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ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЛКОВОЇ ПІДГОДІВЛІ 
БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ЗА НАРОЩУВАННЯ ЇХ
СИЛИ ДО ЗАПИЛЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ

Разанов С.Ф.1, Недашківський В.М.2, 
Гуцол Г.В.1, Мельник В.О.1

1 Вінницький національний аграрний університет
2 Білоцерківський національний аграрний університет 

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Запилення ентомофільних сіль-
ськогосподарських культур комахами, зокрема 
медоносними бджолами, відіграє важливу роль 
у збереженні біорізноманіття планети. Відо-
мо, що завдяки перехресному запиленню ен-
томофільних культур комахами на нашій пла-
неті збереглося приблизно 1/3 земної флори. 
Крім того, це суттєво покращує якість плодів 
і насіння. Запилення комахами ентомофільних 

рослин корисне і в екологічному сенсі. Зокре-
ма, запилення бджолами ентомофільних куль-
тур підвищує їх урожайність у середньому на 
30 %, а в окремих випадках удвічі, чим знижує 
обсяги використання мінеральних добрив, які є 
джерелом забруднення ґрунтів.

Відомо, що потреба у бджолиних сім’ях для 
запилення залежить від ботанічного походжен-
ня рослин, і може коливатися від 0,3 до 9 сімей 
на 1 га. Найменша потреба бджолиних сімей 

Вивчено вплив ранньовесняного стимулювання розвитку бджолиних сі-
мей білковими частковими замінниками (знежирене соєве борошно та соє-
вий пептон) на ефективність запилення озимого ріпаку.

Перехресне запилення в еволюції рослинного світу стало домінуючим, 
адже близько  80 % рослинності потребує його застосування. Розрізняють 
два види перехресного запилення рослин: у межах однієї рослин (гейтоно-
гамія) і в межах декількох рослин (ксеногамія). Перенесення пилку в межах 
однієї квітки чи декількох відбувається за допомогою вітру, води, птахів та 
комах. Однак найбільшого поширення набуло комахозапилення до 4/5 від 
загальної кількості рослин, які потребують запилення. Установлено, що ли-
ше за високої організації запилення ентомофільних сільськогосподарських 
культур можна досягти максимального ефекту.

Інтенсивність розвитку бджолиних сімей залежить від віку бджолиних 
маток, якості бджолиного гнізда, температури повітря та від наявності в їх 
гніздах вуглеводного та білкового кормів.  У ранньовесняний період бджоли 
не завжди можуть забезпечити себе вуглеводним та білковим кормом, що 
знижує вирощування розплоду та затримує нарощування бджіл до початку 
запилення весняних сільськогосподарських медоносних рослин.

Ефективність запилення бджолами ентомофільних культур залежить 
від багатьох чинників, зокрема від сили бджолиних сімей, відстані від дже-
рела медозбору, температури та вологості повітря.

Отже, виникає потреба у поповненні кормових запасів у ранньовесня-
ний період з метою стимулювання швидкого нарощування бджіл.

Виявлено, що стимулювання нарощування бджіл у бджолиних сім’ях 
частковими білковими замінниками квіткового пилку у ранньовесняний пе-
ріод сприяє підвищенню їх сили від 6,6 до 16,6 %  та кількості зібраного 
пилку з озимого ріпаку – від 12,3 до 34,1 %, що свідчить про вищу інтенсив-
ність запилення цієї культури.

Ключові слова: бджолині сім’ї, озимий ріпак, соєве борошно, соєвий 
пептон,сила бджолиних сімей, запилення, розвиток.
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для запилення ентомофільних сільськогоспо-
дарських культур у суниці, кавунів, огірків, гар-
бузів, гірчиці та соняшнику (від 0,3 до 0,5), тим-
часом найвища (від 4 до 9 сімей) –  в еспарцету, 
люцерни посівної та конюшини червоної [1,2].

Потребу в бджолиних сім’ях для запилення 
1 га певної культури визначають із розрахунку 
на середню їх силу. Бджолині сім’ї середньої 
сили у весняний період займають 6–7 вуличок 
[12, 14].

Не завжди вдається наростити відповідну 
кількість бджіл у бджолиних сім’ях до початку 
запилення ентомофільних сільськогосподар-
ських рослин, особливо у період цвітіння вес-
няних медоносів озимого ріпаку та саду, коли 
вже з третьої декади виникає необхідність у 
запиленні [15, 10].

Нині бджолині сім’ї не завжди мають до-
статню кількість бджіл, переважно через неза-
довільну зимівлю, на яку впливають пізні медо-
збори з соняшнику, хвороби (вароатоз бджіл), 
неякісні кормові запаси та інші чинники [5].

Важливим показником є сила бджолиних 
сімей (кількість у гніздах вуличок, зайнятих 
бджолами), наслідків якої неможливо уникну-
ти, адже недостатня кількість бджіл не може 
провести ефективне запилення [12]. За таких 
умов виникає потреба у швидкому весняному 
нарощуванні сили бджолиних сімей до періоду 
проведення запилення [3, 6].

За даними досліджень Т. Окумура,  для част-
кового замінника бджолиного корму можна ви-
користовувати хлорелу. Бджолині сім’ї, які вжи-
вали цей замінник, не знижували вигодовування 
личинок у порівнянні з контрольною групою. 
Дані досліджень щодо використання хлорели 
як часткового замінника білкового бджолино-
го корму свідчать, що її можна з успіхом вико-
ристовувати в племінних і товарних пасіках.

Бджоли добре споживають пшеничне та 
вівсяне борошно. Підгодівля бджолосімей ци-
ми частковими замінниками білкового корму 
зумовлює збільшення вирощення бджолами 
личинок. Завдяки заміні 20 % води в цукрово-
му сиропі молоком є можливість удвічі збіль-
шити вміст білка в приготовленому кормі. Та-
кий сироп бджоли добре використовують для 
вирощення розплоду у безвзятковий період.

Позитивні дані отримують за підгодівлі 
бджіл у безвзятковий період Бельжесвільським 
замінником, до складу якого входить молочний 
альбумін і дріжджі. Із даних досліджень що-
до вивчення цього замінника видно, що він є 
добрим гарантом росту і розвитку бджолиної 
сім’ї у безвзятковий період.

Соєве борошно як частковий замінник біл-
кового корму згодовують разом з бджолиним 

обніжжям у процентному співвідношенні 75 
і 25 %. Гарні результати отримують за згодо-
вування цього замінника у вигляді тістоподіб-
ної маси. Єфективною є підгодівля бджолиних 
сімей кормовою добавкою, яка складається з 
трьох частин знежиреного соєвого борошна, од-
нієї частини сухого молока та сухих дріжджів.

Для поповнення вуглеводного корму бджо-
лам застосовують також як часткові замінники 
березовий і кленовий сік. Сік берези містить 
0,43–1,13 %, а клена – до 2,5 % цукру, який не 
кристалізується. Березовий і кленовий соки 
можна згодовувати бджолам у свіжому вигля-
ді. Для того, щоб бджоли краще збирали сік із 
годівниці, його потрібно випарувати до вміс-
ту в ньому цукру 20–25 %. Підгодівля бджіл 
ранньою весною згущеним березовим та кле-
новим соком прискорює вирощення розплоду. 
Крім березового та кленового соку, для частко-
вої заміни квіткового вуглеводного корму вико-
ристовують крохмальну патоку, сік цукрового 
сорго, винограду і кавуновий сік.

У випадку, коли навесні в бджолиному гніз-
ді закінчився корм, а в природі відсутні квітучі 
рослини, бджолам згодовують щербет. Особли-
во ефективна така підгодівля в холодну погоду, 
коли бджоли не можуть переміщатися по стіль-
никах. 

Дані літератури доводять, що обмеже-
не надходження білкового корму в бджолину 
сім’ю негативно відображається на її життєді-
яльності.  У такому разі доцільно використо-
вувати його замінники. Добрим замінником 
білкового бджолиного корму є сухі дріжджі. За 
даними Г.Ф.Таранова, сухими дріжджами мож-
на замінити 50 % бджолиного обніжжя. 

Дефіцит білкового корму в бджолиних 
сім’ях, які розміщені в теплиці, ліквідовують 
згодовуванням їм спеціального канді. До складу 
канді входить мед, цукрова пудра, шрот кукуру-
дзяних зародків, шрот соєвий та синтетичні амі-
нокислоти і вітамін В

12
. Підгодівля бджіл цим 

замінником сприяє прискореному росту бджо-
лосімей та підвищенню їх продуктивності [3].

У безвзятковий період використовують за-
мінник білкового корму бджіл, який складаєть-
ся зі знежиреного молока. Згодовування цього 
часткового замінника бджолиним сім’ям при-
скорює їх розвиток та підвищує медопродук-
тивність [14].

Метою дослідження було вивчення ефек-
тивності нарощування бджіл до запилення ріпа-
ку озимого за поповнення запасів білкового кор-
му у бджолосім’ях його штучними замінниками.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили в умовах пасіки «СТОВ 
Володимир» с. Шершні Тиврівського району 
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Вінницької області впродовж 2019 року. Бджо-
лині сім’ї української степової породи було пі-
дібрано за  принципом груп-аналогів та утри-
мували їх у вуликах-лежаках.

Підбір бджолиних сімей дослідних груп 
здійснювали з урахуванням породи, кількості 
вуличок, зайнятих бджолами, системи вуликів, 
за кількістю вуглеводного та білкового корму, 
розплоду у гніздах та віку маток.

Породу бджіл визначали за екстер’єрними 
(довжина хоботка, кубітальний індекс, ширина 
третього тергіту та дискоїдальне зміщення) та 
біологічними (печатка меду, колір бджіл, агре-
сивність, реакція на дим) показниками.

Бджолині сім’ї дослідних груп були забез-
печені одновіковими матками, вирощеними в 
одній материнській сім’ї, тобто мали однакове 
походження. 

Силу бджолиних сімей визначали за кількі-
стю вуличок (простір між двома стільниками), 
зайнятих бджолами. 

Кількість вуглеводного та білкового корму 
визначали зважуванням на пружинних вагах. 
Усі бджолині сім’ї були забезпечені однаковою 
кількістю корму як вуглеводного, так і білково-
го – по 12 і 1,4 кг відповідно. Програму дослі-
джень наведено на рисунку 1.

Підгодівлю бджолиних сімей білковими 
замінниками проводили впродовж 10 діб після 

очисного обльоту бджіл, до періоду постійного 
надходження квіткового пилку з весняних ме-
доносів.  Білкові замінники – соєве знежирене 
борошно та соєвий пептон, зволожений цукро-
вим сиропом, засипали у комірки стільників по 
70 г на добу. 

Підгодівлю бджіл проводили згідно зі схе-
мою, наведеною в таблиці 1. Бджолиним сім’ям 
контрольної групи білкових замінників не зго-
довували, їх забезпечили медом і пергою ми-
нулорічного сезону. Бджолиним сім’ям другої 
групи згодовували знежирене соєве борошно, 
третьої – знежирене соєве борошно та соєвий 
пептон у співвідношенні 50:50, четвертій групі 
– соєвий пептон.

Підрахунок вирощеного розплоду за підго-
дівлі бджіл білковими замінниками проводили 
за рахунок рамки сітки через кожні 12 діб, силу 
бджолиних сімей визначали шляхом підрахун-
ку вуличок, зайнятих бджолами. Ефективність 
запилення ріпаку озимого визначали за підра-
хунком маси пилку, принесеного бджолами з 
цієї культури.

Квітковий пилок (бджолине обніжжя) від-
бирали від бджолиних сімей пилковловлюва-
чами за способом В.П. Поліщука. Визначення 
ботанічного походження квіткового пилку про-
водили за кольором та морфологічними показ-
никами.

Рис.1. Етапи вивчення впливу білкової підгодівлі бджолиних сімей 
на ефективність виробництва квіткового пилку з ріпаку озимого.

Таблиця 1 – Схема досліджень.

Групи бджоли-
них сімей

Кількість 
бджолиних 

сімей у 
групі

Особливості підгодівлі

Особливості підрахунку 
сили бджолиних сімей

На початку прове-
дення підгодівлі

Перед початком 
цвітіння

І контрольна 4 Без підгодівлі 20.03.19 р. 25.04.19

ІІ дослідна 4 Знежирене соєве борошно 20.03.19 р. 25.04.19

ІІІ дослідна 4 Знежирене соєве борошно та соєвий пептон 20.03.19 р. 25.04.19

IV дослідна 4 Соєвий  пептон 20.03.19 р. 25.04.19
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Результати дослідження та їх обгово-
рення. Дані досліджень (табл.2) доводять, що 
ранньовесняна підгодівля бджіл білковими 
замінниками позитивно позначилася на виро-
щуванні бджолиними сім’ями розплоду та їх 
силі. Так, на першу дату підрахунку кількість 
вирощеного бджолиними сім’ями розплоду 
підвищилась у другій групі на 11,7 %, третій 
– на 35,5 та четвертій – на 66,6 % порівняно 
з аналогами контрольних груп. На другу дату 
підрахунку кількість запечатаного розплоду 
зросла у бджолиних сім’ях другої групи на 31,8 

%, третьої – на 45,5 та четвертої –на 61,5 % по-
рівняно з контролем. На третю дату підрахунку 
кількість запечатаного розплоду підвищилась 
у бджолиних сім’ях другої групи на 15,7 %, 
третьої – на 26,2  та четвертої – на 38,0 % по-
рівняно з аналогами контрольної групи.

Найвищу ефективність вирощування бджо-
линими сім’ями розплоду було виявлено у чет-
вертій групі за підгодівлі бджіл соєвим пептоном.

Зокрема, за підгодівлі соєвим пептоном ін-
тенсивність вирощення розплоду зросла на 22 
% у порівнянні з підгодівлею знежиреним соє-
вим борошном, на 11 % і сумішшю знежирено-
го соєвого борошна та соєвого пептону. 

Позитивно вплинуло стимулювання бджо-
линих сімей білковою підгодівлею (табл. 3) і на 

їх силу (кількість вуличок зайнятих бджолами). 
Зокрема, сила бджолиних сімей перед почат-
ком запилення озимого ріпаку була вища у ІІ, 
ІІІ та IV дослідних групах відповідно на 6,6 %, 
20 і 26 % порівняно з їх  аналогами контроль-
ної групи, яких утримували без підгодівлі.

Одним із способів оцінювання інтенсив-
ності запилення бджолами ентомофільних 
культур є визначення маси зібраного з суцвіття 
квіткового пилку (бджолиного обніжжя).

Відомо, що потреба бджіл у квітковому кор-
мі (квітковому пилку) залежить від кількості 

розплоду в гніздах бджолиних сімей та їх сили. 
Підвищення вирощення бджолиних сімей роз-
плоду та кількості в них бджіл унаслідок ран-
ньовесняної їх підгодівлі частковими білковими 
замінниками квіткового пилку може вплинути 
на інтенсивність запилення озимого ріпаку.

Дані досліджень (табл. 4) доводять, що за 
період цвітіння ріпаку озимого бджолині сім’ї 
другої групи виробили більше бджолиного  об-
ніжжя з пилку цього медоносу на 12,3 %, тре-
тьої – на 26,5 та четвертої – на 41,1 % порівня-
но з їх аналогами контрольної групи.

Відмічено певну залежність інтенсивності 
вирощування розплоду за весняного стимулю-
вання бджолиних сімей білковою підгодівлею 
і одержаного з ріпаку озимого квіткового пил-

Таблиця 2 – Вплив білкової підгодівлі бджолиних сімей на інтенсивність вирощення розплоду, см2 

 Групи бджолиних сімей
Вирощено розплоду в середньому по групі на

20.03 01.04 13.04 25.04 За обліковий період

І контрольна 978 1017 2071 3750 1954

ІІ дослідна 961 1137 2730 4342 2292

ІІІ дослідна 950 1379 3015 4735 2519

IV дослідна 972 1695 3345 5178 2797

Таблиця 3 – Вплив білкової підгодівлі на інтенсивність нарощування бджіл

Групи бджолиних сімей
Кількість вуличок бджіл зайнятих бджолами, шт.

На початку підгодівлі По закінченні підгодівлі ± до контролю, %

І контрольна 5,5 7,5 -

ІІ дослідна 5,5 8,0 6,6

ІІІ дослідна 5,5 9,0 20

IV дослідна 5,5 9,5 26

Таблиця 4 – Зібрано бджолиними сім’ями квіткового пилку з озимого ріпаку, г

Групи бджолиних сімей
Кількість бджоли-
них сімей у групі, 

шт.

Відібрано квіткового пилку бджолиними 
сім’ями

У середньому 
по групі

І  контрольна 4 473 572 562 507 528,5

ІІ  дослідна 4 507 634 601 534 594,0

ІІІ дослідна 4 770 704 632 570 669

ІV  дослідна 4 807 774 666 590 709
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ку. Так, із підвищенням кількості розплоду в 
бджолиних сім’ях у ІІ групі на 17,3 %, ІІІ – на 
28,9 та ІV – на 43,1 %, кількість відібраного 
бджолами обніжжя збільшилась відповідно на 
12,3 %, 26,5 та 41,1 %.

Отже, стимулювання ранньовесняного наро-
щування  бджолиних сімей позитивно вплинуло 
на збір квіткового пилку з ріпаку озимого, що 
свідчить про вищу його ефективність запилення.

Висновки. За даними досліджень встанов-
лено, що стимулювання розвитку бджолиних 
сімей частковими замінниками білкового кор-
му у ранньовесняний період сприяє збільшен-
ню чисельності в сім’ях бджіл та підвищенню 
ефективності запилення озимого ріпаку.

Отже, для ефективнішого використання 
бджолами запилення озимого ріпаку необхід-
но стимулювати інтенсивність нарощування 
бджолиних сімей поповненням їх кормових за-
пасів штучними білковими замінниками: зне-
жиреним соєвим борошном і соєвим пептоном.
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Эффективность белковой подкормки пчелиных 
семей при наращивании их силы до опыления озимо-
го рапса

Разанов С.Ф., Недашкивский В.М., Гуцол Г.В., 
Мельник В.О.

Изучено влияние ранневесеннего стимулирования 
развития пчелиных семей белковыми частичными заме-
нителями (обезжиренная соевая мука и соевый пептон) 
на эффективность опыления озимого рапса.

Перекрестное опыление в эволюции растительного 
мира стало доминирующим, ведь около 80 % раститель-
ности требует его применения. Различают два вида пе-
рекрестного опыления растений: в пределах одного ра-
стения (гейтоногамия) и в пределах нескольких растений 
(ксеногамия). Перенос пыльцы в пределах одного цветка 
или нескольких происходит с помощью ветра, воды, птиц 
и насекомых. Однако наибольшее распространение по-
лучило энтомофильное опыление растений до 4/5 от об-
щего количества растений, которые нуждаются в опыле-
нии. Установлено, что только при высокой организации 
опыления энтомофильных сельскохозяйственных куль-
тур можно достичь максимального эффекта.

Интенсивность развития пчелиных семей зависит 
от: возраста пчелиных маток, качества пчелиного гнезда, 
температуры воздуха и от наличия в их гнездах углевод-
ного и белкового кормов. В ранневесенний период пчелы 
не всегда могуто беспечить себя углеводным и белковым 
кормом, снижается выращивание расплода и задержи-
вается наращивание пчел к началу опыления весенних 
сельскохозяйственных медоносных растений.

Эффективность опыления пчелами энтомофильных 
культур зависит от многих факторов, в частности от си-
лы пчелиных семей, расстояния от источника медосбора, 
температуры и влажности воздуха.

Следовательно, возникает потребность в пополне-
нии кормовых запасов в ранневесенний период с целью 
стимулирования быстрого наращивания пчел.

Обнаружено, что стимулирование наращивания пчел 
в пчелиных семьях частичными белковыми заменителя-
ми цветочной пыльцы в ранневесенний период способ-
ствует повышению их силы от 6,6 до 16,6 % и количества 
собранной пыльцы с озимого рапса – от 12,3 до 34,1 %, 
что свидетельствует о высокой интенсивности опыления 
этой культуры.

Ключевые слова: пчелиные семьи, озимый рапс, со-
евая мука, соевый пептон, сила пчелиных семей, опыле-
ние, развитие.

The effi  cien cy of bee families feeding by protein with 
increasing their forces before pollination of winter raps

Razanov S., Nedashkivskyi V., Hutsol G., Melnyk V.
The eff ect of early-spring stimulation of bee families 

on protein partial substitutes (low-fat soy bean meal and soy 
peptone) on the eff ectiveness of winter rapeseed pollination 
has been studied.

Cross-pollination in the evolution of the fl ora has be-
come dominant, because about 80 % of vegetation requires 
its application. There are two types of cross-pollination 
of plants: within one plant (geetonogamy) and within sev-
eral plants (xenogamy). The transfer of pollen within one 
fl ower or several occurs by wind, water, birds and insects. 
However, the most widespread was insect pollination, which 
amounts 4/5 of the total number of plants that are needed to 
be pollinated. It is established that only with high organiza-
tion of pollination of entomophilous crops it is possible to 
achieve the maximum eff ect.

The intensity of development of bee families depends on: 
the age of the queen bee, the quality of the bee nest, the tem-
perature of the air and the presence of carbohydrate and protein 
feed in their nests. In the early spring, bees may not always 
provide themselves with carbohydrate and protein feed, which 
reduces breeding and delaying bee growth until the beginning 
of pollination of spring agricultural honey plants.

The eff ectiveness of entomophilic bee pollination depends 
on many factors, including the forces of the bee families, the 
distance from the source of honey, temperature and humidity.

Therefore, there is a need to replenish feed stocks in ear-
ly spring in order to stimulate rapid growth of bees.

It has been found that stimulation of bee growth in bee 
families by partial protein substitutes of pollen in early spring 
helps to increase their strength from 6.6 % to 16.6 % and the 
amount of pollen collected from winter rape from 12.3% to 
34.1% indicating a higher intensity of pollination of this crop.

Key words: bee families, winter rapeseed, soy fl our, soy 
peptone, forces of the bee families, pollination, development.
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