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Для студентів першого – другого курсів найбільш характерним є про-
яв середнього та вище середнього рівнів креативності: у юнаків відмічається 
прояв вищого, а у дівчат - середнього та нижче середнього рівнів. 

Виходячи з отриманих результатів дослідження, можна стверджувати, 
що на заняттях студенти факультету ветеринарної медицини не лише осво-
юють навчальний матеріал, але й розвивають свої вміння та здібності. 
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Нозематоз (ноземоз, заразний пронос) – інвазійне захворювання до-
рос-лих робочих бджіл, трутнів та маток, яке викликається внутрішньоклі-
тин-ним паразитом Nosema apis [1, 2].На сьогоднішній день воно є одним із 
найбільш поширених захворювань бджіл на Полтавщині, зокрема, в Гадяць-
кому районі. Так, за даними ветеринарної звітності, із числа загальної за-
хворюваності бджіл в Гадяцькому районі 25,0% припадає на нозематоз, 
23,0% - європейський гнилець, 19,0% - варроатоз, 14,0% - вірусний параліч, 
11,0% - аскосфероз і 8,0% - браульоз.  

Літо і осінь 2009 року були жаркими, що сприяло виділенню паді. То-
му бджоли заготовили значну кількість падевого меду, не придатного для 
зимівлі. Сприяють поширенню нозематозу на Полтавщині не якісна підгото-
вка пасічниками сімей до зимівлі, порушення режиму їх підгодівлі та зара-
ження бджіл пасіки кліщем Varroa. 

На пасіках Полтавщини нозематоз спостерігають переважно в прихо-
ва-ній формі, під кінець зими та весною - більш гострій, а літом - знову при-
хованій через заміну покоління робочих бджіл та перебування їх переваж-но 
поза вуликами. У період підготовки бджолиних сімей до зимівлі у бджіл на-
ростає кількість спор збудника.  

Для діагностики нозематозу застосовували люмінісцентний метод, яким 
виявляли життєздатні спори збудника в мазках із вмістимого кишечнику 
бджіл, фарбованих флюорохромом. Ступінь зараження бджіл мікроспо-
ридіями Nosema apis оцінювали за 3- бальною шкалою ( + - слаба ступінь, ++ - 
середня , +++ - висока ступінь), описаною О.Ф.Гробовим і співавт. [1].  
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Ми проводили досліди вподовж 2009 – 2010 рр. на базі дослідної пасі-
ки Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича .  

Їх мета - порівняти лікувальну і економічну ефективність комерцій-
них препаратів, які застосовують для боротьби із нозематозом бджіл. 

Попередньо обстежили 300 бджолиних сімей пасіки, із яких у 25(8,3% 
) виявили ураження Nosema apis. Із уражених нозематозом бджолиних сімей 
створили п’ять дослідних груп по 5 вуликів в кожній групі. Бджолам пер-
шої групи давали препарат«ДГ-91», другої – «Здорова бджілка» («ДГ-803»), 
третьої – «ноземат», четвертої – відвар полину гіркого і п’ятої- лікувально-
го препарату не давали (контрольна група). Препарати давали бджолам всіх 
груп одночасно 12 та 19 квітня 2010 року, згідно із настановами до них. 

До початку лікування у кожній групі по 4 ( 80,0%) бджолині сім’ї мали 
середню і по 1 ( 20,0%) - високу ступінь ураження нозематозом. 

Через три тижні від початку лікування у бджолиних сім’ях, яким дава-
ли лікувальні препарати, порівняно із контролем, спостерігали зменшення 
сту-пеня ураження їх нозематозом. 

У вересні провели остаточну оцінку результатів досліду. Лише слабку 
ступінь ураження спорами збудника спостерігали у 3( 60,0%) із 5 бджоло-
сімей групи 1, 2( 40,0%) – групи 2, 4 ( 80,0%)– групи 3, 1 ( 20,0%) – групи 4 і 
4 ( 80,0%)- контрольної групи. 

Найкращий лікувальний ефект спостерігали від застосування відвару 
по-лину та препарату «Здорова бджілка» («ДГ-803»). Діючими речовинами 
по-лину гіркого, можливо, є ароматичні гіркоти,зокрема, ефірна олія [3]. 

Вартість курсу лікування однієї бджолиної сім’ї складає 24 гривні пре-
паратом ДГ-91, 22 - ДГ-803, 44 - ноземат, 4 - відваром полину гіркого і 0 – 
контроль. 

Висновок. Для оздоровлення неблагополучної щодо нозематозу пасіки 
рекомендовано застосовувати відвар полину гіркого або препарат «Здорова 
бджілка» («ДГ-803») , бо показали найбільшу лікувальну ефективність та 
економічну вигоду. 
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