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Modern beekeeping is an important branch of agriculture in different countries of the world, in particular 
in Ukraine, which provides pollination of entomophilous crops, production of honey, wax and other 
beekeeping products for the needs of the population, food, medical, chemical and other industries. Infectious 
and non-contagious illnesses of bees and their breeding grounds, which cause significant losses to 
beekeeping, are the main obstacle to the development of the industry. Such illnesses also include varroosis, 
which is a global problem for beekeeping, as the invasion leads to a weakening and diminishing in the 
number of bee colonies, negative impact on the environment, lower yields of entomophilic crops and overall 
productivity of the industry as a whole. Scientists note that in recent years, the Varroa destructor parasite is 
one of the most dangerous pests of honeybees (Apis mellifera). The research was carried out on the basis of 
the Laboratory of Parasitology and Veterinary-Sanitary Expertise at the Poltava State Agrarian Academy 
and in the conditions of 424 individual peasant and farm farms of the Poltava region (Hrebinka, Lubny, 
Zinkiv, Kotelva, Novi Sanzhary, Orzhytsia, Pyriatyn, Poltava, Reshetylivka districts). According to the 
results of parasitological studies, it has been established that varroosis of honeybees are a common invasion 
in the territory of the studied region, the the average infection of bee colony is 48.71 % at fluctuations of 
indicators from 16.66 to 100.00 %. Moreover, 83.25 % of investigated farms were not well-versed with 
varroosis. It has been determined that varroosic invasion in honeybees in 61.34 % of cases occurs in 
association with other invasive diseases such as nosemosis, acaraposis and amebiasis. Varroosic 
monoinvasion is detected in 38.66 % of cases. Mixinvasions consisted of two- (51.88 %) and three-
component (9.46 %) associations of pathogens of invasion. Frequently diagnosed with varroosic-nosemosic 
invasion (78.46 %). Less commonly, there were varroosic-nosemosic-acaraposic (8.39 %), varroosic-
nosemosic-amebiasic (7.03 %), varroosic-acaraposic (5.21 %) and varroosic-amebiasic (0.91 %) invasions. 
The obtained results of research will increase the effectiveness of planning of medical and preventive 
measures in beekeeping. 
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ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

О. С. Назаренко, В. О. Євстаф’єва,  
Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна 

Сучасне бджільництво є важливою галуззю сільського господарства у різних країнах світу, зок-
рема в Україні, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, виробництво 
меду, воску та іншої продукції бджільництва для потреб населення, харчової, медичної, хімічної та 
інших галузей. На заваді розвитку галузі стоять заразні й незаразні хвороби бджіл та їх розплоду, 
які завдають значних збитків бджільництву. До таких хвороб належить і варооз, який є глобальною 
проблемою для бджільництва, тому що інвазія призводить до ослаблення і зменшення чисельності 
бджолосімей, негативного впливу на навколишнє середовище, зниження врожайності ентомофіль-
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них сільськогосподарських культур і загальної продуктивності галузі в цілому. Науковці зазначають, 
що впродовж останніх років паразит Varroa destructor є одним із самих небезпечних шкідників медо-
носних бджіл (Apis mellifera). Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах 424 од-
ноосібних селянських та фермерських господарств Полтавської області (Гребінківський, Лубенсь-
кий, Зіньківський, Котелевський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Ре-
шетилівський райони). За результатами паразитологічних досліджень встановлено, що варооз ме-
доносних бджіл є поширеною інвазією на території досліджуваного регіону, середня ураженість 
бджолосімей становить 48,71 % за коливань показників від 16,66 до 100,0 %. Причому 83,25 % дос-
ліджуваних господарств виявилися неблагополучними щодо вароозу. Визначено, що вароозна інвазія у 
медоносних бджіл у 61,34 % випадках перебігає в асоціації з іншими інвазійними хворобами, такими 
як: ноземоз, акарапоз та амебіаз. Вароозну моноінвазію встановлено у 38,66 % випадках. Мікстінва-
зії складалися з двох- (51,88 %) та трикомпонентних (9,46 %) асоціацій збудників інвазій. Частіше 
діагностували вароозно-ноземозну інвазію (78,46 %). Рідше встановлювали вароозно-ноземозно-
акарапозну (8,39 %), вароозно-ноземозно-амебіазну (7,03 %), вароозно-акарапозну (5,21 %) та вароо-
зно-амебіазну (0,91 %) інвазії. Отримані результати досліджень дозволять підвищити ефектив-
ність планування лікувальних та профілактичних заходів у бджільництві. 

Ключові слова: варооз, медоносні бджоли, поширення, мікстінвазії, показники інвазованості. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАРООЗА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

А. С. Назаренко, В. А. Евстафьева, 
Полтавская государственная аграрная академия, ул. Сковороды, 1/3, г. Полтава, 36003, Украина 

В статье представлены результаты исследований по изучению особенностей распространения 
возбудителя варооза медоносных пчел в условиях личных сельских и фермерских хозяйств на терри-
тории Полтавской области. Установлено, что средняя пораженность пчелосемей возбудителем 
варооза составляет 48,71 %, а минимальные и максимальные показатели колеблются в границах от 
16,66 до 100,00 %. Причем 83,25 % исследуемых хозяйств оказались неблагополучными по вароозу. 
Определено, что вароозная инвазия у медоносных пчел в 61,34 % случаев протекает в ассоциации с 
другими инвазионными болезнями, такими как: ноземоз, акарапоз и амебиаз. Вароозную моноинва-
зию диагностировали в 38,66 % случаях. Микстинвазии состояли из двух- (51,88 %) и трехкомпо-
нентных (9,46 %) ассоциаций возбудителей инвазий. Чаще выявляли вароозно-ноземозную инвазию 
(78,46 %). Реже устанавливали вароозно-ноземозно-акарапозную (8,39 %), вароозно-ноземозно-
амебиазную (7,03 %), вароозно-акарапозную (5,21 %) и вароозно-амебиазную (0,91 %) инвазии. 

Ключевые слова: варооз, медоносные пчелы, распространение, микстинвазии, показатели инва-
зированности. 

Вступ 
Сучасне бджільництво є важливою галуззю сільського господарства у різних країнах світу, зокре-

ма в Україні. Його значення не обмежується тільки виробництвом і отриманням прибутку від реалі-
зації меду та іншої продукції. У живій природі, завдяки запиленню ентомофільних рослин, медоносні 
бджоли стали важливим елементом підтримки встановлених багатосторонніх зв’язків у тваринному і 
рослинному світі. Запилення бджолами посівів і насаджень сільськогосподарських культур сприяє 
підвищенню їх врожайності. Зростає значення бджіл і як виробників специфічних продуктів – меду, 
воску, пилку, маточного молочка, прополісу тощо. Продукти бджільництва використовуються люди-
ною з найдавніших часів. Зокрема мед є легкозасвоюваним енергетичним продуктом харчування. Він 
складається в основному з простих цукрів (80–84 %) і води (16–20 %), також включає до 300 різних 
компонентів (ферменти, вітаміни, солі, бальзами тощо), які в сукупності з основною частиною визна-
чають його дієтичні і лікувальні властивості. Цей продукт широко використовується в кондитерсько-
му виробництві, в косметиці, для приготування медових напоїв. На основі застосування продуктів 
бджільництва та інших факторів позитивного впливу бджіл на людину сформувався цілий напрям в 
медицині – апітерапія, яка покликана координувати розробку і застосування методів оздоровлення 
населення з використанням бджіл і продуктів бджільництва [7, 11, 13, 19, 20, 21, 26]. 
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На заваді розвитку галузі стоять заразні й незаразні хвороби бджіл та їх розплоду, які завдають 
значних збитків бджільництву. До таких хвороб належить і варооз, який є глобальною проблемою 
для бджільництва, тому що інвазія призводить до ослаблення і зменшення чисельності бджолосімей, 
негативного впливу на навколишнє середовище, зниження врожайності ентомофільних сільськогос-
подарських культур і загальної продуктивності галузі в цілому. Науковці зазначають, що впродовж 
останніх років паразит Varroa destructor є одним із самих небезпечних шкідників медоносних бджіл 
(Apis mellifera) [6, 12, 16, 22, 24]. 

Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних авторів варооз зареєстровано у бджіл на території Ки-
таю, Японії, Індонезії, Америки, Німеччини, Африки, Австралії, Нової Зеландії, США, Туреччини, де 
екстенсивність інвазії сягає 80 % [15, 17, 18, 23, 25]. Згідно літературних даних, варооз медоносних 
бджіл на території України набув значного поширення. Так в нозологічному профілі заразних хвороб 
на території Житомирської області варооз становить 56 %, Рівненської – 72 %. В окремих регіонах 
Луганської області екстенсивність ураження бджіл збудником вароозу сягала 27,4±0,8 %. На терито-
рії Сумської області варооз діагностовано у 8,34–4,12 % пасік, Чернігівської області – 2,39 % [1, 2, 9]. 

Також науковцями доведено, що збудник V. destructor не тільки викликає патологічні зміни в ор-
ганізмі бджіл, але і сприяє поширенню інших захворювань, таких як: американський і європейський 
гнилець, вірусний параліч, вірус деформованого крила, ноземоз, аскароз тощо [8, 14, 27]. Тому актуа-
льним є дослідження особливостей поширення вароозу медоносних бджіл у різних географічно-
кліматичних регіонах України, що дозволить своєчасно та ефективно застосовувати сучасні заходи 
щодо боротьби та профілактики даної інвазії. 

У зв’язку з вищенаведеним метою наших досліджень було дослідити поширення вароозу медоно-
сних бджіл в умовах одноосібних селянських та фермерських господарств Полтавської області. Для 
досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: встановити показники інвазованості бджіл збу-
дником вароозу в умовах досліджуваного регіону; визначити особливості перебігу вароозу у складі 
інвазійних хвороб бджіл.  

Матеріали і методи досліджень 
Роботу виконували упродовж 2016−2018 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах 424 одноосібних селянських та 
фермерських господарств Полтавської області (Гребінківський, Лубенський, Зіньківський, Котелевський, 
Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський райони). 

З метою діагностики збудника вароозу проводили відбір підмору бджіл, який досліджували згідно мето-
дики за Пероуткою М. та ін. (1981) [10]. Для встановлення паразитування Nosema apis та Malpighamoeba 
mellificaе використовували методику гомогенізації черевець [3, 4], Acarapis woodi – методику гомогенізації 
грудей [5], отриманих від дорослих бджіл. Всього досліджено 1476 бджолосімей. 

Результати досліджень та їх обговорення 
За результатами проведених досліджень встановлено, що варооз медоносних бджіл є поширеною інвазі-

єю на території Полтавської області. Середня інвазованість бджолосімей становить 48,71 % (табл.). 
Поширення вароозу медоносних бджіл в умовах одноосібних селянських 

та фермерських господарств Полтавської області 

Район Досліджено 
бджолосімей 

Уражено  
бджолосімей 

Інвазованість бджолосімей 
% Min−max 

Гребінківський 125 53 42,40 25,00−100,00 
Зіньківський 209 119 56,94 33,33−100,00 
Котелевський 175 59 33,71 20,00−100,00 
Лубенський 328 199 60,67 20,00−100,00 
Новосанжарський 140 64 45,71 16,66−100,00 
Оржицький 105 38 36,19 25,00−100,00 
Пирятинський 157 68 43,31 20,00−100,00 
Полтавський 138 80 57,97 33,33−100,00 
Решетилівський 99 39 39,39 25,00−100,00 

Всього 1476 719 48,71 16,66−100,00 
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Так інвазованість бджолосімей за вароозу коливалася в межах від 16,66 до 100,00 % і залежно від 
досліджуваного району середні показники ураженості бджіл були максимальними у Лубенському (ЕІ 
– 60,67 %), Полтавському (57,97 %), Зіньківському (56,94 %) районах. У Гребінківському, Котелевсь-
кому, Новосанжарському, Оржицькому, Пирятинському та Решетилівському районах показники інва-
зованості бджолосімей не перевищували 45,71 %. 

Виявлено, що 83,25 % досліджуваних господарств Полтавської області виявилися неблагополуч-
ними щодо вароозу. Відсоток господарств, де виявляли збудника вароозу, був достатньо високим та 
коливався в межах від 67,35 до 95,96 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Відсоток неблагополучних одноосібних селянських та фермерських господарств на тери-

торії Полтавської області залежно від досліджуваного району 
 

Проведеними дослідженнями встановлено, що вароозна інвазія частіше перебігала у складі інвазійних 
хвороб бджіл – у 61,34 % випадків. Рідше діагностували вароозну моноінвазію – 38,66 % (рис. 2). 

9,46%

51,88%38,66%

61,34%

моноінвазія двокомпонентні трикомпонентні

 
Рис. 2. Особливості перебігу вароозу медоносних бджіл 
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Мікстінвазії складалися з двох- (51,88 %) та трикомпонентних (9,46 %) асоціацій збудників інвазій, а са-
ме: вароозу, ноземозу, акарапозу та амебіазу у різних комбінаціях. Причому найчастіше діагностували варо-
озно-ноземозну мікстінвазію – 78,46 % від загальної кількості інвазованих бджіл (рис. 3). 

0,91%5,21%7,03%

78,46%

8,39%

В+Н В+Н+Ак В+Н+Ам В+Ак В+Ам

 
Рис. 3. Варооз у складі інвазійних хвороб бджіл 

 
Рідше встановлювали асоціацію Varroa destructor, Nosema apis і Acarapis woodi (8,39 %), 

V. destructor, N. apis і M. mellificaе (7,03 %), V. destructor і  A. woodi (5,21 %), V. destructor і 
M. mellificaе (0,91 %). 

Згідно літературних даних, варооз медоносних бджіл на території окремих регіонів України у но-
зологічному профілі заразних хвороб може сягати 56 % (Житомирська область) та 72 % (Рівненська 
область) [1, 2]. Водночас за результатами власних досліджень середня інвазованість бджолосімей 
збудником вароозу на території Полтавської області становила 48,71 %, хоча в окремих господарст-
вах цей показник сягав 100,00 %. Водночас виявлено, що збудник вароозу частіше перебігає разом з 
ноземами (78,46 %), що підтверджується іншими авторами [8], які вказують на певний симбіоз цих 
збудників, чим і обумовлений їх асоціативний перебіг. 

 
Висновки 
Встановлено, що варооз є значно поширеною акарозною інвазією медоносних бджіл на території 

Полтавської області, де ураженість бджолосімей може сягати 100,00 % за середньої інвазованості 
48,71 %. Доведено, що варооз частіше (61,34 %) перебігає у складі дво- та трикомпонентних асоціацій 
збудників інвазійних хвороб бджіл (51,88 та 9,46 % відповідно). Найбільш поширеною виявилася 
двокомпонентна асоціація Varroa destructor та Nosema apis (78,46 %). Рідше діагностували мікстінва-
зії збудників вароозу, ноземозу, акарапозу та амебіазу у різних комбінаціях (від 0,91 до 8,39 %). 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчення ефектив-
ності сучасних лікарських засобів за вароозу медоносних бджіл. 
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