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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ З МЕТОЮ  

ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БДЖІЛ 

Разанова О.П., кандидат с.-г. наук, доцент 

 

У бджільництві практикується часткова заміна кормового меду цукровим 

сиропом для поповнення зимового запасу кормів. Переробка бджолами 

цукрового сиропу призводить до скорочення їх тривалості життя, знижується 

запас поживних речовин у тілі і холодостійкість. 

Ученими і практиками  проводяться дослідження щодо введення 

ефективних добавок до цукрового сиропу, що поліпшують розвиток бджолиних 

сімей і позитивно впливають на тривалість життя і результат зимівлі.  

Новим підходом у профілактиці і боротьбі із захворюваннями у може 

бути використання пробіотиків.  

Метою роботи було обґрунтувати можливість застосування  пробітика  

на основі аеробних спороутворюючих бактерій у бджільництві та вивчити його 

вплив на життєздатність бджіл.   

На першому етапі, з метою вивчення впливу пробіотичної кормової 

добавки біосевен на бджіл, ми досліджували тривалість життя бджіл в 

ентомологічних садках розміром 10x10 см. На другому − досліджували масу 

ректумів бджіл. Для цього сформували 2 групи, по 3 садки у кожній. Садки 

заселяли одноденними бджолами. У садок поміщали по 50 молодих бджіл і 

утримували їх в термостаті за температури 280С і вологості повітря 50-80%.  

Для годівлі бджіл у садки ставили одну пробірку з сиропом, другу – з 

водою.  Бджолам контрольної групи давали цукровий сироп (1:1), дослідної – 

до цукрового сиропу додавали досліджувану добавку біосевен, із розрахунку 2 

мг на 1 л сиропу. Кожен садок з бджолами отримував 2,0 мл корму і 1 мл води 

щодня. Також проводився облік кількості витраченого корму.  

Дослід тривав 36 діб – до загибелі більшої половини бджіл від початку 

досліду. В останню добу досліду у бджіл визначали калове навантаження, 



вимірювали вміст задньої  кишки. Бджоли почали гинути у садочках 

контрольної групи на 6 добу (2,7%), дослідної  − на 8 добу (0,7%). У першу декаду 

досліду загинуло  бджіл у 1-й групі 7,9%, 2-й – 1,7%. З кожним наступним днем 

кількість підмору збільшувалась в обох групах. Проте, у дослідній ця кількість була 

значно меншою, і  на 20 добу даний показник був на рівні 19,3% проти 46,3% у 

контролі.  На 30 добу у 1-й групі загинуло 70,5%, 2-й – 41,4% до кількості бджіл на 

початку досліду. 

Таблиця 1 

Збереженість бджіл в ентомологічних садках (n=150) 

Дні обліку, 

діб 

Кількість  живих бджіл, шт.  

група 

контрольна дослідна 

6 146,0±0,38  

8 143,1±0,87 149,1±1,21 

10 138,1±1,25 147,5±2,15 

12 131,5±2,48 144,8±1,84 

14 123,8±2,68 141,7±1,92 

16 110,7±4,01 136,2±2,04 

18 95,0±2,11 130,1±2,54 

20 80,5±1,98 121,0±2,03 

22 68,0±2,87 112,7±1,95 

24 60,9±4,07 102,2±4,11 

26 53,1±3,87 97,7±3,28 

28 49,6±2,15 93,5±3,34 

30 45,7±3,24 87,9±2,91 

32 40,4±1,84 82,0±1,04 

34 37,8±2,06 77,4±2,87 

36 31,4±2,01 72,7±4,18 

Загинуло 

бджіл, всього 

119 78 

 

Всього у контролі мертвих бджіл було найбільше – 79,3%, у досліді – 52,0%. 

Протягом досліду за результатами підрахунків у контролі загинуло на 27,3% 

більше бджіл. Найвища смертність виявлена у піддослідних групах контрольної 

групи у період із 16 по 22 добу, дослідної – з 18 по 24. 

На кінець досліду, на 36 добу, найкращі показники життєздатності  

виявлено у дослідній групі (на 27,6% вище), бджоли якої споживали 



пробіотичну добавку на основі молочнокислих бактерій (рис.1).  
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Рис. 1. Динаміка тривалості життя медоносних  бджіл, %  до початку 

досліду 

Результати отриманих досліджень свідчать про позитивний вплив 

молочнокислих бактерій на подовження тривалості життя бджіл. Проте, ще не 

визначені оптимальні дози введення пробіотичної добавки до сиропу та вплив 

на господарсько-корисні показники бджіл, і тому є необхідність у подальших 

дослідженнях.  

На наступному етапі досліджень нами  вивчено вплив пробіотичної 

добавки біосевен на наповненість задньої кишки  бджіл неперетравними 

рештками корму на кінець досліду. 

Найбільша маса ректумів виявлена у контрольній групі, де була у 

середньому на рівні 31,6 мг (табл. 2).  

Таблиця 2 

Калове навантаження ректумів бджіл, мг 

 
Показник 

Група сімей 

контрольна дослідна 



М±m 31,6±0,27 24,2±0,18 

lim 27-33 22-25 

Коефіцієнт мінливості 6,1 5,6 

 

У групі бджіл, які споживали сироп із молочнокислими бактеріями, 

кількість неперетравлених решток виявлена меншою і становила разом із 

ректумами 24,2 мг. Даний показник у дослідній групі був меншим порівняно з 

контролем на 7,4 мг, або 23,4%.  

Маса ректумів з неперетравленими рештками у бджіл контрольної групи 

знаходилась у діапазоні від 27 до 33 мг. При цьому коефіцієнт мінливості 

складав 6,1 проти 5,6 – у досліді. У дослідній групі калове навантаження було 

дещо меншим, у межах 22-25 мг. 
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