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ВСТУП

Шановні колеги та фахівці галузі бджільництва! Да
вно хотілось написати книгу про Божу комаху, завзяту 
трудівницю - бджолу. З малих літ я допомагав своєму 
батьку доглядати бджіл, яких тримав він з 1947 року. Так 
сталось, що після його смерті я продовжив займатись 
бджільництвом уже на професійній основі. З 1984 року по
чав ставити досліди на власній пасіці, вивчати біологію 
бджіл, ефективність різних лікувальних препаратів, удоско
налювати методи профілактики хвороб. Даний посібник на
писаний в результаті використання матеріалів, отриманих 
із сучасних літературних джерел, а також проведення до
сліджень та експериментів, поставлених на власній пасіці 
протягом 22 років роботи з бджілками. Крім того, частина 
матеріалів була проаналізована та апробована як на влас
ній пасіці, так і на інших пасіках після проведення дискусій 
з пасічниками-аматорами, для яких я вже 20 років читаю 
лекції, проводжу практичні заняття та семінари.

В Україні на сьогоднішній день утримується близь
ко 3 млн. бджолиних сімей і кожний рік виробляється від 
60 до 80 тис. тонн товарного меду. Серед світових експор
терів меду Україна займає 5-е місце. Територія України 
становить 604 тис. кв. км, тобто на 1 кв. км площі в нас 
розміщується 5 сімей, а бажано 15. Тобто кількість сімей 
доцільно збільшити в 2,5 - 3 рази. В 1982 році таких сімей 
було 2,8 млн., а в 1993 їх кількість зросла до 5,6 млн. На 
жаль, за останні 10-12 років кількість бджолиних сімей 
зменшилась у 2 рази, а також знизилась їх продуктив
ність. Це зумовлено зменшенням площ посіву медоносів 
(гречки, еспарцету, люцерни, фацелії, конюшини, коріанд
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ру і т. д.), у зв’язку із занепадом сільського господарства. 
Медовий конвеєр підтримує сім’ї в активному робочому 
стані і сприяє збільшенню кількості бджіл у сім’ях та їх 
продуктивності. В таких умовах вони менше хворіють 
заразними хворобами. Ha-явність хвороб значною мірою 
залежить від кормової бази, породи бджіл та організації 
правильних профілактичних заходів. Пасічникам необхід
но чітко усвідомлювати, що на кожну пасіку повинен бути 
виданий ветеринарно-санітарний паспорт, де вказується 
санітарний стан пасіки та реєструються хвороби, які ви
никали у бджіл. При виникненні хвороб чи загибелі бджо
линих сімей пасічники та бджолярі-аматори повинні не
гайно повідомити ветеринарного лікаря, що обслуговує 
господарство або даний населений пункт. Він разом із 
бджолярем проводить огляд усіх бджолиних сімей, вияв
ляє хворих, причини виникнення, фактори поширення, 
вживає необхідні лікувально-профілактичні заходи по не
допущенню поширення та відбирає необхідний матеріал 
і направляє для уточнення діагнозу в лабораторію вете
ринарної медицини. В разі підтвердження заразної хво
роби чи отруєння спеціаліст ветеринарної медицини по
винен негайно інформувати про це головного лікаря ве
теринарної медицини району (міста) і до його прибуття 
припинити реалізацію бджіл та продуктів бджільництва з 
даної пасіки.

При встановленні захворювання бджіл акарапідозом, 
американським гнильцем, європейським гнильцем, зумо
вленим збудником M. pluton, а також відсутніх в Україні 
порошковидного розплоду, тропилелапсозу на території 
пасіки в радіусі 5-7 км вводять карантинні обмеження. 
Коли виявлені такі хвороби, як аспергильоз, сальмоне
льоз, гафніоз, колібактеріоз, протеози, клебсієльоз, мішеч- 
куватий розплід, хронічний і гострий паралічі, філамен- 
товіроз, хвороби деформації крила (єгипетовіроз), аско- 
сфероз, нозематоз, парагнилець, європейський гнилець, 
зумовлений Enterococcus liguifaecflis (Str. apis), Вас. alvei, 
Вас. latherosporus, септицемія (псевдомоноз), варооз, бра
ульоз, то на пасіці вводять обмеження.
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При карантинному обмеженні або обмеженні на небла- 
гополучній пасіці проводять ветеринарно-санітарні заходи: 
уражені стільники бракують і переробляють на віск; якісні 
стільники використовують на пасіці для одержання розпло
ду не більше 2-3 років; віск із неблагополучної пасіки обо
в’язково маркують (вказують перші букви хвороби, напри
клад АГ - американський гнилець, ЄГ - європейський гни
лець, АС - аскосфероз і так далі) і при його переробці підда
ють відповідному знезараженню; мед від загиблих бджоли
них сімей забороняється використовувати для підгодівлі 
бджіл і як харчовий продукт для людей; передльоткові май
данчики, вулики, рамки, інвентар, спецодяг - дезінфікують; 
застосовують протиройові заходи. Забороняється згодову
вання цукрового сиропу зі спеціальної годівниці і вистав
лення стільникових рамок з метою їхнього просушування 
після відкачування меду; стільники (після відкачування меду) 
повертають у вулики, із яких вони були відібрані; не допус
кають утримання слабких і безматочних сімей; мертвих 
бджіл разом з ураженим розплодом спалюють.

При появі вперше в районі (місті) американського, єв
ропейського гнильців, мішечкуватого розплоду, акарапі
дозу, згідно з пропозицією головного інспектора ветери
нарної медицини може бути прийняте рішення відповідної 
ради про знищення хворих сімей. Такі сім’ї закурюють сір
чаним газом або формальдегідом під контролем фахівця 
ветеринарної медицини з наступною дезінфекцією вуликів, 
стільників, інвентаря. Хворі бджолині сім’ї піддають ліку
ванню препаратами та способами, затвердженими Держав
ним департаментом ветеринарної медицини України. Здій
снюють перегін бджіл - переселення хворих бджолиних 
сімей в нові або продезінфіковані вулики з наступною годі
влею лікувальним сиропом. Для правильного вибору лі
кувальних препаратів і більш ефективного лікування хво
рих бджіл у лабораторіях ветеринарної медицини визна
чають чутливість збудників до лікувальних засобів. Пасіку 
оголошують благополучною при відсутності захворюван
ня бджолиних сімей протягом періоду, зазначеного у від
повідних інструкціях.
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Хочеться також відмітити, що лише після сформуван
ня пріоритетів правильної політики нашого уряду, яка 
буде направлена на відродження села, розвиток тварин
ництва, відновлення посівів медоносів, знову потече рі
кою мед та продукція бджільництва з наших земель. Екс
порт меду, продуктів бджільництва, пакетів бджіл буде 
сприяти надходженню валюти у державу, зростанню доб
робуту народу. Тільки в Російську Федерацію Україна 
кожний рік може продавати 1—1,5 млн. бджолиних паке
тів (вартість 1 пакета 4 або 6-рамкового коштує від 40 до 
50 доларів), не кажучи про реалізацію продуктів бджіль
ництва в країнах Європи. А основне, що збільшення кі
лькості сімей буде сприяти покращенню запилення енто
мофільних культур, підвищенню врожайності фруктів, 
овочів, зернових. Це сотні мільйонів гривень, які додат
ково можуть поступати у бюджет держави.

Сподіваюсь, що в даному посібнику фахівці ветери
нарної медицини, професійні пасічники та аматори знай
дуть корисну для себе інформацію, яка сприятиме розви
тку нових ідей та підходів до удосконалення технології 
ведення бджільництва, профілактики хвороб у бджіл. Па
січники України, без сумніву, невгамовні винахідники та 
працелюби, подібні до бджілок-“трудівниць”.
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Бджіл медоносних українські доли 
й сама Вкраїна - вулик золотий. 
Було, було... Та відгуло в світи.
И взяло з собою щільники медові.

Тарас Мельничук

1. ОСНОВИ БДЖІЛЬНИЦТВА

1.1. Історія розвитку бджільництва

За міфологічними оповіданнями першим почав займатись 
бджільництвом бог вина Бахус. Прогулюючись у супроводженні 
сатирів, він побачив невідомих комах, які зліталися на звуки цим
балів. Бахус зібрав їх і зачинив у дупло.

Однак малюнок, що знайшли на скелі Аранської печери у Ва
ленсії, є найдавнішим пам’ятником. Ще 15 тис. років до н. е. люди 
займались бджільництвом. На малюнку зображено двоє, які підня
лись на мотузках до маленького отвору в скелі. Один з них, вийняв
ши зі щілини стільник, клав його в кошик. Навкруги літали бджоли.

Письмові повідомлення свідчать, що в Стародавньому Єгипті 
(3000 років до н. е.) кочове бджільництво було звичайним явищем. 
Вулики з бджолами перевозили у верхів’я Нілу, де медозбір почи
нався раніше, і поступово на плотах пускали за течією.

Цар Соломон (986-933 рр. до н. е.) писав: “ Син мій, їж мед тому, 
що він чудовий, і медові стільники, що солодкі для твого смаку ”.

Грецький історик Ксенофонт (400 років до н. е.) порівнює бджо
лину матку з роботою хатньої робітниці: “Матка знаходиться у 
вулику та не дозволяє бджолам байдикувати. Вона посилає їх за 
взятком, перевіряє, що вони принесли, складає та зберігає принесе
ний ними матеріал. Коли настає час, вона справедливо розділяє 
накопичені у вулику запаси між бджолами”.

Грек Аристотель (384-322 рр. до н. е.) першим почав вивчати 
життя та діяльність бджіл, застосовуючи методи наукових дослід
жень. Він перший скасував версію, згідно з якою бджоли походять 
від бика. З великою точністю він описав стадії розвитку від личинки 
до бджоли. Згадує “гнилець” бджіл, а також їхніх ворогів - жаб, 
ластівок, ос.
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Римський учений і письменник Варрон (116-27 рр. до н. е.) на
водить список матеріалів для виготовлення вуликів. Він згадує ву
лики з лозняку, деревини, глини, дуплистих стовбурів, тростини.

Римський поет Віргілій (70-19 рр. до н. е.) рекомендував підрі
зувати крила маткам, вважаючи, що бджоли збирають молодих 
бджіл із рослин з солодким соком.

На Київській Русі мало місце бортьове бджільництво. В XI 
сторіччі Я. Мудрий затвердив законодавчий акт, яким передбача
лось за розорення чи привласнювання чужої борті штраф 3 гривні 
(один кінь), за вилучення меду - 1 кун (шкурка куниці). В Литов
ському князівстві, де бджіл було менше, за розорення чи крадіжку 
чужої борті передбачалась смертна кара.

В XV сторіччі був багатий медозбір, нерідко бджоли залиша
ли свої помешкання, по вінця повні меду. В період царювання Ва
силя III один смоленський селянин, який зібрався заночувати в дуплі 
старого дерева, загруз у меду та не зміг вибратись протягом декіль
кох діб. Селянину допоміг клишоногий, який запустив лапу в дуп
ло, а селянин, схопивши його за лапу, голосно закричав, і ведмідь, 
злякавшись, різко висмикнув лапу, витягнувши людину.

В 1652 році М’юн (Великобританія) сконструював вулик із де
рева з рухомими верхніми планками.

В 1655 році Марали (Італія) винайшов одностільниковий спо
стережний вулик із скляними стінками.

В 1758 році вийшло 10-е видання “Системы природы” Карла 
Лінея, де медоносна бджола отримала назву Apis mellifera.

Микола Михайлович Вітвицький (1764-1853 рр.) народився на 
Галичині. Вперше у світі винайшов багатокорпусний вулик, що 
роз’єднується на частини. Вивчаючи бджільництво, об’їздив північ
ні, західні, південні губернії Росії, чимало країн Європи. В нього 
нараховувалось до 2000 бджолиних сімей.

Зараз, на превеликий жаль, більшість бджолярів вважають, що у 
бджіл не повинно бути запасів меду, так як лише порожні комірки 
стимулюють їхню роботу. Таким бджолярам Вітвицький давав ви
черпну відповідь: “Тот не знает природы пчел, кто думает, что от до
статка пищи они делаются ленивее. В сем случае нельзя сравнивать 
других животных с пчелами. Достаток меда в ульях никогда еще не 
производил худых следствий, а недостаток - всегда. Человечество много 
теряет через пчеловодов жадных, не знающих свое дело”.
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Він був противником опускати вулики в погреби - порівню
вав із сильним биком, якого зачинили в сирий погріб. Зібрав істо
ричні відомості про бджільництво на Русі. За його даними, на по
чатку IX сторіччя нараховувалось 50 мли. сімей. Дуже переймався 
згасанням бджільництва в Росії, однак вірив у його розквіт і писав: 
“Настанет еще время, когда на родной земле нашей закипят снова 
рои пчел, когда по-прежнему польется мед”.

Був людиною високих моральних якостей: свою книгу “Прак
тическое пчеловодство, или Правила для любителей пчел, извле
ченные из долговременного опыта с объяснением вновь усовершен
ствованных ульев” - перший самостійний твір у Росії - написав 
після 20-ти років наполегливої праці. Він писав: “Любовь и навык 
с молодых лет к занятию с пчелами составляют основание будуще
го счастья юноши и гражданина”.

В останні роки свого життя Вітвицький завідував пасіками 
(4 тис. вуликів) князя Кочубея. Писав, що бджоли допомогли йому 
зберегти здоров’я, працездатність до глибокої старості, подарува
ли багато щасливих годин.

Петро Іванович Прокопович (1775-1850 рр.) - видатний україн
ський пасічник. У 1814 році він винайшов рамковий вулик. Запро
понував поставляти на міжнародні ринки монофлерний мед (з липи, 
малини, конюшини, синяка і т. п.. Заснував школу пасічників, куди 
приїжджали вчитись з багатьох країн Європи. Кожний учень до
глядав від 20 до 100 сімей протягом 2-х років. Навчальна пасіка 
нараховувала 1400 вуликів. У школі панувала приємна атмосфера, 
яка сприяла розвитку навиків дослідника, ініціативи, творчого під
ходу до рішення всіх проблем. Учні проходили курс садівництва. 
В школі високо цінувалась працездатність. Зі школи виходили ви
сокоосвічені “пасічники-трудівники”, подібні до “бджілок-трудів- 
ниць”. П. І. Прокопович писав: “Пасечнику во всякое время надо 
помнить важное правило - не быть никогда в праздности. Он дол
жен быть живым, деятельным, находить для себя приличное дело, 
не прогуливать ни минуты”. Стосовно праці “бджілок-трудівниць” 
він відмічав: “Трудолюбие насекомых, не имеющее пределов, взаи
моотношения в многотысячном сообществе, необыкновенная изя
щность их построек и идеальный порядок, ими поддерживаемый, 
не могут не воздействовать благотворно на ум и душу человека. 
Пчелиная семья - это целый мир, поражающий своим совершенст
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вом”. За видатні заслуги перед вітчизняним бджільництвом П. I. Про
копович був нагороджений орденом святого Володимира IV сту
пеня, золотими та срібними медалями Вільного економічного то
вариства, його було обрано членом-кореспондентом Ученого ко
мітету Міністерства державного майна Росії.

Бутлеров Олександр Михайлович (1828-1886 рр.) не лише видат
ний хімік, але і видатний бджоляр. Він першим очолив об’єднання 
російських бджолярів, започаткував бджільницьку журналістику. 
З його іменем пов’язане впровадження рамочного бджільництва, 
створення класичних підручників для народу. Захоплювався бджо
лами з дитинства. Закінчив Казанський університет і залишився при 
ньому. Бджіл завів із 1860 року та утримував 10 років у колодних 
стояках.

Наприкінці 60-х років, за рекомендацією Д. І. Менделєєва, 
його обрали професором Петербурзького університету, де і роз
винувся талант Бутлерова. В 1871 році він написав книгу “Пчела, 
ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства”. До того 
часу Росія експортувала продукти бджільництва, а вже в 1872 році 
закупила 44 тис. пудів воску та 13 тис. пудів меду. Бутлеров за
кликав до єдності бджолярів, і в 1882 році відкрилась перша шко
ла бджолярів. Очолив бджільницьку комісію у Вільному еконо
мічному товаристві. В січні 1886 року в Петербурзі, під редакцією 
академіка О. М. Бутлерова, вийшов перший номер журналу “Рус
ский пчеловодный листок”.

Академік Бутлеров дав глибоке теоретичне обґрунтування не
обхідності для бджіл, які зимують, великої кількості кисню та до
статньої вентиляції:

- без свіжого повітря неможливий обмін речовин (на добу по
трібно близько 225 л повітря);

- сирість з’являється за відсутності вентиляції у вулику, де взи
мку спостерігається різниця температур;

- клуб бджіл не боїться холоду, що надходить. Бджоли добре 
зберігають тепло, маючи дрібні повітряні простори між собою;

- зимова спрага з’являється лише при недостатній вентиляції.
Вперше бджолу Кавказу Бутлеров назвав “кавказькою поро

дою”. В 1879 році вперше застосував пересилку бджіл поштою в 
Росії. Влітку 1886 року Олександр Михайлович помер у Бутлерові 
в розквіті творчих сил.
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У 1852 році американець Лангстрот запатентував вулик з під
вішеною рухомою рамкою та вільним простором навколо неї.

В 1857 році німець Йоган Меринг винайшов вощину - листи 
воску, в яких відтиснуті розміри комірок.

В 1865 році чеський бджоляр Франц Грушка виготовив медо
гонку.

Учень Бутлерова - Іван Олексійович Каблуков - народився в бід
ній сім’ї у 1857 році. Закінчив відділення фізмату Московського 
університету. Пройшов стажування в Бутлерова. Був секретарем 
відділення бджільництва Російського товариства, а після смерті Бут
лерова - головою відділення. В 1920 році вийшла його монографія 
“Мед”, він увів термін “фальсифікація”. Вперше провів хімічний 
аналіз продуктів бджільництва і написав книгу: “О мёде, воске, пче
лином клее и их помесях”. Заслужений діяч науки, він залишив 
вагомий науковий спадок не лише в хімії, але і в бджільництві. 
Помер у 1942 році.

Григорій Олександрович Кожевніков (1866-1933 рр.) - народив
ся в Тамбовській губернії. Освіту отримав у Московському універ
ситеті. Він добре вивчив літературу, побачив чимало протиріч у 
бджільництві і взявся до їх розв’язання. В 1890 році написав першу 
книгу “Строение органов размножения трутня”. Описав основні 
призначення трутня. Ввів наукове обґрунтування критеріїв для ви
значення породи бджіл. Провів порівняльне вивчення ройових і 
свищевих маток. Вказав, що одна матка та трутень - не в змозі 
створити нові сім’ї. В 1914 році він створив фільм про пасіку. За 
його рекомендацією почали вивчати курс “Хвороби бджіл”.

Абрам Євлампійович Титов (1873-1942 рр.) - син в’ятського 
селянина, закінчив сільськогосподарську школу, працював роз’
їзним бджолярем, досконало знав бджільництво. Поїхав до Амо
са Рута - ведучого бджоляра-промисловця США, де в якості прак
тиканта займався на пасіках Рута племінною справою. В 1903 році 
винайшов кліточку для розміщення зрілих маточників та тимча
сового утримання маток. Зараз її називають “кліточкою Титова”. 
В 1908 році обійняв посаду Київського губернського інструктора 
по бджільництву. Він вважав, що бджільництво в Росії повинно 
зайняти важливе місце в сільському господарстві та розвиватись 
у промисловому напрямку.
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В 20-ті роки з’явились комуни, радгоспи. В 1929 році у Влади
востоці, за проектом Титова, розпочали організацію бджільницького 
радгоспу. В 1930 році він вже нараховував 10 тис. бджолиних сі
мей, в 1931 - 17500, в 1932 - 23400.

1.2. Стан бджільництва в зарубіжних країнах

Усього в світі нараховується близько 40-45 млн. бджолиних 
сімей, в тому числі: Китай - 5 млн., США - 4 млн., Росія - 4 млн., 
Україна - 3 млн., Іспанія — 1 , 4  млн., Румунія — 1 , 3  млн., Німеччина - 
1,2 млн., Франція — 1 , 2  млн., Польща — 1 , 2  млн., Італія - 0,7 млн.

У країнах Америки та Європи застосовуються різні вулики, та 
навіть у межах тої самої країни може зустрічатись велике різнома
ніття “стандартних” вуликів. Ці вулики можуть містити рамки та 
штучну вощину різної форми і розмірів. Багато вуликів дуже усклад
нено, що скоріше зменшує, ніж збільшує виробництво меду.

В Англії бджоляр на пасіці утримує 200-250 вуликів, у Авст
ралії - 300 і більше. На найбільш механізованих бджільницьких 
фермах Каліфорнії бджолярі обслуговують по 1000 вуликів кожен. 
У середньому медозбори коливаються від 18 до 35 кг, а в кращих 
районах досягають від 90 до 135 кг і навіть 180 кг на сім’ю.

Найбільш впливові та великі організації бджолярів є в Авст
рії, Нідерландах, Швейцарії - зі значною насиченістю бджолами, 
де сім’ї приносять невеликий прибуток. В усіх цих країнах припа
дає 4-5 бджолиних сімей на 1 км2.

Азія. Нараховується близько 6 млн. вуликів, багато з них при
мітивні, без рухомих рамок. В Індії, Китаї число європейських 
бджіл різко збільшується.

В країнах Західної Європи утримують близько 12,5 млн. бджо
линих сімей. Бджіл на 1 км2 - втричі більше, ніж на будь-якому 
іншому континенті. Середній медозбір на бджолину сім’ю складає 
близько 9 кг в рік. Західна Європа споживає меду більше, ніж може 
виробити, та є найбільшим імпортером меду. Виробництво меду в 
Європі складає близько 110 тис. тонн за рік.

Болівійська Народна Республіка. Бджолярі утримують близь
ко 800 тис. сімей, із них 200 тис. у приватному секторі. В цій респу
бліці виробляється 16 тис. тонн меду, 5-8 тонн маточного молочка, 
8-10 тонн пилку, 6-8 тонн прополісу, 15-20 кг бджолиної отрути.
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Умовні позначення

ВГП - вірус гострого паралічу
ВХП - вірус хронічного паралічу
ЄВП - єгипетський вірус бджіл
ММ - маточне молочко
МПБ - м’ясо лептонний бульойн
МП А - м’ясо лептонний агар
РІД - реакція дифузної преципітації
РІФ - реакція імунної флюорисценсії
PH - реакція нейтралізації
РДП - реакція дифузної преципітації
РЗК - реакція зв’язування комплименту
PA - реакція аглютинації
ЦПД - цитопатогенна дія
AJV - Apis Iridiscent Vims
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