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Постановка проблеми. Забезпечення бджо-
линих сімей вуглеводними й білковими кормами 
є запорукою їхнього нормального розвитку та 
життєдіяльності. Основним джерелом білкового 
корму в сім’ях є квітковий пилок, який у резуль-
таті складного процесу переробки бджолами пе-
ретворюється на перґу. Її поживна, енерґетична 
цінність і біологічна активність вища, ніж у об-
ніжжя [5]. Особливо багато перґи бджолина 
сім’я витрачає в період весняного росту [3]. 
В окремих регіонах України, зокрема у пів-

денних, гостро відчувається нестача білкового 
корму. Саме тому слід мати запаси перґових сті-
льників для забезпечення весняного нарощуван-
ня бджолиних сімей. 
Аналіз досліджень і публікацій, у яких за-

початковано розв’язання проблеми. Кількість 
кормових запасів у бджолиному гнізді постійно 
змінюється і залежить не лише від сили та стану 
сім’ї, а й рівня кормозабезпеченості, періоду сезо-
ну, віку матки, конструкції вулика та багатьох ін-
ших факторів. Так, у ранньовесняний період, коли 
в природі існує дефіцит пилку, бджоли мають мо-
жливість виховувати розплід за рахунок перґових 
запасів. Науковцями доведено, що вирощування 
розплоду йде в повній відповідності з запасами 
перґи, і ця кореляція (r=0,66±0,20) спостерігається 
до початку головного медозбору [6, 8]. 
Перґа передусім потрібна бджолам для розви-

тку та проходження нормальних фізіологічних 
процесів у їх організмі. Без неї не працюють за-

лози, котрі виділяють віск і маточне молочко. 
Вона потрібна для відновлення зношених тка-
нин. За повної відсутності цього виду корму 
зменшується число личинок, котрі виховуються, 
або й повністю припиняється відтворення по-
томства [1]. 
Для вигодовування однієї бджолиної личинки 

необхідно 145 мг перґи, а для виховання 10 ти-
сяч (1 кг майбутніх бджіл) – майже 1,5 кг. Річна 
потреба бджолиної сім’ї в перзі становить бли-
зько 18-20 кг [4]. 
В останні роки в Україні проявляють неабияку 

зацікавленість до перґових стільників, потреба в 
яких щороку зростає, оскільки використання пе-
рґи має чимало переваг у порівнянні з бджоли-
ним обніжжям. 
Мета досліджень і методика їх проведення. 

Дана робота проводилася з метою визначення 
оптимальних строків заготівлі перґових стільни-
ків. Дослідження проводилися на племінній па-
сіці з розведення бджіл української степової по-
роди Національного наукового центру «Інститут 
бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААНУ в 
м. Гадяч Полтавської області. 
Для виконання даного завдання було сформо-

вано дві групи по шість сімей-аналогів: перша – 
контрольна, друга – дослідна. 
У піддослідних групах сім’ї були аналогами 

за: силою, кількістю розплоду, кормових запасів 
меду та перґи, походженням і віком матки. 
Кількість кормових запасів меду та перґи визна-

чали в квадратах (кв.) за допомогою рамки-сітки з 
квадратами 5х5 см (1 кв. містить 80 г меду, або 40 г 
перґи). У такий спосіб обліковували і кількість пе-
чатного розплоду (один квадрат містить 100 бджо-
линих, або 75 трутневих комірок) [7]. 
У період максимального накопичення перґових 

запасів із бджолиних сімей дослідної групи прово-
дили відбір перґових стільників (залишали в сім’ї 
необхідний мінімум – 0,5 кг, або 12-13 кв. перґи) 
[8]. Відбирали з сім’ї лише ті стільники, на яких 
було не менше 20 кв. перґи. Після відбору перґо-
вих стільників спостерігали за відновленням біл-
кових запасів і розвитком бджолиних сімей. У 
сім’ях контрольної групи перґу не відбирали.  

Досліджено оптимальні строки заготівлі перґових 
стільників і наведено результати досліджень. 

Встановлено, що оптимальними строками заготі-
влі перґових стільників для забезпечення весняного 
нарощування бджолиних сімей є кінець травня – 
червень місяць. Відбір за цей період у загальному 
склав 300 квадратів перґи, що на 1 бджолину сім’ю 
становить 50 квадратів. Почерговий періодичний 
відбір перґових стільників із бджолиних сімей 

стимулює надходження більшої кількості пилку в 
їх гнізда. Бджолині сім’ї, які інтенсивніше загото-

вляли перґу, мали кращі показники розвитку. 
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До уваги брали період, коли бджоли вперше 
інтенсивно мобілізувалися на збір квіткового 
пилку, а також у гнізді починала з’являтися в 
комірках перґа.  
Результати досліджень. Найбільшу кількість 

пилку бджоли приносять навесні, коли їх сім’ї 
нарощуються і, готуючись до медозбору, інтен-
сивно вирощують розплід. 
Затяжна та прохолодна весна негативно впли-

нула на заготівлю пилку бджолами. Так, на час 
формування дослідних груп (19.04.09) кількість 

перґи у піддослідних сім’ях була достатньою, а 
наступного обліку (24.04.09) перґові запаси 
бджолиних сімей знизилися, кількість перґи в 
контрольних сім’ях становила 4,50 кв., у дослід-
них – 10,17 кв. 
Із покращанням погодних умов та з появою у 

природі пилкового взятку кількість перґових за-
пасів у сім’ях (6.05.09) зросла; бджоли накопи-
чували її на стільниках із розплодом, забезпечу-
ючи свої потреби. 
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Рис. 1. Зміна кількості пергових запасів у бджолиних сім'ях 
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Рис. 2. Зміна кількості вирощеного розплоду у бджолиних сім'ях 
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Перґові стільники відбирали, починаючи з 
18.05.09 р. (до початку головного медозбору). За-
гальна кількість відібраної перґи склала 300 кв., 
тобто на 1 бджолину сім’ю 50 кв. (без впливу на 
розвиток сім’ї). 
Проаналізувавши наявність перґових запасів 

(рис. 1) упродовж облікового періоду, ми бачи-
мо, що їх кількість у сім’ях дослідної та контро-
льної груп знаходиться майже на однаковому 
рівні (в графіку подані дані по дослідних сім’ях з 
уже відібраними перґовими стільниками). Це 
свідчить про те, що бджолині сім’ї дослідної 
групи більш інтенсивно заготовляли перґу, так 
як протягом сезону відбір перґових стільників 
стимулював їх до активного збору пилку. Дані 
рис. 2 вказують, що кількість розплоду в період 
проведення досліджень у піддослідних сім’ях 

була майже однаковою, і різниця між показни-
ками була недостовірна. Після закінчення го-
ловного медозбору показники кількості розпло-
ду в дослідних сім’ях на 6,5 кв. вищі, ніж у кон-
трольних (td=0,54). Відбір перґових стільників 
припинили з причини зменшення їх запасів у 
гніз дах. 
Висновки. Оптимальними строками заготівлі 

перґових стільників є кінець травня – червень. 
Відбір за цей період у загальному склав 300 кв. 
перґи, що на бджолину сім’ю становить 50 кв. 
Почерговий періодичний відбір перґових стіль-
ників із бджолиних сімей стимулює надходжен-
ня більшої кількості пилку в їх гнізда. Бджолині 
сім’ї, які інтенсивніше заготовляли перґу, мали 
кращі показники розвитку. 
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