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The sustainable development of agriculture and improvement of food supply to the population is connect-

ed with solving the problem of increasing the efficiency of agricultural production at the level of the country, 

region, and enterprise. An integral part of it is the development of beekeeping, which is especially important 

in revealing its reserves of increasing the volumes of manufacturing its products and substantiating the ways 

of more rational using bees in various spheres of human activity. One of the reasons hindering the develop-

ment of beekeeping is invasion diseases, varroosis among them, the causal agent of which is Varroa destruc-

tor Anderson & Trueman, 2000 mole mite. The research was conducted in the Laboratory of the Department 

of Parasitology and Veterinary-Sanitary Expert Examination at Poltava State Agrarian Academy and on a 

private apiary of Hrebinka district, Poltava region. According to the results of the research it was found that 

varroasis invasion has a negative effect on the indices of honey bee (Apis mellifera L., 1758) life activity, as 

well as on preserving the whole bee family, especially during the preparation of bees for winter. With the 

invasion intensity of one V. destructor mite per bee, the life time of the infested bees was shorter than that of 

the insects uninfected with mites during the entire study period. Studying the dynamics of bee life time during 

the season showed a gradual decrease of this index in infested bees from May to September. Thus, in the 

spring, the life time decreased by 20.35 % (up to 19 days) as compared with uninfected bees. The death of 

bees was registered beginning from the 12th day of the experiment and up to the 27th day. In the summer pe-

riod, the life time of infested bees was 12.96 % shorter (up to 19 days) relative to the mite-free bees. The first 

cases of bee death were also established on the 12th day of the experiment, and on the 26th day 100 % of 

death cases were detected. During the autumn period, the life time of bees infected with mites was the short-

est (up to 16 days), which is 35.24 % less than in uninfected specimens. Bee deaths began to be detected 

from the 11th day, and 100 % of their deaths were registered on the 24th day of the experiment. 
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ВПЛИВ ВАРООЗНОЇ ІНВАЗІЇ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ МЕДОНОСНОЇ БДЖОЛИ APIS 
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Сталий розвиток сільського господарства й поліпшення постачання населення продовольством 
пов’язано з розв’язанням проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
на рівні країни, регіону, підприємства. Складовою її частиною є розвиток галузі бджільництва, яка 
має самостійне значення з погляду виявлення резервів збільшення обсягів виробництва його продукції 
й обґрунтування шляхів більш раціонального використання бджіл у різних сферах діяльності людини. 
Однією з причин, яка стримує розвиток бджільництва, є інвазійні хвороби, серед яких провідне місце 
займає варооз, збудником якого є гамазовий кліщ Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000. Дослі-
дження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експер-
тизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах приватної пасіки Гребінківського району 
Полтавської області. За результатами проведених досліджень виявлено, що вароозна інвазія нега-
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тивно впливає на показники життєдіяльності медоносної бджоли (Apis mellifera L., 1758), а також 

на збереження всієї бджолиної сім’ї, особливо в період підготовки бджіл до зими. У разі інтенсивно-
сті інвазії один кліщ V. destructor на особину, тривалість життя інвазованих бджіл була меншою, 
ніж у незаражених кліщем комах впродовж усього періоду дослідження. Вивчення динаміки трива-
лості життя бджіл протягом сезону показало поступове зниження цього показника в інвазованих 
бджіл з травня по вересень. У весняний період року тривалість життя скоротилася на 20,35 % (до 
19 діб) порівняно з незараженими бджолами. Загибель бджіл реєстрували, починаючи з 12 доби екс-
перименту і до 27 доби. У літній період року показник тривалості життя був нижчим у інвазованих 
бджіл на 12,96 % (до 19 діб) відносно вільних від кліща бджіл. Перші випадки загибелі бджіл встано-
влювали також на 12 добу експерименту, однак вже на 26 добу виявляли 100 % їх загибель. Упро-
довж осіннього періоду року показник тривалості життя заражених кліщем бджіл був найкорот-
шим (до 16 діб), що на 35,24 % менше, ніж у незаражених особин. Загибель бджіл починали виявляти 
з 11 доби, а 100 % їх загибель встановлено на 24 добу експерименту. 

Ключові слова: Varroa destructor, інвазія, медоносна бджола, тривалість життя бджіл. 
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В результате исследований доказано, что варооз негативно влияет на показатели жизнедея-
тельности медоносной пчелы (Apis mellifera L., 1758), а также на сохранение всей пчелиной семьи, 
особенно в период подготовки пчел к зиме. Изучение динамики продолжительности жизни пчел в 
течение сезона показало постепенное снижение этого показателя у зараженных пчел с мая по сен-
тябрь. Так, весной продолжительность жизни сократилась на 20,35 % (до 19 дней) по сравнению с 
незараженными пчелами. Летом показатель продолжительности жизни был ниже у инвазирован-
ных пчел на 12,96 % (до 19 дней) относительно свободных от клеща пчел. Осенью показатель про-
должительности жизни зараженных клещом пчел был коротким (до 16 дней), что на 35,24 % мень-
ше, чем у незараженных особей. 

Ключевые слова: Varroa destructor, инвазия, медоносная пчела, продолжительность жизни пчел. 
 

Вступ 

Сталий розвиток сільського господарства й поліпшення постачання населення продовольством 
пов’язано з розв’язанням проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на 
рівні країни, регіону, підприємства. Складовою її частиною є розвиток галузі бджільництва, яка має 
самостійне значення з погляду виявлення резервів збільшення обсягів виробництва його продукції і 
обґрунтування шляхів більш раціонального використання бджіл у різних сферах діяльності людини. 
Бджільництво є окремою галуззю, що утворює якісно однорідну групу господарських одиниць і хара-
ктеризується відповідними умовами виробництва в системі суспільного розподілу праці, а також ви-
конує певні функції у процесі відтворення. Основними видами продукції бджільництва є: мед, віск, 
прополіс, перга (пилок), маточне молочко, бджолина отрута тощо. Їхнє значення визначається висо-
кою цінністю одержуваної від бджіл продукції. Бджоли також використовуються в запиленні сільсь-
когосподарських культур відкритого та закритого ґрунту [1–5]. 

Однією з причин, яка стримує розвиток бджільництва, є інвазійні хвороби, серед яких провідне 
місце займає варооз, збудником якого є гамазовий кліщ Varroa destructor. Це вузькоспеціалізований 
паразит бджіл роду Apis, зокрема й медоносної бджоли (Apis mellifera L., 1758), який призводить до 
значних економічних збитків [6–10]. 

Відомо, що самки кліщів уражають бджолині сім’ї впродовж року та на всіх стадіях її розвитку, 
живляться гемолімфою бджіл, травмують їхній хітиновий покрив. Унаслідок цього бджолосім’ї за 
весняно-літній сезон слабшають, погано розвиваються і часто протягом осінньо-зимового періоду 
гинуть. Загибель бджолосімей від вароозу без проведення лікування може сягати 100 %. За даними 
багатьох авторів, патогенез вароозу залежить від ступеня інвазії та стану бджолиної сім’ї. Хворі 
бджолосім’ї зменшують здатність до запилення й медозбору, при цьому продуктивність може знижу-
ватися до 70 % [11–14]. 
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Повідомлення в науковій літературі свідчать про негативний вплив V. destructor на термін життя 
бджіл, унаслідок чого його тривалість може скорочуватися до 30 %. Також варооз може призводити 
до масової загибелі бджолосімей через їхнє ослаблення, особливо в період зимівлі [15–19]. 

Зважаючи на вищенаведене, метою наших досліджень було встановити вплив вароозної інвазії на 
тривалість життя медоносної бджоли. Для досягнення мети необхідно розв’язати наступні задачі: ви-
значити вплив збудника вароозу на тривалість життя медоносної бджоли; встановити показники три-
валості життя бджіл у різні періоди року.  

 

Матеріали і методи досліджень 

Роботу виконували упродовж 2018 року в умовах приватної пасіки Гребінківського району Полта-
вської області. Паразитологічні дослідження проводили на базі лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграр-
ної академії.  

З метою вивчення впливу V. destructor на тривалість життя бджіл у ентомологічні садки відбирали 
одноденних бджіл по 15 екз. у кожний садок. Було сформовано дослідну (інвазовані кліщем за ІІ – 

1 екз.) і контрольну (вільні від кліща) групи. Упродовж трьох місяців (з травня по вересень) спостері-
гали тривалість життя бджіл згідно з формулою [20]: 

N / )...( 321 nааааТж ++++= ,  

 

де Тж – тривалість життя бджіл; 
а1, а2, а3, аn – кількість живих бджіл після 1-ої, 2-ої, n-ої доби досліду;  
N – кількість бджіл на початку досліду. 
 

Результати досліджень та їх обговорення 

Експериментальне спостереження за показниками тривалості життя бджіл за наявності вароозної 
інвазії показало, що паразитування V. destructor негативно впливає на життєдіяльність медоносної 
бджоли, призводить до скорочення терміну її життя (рис. 1). 
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Рис. 1 Тривалість життя бджіл за наявності вароозу 

 

У травні тривалість життя скоротилася на 20,35 % (до 19 діб) порівняно з незараженими бджолами 
(до 23 діб). У липні показник тривалості життя був нижчим у інвазованих бджіл на 12,96 % (до 
19 діб) відносно вільних від кліща (до 22 діб). Упродовж вересня показник тривалості життя зараже-
них кліщем бджіл був найкоротшим (до 16 діб), що на 35,24 % менше, ніж у незаражених особин (до 
24 діб). 

Вивчення динаміки тривалості життя бджіл протягом сезону показало поступове зниження цього 
показника у інвазованих бджіл з травня по вересень. Протягом травня в дослідній групі інвазованих 
бджіл першу загибель однієї особини встановлено на 12 добу експерименту. Надалі наступна заги-
бель бджіл виявлена з 16 до 20 доби. По дві бджоли загинуло на 22 та 24 добу, ще одна – на 25 добу і 
на 27 добу реєстрували 100 % загибель бджіл. У контролі першу загибель однієї особини встановлю-
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вали на 18 добу експерименту. По дві бджоли загинуло на 21, 23 та 24 добу, по три – на 26 та 28 добу 
і вже на 29 добу 100 % бджіл гинуло. Причому в заражених бджіл тривалість життя була коротшою 
на 2 доби порівняно з контролем (рис. 2). 
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Рис. 2 Показники тривалості життя заражених V. destructor і неінвазованих  

бджіл упродовж травня 

 

Упродовж липня в досліді першу загибель однієї особини встановлено також на 12 добу експери-
менту. На 16, 19, 20, 22 та 24 добу гинуло по дві бджоли, а на 18 добу – одна особина. Надалі на 
26 добу виявляли 100 % загибель бджіл. У неінвазованих бджіл по одній особині загинуло на 17, 18, 
21, 27 та 29 добу експерименту. По дві бджоли загинуло на 19, 23, 25, 26 та 28 доби, і 100 % загиблих 
бджіл встановлено на 29 добу. Водночас у досліді тривалість життя у бджіл була коротшою на 3 доби 
порівняно з контролем (рис. 3). 
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Рис. 3. Показники тривалості життя заражених V. destructor і неінвазованих  

бджіл упродовж липня 

 

Упродовж вересня в заражених бджіл першу загибель однієї особини встановлено раніше, ніж у 
попередні місяці – на 11 добу експерименту. Надалі на 13, 16, 20, 22 та 24 добу гинуло по одній 
бджолі, а протягом 17–19 діб – по дві особини. Тільки на 14 добу експерименту зареєстровано заги-
бель трьох бджіл. Відзначено, що 100 % загибель бджіл у досліді наступала на 24 добу. У контролі 
тривалість життя бджіл була значно довшою (на 7 діб) порівняно з дослідною групою. По одній осо-
бині загинуло впродовж 19–20, 22–24, 30–31 діб та на 28 добу експерименту. По дві особини загину-
ло на 27 та 29 добу, три – на 26 добу. Повну загибель бджіл встановлено на 31 добу (рис. 4). 
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Рис. 4 Показники тривалості життя заражених V. destructor і неінвазованих  

бджіл упродовж вересня 

 

Визначення тривалості життя бджіл є важливим показником життєздатності бджолиної сім’ї як ці-
лісної біологічної одиниці, що є основою її успішного розвитку. Відомо, що на тривалість життя 
бджіл впливає багато факторів, зокрема й інфекційні та інвазійні захворювання, з останніх – най-
більш розповсюджена в усіх країнах світу хвороба – варооз [8, 21]. За результатами проведених дос-
ліджень встановлено, що паразитування кліщів V. destructor негативно впливає на тривалість життя 
інвазованих бджіл, скорочуючи її до 35,24 %. З’ясовано, що впродовж травня-вересня цей показник 
коливався і був найкоротшим у вересні – до 16 діб порівняно з неінвазованими бджолами (24 доби). 
Отримані дані узгоджуються з результатами окремих авторів, які виявляли скорочення тривалості 
життя бджіл, інвазованих кліщем. Причому науковці вказують, що збільшення екстенсивності інвазії 
у вересні до 15,61 % призводить до зниження тривалості життя інвазованих бджіл на 30,4 % [15]. 

 

Висновки 

Експериментально доведено, що варооз негативно впливає на показники тривалості життя медо-
носної бджоли. У разі інтенсивності інвазії один кліщ V. destructor на особину, тривалість життя інва-
зованих бджіл скорочувалася на 12,96–35,24 %. Динаміка показників життєздатності бджіл протягом 
весняно-осіннього періоду року вказує на поступове зниження тривалості життя в інвазованих бджіл 
з травня по вересень, що негативно впливає на збереження всієї бджолиної сім’ї, особливо в період 
підготовки їх до зимівлі.  

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчення впливу 
Varroa destructor на стан жирового тіла медоносної бджоли. 
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