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Мета. дослідити можливість оздоровлення бджіл за нозематозу біологічно 
активними речовинами рослинного походження порівняно з найпоширені-
шими протинозематозними препаратами на основі антибіотиків. Методи. 
дослід проведено на літній генерації одновікових льотних бджіл з штучним 
зараженням nosema sp. (5·104 спор на бджолу). досліджувані речовини зго-
довували на 11- та 18-й день з моменту зараження. Результати. Визначено 
вплив згодовування препарату КАС-81 і його складників, а також фумагіліну 
та ноземату на динаміку відмирання хворих на нозематоз бджіл і ступінь їх 
зараження спорами nosema sp. за лабораторних умов. Висновки. згодову-
вання рослинного препарату КАС-81 і його складників, а також препаратів 
на основі антибіотиків (фумагіліну і ноземату) уповільнює відмирання зара-
жених спорами nosema sp. бджіл порівняно з таким на контролі, де зараже-
них бджіл не лікували до кінця їх природного відмирання. Найефективнішим 
серед досліджених речовин виявився препарат КАС-81.

Ключові слова: нозематоз, Nosema apis, Nosema ceranae, біологічно активні речовини,  
КАС-81, бруньки сосни, полин гіркий, динаміка відмирання, лікування.

Нозематоз — захворювання медоносних 
бджіл, що завдає істотних економічних 
збитків бджільництву, поширений на всіх 
континентах, де розмножують бджіл. Досить 
поширеним і шкодочинним є нозематоз 
на пасіках в Україні. Його збудниками є 
Nosema apis [1 – 3] та Nosema ceranae [4, 
5] — облігатні внутрішньоклітинні паразити. 

Для лікування та профілактики нозема-
тозу у бджільництві традиційно використо-
вували, а в ряді країн використовують 
і донині антибіотики на основі продуктів жит-
тєдіяльності гриба Aspergillus fumigatus F.  

це препарат як фумагілін і його аналоги 
(фумагілін-ДцГ, фумагілін-Б та ін.), які ще 
використовують у США, Канаді, країнах 
Латинської Америки. їх можна придбати че-
рез інтернет також бджолярам і в Україні. 
Однак в Україні та країнах СНД проти но-
зематозу нині найчастіше використовують 
препарати, діючими речовинами яких є 
окситетрациклін і метронідазол (ноземат, 
ноземацид, нозетом та ін.), які рекоменду-
ються для згодовування разом з кормом 
навесні, і рідше (для профілактики захво-
рювання) — восени. 
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Через високий кумулятивний ефект 
і негативну побічну дію (зниження імуніте-
ту у тварин і людей, виникнення стійких 
штамів патогенних мікроорганізмів) анти-
біотики та препарати хімічної природи нині 
використовують у бджільництві дуже обме-
жено. Країни Європи — основні імпортери 
українського меду заборонили використан-
ня антибіотиків, сульфаніламідів та інших 
препаратів для оздоровлення та лікування 
бджіл від захворювань (3/01/081 рішення 
ЄС від 4.02.2002 р.). Нині це є величезною 
проблемою для країн, що експортують мед 
в Європу. Відомо, що мед з України часто 
бракують через наявність у ньому антибіо-
тиків, сульфаніламідів, нітрофуранів [6].

З огляду на те, що антибіотики забороне-
ні для використання у бджільництві в євро-
пейських країнах, актуальним є експеримен-
тальне підтвердження можливості повної 
відмови від антибіотиків для оздоровлення 
бджіл за нозематозу та заміни їх на препа-
рати біологічного походження.

Мета досліджень — дослідити можли-
вість оздоровлення бджіл за нозематозу 
екологічно-безпечними засобами рослин-
ного походження.

Завдання: порівняти вплив згодовування 
біологічно активних речовин (БАР) рослин-
ного походження (рослинного препарату 
КАС-81 (0,35%) і його складників — витяжок 
з бруньок сосни Pinus sylvestris L. (0,0175%) 

Вплив препаратів на рослинній основі та антибіотиків на загибель здорових і хворих на но-
зематоз бджіл (m±m, n=3)

Варіант досліду
Загибель на добу обліку,%

11 22 35 49 56 63 71 78 85 91

Бджоли без 
зараження та 
без лікування 
препаратами, 
умовно здорові 
(контроль)

0 1,3±
±0,67

2,7±
±0,67

12,7±
±0,67

18,7±
±2,91

38,7±
±0,67

56±
±2,31

71,3±
±5,21

77,3±
±5,21

87,3±
±4,06

Бджоли із 
зараженням 
і без лікування 
препаратами, 
хворі (контроль)

10±
±1,15

14±
±1,76

20±
±1,15

43,3±
±6,36

53,3±
±6,57

62±
±6,11

76,7±
±4,37

87,3±
±3,71

95,3±
±1,76

98,7±
±1,33

Бджоли із 
зараженням 
і з препаратом 
ноземат

3,3±
±0,67*

6±
±1,15*

14,7±
±1,76*

32,7±
±0,67**

44,7±
±0,67**

53,3±
±6,96*

66,7±
±6,57*

77,3±
±7,06*

91,3±
±2,40**

97,3±
±1,76**

Бджоли із 
зараженням 
і з препаратом 
фумагілін-Б

2,7± 
±0,67*

6± 
±1,15*

13,3±
±0,67**

31,3±
±1,76**

42,7±
±1,33**

50±
±1,15**

62,7±
±7,42*

73,3±
±5,70**

86,7± 
±6,36**

95,3±
±3,71**

Бджоли із 
зараженням 
і з витяжкою 
з бруньок сосни 
(0,0175%)

0,7±
±0,67*

4,7±
±1,76*

12,7±
±0,67**

30,7±
±1,76**

43,3± 
±1,76**

52±
±2,31**

64,7±
±2,40**

71,3±
±2,40**

81,3±
±3,53**

94,7±
±2,40**

Бджоли із 
зараженням 
і з витяжкою 
з полину гіркого 
(0,3325%)

0 4±0 10,7±
±1,33*

21,3±
±1,33**

30,7±
±1,76**

44,7±
±4,81*

60,7±
±7,69*

72,7±
±8,74*

80,7±
±7,69*

92,7±
±4,06**

Бджоли із 
зараженням  
і з препаратом 
КАС-81 (0,35%)

0 1,3±
±0,67*

3,3±
±0,67*

18,7±
±0,67**

24,7±
±3,71*

39,3±
±2,91**

57,3±
±3,71**

68,7±
±5,81*

78,7±
±6,36*

87,3±
±5,46**
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та полину гіркого Artemisia absinthium L. 
(0,3325%)) та найпоширеніших протинозе-
матозних препаратів на основі антибіотиків 
(фумагіліну-Б та ноземату згідно з інструк-
цією виробника) на динаміку відмирання 
хворих на нозематоз бджіл і ступінь їх за-
раження спорами Nosema sp. за лаборатор-
них умов. 

Матеріали і методи досліджень. Дослід 
проведено на літній генерації одновікових 
льотних бджіл (12 – 13-й день з моменту від-
родження). Після відбору бджіл в садки їх 
заразили спорами Nosema sp. у дозі 5·104 
спор на бджолу згодовуванням з 50%-м  
цукровим сиропом. На 3-й день бджолам 
підставляли цукровий сироп без спор 
збудника. Досліджувані речовини бджо-
лам згодовували двічі — на 11- та 18-й дні 
з моменту зараження. У досліді були пе-
редбачені два контрольні варіанти: бджо-
ли із зараженням (хворі) без згодовування 
препаратів і бджоли без зараження і без 
згодовування препаратів (умовно здоро-
ві). Облік бджіл проводили кожні 2 – 3 дні. 
Дослідних бджіл утримували в садках по 50 
шт. у кожному (1 садок — 1 повторність, 150 
шт. на варіант) у термостаті за температури 
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Вплив препаратів на рослинній основі та 
антибіотиків на загибель здорових і хворих 
на нозематоз бджіл:  — бджоли без зара-
ження і без лікування препаратами, умовно 
здорові (контроль);  — бджоли із заражен-
ням і без лікування препаратами, хворі (кон-
троль);  — бджоли із зараженням та 2-ра-
зовим згодовуванням препарату ноземат; 

 — бджоли із зараженням та 2-разовим 
згодовуванням препарату фумагілін-Б;  — 
бджоли із зараженням та 2-разовим згодо-
вуванням водної витяжки з бруньок сосни 
(0,0175%);  — бджоли із зараженням та 
2-разовим згодовуванням водної витяжки 
з полину гіркого (0,3325%);  — бджоли із 
зараженням та 2-разовим згодовуванням 
препарату КАС-81(0,35%)

27°С та відносної вологості 70 – 85%. Сироп 
додавали в міру його використання.

Для зараження використовували спо-
ри Nosema sp., що попередньо виділяли-
ся з кишечників свіжозаражених наркоти-
зованих бджіл за відомими методиками 
(Елфимова, 1985). 

Причину смертності комах установлено 
за мікрофлорою, що переважала на маз-
ках з кишечників бджіл після специфічного 
фарбування на різні групи ентомопатогенів 
(Евлахова, 1964). Вплив препаратів на сту-
пінь ураження бджіл спорами Nosema sp. 
визначали за шкалою О.Ф. Гробова [7]. 
Вплив препаратів на вегетативні стадії роз-
витку N. apis (N. ceranae) визначали, фар-
буючи мазки за Романовським-Гімзою [8].

Результати досліджень. Визначено 
динаміку відмирання бджіл за умови 2-ра-
зового згодовування з цукровим сиропом 
рослинних водних витяжок (препарату КАС-
81 та його складників  –  полину гіркого і бру-
ньок сосни) порівняно з фумагіліном-Б та 
нозематом (таблиця, рисунок).

Установлено, що згодовування рослин-
ного препарату КАС-81 (0,35%) і його склад-
ників — витяжок з бруньок сосни (0,0175%) 
та полину гіркого (0,35%), а також препа-
ратів на основі антибіотиків — ноземату та 
фумагіліну-Б (дози згідно з інструкціями ви-
робників), уповільнює (від 1,4 (97,3±1,76%) 
до 28,7% (24,7±3,71%) n=3, Р≤0,05) відми-
рання заражених спорами Nosema sp. бджіл 
порівняно з контролем, де заражених бджіл 
не лікували, до кінця їх природного відми-
рання (до 104-ї доби).

Найефективнішим серед усіх із дослідже-
них речовин виявився препарат КАС-81, 
згодовування якого дало змогу уповільнити 
природне відмирання заражених бджіл (від 
0,6 (3,3±0,67%) до 6% (24,7±3,71%), n=3, 
Р≤0,05) до рівня контролю (здорових бджіл 
без зараження) до 35-ї доби спостережень. 
Дослідні бджоли жили в цьому варіанті дов-
ше (на 6 – 10 діб), ніж за згодовування анти-
біотиків. Близьким за ефективністю до пре-
парату КАС-81 виявився екстракт з полину 
гіркого. Саме в цих двох варіантах дослідні 
бджоли жили найдовше. 

Мікроскопічний аналіз кишечників бджіл 
свідчить, що ні рослинні витяжки (комплекс-
ний рослинний препарат КАС-81 і його 
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складники — витяжки з бруньок сосни і по-
лину гіркого), ні препарати на основі анти-
біотиків не знищують спори та паразитів 
Nosema apis (Nosema ceranae) на перед-
спорогональній стадії. Водночас у варіан-
тах зі згодовуванням антибіотиків активне 
спороутворення паразитів дещо уповільню-
ється. Ступінь зараження дослідних бджіл 
спорами Nosema sp. в усіх варіантах зі зго-
довуванням досліджуваних речовин був ви-
соким, таким, як і на контролі, де препарати 
не згодовували.

Оздоровчий ефект як рослинних, так 
і препаратів на основі антибіотиків, вважа-
ємо, зумовлений, насамперед, їх дією як 
антисептиків, що згубно діють на супутню 
мікрофлору кишечників бджіл, яка за но-
зематозу зазнає патологічного процесу [9],  

а не як препаратів, що здатні істотно впли-
нути на розвиток N. apis (N. ceranae).

Отримані дані свідчать про те, що антибіо-
тики, які використовують у бджільництві за 
нозематозу, істотно не впливають на роз-
виток Nosema sp. Аналогічні дані отримано 
також іншими дослідниками [10]. Не пригні-
чують розвиток збудників нозематозу також 
і рослинні препарати, однак вони істотно 
збільшують тривалість життя хворих бджіл, 
уповільнюючи їх відмирання, а значить, 
за ефектом дії переважаючи антибіотики. 
Отже, антибіотики можна заміняти рослин-
ними препаратами з протипаразитарним, 
мікоцидним і бактерицидним ефектом. 
Наприклад, ефективним може бути застосу-
вання рослинного препарату КАС-81, який 
легко виготовити в домашніх умовах.

Згодовування рослинного препарату 
КАС-81 (0,35%) та його складників — 
екстрактів з бруньок сосни (0,0175%) та 
полину гіркого (0,35%), а також препара-
тів на основі антибіотиків — ноземату 
та фумагіліну-Б уповільнює відмирання за-
ражених спорами Nosema sp. бджіл порів-
няно з контролем, де заражених бджіл не 
лікували, до кінця їх природного відмирання 
(до 104-го дня). 

Найефективнішим серед усіх із до-
сліджених речовин виявився препарат 
КАС-81. Піддослідні бджоли жили в цьому 
варіанті довше (на 6 – 10 днів), ніж у ва-
ріантах зі згодовуванням антибіотиків. 
Смертність бджіл знижувалася порівня-
но з контролем на 10 – 28,66%. Другим за 
ефективністю виявився екстракт з по-
лину гіркого. Саме в цих двох варіантах 
піддослідні бджоли жили найдовше. 

Мікроскопічний аналіз кишківників бджіл 

свідчить, що ні рослинні витяжки, ні препа-
рати на основі антибіотиків не знищують 
спори та Nosema sp. на передспорогональ-
ній стадії. Ступінь зараження піддослідних 
бджіл спорами Nosema був високим, таким 
самим, як і на контролі, де хворим комахам 
препарати не згодовували. 

Отже, ні антибіотики, які використову-
ються в протинозематозних препаратах, 
ні рослинні витяжки істотно не вплива-
ють на розвиток Nosema sp., однак ос-
танні істотно збільшують тривалість 
життя хворих на нозематоз бджіл, за 
ефектом дії, переважаючи антибіотики. 
Значить, антибіотики можна замінити 
рослинними препаратами з протипара-
зитарним, мікоцидним і бактерицидним 
ефектом, і, як приклад, ефективним може 
бути застосування рослинного препарату 
КАС-81, який легко виготовити в домаш-
ніх умовах.
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Влияние биологически активных веществ 

растительного происхождения по сравнению 
с антибиотиками на пчел при нозематозе

цель. Исследовать возможность оздоровле-
ния пчел при нозематозе биологически активны-
ми веществами растительного происхождения 
по сравнению с наиболее распространенными 
противонозематозными препаратами на основе 
антибиотиков. Методы. Исследование проведе-
но на летней генерации одновозрастных летных 
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пчел с искусственным заражением Nosema sp. 
(5·104 спор на пчелу). Исследуемые вещества 
скармливали на 11- и 18-й дни с момента зара-
жения. Результаты. Определено влияние скарм-
ливания препарата КАС-81 и его составляющих, 
а также фумагилина и ноземата на динамику 
отмирания больных нозематозом пчел и степень 
их заражения спорами Nosema sp. в лаборатор-
ных условиях. Выводы. Скармливание расти-
тельного препарата КАС-81 и его составляю-
щих, а также препаратов на основе антибиотиков 
(фумагилина и ноземата) замедляет отмирание 
зараженных спорами Nosema sp. пчел по срав-
нению с таковыми на контроле, где зараженных 
пчел не лечили до конца их естественного отми-
рания. Самым эффективным среди исследован-
ных веществ оказался препарат КАС-81.

Ключевые слова: нозематоз, Nosema apis, 
Nosema ceranae, биологически активные ве-
щества, КАС-81, почки сосны, полынь горькая, 
динамика отмирания, лечение.
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Influence of  biologically active agents of vege-
table origin in comparison with antibiotics upon 
bees at nosematosis

The purpose. To study possibility of improve-
ment of bees at nosematosis by biologically active 
agents of vegetable origin in comparison with the 
most spread anti-nosematosis specimens on the 
basis of antibiotics. Methods. Research is carried 
out on summer generation of even-aged flight bees 
with artificial inoculation by Nosema sp. (5·104 
spores for a bee). Investigated materials were fed 
on 11th and 18th day after the moment of infestation. 
Results. Influence is determined of specimen KAS-
81 and its components, as well as Fumagilin and 
Nozemat upon dynamics of death of bees with no-
sematosis and level of their infestation by spores of 
Nosema sp. in laboratory conditions. Conclusions. 
Feeding with vegetable specimen KAS-81 and its 
components, and also specimens on the basis of 
antibiotics (Fumagilin and Nozemat) slow down 
death of bees infected by spores of Nosema sp. in 
comparison with control (septic bees were not treat-
ed up to the end of their natural death). The most 
effective among the probed matters has appeared 
specimen KAS-81.

Key words: nosematosis, Nosema apis, Nosema 
ceranae, biologically active agents, KAS-81, pine 
bud, wormwood, dynamics of death, treatment.


