urmă a rămas besmetic, din stup puternic 
ce era.

Motivul îl esplic astfel: mătcile în bătaia lor, una a murit, 
iar cealaltă a rămas cu defecte și era mai bine să fi nimicit 
stuparul matca din stupul mamă și nu ele de ele.

11
In multe cărți am cetit că tranvasarea sau mutarea unui 

stup rustic în unul sistematic, să se facă în cursul lunei Aprilie. 
Am făcut astfel de transvasări, dar după mutarea albinelor, măt
cile cari au fost tinere, n’au mai depus oauă 21 zile și aceasta 
e o perdere mare, căci tocmai atunci trebue să se înmulțească 
mai tare. Aceasta mi-s’a întâmplat cu 2 familii, anul trecut, pe o 
formă.

Dacă și alții au esperimentat la fel, n’ar fi mai cu cale, ca 
tranvasarea să se facă în Septembre, când și regina împuținează 
ouatul și puetul e mai puțin? Să auzim pe alții mai competenți!

Sever A. Pecurariu, 
preot-apicultor.
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Cum putem avea cea mai 
mare recoltă.

CDin experiență}.

Nu vreau să vorbesc despre stupul (modelul) cel mai bun, 
chestia de contraversă, vreau să arăt, că în acelaș stup, cantita
tea recoltei atârnă foarte mult dela aranjament. Principiul, că 
spațiul pentru miere (recoltă) trebuie să fie deasupra cuibului, e 
o condiție principală, care hotărește cantitatea recoltei, chiar mai 
mult decât posibilitatea înmulțirei albinelor.

Câteva pilde:
Pentru împedecarea roitului, cel puțin acesta mi-a fost sco

pul, resultatul însă e dubiu, mi-am făcut 4 coșnițe cu două rân
duri de rame (24X18,5 cm.), câte 17 în un rând, despărțite cu 
gratie, din cuibul din 17 rame și pentru miere alte 17. Deși a- 
ceasta formă a cuibului și ca formă și ca dimensiune nu e favo
rabilă înmulțirii, recoltau în ani normal toate cele 17 rame dea
supra pline, în ani buni și mai mult și în cuib rămânea totdeauna 
proviz'e destulă pentru iarnă. De foame nu mi-a pierit nici un stup.

După o experiență de vre-o lo, ani am delăturat gratia la 
toți patru, pentru a da posibilitatea formării unui cuib mai favo
rabil pentru înmulțirea albinelor și ca formă și ca dimensiune. 
Folosind și rândul de-asupra pentru pui, cuibul era mai rotund 
și-acum mierea o înmagazinau de-o lăture, la fereastă (ușă). Cu 
toată posibilitatea desvoltării însă (matca avea la dispoziție acum 
un număr dublu de rame) recolta din anii normali s’a redus la 
jumătate. Recoltau câte 4 rame în fiecare rând, sau ce! mult 6 
deasupra, încolo de desupt numai polen și deasupra provizie ne
cesară pentru iarnă. După o experiență de alți vre-o lo ani, am 
revenit la aranjamentul vechi și în care stup l-am întrodus, am 
și avut recoltă dublă față de cei încă nemodificați.

De aici rezultă că așa numitul Lagerstok, trebue eliminat, 
sau modificat cu spațiul de recoltă deasupra.

Alt caz.
Mi-am făcut 4 stupi câte cu patru rânduri de rame (aceeaș 

dimensiune), câte lo rame în un rând, cu urdiniș la mijloc și 
unul tocmai jos. La 3 stupi am lăsat să-și facă cuibul după plac- 
L-am estins de sus până în al treilea rând, dar la fereastă în 
câte 3 rame puneau miere, deci recolta o înmagazinau de-olature 
cel puțin în parte. Rândul al patrulea ere aproape ca neexistent 
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înmagazinau în el numai provizor, fără să acoperă mierea.
La celalalt stup însă i-am împus cuibul pe cele 2 rânduri 

dedesupt și pe vremea recoltei luam despărțitorul de scândură 
și îl slobozeam deasupra fără gratie, așa că matca depunea ouă 
și în rândul mai apropiat (al doilea începând de sus). In anii 
normali recoltau toate cele douăzeci rame deasupra și n’a roit 
decât la zece ani, și-a serbat iubileul. Recolta dela ceialalți 3 
însă nu era decât jumătate.

Ceialalți stupi sunt câte cu 3 rânduri, câte 13 rame în un 
rând, spațiul pentru recoltă e rândul prim, separat cu gratie, dar 
nici aceștia nu dau nici pe departe recolta celui cu 4 rânduri cu 
cuibul dedesupt, deși în volum e numai deosebire de o ramă 
mai puțin.

M!-am făcut și 3 coșnițe cu rama mare (extern 38X26 cm.), 
dar încă n’aș putea spune, că ar da o recoltă mai mare decât 
cel cu 4 rânduri, rame mici, cu cuibul dedesupt.

De aceaa stuparii cu coșnițe cu rame mici, să nu le arunce, 
ci să le modifice, adăogând deasupra un al patrulea rând. Vor 
mări la sigur recolta considerabile și cu cât mai ușor de ma
nipulat sunt fagurii mici, nu se rup, nu ies din rame, nu trebue 
întăriți cu sârmă.

Notă: ținutul nostru (valea Năsăudului) e deluros, luna roi
tului e Iunie și chiar începutul lui Iulie pentru roi de-al doilea 
etc. Recolta se adună de albine la sfârșitul lui Iunie, în Iulie și 
începutul lui August (flori de pășune).

I, Corbu,

------’------- x--------------

Creșterea matcelor 
în rezervă și importanța lor

N. VOINA

In legătură cu articolul publicat în Nr. 2, „Impedecați de
generarea albinei“, aflu la timp a arăta creșterea matcelor în re
zervă și importanța lor. Apicultură rațională fără matce în rezervă, 
azi nu ne mai putem închipui.

Fie că trebue să înlocuim o matcă rea, debilă, eșită din 
botcă secundară sau o matcă bătrână, epuizată, fie că trebue se 
vindecăm un stup orfan, a cărui matcă a pierit cu ocazia zbo
rului nupțial, sau că a picat jertfă braulelor; dacă avem matce 
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în rezervă, la moment ne putem ajuta scăpând stupul de pieire 
totală sau economizând, timp, pe care stupul îl folosește și ex
ploatează pentru recoltă.

Importanța nîatceior de rezervă nu se rezumă numai în cele 
arătate aci. Apicultorii naționali fac azi roii măestriți cu matce 
fructificate. Ce mare avantaje a da roiului matcă fructificată, nu
mai acei stupari o știu, cari au făcut probe în direcția aceasta. 
Ce se mai zic apoi despre nobilitarea sângelui albinilor, care 
numai prin creșterea matcelor de rezervă se poate ajunge, îm
prumutând stuparii unii între alții matce an de an.

împrumutul acesta se nu se facă însă tot cu acelaș stupar, 
cl an de an cu alții. Lucru principal este deci a crește matce 
bune. Cari sunt matcele bune? Sunt cele ouătoare, cu trup, în
deosebi cu abdomen lung și cu coloare deschisă. Cele mai bune 
și frumoase matce se nasc în stupul care se pregătește de roit, 
pentru-că în acești stupi sunt multe albine tinere, cari nutresc 
din abundanță larva matcei, cu nutrământul special sau regal. In 
astfel de stupi, populația este ticsită, deci are și căldura nece
sară. Matcele crescute în timpul roitului (Maiu-lunie) sunt și 
cele mai ouătoare, prolifice, zice Vogel.

Mărimea matcelor atârnă dela mărimea internă a botcei și 
dela împrejurarea că larva în a câtelea zi începe a primi nu- 
tremânt special. Nutrirea mai îndelungată cu aceasta mâncare 
specială, are o mare înrâurire asupra desvoliării părților genitale 
a matcei, deși Dr. Lanckart susține, că părțile genitale ale matcei 
numai în ziua a șasa încep a să formn

Din larvele până la 3 zile, ies cele mai bume matce, din cele 
de 4 și 5 zile încă vor eși matce, dar cu defecte în organele 
genitale. Din larvele de 6 zile nu mai pot crește matcă, fiindcă 
în ziua a șasa nutrirea se termină și boțea se astupă.

In rezumat, pentru creșterea unei matce bune avem lipsă 
de larve de 2—3 zile, de căldura necesară, de albini tinere, cari 
se nutrească din abundență și de botce primare. Toate acestea 
condițiuni le are stupul când e în stadiul de roit. Știind acestea, 
se ținem și noi cont de desvoltarea materială, când voim a ne 
împopula crescătoarele de matce.

Cel mai potrivit timp pentru creșterea matcelor este luna 
Maiu și Iunie, excepțional Iulie. In August și Sept., presupunând 
că mai avem chiar trântori pentru fecundaie, nu vom obținea 
matce bune.

Creșterea matcelor bune șe începe cu creșterea trântorilor; 
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astfel, că cu ocazia lărgirii cuibului în primăvară, suprimăm și 
scoatem afară toți fagurii de trântori dela toate familiile. La doi- 
trei stupi cu însușiri, bune în apropierea puietului, punem două 
rame fără faguri artificiali, numai cu începături. Ramele acestea, 
albinele le edifică în fugă mare cu faguri de trântori și matca 
să grăbește a-i însămânța cu ouă din cari vor ieși trântori fru
moși și voinici.

Dupăce ne-am îngrijit astfel de trântori, vom alege 3—4 
stupi cu cari vom crește matce. Purcedem în modul următor: Din 
despărțământul de clocit scoatem 3—4 rame cu miere și puet aco
perit. In incul lor, sau mai bine zicând în mijlocul puetului, așe
zăm tot atâtea rame cu faguri artificiali. Peste 3—4 zile acești 
faguri vor fi însămânțați cu ouă de lucrătnate aproape toate că- 
șuliile. La 4—5 zile retezăm partea din jos a acestor faguri în
sămânțați cu ouă proaspete și larve. Retezatul se fie de 2—3 cm. 
ca botcele ce le vor ridica albmile se aibă loc. Matcele acestor 
stupi Ie ridicăm și facem roi maestriți sau le valorizăm ori le 
punem în rezervă.

Stupii acestea despoiați de matce, 5 zile îi nutrim în toată 
seara cu miere subțiată, ca să edifice botce mari și multe.

Peste 10 zile vom afla în acești stupi o mulțime de botce 
mari astupate, adesea câte 2q—25 Cu un cuțitaș cu vârf și bine 
ascuțit țăiem frumos și cu băgare de seamă câte 2 botce din 
acești faguri dimpreună cu o bucată de fagur, pe cari le operăm 
în câte-o ramă cu puet operculat, fie și dela alt stup Ramele 
acestea după operație le așezăm din nou în stup până ziua ur
mătoare ca stricăciunile ce le-am făcut cu operația să se repare.

In ziua următoare luăm câte-un astfel de ram pe cari avem 
două botce frumoasă, punem lângă el un ram cu miere și unul 
gol în care mai înainte vărsăm puțină apă și le așezăm toate 
trei în crescătoare, care nu e altceva decât o coșniță mică, care 
nu cuprinde mai mult de 4 — 5 rame.

Să nu uităm, că stupului mamă încă să-i lăsăm 2 botce. 
Albinele cari să află pe rama cu botce și cea cu mire să le lă
săm pe rame, ba să mai măturăm și depe alte rame. Dacă stu
pul ar prea slăbii prin luarea albinelor, nu e tocmai necesar ca 
dela el să le luăm pe toate, ci luăm dela alți stupi împopulați 
măturând în crescătoare toate albinile, cele recoltătoare și așa să 
vor duce acasă încă în ziua aceia, rămânând numai cele tinere 
pentru aceia și trebue adăpat acest mic stup 3—4 zile. Peste 
5—7 zile aproape toate matcele au eșit din botce, ceiace o putem 
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observa și din aceia, că trântorii, cavalerii vin în vizită tot mai 
mulți, având libera întrare. Dacă timpul este princios, împărăche- 
rea nici nu întârzie mult. Stup irul iscusit nu înseamnă numai 
anul reginei, ci și z'ua împărăcherii, ceiace o putem afla după 
depunerea ouălor. Matca fructificată după 48 ore depune ouă.

In modul acesta fieștecare stupar își poate crește matce în 
rezervă de câte are lipsă după numărul stupilor. Noi, ardelenii 
practicăm în măsură mare sistemul de roirea naturală, și astfel 
matcele să premenesc singure, astfel că noi avem lipsă numai 
de un număr restrâns de matce în reverve. Frații noștri din 
vechivl regat practică stupăritul în coșniță Dadant, care nu prea 
roiește, având o capacitate mare și astfel nici matcele nu să pre
menesc singure și fără amestecul stuparului. La timpul său vom 
descrie cum trebue să ținem peste iarnă matcele de rezervă, ca 
în primăvara viitoare să ne fie la mână în caz de lipsă.

——.—x--------

Organizarea 
propagandei apicole

P. CERCHEZ
dir. școaloi de apicultura Chlșinău.

In cele ce urmează, voi arăta cum se poate organiza această 
propagandă ca se avem rezultate practice.

Planul de organizare va cuprinde dar:
Un Inspector al Apiculturii.
7 Regiuni apicole, cu câte un șef de regiune.
7o Instructori ambulanți, câte unul în fiecare județ.
3 5oo stupini mici demonstrative la școalele primare, în care 

se predă învățământul complimentar, ceea-ce face câte 5o stupini de 
fiecare județ, conduse de învățători.

7o Stupini județene, sub conducerea instructorului județan. 
Stupini demonstrative la școlile de agricultură, horticultura, 

viticultură și industrie casnică.
1. Una stupină mare la Școala de Apicuitură, care va apro

viziona cu regini selecționate și colonii.
1. Una stațiune Experimentală Apicolă.

Regiunile Apicole.

Cele 7 regiuni apicole vor cuprinde câte lo județe fiecare, 
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ca model de repartiție propun următoarele, el putând fi modifi
cat după voința Ministerului.

Regiunea l-a cuprinde județele: Timiș, Caraș-Severin, Arad, 
Hunedoara, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea și Romanați.

Reședința:
Regiunea 11-a cuprinde județele din Nordul Transilvaniei: 

Bihor, Sălaj, Satumare, Maramureș, Cluj, Turda, Someș, Năsăud 
și Mureș.

Reședința: Cluj.
Regiunea 11-a cuprinde județele: Sibiu, Făgăraș, Brașov, Târ

nava, Odorhei, Ciuc, Trei-Scaune, Alba, Muscel și Argeș.
Reședința: Brașov sau Făgăraș.

Regiunea lV-a cuprinde județele: Olt, Teleorman, Vlașca, 
Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Buzeu, Ialomița, Durostor și Caliacra.

Reședința: Ploești.
Regiunea V-a cuprinde județele: Brăila, R-Săsat, Constanța, 

Tulcea, Covurlui, Putna, Tecuci, Bacău, Tutova și Neamț.
Reședința: Focșani.

Regiunea Vl-a cuprinde județele: Vaslui, lași, Roman, Făl
ticeni, Botoșani, Dorohoi, C.-Lung, Rădăuți și Cernăuți.

Reședința: Roman, sau lași.
Regiunea Vll-a cuprinde: Lăpușna, Cahul, Ismail, C.-Albă, 

Tighina, Orhei, Sereca, Bălți, Hotin și Storojinești.
Reședința: Chișinău.

Fiecare Șef de Regiune are gradul de Institutor ambulant 
și cu dreptul la gradații din 5 în 5 ani.

Fiecare județ va avea un Instructor ambulant apicol, cu 
gradul de învățător și cu dreptul de gradație.

Să vedem acum, cum putem pune în aplicare, chiar din 
acest ah programul.

Lucrarea trebue repartizată pe o serie de mai mulți ani 
(6—7). Acestea din cauză, nu numai că trebue sume mari de 
bani, dar și din aceea că n’avem la îndemână personalul necesar 
anume pregătit.

Acest personal va fi pregătit de noi, adecă li-se va face 
o instrucție în vederea scopului ce-1 urmărim.

Apoi fiind nevoie a se înființa stupinele demonstrative ceea-ce 
ar fi aproape 4ooo stupini, prevăzute colonii, faguri, instrumente, 
încă nu a’ar putea face într’un an,
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Repartiția lucrărilor publice în fiecare an.
Anul 1926.

Pentru anul în curs propun:
1. Organizarea apicolă din Basarabia să se aplice și în 

Ardeal și Bănat.
2. Să se înființeze 9 Stupini demonstrative în Basarabia 

pentru cei 9 Instructori apicoli.
3. Să se înființeze stupini la lo Școli de Agricultură din 

Regat, chemându-se obligător lo Instructori de obiecte generale.
4. Să se înființeze 25 stupini mici școlare în Regat și alte 

25 în Ardeal și Bănat, câte 5 de fiecare regiune.
5. Să se înființeze Stațiunea Experimentală.
6. Să se numească pentru Ardeal 5 lnstrutori ambulanți, ca 

Șeful regiunei se aibă numai două județe și Instructorul alte două.
Așa cum s’a lucrat până acum, activitatea Instructorilor am

bulanți era redusă prin forța lucrurilor, și influența lor prea pu
țin resimțită mai ales la sate. Având fiecare, 4—5 județe pe sama 
sa și lucrând singur, prea puține sate au putut fi vizitate serios 
iar lecțiile făcute pe lună pe la școlile secundare din regiunea 
lor, nu înseamnă mare lucru, căci până luna viitoare nu se mai 
ocupă nimeni nici de practica elevilor, de stupina școlii, presu- 
punânnd că există.

Anul 1927.
1. Se vor înființa cele 7 regiuni apicole numindu-se Șefii 

de regiuni.
2. Se vor numi 17 Instructori în regatul vechi și 3 în Bu

covina.
3. Se vor înființa 2o stupini demonstrative județene.
4. Se vor înființa câte lo stupini școlare sătești de județ.
5. Se vor ține de către Șefii de Regiuni cursuri de vară la 

o Școală din regiunea lor pentru pregătirea conducătorilor de stupini.

In anul 1928.
1. Se vor numi alți 2o instructori apicoli, despărțindu-se 

județele dela două regiuni.
2. Se vor înființa 6 Stupini experimentale, câte una pe re

giune și conduse de Șefii de regiuni.
3. Se vor înființa lo stupini județene.
4. Se vor înființa câte 5 stupini școlare sătești în fiecare județ.
5. Se vor ține vai a cursuri de Șefii de regiuni și iarna de 

instructori.
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In anul 1929.
1. Se vor numi ultimi 2o de Instructori apicoli.
2. Se vor înființa lo stupini județene.
3. Se vor înființa câte lo stupini școlare de fiecare județ.
4. Cursuri.

In anul 1930.
1. Se vor înființa lo stupini județene.
2. Se vor înființa lo stupini școlare de f eca județ.
3. Cursuri.

In anul 1931.
1. Se vor înființa lo stupini județene.
2. Se vor înființa câte lo stupini școlare de județ.
3. Cursuri.
Astfel, după acest program de lucru, la finele anului al 6-lea 

vom avea:
1. Școala de Apicultură complect înzestrată.
2. 7 Stațiuni Experimentale, conduse de Șefii de regiuni.
3. 7o stupini demonstrative județene conduse de Instructori.
4. Câte 5o stupini școlare conduse de învățători.
5. Toate școlile de Agricultură și de Industrie casnică vor 

avea stupini
De acum înainte se va continua numai cu propaganda, în- 

ființându-se stupini, acolo unde se simte necesitate și se vor con
tinua cursurile populare.

Cursurile de Apicultură.
Asemenea, cursurile de Apicultură ce s’au ținut în anii tre- 

cuți la stupină fiecăuri Șef de regiune, n’au avut în vedere sco
pul general, edecă să formeze apicultori. Având o durată de o 
săptămână, acei învățători, cri preoți, brigadiri silvici etc., cari 
le-au urmat, n’au avut timp, dacă erau începători, nici să se fa
miliarizeze cu albinele, dar încă se învațe cum se manipuleze un 
stup și cum se conducă o stupină.

Prin urmare s’a făcut teorie, ceea-ce e prea puțin.
Dacă se avea în vedere, a se forma din începători apicul

tori, apoi ele trebuiau ținute la o școală de Agricultură ori una 
normală care să nu fi avut stupină, s’au se fi avut una în stare 
primitivă, pentru ca elevii se vadă și se învețe dela început ce 
trebue se facă, și se treacă prin toate lucrările practice.

Eu socot că, decât să se ține într’un an mai multe serii de 
altfel de cursuri, mai bine e să se țină unul în felul cum am
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arătat. Așa am făcut eu la Voila, Roman și Strihareț. Fiecare din 
aceste instituții au câte-o stupină model de 4o—5o stup.

Deasemenea nu aprob nici ruperea unui curs în două, adică 
cei care au venit într’o vară să vină și la vara viitoare, ca să 
învețe restul ce nu s’a făcut în anul precedent. E o greșală mare, 
căci cei cari din vre-o împrejurare oare care, nu pot veni anul 
următor, rămân numai cu jumătate de curs.

Sunt de părere, ca aceste cursuri să fie cu o durată de 3 
săptămâni cel puțin și ținute la o școală unde nu-i stupină.

Făcând așa, și elevii vor învăța bine și Instituția va rămâne 
cu o stupină model.

Anii următori se va alege tot alta școală.

Cine să fie chemați ia cursuri?
Avându-se în vedere programul ce l-am propus, vor trebni 

să se cheme :
1. Institutori de obiecte generale dela școlile de agricultură.
2. Elevii din cei promoviți în anul ultim, ai școalei unde se 

țin cursurile.
3. învățători destinați a conduce stupinele școlare.
4. Particularii.
Cursurile să se țină în timpul vacanței mari.
Programa analitică, cea propusă de mine, aceiași să fi pen

tru toți.

Cheltuiala anului I.
Cele 9 stupini județene, formate fiecare din câte 6 stupi, vor costa:

54 stupi a 75o.......................................................
54 colonii a 4oo lei.............................................
81 kg. faguri artificiali a 3oo lei kgr.
1 extractor-centrifugal â 3.5oo lei pentru 9 regiuni
1 cerificator â l.ooo lei pentru 9 regiuni .
1 cântări decimal â l.ooo lei buc. pentru 9 regiuni 
Afumători, lo metri, 2 cuțite, pințete etc. ă l.ooo

4o.5oo lei
21.600 lei
24.600 lei
31.500 lei
9.000 lei
9.000 lei
9.000 iei

Total 144.900 lei
Stupinele mici școlare în număr de 5o vor costa :

15o stupi â 75o lei unul................................................ 112.5oo lei
15o colonii â 4oo lei......................................................  60.000 lei
225 kgr. faguri artificiali ă 3oo lei . . . . 67.5oo lei
5o rânduri instrumente â looo lei unul . . . 5o.ooo lei

Total 290.000 lei
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Total general : a) 9 stupini județene 144.9oo Ici.
b) 5o stupini școlare 29o.ooo lei.

Total general : 434.9oo lei.

Cursurile delà Geoagiu.
întreținerea a 80 cursiști în 2 seri a 25 lei pe zi 

pentru un timp de 3o zile.................................... 60.000 lei.
Material pentru 2 serii : câte lOtn3 scânduri a 2.000 4o.ooo lei. 
Instrumente diferite...................................................... 80.000 lei.
Plata maestrului lemnar à 4.ooo lei lunar . 8.000 lei.

Total 128.000 lei.
Întregul material pentru stupini, se va procura prin școala 

de apicultură din Chișinău, care va furniza totul cu prețuri cu 
25% mai mici ca cele din comerț.

Școala de Apicultură
Am spus, că congresul Agricol, printr’un desiderat, cere ca 

Școala de Apicu tură să fie înzestrată cu tot ce-i trebue.
Această școală, după cum șțiți, e departe de așa ceva. Pen

tru ce? Pentrucă nu sunt bani. Ei bine, aceasta nu-i un răspuns. 
Trebue de aflat o soluție, care să ne scape din acest impas.

Voi arăta mai întâi nevoile și apoi voi propune și soluție. 
Ne trebue :

Local propriu cu mobilierul necesar.
O stupină de loo colonii.
Un pavilion-laborator, care să se facă chiar în primăvară.
Local pentru director.
Locuință pentru profesorii și personalul de serviciu.
Inventarul viu și mort.
Atelier pentru confecționat stupi.
Atelier pentru faguri artificiali.
Natural că nu într’un an se poate face toate, dar să treacă 

ani dearândul, fără să se facă nimic nu-i de admi’s.
Soluția, ce am onoare a propune, e următoare :
1. Să se prevadă în bugetul Camerei Agricole o sumă de 

cel duțin 5oo.ooo lei, care să fie primul fond pentru construcții.
2. Să contribue ambele direcții (învățământului și Îndrumă

rilor) cu suma mai importanta, pentru inventar. Anul trecu de 
abea s’a dat 12.ooo lei, ceiace înseamnă aproape nimic.

Văd că în buget la ait. sunt prevăzute 2 milioane pentru 
propagandă, pe când anul trecut a fost numai unul, Nu s’ar pu-
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tea oare câtul să fie efectuat pentru organizarea apiculturii nu
mai, în care cu o parte să între în școală? Cred că da.

3. Asemenea, după cum am propus prin raport aparte ; să 
propuneți atât Uniunii Camerilor, cât și celor 7o camere agricole 
să ajute pentru construcția localului, prevăzând în bugetele lor 
sumele necesare pentru acest scop. La rândul ei, școala ar primi 
câte un elev în fiecare an din fiecare județ, care urmând cursu
rile la terminare, să funcționeze ca instructor în județul respectiv.

4. Ministerul să ia dispoziții imediat, ca serviciul cadastrul 
să facă planurile școalei și a celorlalte construcții.

Numai așa își va putea îndeplini școala scopul pentru care 
a fost înființată : adică să dea specialiști de care avem nevoie 
urgent.

Să procură pentru toate instituțiile coloni', faguri și in
strumente.

5. Toți stupii, fagurii, instrumentele și mașinele apicole să 
fie procurate prin școală, dându-se un avans.

6. Să se în ființeze stupinile demonstrative ce le-am propus, 
cum să se înființeze stupini la școlile ale căror delegați vor 
așista la cursuri.

Comanda să se dea imediat, după dlvizul ce l-am stabilit, 
dându-se și un avans, pentru ca la timp total să fie gata.

Matei (regine) Italiene!
Apicultorii, cari vor înprospetarea albinelor prin matce 
italiene, Să avizeze redacția până în 15 Maiu. 
Prețul unei regine cu albinele însoțitoare pentru abonații revistei 

„Stuparul Român“
este de 280 lei. Reginele sunt din anul acesta și fructificate.
Reginele să expediază în ambalaj special, direct dela casa

Lucio-Paglia și fii din Italia,
cele cari sosesc moarte să preschimbă după înapoiere.

La “Tipografia Județeană“ Deva
se exeută lucrările în cel mai scurt timp.
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întrebări*)

*) Până la răspunsul nostru așteptăm răspunsuri din afară.

i.
Mult stimate d-le Voina!

Intr’un sac în care fusese sare a cumpărat soția mea var 
nestâns. După ce a stâns varul, a pus sacul pe gard, iar între 
timp a venit o ploiță caldă.

Cea mai mare parte din albinele ce îndrăsneau să înfrunte 
ploaea și să plece în sbor, se opreau la sacul de pe gard. Ce 
le făcea pe ele să se adune la sac? Varul cred că nu, ușurința 
de a strânge apa depe sac, sau gustul sărat al apei?

Cu stimă: Cristea C.
11.

Știm. D-le Voina!

Dintre stuparii de seamă din orașul nostru, cel mai cunoscut 
îmi este dl Ignat Borza, a cărui stupărie, bine populată, am vi
zitat-o mai de multeori.

Cu ocaziunea acestor vizite, am vorbit și disecat multe pro
bleme din domeniul apiculturii. Am vorbit mult și despre siste
mele de coșnițe, orizontale, verticale etc.

In luna Februarie a anului curent, cu ocaziunea unei con
vorbiri despre albine, dl Borza îmi spune, că are ideea unei 
coșnițe, „care dacă o va pnne goală în câmp, va aduna miere.“ 
Spun drept, am râs una bună. Dar atunci dl Borza ne-a de- 
svelit secretul său, iar eu îl aduc și la cunoștința Dv., bineînțeles 
cu învoirea autorului ideii.

Coșnița susmenționată este de sistem vertical cu 4 etaje, și 
dimenziuni regnicolare.

In 2 etaje din jos se află cuibul de clocire, iar în celelalte 
două deasupra magazia, care este despărțită prin „scândurele“, de 
cuib. In magazie se poate umbla și pe deasupra.

Acum ideea d-lui Borza este : întroducând matca și în ma
gazia de miere pe un singur fagure despărțit prin 2 Hannema- 
muri, puse de cele două părți ale fagurelui, albinele vor lucra 
mai intenziv și vor pune cu mult mai multă miere în magazie, 
ca de obiceiu. In felul acesta cuibul propriu zis se prelungește 
în magazie pe un singur fagure, iar de cele două părți ale acestui 
fagure se află magazia.
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Urdinișuri sunt două : unul jos, iar altul sus, la înălțimea 
scânduricii de despărțire.

Această idee îmi pare interesantă; deci răspunsul Dv. mă 
va edifica complect în această privință.

Turda, la 30 Aprilie 1926.
Cu profund respect: 

loan Pleșia, șef de birou.

—------------------x----------------------

POȘTA REDACȚIEI.
Șc. norm. Sibiu. Revista noi o trimitem regulat deaici. Am primit abo

namentul.
A. Moldovan. Am primit ab., ți-sa expediat cei 4 Nr. apăruți, legea 

de împroprietărire astupărilor încă nu e rezolvată definitiv în ce privește Ar
dealul, vom reveni asupra ei și în revistă.

Pr. O. Oancea. Am primit suma, în decursul lunei funie ve-ți primi 
regina dorită.

Z. Lager. Ți-am trimis toți Nr.-ii din nou.
V. Todoran. V’am trimis toți nr.-ii apăruți șiv'am înregistrat.
A. Vlad. V’am trimis din nou nr.-ii 2 și 3. Eu nu șt:u cine reține re

vistele că abea mai răzbesc cu reclamațiile de peste tot locul. Mai trimite-ne 
câte ceva, taică dragă.

I. Corbu. Am primit cu mulțumită și i-am făcut loc. Mai aduceți 
câte ceva.

Gh. Tislăr și Nat. Gafenca. Vă mulțumim pentru vorbele frumoase 
și lauda ce ne aduceți, Să trăiți!

1. Vicoveanu. Vă mulțumim pentru urările de bine. Sau trimite-ne ceva 
pentru revistă de prin părțile Dv. Cu bine.

Gh. Corodau. Am trms la toți nr.-ii 1—4. Abonamentele sosesc rar. 
Mei faceți și voi ceva pentru revistă. Mulțumesc.

P. Stoica avocat. Vă mulțumim din inimă pentru încurajare și laude. 
Vă dorim cu dragă inimă întră colaboratori. Să lăsăm talentele cari nu vor 
să pună mâna pe condei. Poate au motivul lor. Caravana își vede de drum. 
Catalogul lui H. este la mine pentru a-l traduce în românește. Ce privește ne- 
potizmul cu valorizarea mierei, credem, că dacă vom da cu toții mâna, înțe
leg noi ardelenii, apoi soc. Naț. și Centr. cu 0 înțălegete bună vom ajunge 
șl acest lucru, care este în-adevăr de mare importanță. Borcane de sticlă 
sunt în Orăștie, foarte frumoase. Mulțumesc de frumoasele fotografii. Ma
nualele de apicultura le voiu aduce în nr.-ii viitor. De Stuparul din Timișoara 
nu mai știu nimica. Mulțumesc de atenție și îndrumări, primește călduroasele 
noastre salutări:

■ _______ iL X
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Faguri artificiali
din ceară curată kg 260 lei >a

I Moise Flitâr
preot apicultor.

Comuna Sapărtoc, of. p. Apold prin Sighișoara.

orcane
de sticlă fină si solidă de ’A kg., 'A kg., 1 kg.

cu prețuri ieftine.
A să adresa la NiCOlae Voina, red. revistei 
„Stup. Rom.“ Vaidei

Jud. Hunedoara p. Orăștie.
Grăbiți că prețurile să urcă!

Os ol

Albine Italiene
Renumitul Institut Apicol L. Paglia & Fii din
Italia expediază după cerere: Regine (mătci) 
garantate de pură rasă italiană cu prețui de Lei 280 
Roi de ccd. 1 kg..........................................Lei 1250

Cererile, comenzile, remiterea banilor să va 
face numai d-lui dr. G. Camerali, Bul. L. Ca- 
targiu 56 București.

f
i
i

EJ|1

Anunțuri și reclame, vânzări și cum
părări primim la „Stuparul Romă“ cu 

prețurile cele mai ieftine.



Totfelul de instrumente de api
cultura cu prețuri convenabile la

Carol Hirschfeld, 
-= Cluj.

Calea Regele Ferdinand No. 29.



ADRESA DESTINATORULUI:

D-lui

Comuna ................................ ........

P- u----------------------------- --------

Județul ........ .......... ................ ...............

întrucât adresa nu este corect, sunt rugați On. abonați a ne aviza pe 
o carte poștală. Oficiile și factorii poștali sunt rugați a retura revista 

dacă nu află pe adresat.


