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Abstract 
Vermiculitul expandat este un produs uşor şi ieftin care datorită rezistenţei sale termice a devenit un material de izolare 

valoros, folosit adesea în construcţii. Având proprietăţi fizice similare lemnului, stupii construiţi din mortar de ciment-vermiculit (MCV) au 
fost testaţi pentru a se afla dacă au acelaşi răspuns biologic ca stupii din lemn. Acest studiu a avut loc într-o regiune tropicală în decurs 
de 8 luni. Stupi Langstroth standard (n=20) au fost folosiţi într-o stupină care conţinea colonii de albine africanizate de aceeaşi putere 
(un magazin) si cu aceeaşi linie de mătci. Raportul ciment:vermiculit a fost de 1:3 în construirea stupilor MCV. Coloniile din stupii MCV 
au fost comparate cu coloniile martor (stupi din lemn) într-un design aleatoriu, cu doi factori (începutul şi sfârşitul studiului, cu şi fără 
albine) şi 5 repetiţii/tratament, care au fost folosite pentru a testa "patternurile" de randament ale coloniilor: controlul termic (0C), 
activitatea de zbor (albine/5 min.), zona de producere de faguri de ceară şi de depozitare a hranei (cm2), greutatea magazinului, mierea 
recoltată (kg) si analiza ei chimică. Construirea stupului MCV a fost simplă, dar mânuirea lui reclamă o anumită atenţie. Stupul MCV 
standard (2 magazine) cântăreşte aproximativ 21,66 kg şi costul său (13 $ SUA) a fost cu 35% mai mic decât cel al stupului de lemn. 
Nu au fost diferenţe semnificative între randamentul stupilor (P<0,05). Producţia de miere şi calitatea mierii au fost aceeaşi (P<0,05). 
Deşi perioada experimentului a fost limitată, rezultatele ne permit să recomandăm acest material nou (MCV) apicultorilor mici sau 
săraci, celor din zonele în care lemnul este protejat şi din regiunile tropicale. Deoarece MCV nu poate fi transportat, el nu trebuie folosit 
la pastoral. Stupii MCV sunt studiaţi de doi ani şi mai este nevoie de timp pentru alte observaţii. 
 

Cuvinte cheie: tipul de material / stup / albina meliferă / apicultura tropicală 
 
 
 

Introducere 
 
 

In condiţii naturale, albinele melifere construiesc cuiburile în diferite locuri cum ar fi crăpături în 
piatră, scorburi, găuri în pământ şi altele în încercarea de a se proteja de vânt, ploaie, foc, inamici naturali 
etc. Conform lui CRANE (1994), apicultura antică folosea stupi din lemn şi coajă de copac, lut, tulpini de 
molură, bălegar, cărămizi, trunchiuri scobite (găunoase), vase etc. Pentru a dezvolta noi tipuri de stupi şi a 
îmbunătăţi producţia albinelor melifere ca şi munca omului, apicultura a creat noi tehnologii. Stupul 
Langstroth, creat de LANGSTROTH în anul 1852, a folosit avantajele celorlaltor modele. In construcţia 
acestui stup s-a folosit de preferinţă lemnul, dar apicultorii au făcut acest tip de stup folosind şi alte materiale 
(COUTO & COUTO, 1996). Stupii de lemn s-au dovedit a fi mai uşor disponibili pentru apicultori (WIESE, 
1974; DADANT & SONS, 1975), pe lângă faptul că oferă condiţii acceptabile, care permit distribuirea lor in 
toata lumea. 

În prezent, stupii de lemn Langstroth prezintă anumite probleme de intreţinere şi de depreciere. 
Costul este ridicat la începutul practicării apiculturii şi nu încurajează producţia, în special în unele regiuni în 
care industria apicolă nu a prins încă teren. In zonele de climă tropicală, viaţa stupilor de lemn este scurtată 
de putrezire, infestări cu termite, deformări, uneori de incendii sau de instalarea lor pe pământ (HOBSON, 
1983). Un alt aspect este faptul că majoritatea tipurilor de lemn folosite la construirea de stupi nu se găsesc 
la centrele comerciale, iar utilizarea unora este ilegală. 

Luând în considerare utilizarea abuzivă a lemnului comercial, trebuie să scoatem în evidenţă faptul 
că cifrele referitoare la pierderea lemnului şi distrugerea mediului sunt alarmante. Un exemplu îl constituie 
Pădurea Atlantică din Brazilia. Aşa cum au declarat MORELATO & HADDAD (2000), în 500 de ani această 
pădure a fost distrusă şi astăzi se păstrează doar 7,6% din dimensiunea ei iniţială, cu dispariţia extraordinară 
a multor specii animale şi vegetale. 

In locul stupului din lemn HOBSON (1983) a sugerat stupul de ferociment, mai rezistent şi mai ieftin 
decât stupul de lemn. SOARES & BANWORT (1989) au folosit stupul Fibercol din fibră de sticlă, care în 
ciuda costului ridicat este potrivit pentru apicultură. 

In anul 2000, nişte cercetători au elaborat stupul din mortar ciment-vermiculit ca material alternativ 
de confecţionare a stupului Langstroth, datorită proprietăţilor similare cu cele ale lemnului. NEVES (2002) a 
constatat că temperatura din corpul de puiet şi activitatea de zbor au fost similare în cazul stupilor din mortar 
ciment-vermiculit  şi în cel al nucleelor cu albine melifere africanizate. 

Această cercetare a fost realizată pentru a testa ipoteza potrivit căreia stupii din mortar ciment-
vermiculit prezintă răspunsuri biologice similare cu stupii de lemn. Obiectivele au fost 1) verificarea dacă în 
coloniile de albine melifere africanizate există homeostază termică intranidală şi perioada acesteia; 2) 
verificarea dacă homeostaza ar putea modifica randamentul de cules al albinelor lucrătoare; 3) verificarea 
calităţii şi compoziţiei mierii. 
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Materiale şi metode 
 
 

Studiul a fost realizat din ianuarie până în mai 2002 în statul Rio de Janeiro, Brazilia (22045’S şi 
43041’V, 33 m altitudine, tip climateric AW după clasificarea Köepen). Această regiune are plante native şi 
cultivate. Producţia medie de miere este în jur de 10 kg/stup/an. 

In timpul experimentului, pentru cunoaşterea plantelor melifere acestea au fost observate în plină 
inflorire şi cu abundenţă de albine. 

Stupii au fost instalaţi în stupine la întâmplare, la 2 m distanţă unul de altul, pe direcţia nord. Au fost 
folosite colonii de albine melifere africanizate (Apis mellifera). La început, au fost introduse mătci virgine în 
nuclee cu cinci faguri, care s-au împerecheat cu trântori africanizaţi. Experimentul a început atunci când 
coloniile de albine au fost prevăzute cu magazine. Pentru experiment coloniile au fost omogenizate în ce 
priveşte puietul şi hrana. 

Experimentul a fost realizat după un tipar absolut întâmplător, cu cinci repetiţii. Analiza varianţei a 
fost realizată în următorul mod: factorii au fost tipul de material (lemn şi ciment-vermiculit) şi tipul de instalare 
(cutii şi stupi, cu şi fără albine). Acestea au fost aranjate în loturi principale, iar factorul intervalul de recoltă 
(începutul şi sfârşitul studiului) ca sublot. Fiecare stup a reprezentat o unitate de experiment. 

Stupii de lemn au fost obţinuţi de pe piaţa apicolă. Toţi aceşti stupi erau făcuţi din lemn de pin de 2 
cm grosime şi aveau 2 straturi de vopsea latex galbenă (puiet) şi albă (magazinele). 

Mulajul trebuie să fie confecţionat cu grijă ca să respecte dimensiunile standard ale stupului 
Langstroth din mortar ciment-verticulit (MCV) cu 10 rame. Mulajul este refolosibil şi poate fi confecţionat uşor 
din resturi de lemn. Pentru a uşura retragerea plăcii, mulajul a fost umezit şi reacoperit cu ulei vegetal. 
Vermiculitul folosit la stupul MCV avea granule medii ca mărime, iar raportul ciment:vermiculit a fost de 1:3 
conform lui RODRIGUES (1998). Tipul de ciment a fost CP II F 32. Ambele componente uscate au fost puse 
într-un recipient şi amestecate cu suficientă apă pentru a obţine un amestec. Mortarul ciment a fost turnat în 
mulaje, care s-au păstrat într-un loc umbros timp de două zile fără să fie stropite cu apă şi apoi timp de trei 
zile au fost stropite cu apă de două ori pe zi, pentru a evita formarea de găuri. In cea de a noua zi, plăcile au 
fost îndepărtate cu grijă şi au fost desfăcute şi mulajele. Stupul MCV a fost montat folosindu-se şuruburi 
simple de 3,5 mm sau 1 ¾ inch şi clei. Aceste cutii au fost vopsite cu aceeaşi culoare ca şi stupii de lemn. 

Săptămânal au fost măsurate condiţiile climaterice: temperatura externă (0C), umiditatea relativă 
(%), radiaţiile solare (temperatura standard din Vernon, 0C), la soare şi la umbră, viteza vântului la orele 
7.00, 10.00, 13.00, 15.00 şi 17.00. 

Temperatura din cuibul de puiet şi din magazin a fost măsurată cu un termometru digital conectat la 
un termocuplu din cupru, lung de 35 cm şi introdus printr-o gaură de 1,5 mm în partea centrală a cuibului şi a 
magazinului. Citirea datelor s–a făcut de două ori pe lună, şi anume la orele 7.00, 10.00, 13.00, 15.00 şi 
17.00. Pentru evaluarea activităţii de zbor, lucrătoarele au fost cronometrate la urdiniş timp de cinci minute 
de două ori pe zi la orele 8.00 şi 16.00, o dată pe săptămână. Pentru estimarea puterii coloniei de albine s-a 
măsurat zona de fagure şi de hrană (miere şi polen) (cm2) folosind un grătar de 2,5 cm2 într-o ramă Hoffman, 
după cum relatează TOOD & REED (1970), AL-TIKRITY et al. (1971). Greutatea magazinului a fost 
măsurată la sfârşitul sezonului de cules (MCLELLAN, 1977) şi s-a ţinut cont de producţia de ceară şi de 
cantitatea de hrană din faguri. Mierea colectată a fost extrasă, cântărită si au fost prelevate mostre de la 
fiecare tratament. Aceste mostre au fost supuse unor analize cum ar fi testul Lund, zaharuri reductoare, 
sucroză, pH, aciditate, indicele de refracţie, Brix, umiditate şi analize macro şi microminerale (Ca, Mg, Mn, 
Fe, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, Al, Cd, Pb). 

Mediile acestor variabile au fost comparate cu testul Tukey. Temperatura interioară şi activitatea de 
zbor au fost de asemenea supuse analizelor corelării Pearson, raportat la condiţiile de climă. Analizelele 
statistice au fost realizate cu ajutorul softului SAEG versiunea 5.0. 
 
 

Rezultate 
 
 
In timpul experimentului, temperatura medie exterioară a fost de 29,83±2,48, ianuarie fiind cea mai 

umedă lună (74% UR). Eucalyptus spp. (Myrtaceae) şi Vernonia beyrichii (Asteraceae) au avut o densitate 
florală mare şi o abundenţă a albinelor care ar putea fi responsabile pentru hrana înmagazinată.  

Stupul MCV standard (două magazine) a cântărit aproximativ 18,47 ± 0,24 kg şi a costat 13 $ SUA. 
În stupii MCV şi de lemn coloniile de albine reglează temperatura atât în cuiburi cât şi în magazine. 

Fig. 1 indică temperatura din cuibul de puiet în stupii MCV şi stupii de lemn, temperatura exterioară şi 
umiditatea relativă. Valoarea medie a temperaturii din cuibul de puiet din stupul de lemn a fost 35,98 ± 1,1 0C 
şi de 36,28 ± 1,87 0C în stupul MCV, deci de la 33,92 0C la 37,94 0C pentru stupul de lemn şi de la 32,40 0C 
la 39,83 0C pentru stupul MCV. Nu au existat diferenţe semnificative între temperaturile din cuiburile de puiet 
şi nici în ce priveşte interacţiunea lor (P≥0,01). Au existat diferenţe între stupi şi cutii şi interacţiunea lor 
(P<0,01) (tab. I). Temperatura medie interioară a magazinului de la stupul din lemn şi a celui de la stupul 
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MCV a fost de 35,97 ± 1,54 0C resp. 35,17 ± 2,2 0C, oscilând în timpul experimentului între 31,60 şi 38,16 0C 
resp. de la 29,62 la 39,60 0C. 
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Figura 1 - Termoreglarea internă la albinele africanizate în stupul din mortar ciment-vermiculit şi în cel de  
lemn la variaţii de temperatură externă şi de umiditate relativă. 

 
 

Tabelul I 
Temperatura medie internă în cuib şi magazin (0C) în stupii de lemn Langstroth şi în MCV la începutul şi la sfârşitul 

experimentului 
Cu albine Fără albine Cu albine Fără albine Sezon Cuib, stup de lemn Cuib, MCV 

început 36,44Aa 32,27Ab 35,83Aa 32,36Ab 
sfârşit 34,53Aa 29,23Bb 36,75Aa 30,37Bb 
 Magazin din lemn Magazin MCV 
început 35,29Aa 31,28Ab 35,50Aa 31,44Ab 
sfârşit 34,57Ba 30,55Bb 33,39Ba 30,68Bb 

Literele mari au fost comparate pe coloane şi literele mici pe linii. Mediile urmate de aceeaşi literă nu se deosebesc semnificativ potrivit 
testului Tukey la un nivel de probabilitate de 5%. 
 
 

Atât în stupii de lemn cât şi de MCV, temperatura cuibului de puiet şi umiditatea exterioară erau 
corelate negativ (coeficient linear, r2 = -0,73) şi pozitiv cu temperatura standard din Vernon la umbră (r2 = 
+0,81) (P<0,05). Temperatura interioară a magazinului şi temperatura exterioară erau corelate pozitiv, de 
asemenea şi temperatura standard din Vernon la umbră şi la soare (r2 = +0,92, +0,86 şi +0,83) (P<0,05). 
Temperatura interioară a cuibului de puiet şi a magazinului nu erau corelate semnificativ, şi nici cu 
umiditatea relativă exterioară (P≥0,01). 

Tabelul II arată o activitate de zbor mai intensă la stupii de lemn în timpul experimentului (P<0,01). 
Activitatea de zbor la stupul MCV şi temperatura cuibului de puiet erau corelate negativ (r2 = -0,83) (P<0,05) 
şi nu a fost constatată nici o corelare semnificativă pentru stupul de lemn. In privinţa condiţiilor climatice şi a 
activităţii de zbor nu a existat nici o corelaţie semnificativă (P≥0,05). 
 
 

Tabelul II 
Activitatea de zbor a albinelor, numărul de lucrătoare/5 min., în stupii de lemn Langstroth şi în cei MCV,  

la începutul şi la sfârşitul experimentului 
Sezonul Stup de lemn Stup MCV 

La început 
La sfârşit 

316Ab 
279Ab 

234Bb 
258Bb 

Literele mari au fost comparate pe coloane şi literele mici pe linii. Mediile urmate de aceeaşi literă nu se deosebesc semnificativ potrivit 
testului Tukey la un nivel de probabilitate de 5%.  
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Tipul de material nu a afectat producţia de ceară şi zona de depozitare a hranei (P<0,05), dar a 
existat o variaţie mare. Acelaşi lucru s-a observat la greutatea magazinelor si a mierii maturate (tab. III). 
Calitatea mierii era garantată atât de mostrele în stupii de lemn cât şi cele din MCV (P<0,05). Tabelul IV 
conţine macro şi microanalizele mineralelor.  
 
 
 

Tabelul III 
Producţia de ceară, hrana depozitată (miere şi polen) (cm2), greutatea medie a fagurilor şi greutatea mierii colectate (kg) în 

stupii de lemn Langstroth şi în CVM 
Tratamente Producţia de ceară 

(cm2) 
Hrana depozitată 

(cm2) 
Greutatea 

fagurilor (kg) 
Greutatea mierii 

(kg) 
Stup de lemn 
 
Stup MCV 

36,9932a 
 

19,5907a 

31,9891a 
 

21,2883a 

8,49a 
 

9,16a 

4,13a 
 

3,47a 
Mediile urmate de aceeaşi literă nu se deosebesc semnificativ, potrivit testului Tukey la un nivel de probabilitate de 5%. 
 
 
 

Tabelul IV 
Macro şi microminerale (ppm) în mierea colectată în stupi de lemn şi în MCV 

Tip de 
material Ca Mg Mn Fe Zn Cu Cr, Co, 

Ni, Pb Al Cd Si 

Lemn 
 
CVM 

14,9 
 

16,1 

7,83 
 

7,96 

0,754 
 

0,758 

1,34 
 

1,43 

0,271 
 

0,199 

0,045 
 

0,086 

* 
 
* 

0,193 
 

0,244 

0,298 
 

0,063 

1,29 
 

1,22 
*element sub limita de detectare a tehnicii utilizate 
 
 
 

Discuţii 
 
 

Cutia de MCV poate fi confecţionată cu uşurinţă folosind unelte elementare de tâmplărie. Scoaterea 
plăcilor din mulaj şi instalarea lor înseamnă o pierdere de aproximativ 5% din plăci. In ciuda cutiei de 
ferociment, greutatea lui MCV este mai mică şi costul ei, fără rame, este cu 56% mai ieftin decât cutia din 
lemn de pin. 

Cutia MCV este fragilă, iar marginile ei pot fi distruse în timpul manevrării de către apicultori. 
Capacul şi fundul cutiei sunt cele mai casabile. Cutiile din lemn au avut găuri şi deformări, fiind influenţate de 
condiţiile climaterice. 

Cutia MCV a tolerat in mod acceptabil variaţiile în greutate ale roiurilor. Absenţa dezertării, a roitului, 
bolilor şi dăunătorilor, agresivitatea tolerabilă a albinelor melifere africanizate, au dovedit că aceste materiale 
sunt potrivite ca adăpost pentru coloniile de albine. 

Temperaturile exterioare raportate în acest experiment au fost mai ridicate decât în intervalul 
considerat optim pentru coloniile de albine melifere europene, adică de la –10 0C la 15 0C, pentru a 
economisi energia pentru termoreglarea coloniei (SOUTHWICK & MORITZ, 1992). Nu există rapoarte 
referitor la relaţia dintre temperatură şi metabolismul de energie al coloniei de albine melifere africanizate. 

Temperatura cuibului de puiet în stupul MCV şi de lemn a fost relativ stabilă la albinele melifere 
africanizate (fig. 1), chiar în condiţii de variabilitate climatică. Această temperatură a rămas mai mare decât 
temperatura exterioară (HEINRICH, 1993), fiind şi mai evidentă în comparaţiile cu temperatura interioară din 
cutii şi stupi (tab. I). Acest lucru dezvăluie o temperatură interioară independentă a cuibului de puiet şi 
explică absenţa corelaţiei cu temperatura exterioară. Rezultatul este în concordanţă cu rapoartele lui 
MYERSCOUGH (1993), dar în neconcordanţă cu rapoartele lui TOLEDO & NOGUEIRA-COUTO (1999), 
care au constatat o corelaţie pozitivă. 

Temperatura interioară din magazin a fost similară cu temperatura din cuibul de puiet (tab. II). 
Corelaţia pozitivă dintre temperatura interioară şi cea exterioară şi radiaţia solară a arătat că coloniile de 
albine melifere africanizate pot să suporte aceste schimbări. Această corelaţie poate fi explicată prin 
prezenţa mierii, principalul component al magazinului, care are o conductibilitate termică mare (CRANE, 
1976), putând astfel să mărească intervalul temperaturii interioare. 

Corelaţia negativă dintre umiditatea exterioară şi temperatura cuibului de puiet arată că albinele pot 
s-o controleze în interiorul cuibului de puiet (TOLEDO & NOGUEIRA-COUTO, 1999). Temperatura interioară 
din magazin a fost independentă de umiditatea exterioară, probabil datorita prezenţei mierii ca un bun 
termoconductor. 

Albinele eusociale au reuşit să menţină temperatura constantă atât în cuibul de puiet cât şi în magazin. 
Acest lucru este cunoscut sub numele de homeostază, un comportament important al acestor colonii 
(LINDAUER, 1964; HEINRICH, 1994). La temperaturi exterioare de 21 0C şi 38 0C s-a observat că temperaturile 
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interioare medii sunt de 35,98 0C şi 36,28 0C pentru cuib şi de 35,39 0C şi 35,17 0C pentru magazin în stupii MCV 
şi de lemn. Ele sunt relativ apropiate de cele observate de LENSKY (1964) - 37,6 0C, SAKAY (1974) - 35 ±1,0 0C, 
MIWNICK & MURPHEY (1974) - 34 0C şi de TOLEDO & NOGUEIRA-COUTO (1999) - 33,7 0C.  NEVES (2002) a 
raportat o medie mai mică pentru nucleele MCV cu albine melifere africanizate. 

De asemenea în evaluarea termică ar trebui luat în considerare şi intervalul temperaturii interioare. 
După SEELEY & HEINRICH (1981), variaţia optimă de temperatură pentru cuibul de puiet este la albinele 
melifere europene între 32 şi 36 0C, după FREE (1980) între 34 şi 35 0C, după KRAU et al. (1998) între 30,7 
şi 37 0C. BRANDEBURGO et al. (1986) raportează pentru albinele melifere africanizate valori între 34,2 şi 
36,4 0C, iar TOLEDO & NOGUEIRA-COUTO (1999) valori cuprinse între 31,1 şi 35,8 0C. Uneori în timpul 
experimentului, variaţia temperaturii din cuibul de puiet a depăşit 360C, în jur de 2 0C mai mult în stupii de 
lemn şi aproximativ cu 4 0C mai mult în stupii MCV, ceea ce poate constitui un stress termic important. Dupa 
HIMMER (1927), o creştere a temperaturii cu 1 până 2 0C peste 36 0C timp mai îndelungat afectează serios 
metamorfoza larvală a albinelor, dezvoltarea puietului şi înafară de acestea reduce durata de viaţă a 
albinelor adulte (HEINRICH, 1980). SOUTHWICK & MORITZ (1992) consideră ca limită critică o temperatură 
permanentă mare de 35 0C (întotdeauna peste temperatura de rouă), astfel încât în condiţii de umiditate este 
mărit efectul temperaturii (AYOADE, 2001) şi termoreglarea cuibului de puiet. Aşadar, sub stress termic un 
grup de lucrătoare poate fi solicitat să combată supraîncălzirea coloniei. 

Activitatea de cules a fost mai mică în stupii MCV decât în stupii de lemn (tab. III). Aceasta poate să 
însemne că este necesar un număr tot mai mare de albine pentru a menţine sub control temperatura 
interioară care a depăşit limita optimă. Probabil că aşa este; la verificări, activitatea de zbor şi temperatura 
cuibului de puiet erau corelate negativ (r2 = -0,83). NEVES (2002) nu a raportat diferenţe în activitatea de 
zbor între stupii MCV şi nucleele cu albine melifere africanizate. 

In privinţa faptului că comportamentul social trebuie să restabilească homeostaza termică (fig. 1), 
costul acestui control poate fi redus şi scade cantitatea de hrană care intră în colonia de albine. 
SOUTHWICK & MORITZ (1992) au raportat că la fiecare gram de apă evaporată produsă de albine se pierd 
580 calorii. Deci, cea mai redusă activitate de zbor la stupii MCV poate să reprezinte mai multe albine pentru 
termoreglare, ceea ce ar fi un aspect negativ al acestui tip de stup. Un alt factor care ar explica activitatea de 
zbor redusă ar fi reducerea populaţiei coloniei, ceea ce ar fi de asemenea un aspect negativ. NEVES (2002) 
a raportat despre un areal de puiet mai mic în nucleul MCV cu albine africanizate în comparaţie cu stupul de 
lemn. 

Nu s-a observat nici un fel de problemă în legătură cu temperatura interioară a cutiilor (tabelele I şi 
II). Aşadar, probabilitatea creşterii temperaturii în cuibul de puiet din stupul MCV se poate datora capacităţii 
mai mari a vermiculitului de a absorbi apa (DEER, 1996). In condiţii de umiditate, apa din stup se poate 
evapora lent şi poate îngreuna eforturile albinelor de răcire prin evaporare, un mecanism important de 
termoreglare a coloniei de albine (LINDAUER, 1964; SOUTHWICK, 1992). Prezenţa mierii nematurate, cu 
un conţinut ridicat de apă, poate solicita un număr mare de albine care să înlăture excesul de apă din 
colonie, cauzat de deshidratarea lui (MORSE, 1973; VAUGHN, 1977). După LINDAUER (1964), o cantitate 
considerabilă de albine trebuie să rămână în interiorul coloniei pentru a ajuta la răcire, cu scopul de 
menţinere sub control a temperaturii interioare. În timpul experimentului, prezenţa mierii nematurate a 
predominat în magazin; deshidratarea ei poate să crească stresul termic din colonie, să reducă activitatea 
de zbor pentru a răcori, sau poate fi un semnal al scăderii puterii coloniei. Ambele ar putea să scadă 
cantitatea de hrană (VAUGHN, 1977). 

Activitatea de zbor scăzută poate promova alte sarcini în colonie, cum ar fi producţia de ceară şi 
depozitarea hranei. In cadrul acestor evaluări nu s-a observat nici o diferenţă între tipul de material testat 
(tab. IV), iar variaţia acestor rezultate nu permite o declaraţie că se petrece într-adevăr. 

In ciuda greutăţii medii a magazinelor cu provizii de hrană, mierea colectată a fost redusă. Acest 
lucru s-a datorat faptului că mierea din magazin nu a atins punctul de maturare şi că a existat o descreştere 
a sezonului de cules. Calitatea mierii a fost garantată de analizele de rutină, iar nivelele macro şi 
micromineralelor sunt sub cele raportate de CRANE (1976). 

Deşi durata experimentului a fost restrânsă, rezultatele ne îngăduie să recomandăm acest nou 
material de stup (MCM) apicultorilor mici sau săraci, sau celor din regiunile în care este interzisă tăierea 
copacilor. Răspunsurile biologice au fost favorabile menţinerii albinelor melifere africanizate în acest tip de 
stup, iar spatiul lor restrâns poate fi rectificat. Pentru că nu pot fi transportaţi, stupii MCV nu trebuie folosiţi la 
pastoral. Stupii MCV sunt studiaţi de doi ani, dar mai este nevoie de continuarea studiului. Ar putea fi făcute 
unele teste în condiţii de mediu tropical umed, oferind o ventilare mai puternică în magazine.  
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