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ВИКОРИСТАННЯ АПІВІТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ  
З ВАРРОАТОЗОМ БДЖІЛ

Разанова О.П.
кандидат с.-г. наук
Вінницький національний аграрний університет

Ключові слова: бджоли, апівіт, варроатоз, підгодівля, цукровий сироп, під- 
мор бджіл
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Збереженість бджолиних сімей є основним завданням сьогодення. За останні

5 років кількість бджолиних сімей в Україні зменшилась на 14,8 % [6].

Бджоли схильні до різних захворю
вань, які призводять до загибелі, зни
ження продуктивності бджолиних сі
мей та витрат на проведення лікуваль
них заходів від хвороб. Усе це наносить 
значний збиток галузі бджільництва.

Одним з найбільш небезпечних і 
поширених захворювань, що вражає 
всю бджолину сім’ю, включаючи й роз
плід, є варроатоз бджіл [4]. У боротьбі 
проти вароатозу розроблено багато хі
мічних препаратів. Але при постійно
му використанні цих препаратів по
слаблюється імунна система організму 
бджіл та забруднюється продукція 
бджільництва. Застосування ж при
родних препаратів сприяють активації 
природних захисних реакцій організ
му [3].

Більшість країн розглядають пи
тання розробки нових препаратів для 
обробки бджолиних сімей на основі 
натуральних компонентів. Останніми 
роками у  бджільництві зростає зна
чення нетрадиційних джерел біологіч
но активних добавок природного по

ходження [7].
Підмор бджіл як відходи бджільни

цтва є природною сировиною і у своє
му складі містить білок, хітин, меланін, 
фенольні сполуки, гепарин, мінеральні 
речовини, вітаміни та інші речовини
[5]. Дослідженнями вчених виявлено, 
що препарати на основі підмору бджіл 
володіють імунномодулюючими влас
тивостями [1].

Особливої уваги заслуговує засто
сування підмору бджіл у бджільництві, 
завдяки тому, що він містить весь на
бір мікроелементів уже в заданому 
співвідношенні для комах [2].

Метою досліджень було вивчення 
впливу апівіту (водний екстракт бджо
линого підмору) на ступінь ураження 
бджолиних сімей кліщем Уаггоа.

Методика та методи досліджень. 
Дослідження проводили на бджолиних 
сім’ях української степової породи на 
пасіці Вінницької області лісостепової 
зони України. Для цього сформували 
дві групи сімей, рівноцінних за силою.

Контрольні сім’ї підгодовували цу
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4,4±0,12

контрольна дослідна

Група

Рис. 1. Ступінь закліщеності бджолиних сімей, %

кровим сиропом, приготованому на воді, 
дослідні -  цукровим сироп з апівітом.

Для отримання апівіте до 1 л води 
додавали 45 г висушеного і перемеле
ного до порошкоподібного стану під- 
мору бджіл, доводили до кипіння і ви
тримували протягом 2 годин при 1 100 
0С. На отриманому розчині готували 
цукровий сироп з розрахунку 1 части
на апівіте і 1 частина цукру.

Підгодівлю бджолиних сімей про
водили протягом квітня-травня і в 
серпні 2 рази в тиждень по 0,5 л. Всьо
го навесні і восени контрольні сім’ї 
отримували підгодівлю цукровим си
ропом по 1,0 л.

Ступінь закліщеності бджолиної 
сім’ї вираховували за формулою:

С = К / П х 100%, де С -  заклеще- 
ність, К -  кількість кліщів, П -  число 
бджіл.

Результати досліджень. Підгодівлю 
бджіл цукровим сиропом застосовують 
для стимулювання вирощування роз
плоду у період підготовки бджолиних 
сімей до головного медозбору і восени 
для збільшення кількості розплоду і 
молодих бджіл до зими. Порівняно з 
контрольною групою підгодівля бджо
линих сімей цукровим сиропом з апіві- 
том у дослідній групі сприяла зростан
ню сили бджолиних сімей: у квітні -  на 
6,4%, травні -  на 10,7, червні -  на 12,8 і 
серпні -  на 11,1%. За активний період 
кількість розплоду у сім’ях дослідної 
групи збільшилася на 10,2% (р <0,001).

Після осінньої підгодівлі бджоли
них сімей продуктивність маток до
слідної групи склала 1627 ± 10,3 штук 
яєць на добу проти 1327 ± 14,5 штук 
яєць в сім’ях контрольної групи. Тоб
то, восени виявлено збільшення серед
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ньодобової несучості маток у дослід
них сім’ях в порівнянні з контрольни
ми на 18,4% (р <0,001).

Введення до складу цукрового си
ропу апівіту для підгодівлі бджіл спри
яло зниженню ступеня ураженості клі
щем Уаггоа у бджолиних сім’ях дослід
ної групи (рис. 1).

Різниця між контрольною і дослідною 
групами за ступенем закліщеності була 
достовірною (р <0,001) і складала 2,8%.

Висновки. Підгодівля бджіл цукро
вим сиропом на основі апівіту є ефек
тивною при боротьбі з кліщем вар- 
роа -  закліщеність сімей зменшилась 
на 2,8%, підвищувала вирощування 
розплоду на 10,2% та відкладання яєць 
маткою восени на 18,4%. Встановлено, 
що апівіт позитивно впливає на стан 
бджолиних сімей і на розплід.
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