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Колапс бджолиних сімей та його 
профілактика



К О Л А П С бджолиних сімей почався з 
2000р. в США і з 2004 року в країнах 
Європейського Союзу – основна 
причина до даного часу не була 
встановлена. Масовий відхід сімей, 
особливо в період зимівлі, відбувється і 
в даний час на всіх пасіках світу. 

Під час зимівлі 2018 року у США та 
Канаді відійшло близько 40% сімей, в 
Росії кожного року в період зимівлі 
відходить 50% і більше сімей. 

На Україні ця проблема почала 
проявлятись з 2010 року. Спочатку 
спорадично, а з 2014 року масово в 
різних регіонах.



Відхід сімей в період зимівлі 2014 в 
країнах Європейського Союзу



Рахується, що основні етіологічні 
фактори колапсу це:

Зменшення біорізноманіття 
медоносних рослин 

Порода бджіл в регіоні 
Зміна клімату і система вуликів 
Електоромагні випромінювання та 

ін.
Вароатоз і вірусні хвороби
Вплив пестицидів…?



Вплив неонікотиноїдів на бджіл 
 Порушення пам'яті у робочих бджіл 

[Williamson SM, Wright GA. 2013]. 
 Зменшення кількості сперматозоїдів у маток 

[Williams GR et al. 2015]. 
 Саскатунським пасіки мають в 5-10 разів 

більше неонікотіноідніх забруднень в меді в 
порівнянні зі світовим середнім значенням 
1,8 нг / г неонікотиноїдів в меді [Mitchell E, 
.et al. 2017]. 

 Godfray HCJ (2014 року) виявив 
неонікотиноїди 1,9 нг / г в нектарі і 6,1 нг / г 
в пилку, які є сублетальні для медоносних 
бджіл.



 Заборона на THI, CLO і IMD в Євросоюзі з 
грудня 2013 для всіх 
сільськогосподарських культур, що 
представляють неонікотиноїдів-
експозиційний ризик для бджіл у 
відкритому грунті.


Тіаметоксам (THI), клотіанідін (CLO) і 
імідаклоприд (ІМД) є найпоширенішими 
неінокотіноідніми на канадських полях. 

 З 7 травня по 29 липня 2016 (12 тижнів) 
шістдесят вісім сімей отримували щотижня 
цукровий сироп і канді, що містять 0 нМ, 
20 нМ (мінімальна дози навколишнього 
середовища) або 80 нМ (висока екологічна 
доза) одного із трьох неонікотиноїдів 
[Elemir Simco, 2018]. 



Вивчення колапсу сімей дозволило
припустити, що це факторна інфекція

 Інфекції бувають:
- гострі;
- повільні;
- хронічні;
- факторні.
Є фактори до поширення - інфекція прогресує. Немає 

факторів – інфекція не розвивається. При обстеженні та 
проведенні мікробіологічних досліджень на пасіках де 
бджоли злетіли або поступово розлетілись було 
встановлено збільшення в 3 і більше разів умовно 
патогенних бактерій. На деяких пасіках колапс перший рік 
проявлявся в даданівських вуликах, а на другий рік на цій 
самій пасіці злітання і колапс проявився, як в даданівстких 
так і українських вуликах. Це свідчить про заразність і 
тенденцію до поширення інфекційної хвороби.



Провели статистичну обробку 
мікробіологічних досліджень змивів із 

рамок та стінок трьох груп вуликів:
В першій групі вуликів утримувались сильні 

клінічно здорові сім’ї, де було 18-20 вуличок 
бджіл.

В другій групі утримувались середні клінічно 
здорові сім’ї, де було 13-14 вуличок бджіл.

В третій групі утримувались клінічно хворі 
сім’ї, де було 5-6 вуличок бджіл. 





Стан розплоду у здоровій та хворій 
сім’ях 

Здоровий розплід Уражений розплід





Чисті культури мікроорганізмів

Ізолят №1

Ізолят №5

Ізолят №3

Ізолят №6



Постановка біопроби в садках



Характеристика збудників, які 
виявились стійкі до антибіотиків!!!

Мікроорганізми Klebsiella pneumonia, 
виділені із змивів стільників з ураженим 
розплодом та забруднених фекаліями 

(збільшення 10х90- грам-негативні 
кокобацили)

Мікроорганізми Enterobacter 
aerogenes,

виділені з стільників забруднених 
фекаліями (збільшення 10х90 - грам-

негативні палички )
)



Ентеробактеріози  - інфекційні хвороби, спричинені 
бактеріями, що належать до родини Enterobacteriaceae: 

сальмонельоз, шигельоз, протеоз, ієрсиніоз, клебсієльоз, 

морганельоз, гафніоз, колібактеріоз, цитробактеріоз. 



Клінічні ознаки
За захворювання Enterobacter aerogenes у хворих
комах вражається кишечник, вони страждають
проносом, калові маси – рідкі, клейкі, жовто-сірого
кольору, черевце роздуте. Під час весняного обльоту 
виявляють багато підмору (мертвих бджіл) на дні 
вулика та  біля льотків. Сім’ї ослаблені, черевце у 
хворих бджіл потовщене, заповнено фекальними
масами.  Бджоли повільно рухаються, різко 
знижується кількість бджіл і вони не можуть покрити 
наявний розплід у вулику. Рамки і стінки вуликів 
забруднені випорожненнями. Різко знижується сила
сім’ї. Якщо не проводити лікувально-профілактичних 
обробок, то сім’ї гинуть або «стоять на одному місці» -

не нарощують кількості бджіл. 



Стан гніздових рамок після зльоту 
сімей



 У разі інфікування бактерією Klebsiella pneumonia
вражається лялечка. Уражені мертві лялечки 
напівзапечатані. При детальному оглді запечатаного 
розплоду виявляють дірочки у окремих комірках, 
запечатаних восковими кришечками. Бджоли поступово 
витягують із стільників уражені лялечки і виносять з вулика. 

 При ураженні двома даними збудниками відмічаються 
проноси у дорослих бджіл та ураження лялечок. 
Захворювання проявляється у весняно-літній період. Хворі 
сім’ї повільно розвиваються, на стільниках виявляють 
випорожнення, бджоли повільно відбудовують стільники із 
свіжою вощиною, суттєво знижується медова 
продуктивність. 

 Матки починають нерівномірно засіювати стільники, і часто 
бджоли таких маток хочуть поміняти. Бджоли затягують 
ройові маточники, хоча сила сім’ї незначна — 4-5 рамок з 
розплодом. Такий феномен «несправжнього роїння» у 
слабких сім’ях проявляється з квітня по жовтень місяць. 
Пасічник думає, що сім’ї  почали роїтися, а бджоли хочуть 
створити безрозплідний період, щоб очиститись від 
збудника. У таких сім’ях матки часто не можуть облітатись, і 
вони перетворюються на сім’ї-трутовки.

 Відмічається злітання сімнй серпень-вересень, були бджоли, 
а у жовтні вже немає!



Ураження лялечки бактерією 
Klebsiella pneumonia (воскова 

кришечка з дірочкою)



Ураження лялечки і сліди фекалій на сотах при 
захворюваннях викликаними бактеріями Enterobacter 

aerogenes и Klebsiella pneumonia



Етіологічні фактори, які сприяють 
прояву колапсу в Україні:

1) знижена генетична стійкість сімей до хвороб при 
утриманні різних порід на пасіці, особливо наявність 
південних незимостійких порід - італійської, кавказької, 
гібрида Бакфаст; 

2) зниження природної резистентності бджолиних сімей 
при активному застосуванні антибіотиків, сприяє 
спільному захворювання ентеробактеріозамі і 
грибковими хворобами (аскосфероз, аспергільоз)

3) підвищений рівень інвазії сімей варроатозом -
зменшення сили сімей - вірусні хвороби; 

4) порушення умов підготовки до зимівлі і самої зимівлі 
(переутеплення сімей, неякісний мед або заміна 
натурального меду на інвертовані сиропи). Інвертовані 
сиропи або цукровий сироп не повинен перевищувати 
50% кормів у вулику і підгодівлю ними потрібно 
завершити до 10-15 вересня - на Україні.

5) Вплив пестицидів …?



Біоконтакт плюс
У склад входить:
-глютаровий альдегід -

13% 
-гліоксалений альдегід 

- 4% 
-формальдегід - 11% 
-четвертинні амонієві 

з'єднання - 6%
-тріамін - 1,5%
-туманоформуючі 

з'єднання - не менш 
10% 

- вода до 100%



Загибель бджіл протягом 21-го дня виражена у 
відсотках при використанні препарату 

«Біоконтакт плюс»

День 
досліду

Концентрація препарату / процент загибелі бджіл

0,3% 0,15% 0,1% 0,03% 0,01
%

Конт-
роль

1-й 3,33 0 0 0 0 0

7-й 53,28 9,99 13,32 9,99 6,66 13,32

14-й 86,58 33,3 23,31 16,65 23,31 23,31

21-й 100 39,96 39,96 53,28 59,94 53,28









Ентеронормін (мікроорганізми  Lactobacillus spp,  Bacillus 

subtilis spp. Enterococcus spp, йод + хітозан)

Сучасні аспекти застосування
екологічно безпечних

ветеринарних препаратів
у бджільництві

ТОВ«СГП«МБС»
НВК«ЙОДІС»


Сучасні аспекти застосування екологічно безпечних ветеринарних препаратів
у бджільництві

ТОВ«СГП«МБС»
НВК«ЙОДІС»
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Посилення неспецифічного імунітету пов'язано з 
активацією фагоцитів гемолімфи, і гемолімфо-

секреторних клітин бджіл, стимуляцією синтезу муцинів і 
підвищенням бар'єрної функції слизової оболонки 

кишечнику

Кількісні зміни в гемограмі бджіл за 
використання пробіотика «Ентеронормін»

Динаміка кількісних змін фагоцитів у 
гемолімфії бджіл

Динаміка кількісного складу гемолімфо-
секреторних клітин бджіл

0

5

10

15

20

25

30

день 3 день 7 день 10 день 21

контроль Пролеуцитів дослід Пролеуцитів 

контроль Еноцитоїди дослід Еноцитоїди

контроль Сферолоцити дослід Сферолоцити

0

5

10

15

20

25

30

35

день 3 день 7 день 10 день 21

контроль нейтрофільні фагоцити   
дослідна нейтрофільні фагоцити 
контроль еосинофільні фагоцити
дослід еосинофільні фагоцити



Візуальні зміни при бактеріологічних дослідженнях 
антагоністичної активності препарату «Ентеронормін» на 

культуру Klebsiella pnevmonia на блоках на 48 годину 

культивування на середовищі МРС



Візуальні зміни при бактеріологічних дослідженнях 
антагоністичної активності препарату 

«Ентеронормін» на культуру Enterobacter Аerogenes 

на дисках на 48 годину культивування 



Профілактика ентеробактеріозів
1.Наявність якісної кормової бази ... 

(медовий конвеєр або регулярні 
перевезення). 

2. Відсутність взятку давай медове канді 
або ситу. 

3. Регуярній моніторинг та профілактика 
вароатозу. 

4. Терміново перейти на реалізацію 
безсотових пакетів. Різко припинимо 
поширення хвороб. 

5. Використання якісної вощини і її 
ветсанконтроль ... 

5.Виготовлення  вощини із забрусу. 



6.Використання порід бджіл відповідно 
до "Плану породного районування». 

7. Обов'язкова дезінфекція вуликів, 
корпусів і старих рамок - 1,0% -ним 
розчином БІОКОНТАКТ плюс, а 
стільників із хворих сімей 0,5%-ним. 
Забруднені стільники перетоплюють на 
віск.

8.Експлуатація “розплідних” стільників 
не більше 2-3 років і дезінфекція всіх 
вуликів кожні 3-4 роки. 

9. Контроль наявності розплоду у листопаді-
грудні та об’єднання слабких сімей, 
охолодити і вибракувати розплід.



10.Проведення технологічних обробок “Біоконтактом-плюс” та 
“Ентеронорміном”

11. Весною слабкі хворі сім'ї об’єднують, скорочують, 
утеплюють. Застосовують 0,15% розчини БІОКОНТАКТ 
плюс з цукровим сиропом або ситою (1:1). Обробляють 
ранньою весною по вуличках 80-100 мл на вулик -
обприскування бджіл (або 250мл у пакетах зверху над 
розплідним гніздом). Для профілактики 3 обробки, а для 
лікування 5 обробок з інтервалом 3-4 діб. Такі сім’ї
підсилюють розплодом на виході із сильних сімей.

12. «Ентеронорміна» - 20 мл препарату розчиняють в 180-200 
мл цукрового сиропу (1: 1) з профілактичною метою 2-3 
обробки, а лікувальною ціллю 5 обробок з інтервалом 5-6 
днів. 

13. Обовязково восени дати препарат КАС-81 (бруньки сосни 
50г, полин під час вегетації-50г, полин при цвітінні-900г, 
води 10л, кип'ятити 2 ч. Відвар 30-35мл на 1 літр сиропу. 



067-97-10-463

Вимоги щодо 
органічного 
виробництва, 
екологічно 
безпечні методи 
лікування бджіл, 
інноваційні 
методи 
розведення та 
утримання



Що робити і куди йти?
Дотації пасічникам!!! Залишають пасіки, 

виїзджають за кордон працювати!!!
Створення Фонду розвитку бджільництва та 

Дорадчо-консультаційної служби при КМ 
України. (Юридичний супровід. Облік пасік та 
моніторинг хвороб. Експорт бджіл… Регулярні 
ВИСОКО-ПРОФЕСІЙНІ навчання і майстер-
класи з профілактики хвороб бджіл. 
Інспекторстка робота - адміністративні штрафи 
за ввезення бджіл з інших країн, недотримання 
технологій та ін. функції.)



Меморандум про наміри з 
Республікою Аргентина



Меморандум про наміри з 
Канадою



Вчитись бджільництву потрібно все життя!

Дякую за увагу !
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