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2. Scopul etapei anuale conform proiectului
Stimularea rezistenței la iernare, creșterii și productivității familiilor de
albie cu utilizarea unor bioregulatori din genera ția nouă, evaluarea indicilo r
fizico-chimici a produselor apicole și corpul albi nelor.
3. Obiectivele și sarcinile proiectului
1. Utilizarea bioregulatorilor (extracte din plante de Stevia rebaudiana Bertoni) în hrana
stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară.
2. Aprecierea indicilor fizico-chimici, conținutul aminoacizilor, micro-, macroelementelor
și prezența metalelor grele în miere, polen, flori, sol.
4. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului
S-a relevat, că hrănirea stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară cu utilizarea
bioregulatorului MF SIP-25 în doză de 90 mg/l de sirop de zahăr asigură creşterea puietului
căpăcit şi prolificitatea mătcilor la începutul culesului melifer de la salcâmul alb cu 23,2724,64%; MF SIP-27, 3 ml/l la finele culesului – cu 47,83% şi MF SIP-26, 3 ml/l la finele
culesului – cu 32,16% mai mult, faţă de lotul martor.
Utilizarea Suspensie algale în doză de 250 ml la familie, în nutriția albinelor, în perioada
de toamnă la completarea rezervelor de hrană pentru iernare asigură sporirea rezistenței la
iernare cu 20,8% mai mare fâță de lotul martor, Stimulcom, 10 g/l – cu 15,1% și
imunomodulatorul, în doză 4,0 ml/l de sirop – cu 25%.
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S-a relevat că mierea de albine obținută în diverse zone are fracția masică de umiditate în
medie 15,1-19,0%, fracția masică de zahar invertit – 72,8-81,0%, conținutul de zaharoză – 1,03,50%, indicele diastazic – 5,8-24,29 un. Gote, oximetilfurfurolul – 1,92-14,40 mg/kg, aciditatea
– 0,75-2,73 miliechivalenti la 100 g și cadmiu ≤ 0,005 mg/kg.
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că suma totală a microelementelor în miere de
sailcâm dun zona de Sud constituie în mediu în mierea de salcâm – 26,24 mg/kg sau cu 17,26
mg/kg mai mult față de zona Centrală. Totodată putem menționa că în florile de salcâm colectate
din zina de Sud s-a constatat că suma miroelementelor constituie 184,05 mg/kg este ma mare cu
45,93 mg/kg față de zona Centrală. În gemotoacele de polen colectate de albinele lucrătoare de la
salcâmul alb din zona Centrală și Sud au fost depistate 172,60 mg/kg de microelemente, iar în
cele de la floarea soarelui – 92,58 mg/kg.
S-a constatat că în ghemotoacele colectate de la salcâmul alb conținutul microelementelor
este mai mare față d cele de la floarea-soarelui și anume: Mn – cu 12,1 mg/kg, Zn – 2,5 mg/kg,
Cu – 0,92 mg/kg și Fe – 63,5 mg/kg.
Conținutul microelementelor în mostrele colectate (ghemotoace de polen, propolis, albine
lucrătoare, sol) a variat în medie magneziul - <0,7 mg/kg (sol)-50,4 mg/kg (albine lucrătoare),
zincul – <0,75 mg/kg (sol)-85,3 mg/kg (propolis), cupru – 0,90 mg/kg (sol)-17,0 mg/kg (albine
lucrătoare), fierul – 2,2 mg/kg (sol)-1958,7 mg/kg (propolis), cromul – <1,5 mg/kg, nichelul –
<2,5 mg/kg
Cantitatea totală a macroelementelor în ghemotoacele de polen constituie – 18443,05
mg/kg, propolis – 8993,8 mg/kg, albine lucrătoare – 31131,0 mg/kg, sol - 215,76 mg/kg.
S-a constatat că în mierea de albine prezența metalelor grele constituie 2,04 mg/kg (mierea
de floarea-soarelui, zona de Nordt) – 3,91 mg/kg (miere de tei, zona Centrală), în ghemotoacele
de polen este de 46,67mg/kg în propolis – 99,95 mg/kg, albinele lucrătoare – 93,10 mg/kg și sol
– 2,21 mg/kg.
Suma totală a aminoacizilor în mierea de salcâm a constituit 0,391 mg/g (din Zona
Centrală) și 1,0709 mg/g (zona de Sud), de tei – 0,9252 mg/g și floarea-soarelui – 1,2140 mg/g
(zona de Nord) și 1,7394 mg/g (zona de Sud). Ponderea cea mai mare o are prolina – 19,58% din
cantitatea totală de aminoacizi, ac. glutamic – 15,03%, ac. aspartic – 10,66%.
5. Concluzii
- Rezultatul de bază obținut, care contribuie la soluționarea problemei științifice, constă
în argumentarea științifică și elaborarea noilor procedee tehnologice de utilizare a
bioregulatorilor și hrana stimulatoare a albinelor în perioadele de toamnă, iarnă și primăvară,
ce a condus la sporirea rezistenței la iernare și productivității albinelor.
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Mierea de albine, obţinută în Republica Moldova, din diferite zone pedoclimatice după
indicii organoleptici, fizico-chimici, prezenţa metalelor grele și aminoacizilor corespunde
normelor admisibile şi este recomandată pentru utilizare de consumatori.
6. Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES,
JOP, IRSIS, NATO, etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor
naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat
7.

Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului

(Anexa nr.2)

Anexa nr. 2
LISTA
publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului în anul 2020
Manual:
1. EREMIA, N. Apicultura. Chișinău, Ediția a II. Tipogr. „Print-Caro”, 2020, 455 p. ISBN 9789975-56-754-1.
Articole în culegeri (naţionale / internaţionale)
1. ЕРЕМИЯ, Н. Влияние биорегулятора на рост и продуктивность пчелиных семей.
Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура».
Посвященная 29-ой годовщине Комратского государственного университета. В: сборнике
статей. Комрат, 2020, с. 377- 380. ISBN 978-9975-83-091-1.
2. ЕРЕМИЯ, Н., КАТАРАГА, И., МАКАЕВ, Ф. Исследование влияния комбинированной
обработки N,N'-[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и щавелевой кислоты на
устойчивость к варроатозу карпатских пчел. Актуальные вопросы современного
материаловедения. Материалы VII Международной молодежной научно-практической
конференция. Уфа РИЦ Баш ГУ, 2020, c. 57-61.
Participare la conferinţă ştiinţifică internaţională (comunicare):
1.

EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., IVANOVA, R., MAŞCENCO, N.,
NEICOVCENA, I., MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N. Process for feeding bees. Patents
MD, no. 1326 Z 2019.10.31. Posters Catalogue. The 12t h Edition of Euroinvent European
Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent-2020. Volume 1. International Exhibitors.
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Editor: Andrei Victor Sandu. Iaşi, 2020, p. 191 (Gold Medal şi Diplomă). ISSN Print: 2601-4564
Online: 2601-4572.
2. EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N. Process
for growing bee families. Patents MD, nr. 1202 Z 2018.05.31. Posters Catalogue. The 12t h
Edition of Euroinvent European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent-2020.
Volume 1. International Exhibitors. Editor: Andrei Victor Sandu. Iaşi, 2020, p. 191, (Diploma de
Excellence). p.217. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
3.

EREMIA, N. Sisteme de producție în apicultură. Îndrumări metodice la lucrările de laborator
pentru studenții de la ciclul II, specializarea 081.MC – Managementul creșterii animalelor și
apicultura (masterat de cercetare), învățământ cu frecvență la zi. Chișinău, 2020. 29 p.

4.

EREMIA, N. Controlul și expertiza calității produselor apicole. Îndrumări metodice la
lucrările de laborator pentru studenții de la ciclul II, specializarea 071.MC – Siguranța
alimentelor de origine animală (masterat profesional), învățământ cu frecvență la zi (la libera
alegere). Chișinău, 2020. 30 p.

5. EREMIA, N., ZAGAREANU, A. Apicultura. Îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrărilor
la instruirea practică, anul I, (I-IV module), şcoala Profesională com. Bubuieci. Chişinău, 2020,
135 p.
6. EREMIA, N., ZAGAREANU, A. Apicultura. Îndrumări metodice privind îndeplinirea lucrărilor
la instruirea practică, anul II, (V-IX module), şcoala Profesională com. Bubuieci. Chişinău, 2020,
145 p.
7. EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., IVANOVA, R., MAŞENCO, N., NEICOVCENA, I.,
MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N. Process for feeding bees. Patent no. MD 1326 Z
2019.10.31. The 24

th

International Exhibition of Inventions Inventica 2020. Iasi – România.

Editori: dr. ing. Ana-Maria Bocăneţ, dr. ing. Adriana Munteanu. ISSN: 1844-7880, p. 435.
8. KRASOCIKO, P., EREMIA, N., KRASOCIKO, I., KOZEL, L., VÎSOCINA, E.,
NEICOVCENA, I. Process for the prophylaxis of dyspepsia immunodeficiency calves. Patent
Application no. 2247, 2020.05.13. The 24

th

International Exhibition of Inventions Inventica

2020. Iasi – România. Editori: dr. ing. Ana-Maria Bocăneţ, dr. ing. Adriana Munteanu. ISSN:
1844-7880, p. 437.
9. EREMIA, N.; CHIRIAC, A.; CAISÎN, L.; IVANOVA, R.; MAŞENCO, N.; NEICOVCENA, I.;
MARDARI, T.; CATARAGA, I.; SARÎ, N. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet nr. MD 1326
Z 2019.10.13. Salonul Internațional de Invenții, Inovații „Traian Vuia”. Timișoara, România.
Catalog oficial, 2020, p. 72 (Diplomă și Medalia de Aur).
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10. KRASOCIKO. P.; EREMIA, N.; KRASOCIKO, I.; KOZEL, L.; VÎSOCINA, E.;
NEICOVCENA, I. Metoda de profilaxie a dispepsiei imunodeficitare la viței. Cerere brevet nr. s
0047, 2020.05.13. Salonul Internațional de Invenții, Inovații „Traian Vuia”. Timișoara,
România. Catalog oficial, 2020, p. 73 (Diplomă și Medalia de Aur).

8. Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare (Anexa nr.3)
Anexa nr.3
Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare
I. Sumarul activităţilor proiectului realizate
Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul
proiectului (150 de cuvinte)

1.

Utilizarea bioregulatorilor Studiul
în hrana stimulatoare

proprietăților

imunostimulatoare

a

bioregulatorilor pentru utilizare lor în apicultură.

a albinelor și

S-a relevat, că hrănirea stimulatoare a albinelor în

evaluarea activității

perioada de primăvară cu utilizarea bioregulatorului MF

biologice.

SIP-25 în doză de 90 mg/l de sirop de zahăr asigură
creşterea puietului căpăcit şi prolificitatea mătcilor la
începutul culesului melifer de la salcâmul alb cu 23,2724,64%; MF SIP-27, 3 ml/l la finele culesului – cu
47,83% şi MF SIP-26, 3 ml/l la finele culesului – cu
32,16% mai mult, faţă de lotul martor. Utilizarea
Suspensie algale în doză de 250 ml la familie, în nutriția
albinelor, în perioada de toamnă la completarea
rezervelor de hrană pentru iernare asigură sporirea
rezistenței la iernare cu 20,8% mai mare fâță de lotul
martor,

Stimulcom,

10

g/l

–

cu

15,1%

și

imunomodulatorul, în doză 4,0 ml/l de sirop – cu 25%.
2.

Studiul indicilor fizico-

Evaluarea

indicilor

fizico-chimici

(conținutul

chimici a produselor

aminoacizilor, micro-, macroelementelor și prezența

apicole și corpul

metalelor grele) a produselor apicole din diverse zone

albinelor

pedo-climatice (de Sud, Centrală, de Nord) și corpul
albinelor.
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II. Relevanța rezultatelor științifice obținute (până la 200 de cuvinte).

Rezultatele ne demonstrează, că bioregulatorii din generația nouă pe baza glicozidelor MF25, MF SIP-26 și MF-27 sunt de perspectivă și pot fi testați în etapele următoare în condiții
de producție. Utilizarea lor asigură sporirea imunității, rezistenței la iernare, creșterea
puietului căpăct, prolificității mătcilor și productivității familiilor de albine, ceea ce
contribuie la îmbunătățire factorilor tehnico-economici și sociali a apiculturii. Procedeele
tehnologice noi de utilizare a bioregulatorilor vor fi brevetate.
S-a evaluat indicilor fizico-chimici și prezența metalelor grele în produsele apicole din
diverse zone pedoclimatice (de Sud, Centrală și de Nord).
III. Volumul total al finanţării
Finanţarea planificată (mii lei) - 339,4

Executată (mii lei) – 308,9

IV. Volumul cofinanţării (mii lei)

V. Lista colaborărilor inițiate în cadrul proiectului

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului

Participare la conferinţă ştiinţifică internaţională (comunicare):
1.

ЕРЕМИЯ,

Н.,

КАТАРАГА,

И.,

МАКАЕВ,

Ф.

Исследование

влияния

комбинированной обработки N,N'-[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и
щавелевой кислоты на устойчивость к варроатозу карпатских пчел. Актуальные
вопросы

современного

материаловедения.

Материалы

VII

Международной

молодежной научно-практической конференция. Уфа РИЦ Баш ГУ, 2020, c. 57-61.
2. EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., IVANOVA, R., MAŞCENCO, N.,
NEICOVCENA, I., MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N. Process for feeding bees.
Patents MD, no. 1326 Z 2019.10.31. Posters Catalogue. The 12t h Edition of Euroinvent
European Exhibition

of

Creativity

and

Innovation Euroinvent-2020. Volume 1.

International Exhibitors. Editor: Andrei Victor Sandu. Iaşi, 2020, p. 191 (Gold Medal şi
Diplomă). ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
3. EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N.
Process for growing bee families. Patents MD, nr. 1202 Z 2018.05.31. Posters Catalogue.
The 12t h Edition of Euroinvent European Exhibition of Creativity and Innovation
Euroinvent-2020. Volume 1. International Exhibitors. Editor: Andrei Victor Sandu. Iaşi,
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2020, p. 191, (Diploma de Excellence). p.217. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
4. EREMIA, N., CHIRIAC, A., CAISÎN, L., IVANOVA, R., MAŞENCO, N.,
NEICOVCENA, I., MARDARI, T., CATARAGA, I., SARÎ, N. Process for feeding bees.
Patent no. MD 1326 Z 2019.10.31. The 24

th

International Exhibition of Inventions

Inventica 2020. Iasi – România. Editori: dr. ing. Ana-Maria Bocăneţ, dr. ing. Adriana
Munteanu. ISSN: 1844-7880, p. 435.
5. KRASOCIKO, P., EREMIA, N., KRASOCIKO, I., KOZEL, L., VÎSOCINA, E.,
NEICOVCENA, I. Process for the prophylaxis of dyspepsia immunodeficiency calves.
Patent Application no. 2247, 2020.05.13. The 24

th

International Exhibition of Inventions

Inventica 2020. Iasi – România. Editori: dr. ing. Ana-Maria Bocăneţ, dr. ing. Adriana
Munteanu. ISSN: 1844-7880, p. 437.
6. EREMIA, N.; CHIRIAC, A.; CAISÎN, L.; IVANOVA, R.; MAŞENCO, N.;
NEICOVCENA, I.; MARDARI, T.; CATARAGA, I.; SARÎ, N. Procedeu de hrănire a
albinelor. Brevet nr. MD 1326 Z 2019.10.13. Salonul Internațional de Invenții, Inovații
„Traian Vuia”. Timișoara, România. Catalog oficial, 2020, p. 72 (Diplomă și Medalia de
Aur).
7. KRASOCIKO. P.; EREMIA, N.; KRASOCIKO, I.; KOZEL, L.; VÎSOCINA, E.;
NEICOVCENA, I. Metoda de profilaxie a dispepsiei imunodeficitare la viței. Cerere
brevet nr. s 0047, 2020.05.13. Salonul Internațional de Invenții, Inovații „Traian Vuia”.
Timișoara, România. Catalog oficial, 2020, p. 73 (Diplomă și Medalia de Aur).
VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului

IX. Dificultăți/ impedimente apărute pe parcursul realizării proiectului

Forțimajor – pandemia, participare la Saloanele Internaționale de invenți- online
X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociația Națională a
Apicultorilor din Republica Moldova, apicultorii profesionali și amatori.
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Anexa1A
Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr.2.3 din contractul de
finanțarenr.153/3-PS
Cifrul proiectului: 20.80009.5007.17

Cheltuieli, mii lei
Denumirea
Remunerarea muncii angajaților
conform statelor
Contribuții de asigurări sociale
de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de
asistenta medicală achitate de
angajator și angajați pe teritoriul
țarii
Deplasări în interiorul tării
Deplasări în interes de serviciu
peste hotare
Servicii editoriale
Servicii de cercetări științifice
contractate
Servicii neatribuite altor aliniate
Procurarea materialelor pentru
scopuri didactice, științifice si
alte scopuri
Total
Notă: În tabel se prezintă doar
modificările aprobate (după caz)

Cod

Eco
Aprobat
(k6)
211180
201,0

Modificat
+/-

Anul de gestiune
Precizat Executat Sold
201,0

176,1

24,9

212100

36,2

36,2

31,7

4,5

212210

9,0

9,0

7,9

2,1

222710
222720

3,4
15,3

3,4
15,3

3,4
0,00

0,0
15,3

222910
222930

15,0
43,1

15,0
43,1

15,0
43,1

0,0
0,0

222990
335110

14,1
2,3

14,1
2,3

14,1
2,3

0,0
0,0

339,4
339,4
293,6 45,8
categoriile de cheltuieli din contract ce sunt în execuție și
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