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Усі матеріали, розміщені у нашому виданні і на сайті, використані 
з відкритих інформаційних джерел або надіслані нашими

кореспондентами без переслідування комерційних інтересів.

Права на ці матеріали належать їх власникам, до журналу
включені винятково з ознайомлювальною метою

і не можуть використовуватися без дозволу їх авторів.
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Анотація. Встановлено вплив обезжиреного соєвого бо-
рошна та соєвого пептону за підгодівлі бджолиних сімей-вихо-
вательок у періодпідтримуючого медозбору на ефективність
вирощування бджолиних маток. Виявлено, що така підгодівля
підвищує кількість прийнятих на виховання личинок відповідно
на 6,0 та 15,1 % і вирощених бджолиних маток — на 4,5 та 24,5
%. Водночас  спостерігалось підвищення вибракуваних маточ-
ників на 2,2 % за підгодівлі обезжиреним соєвим борошном та
зниження на 43,1 % за використання соєвого пептону.

За використання в годівлі бджолиних сімей-виховательок
обезжиреного сойового борошна спостерігалось підвищення ма-
си неплідних маток на 1,1 %, а за соєвого пептону — на 3,7 %.

Ключові слова: бджолині сім’ї,  бджолині матки, обезжи-
рене соєве борошно, соєвий пептон, вирощення, сім’ї-вихова-
тельки.

Успіх галузі бджільництва залежить від низки чинників
серед яких одним із головних є утримання сильних

бджолиних сімей, які ефективно використовують взяток, ін-
тенсивніше запилюють нектаропилконоси, краще перезимо-
вують та менше хворіють, що позитивно позначається на
економічній ефективності виробництва продукції бджіль-
ництва.

Відомо, що сила бджолиних сімей та інтенсивність віднов-
лення бджіл в свою чергу залежить від продуктивності бджо-
линих маток, яку обчислюють за кількістю відкладених за
добу яєць. Доведено, що продуктивність бджолиних маток
залежить від їх маси, на яку впливає рівень забезпечення
кормом під час їх вирощування [3, 1].

Потреба у бджолиних матках створює необхідність у їх
постійному виведенні для оновлення старих маток, форму-
вання бджолосімей та бджоло пакетів, особливо це харак-
терно у весняний період.

Молоді бджолині матки мають ряд переваг. Зокрема,
бджолині сім’ї з молодими матками інтенсивніше нарощують
свою силу, що позитивно впливає на продуктивність та їх зи-

мівлю, а також знижує рійливість,  менше хворіють інфекцій-
ними захворюваннями.

Відомо два основних способи вирощування бджолиних
маток — природний і штучний. Широкого розповсюдження
на практиці набуває вирощування бджолиних маток штучним
способом, який має ряд переваг над природним, зокрема, ви-
рощення бджолиних маток лише від високопродуктивних
бджолиних сімей, і в бажаний для пасічника час, зниження
розповсюдження захворювань, усунення близькоспорідне-
ного парування тощо.

Високий рівень потреби у бджолиних матках спостеріга-
ється у весняний період з метою ефективного їх викори-
стання вже у першому сезоні. Зазвичай, у цей період
зустрічаються підтримуючі медозбори, які не дають змоги в
повному обсязі забезпечити бджіл кормом [2, 4, 5]. Тому ви-
никає необхідність у поповненні кормових запасів використо-
вуючи штучні замінники [3, 1].

Метою роботи було вивчення впливу підгодівлі
бджолиних сімей білковими замінниками на кількість
вирощених бджолиних маток та їх масу.

Вивчення впливу підгодівлі бджолиних сімей-вихова-
тельок частковими білковими замінниками на масу і кількість
вирощених бджолиних маток проводили в період підтри-
муючого медозбору пасіки ТОВ «Володимир» с. Шершні Тив-
рівського району Вінницької області.

Для дослідження підібрано бджолині сім’ї Української сте-
пової породи, яких утримували у вуликах-лежаках. Бджолині
сім’ї-виховательки були підібрані за принципом груп–анало-
гів, у гніздах яких була однакова кількість меду і перги від-
повідно по 10 і 1,8 кг, вироблених переважно з весняного
різнотрав’я.   

Бджолині сім’ї першої групи (контроль) були забезпечені
на період виховання личинок лише медом і пергою, другої
групи – додатково знежиреним соєвим борошном та третьої
– додатково соєвим пептоном згідно зі схемою 1.

Знежирене соєве борошно та соєвий пептон, перед зго-
довуванням зволожували цукровим сиропом та засипали в
комірки стільників.

Масу неплідних бджолиних маток визначали шляхом зва-
жування на електронних терезах .

Вирощування бджолиних маток проводили за загально-
прийнятою методикою у сім’ях-виховательках із яєць, взятих
від материнської сім’ї. 
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Результати досліджень за вивчення
ефективності використання білкових за-
мінників у годівлі бджіл за вирощення
бджолиних маток показали, що у конт-
рольній групі із 20-ти личинок прийнято
на виховання 66 %, із них вибракувано
16,6 %, а вирощено 83,3 %. У бджолиних
сім’ях дослідної групи,  яких підгодовували
обезжиреним соєвим борошном із 20-ти
личинок прийнято на виховання 70,0 % 
із них вибракувано 16,1 % та вирощено
82,1 %.

У бджолиних сім’ях другої дослідної
групи, яким згодовували соєвий пептон із
20-ти личинок прийнято на виховання 
76 % з них вибракувано 8,2 % та виро-
щено 90,1 %.

Тобто бджолині сім’ї-виховательки
контрольної групи, яких утримували без
підгодівлі, виростили 55 % бджолиних

маток, дослідної групи, яких підгодову-
вали знежиреним соєвим борошном виро-
стили 57,5 % бджолиних маток та за
підгодівлі соєвим пептоном 68,5 % бджо-
линих маток.

Виявлений певний вплив підгодівлі
бджолиних сімей-виховательок білковими
частковими замінниками і в розрізі піддос-
лідних груп. Так, бджолині сім’ї-вихова-
тельки за підгодівлі їх соєвим борошном
прийняли більше личинок на виховання
на 6,0 %, а за використання соєвого пеп-
тону на 15,1 % порівняно із аналогами
контрольної групи.

Кількість вибракуваних маточників у
бджолиних сім’ях-виховательках яким зго-
довували знежирене соєве борошно була
вища на 2,2 %, а за використання соєвого
пептону - нижча на 43,1 %, порівняно з їх
аналогами контрольної групи.
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Таблиця 2
Ефективність вирощування бджолиних маток за використання білкових замінників
Група Номер Поставлено Прийнято В серед- Вибракувано В серед- Вирощено В серед-
бджолиних бджолиних личинок на личинок на ньому маточників, ньому бджолиних ньому
сімей сімей виховання, шт. виховання, шт. по групах шт. по групах маток, шт. по групах

Контрольна 87 20 16 13,2 3 2,2 13 11,0
82 20 14 4 10
89 20 10 0 10
91 20 13 2 11

Дослідна – 1 93 20 15 14,0 3 2,2 12 11,5
94 20 14 2 12
92 20 14 2 12
85 20 13 2 10

Дослідна – 2 86 20 16 15,2 0 1,25 14 13,7
88 20 15 2 14
84 20 15 2 13
93 20 15 1 14

Таблиця 3
Маса плідних маток
Група бджо- Номер бджолиних Маса неплідних бджолиних маток

линих сімей сімей-виховательок в середньому в середньому
по сім’ях по групах

Контрольна 87 172 ±1,2 173,2
82 174±0,8
89 175±1,3
91 172±0,9

Дослідна – 1 93 177±1,4 175
94 174±1,2
92 173±1,1
85 176±1,0

Дослідна – 2 86 181±1,2 179
88 180±1,2
84 178±0,8
93 177±0,9

Таблиця 1
Схема досліджень
Група Номер Кількість Особливості годівлі
бджолиних бджолиних личинок, сімей- виховательок
сімей- сімей- поставлених
виховательок виховательок на виховання

Контрольна 87 20 Мед і перга з медоносів 
82 20 весняного різнотрав’я
89 20
91 20

Дослідна – 1 93 20 Мед і перга з весняного 
94 20 різнотрав’я + обезжирене 
92 20 соєве борошно – 50 г/добу
85 20

Дослідна – 2 86 20 Мед і перга з весняного 
88 20 різнотрав’я + соєвий 
84 20 пептон – 50 г/добу
93 20
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Водночас необхідно відмітити, що
бджолині сім’ї-виховательки першої і
другої дослідних груп виростили більше
бджолиних маток відповідно на  4,5   і
24,5 %, порівняно  з аналогами конт-
рольної групи.

Певний позитивний вплив підгодівлі
сімей-виховательок білковими замінни-
ками у період підтримуючого медозбору
виявлено і за масою неплідних бджоли-
них маток. Так, за підгодівлі бджіл зне-
жиреним соєвим борошном маса не-
плідних маток підвищилась на 1,1 %, а
за використання соєвого пептону - на
3,7 % порівняно з їх аналогами конт-
рольної групи. Вища ефективність підви-
щення маси маток спостерігалась на 2,3
% за використання соєвого пептону по-
рівняно з обезжиреним соєвим борош-
ном.

Тобто, за підгодівлі бджолиних
сімей-виховательок білковими частко-
вими замінниками спостерігається певне
підвищення ефективності вирощування
бджолиних маток. Зокрема, підвищення
прийняття личинок на виховання, збіль-
шення кількості вирощених бджолиних
маток та їх маси,а також зниження ви-
бракування маточників. Водночас, не-

обхідно відмітити вищу ефективність ви-
користання соєвого пептону, порівняно
із знежиреним соєвим борошном.

Висновки
1. Підгодівля бджолиних сімей-вихо-

вательок в період підтримуючого медоз-
бору обезжиреним соєвим борошном та
соєвим пептоном підвищує кількість при-
йнятих на виховання личинок відповідно
на 6,0 та 15,1 % і вирощених бджолиних
маток – на 4,5 та 24,5 %. Водночас спо-
стерігалось підвищення вибракуваних
маточників на 2,2 % за підгодівлі знежи-
реним соєвим борошном та зниження на
43,1 % за використання соєвого пеп-
тону.

2. За використання в годівлі бджоли-
них сімей-виховательок обезжиреного
соєвого борошна спостерігалось підви-
щення маси неплідних маток на 1,1 % за
соєвого пептону - на 3,7 %.
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