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Дисертаційна робота присвячена дослідженню поширення змішаних 

хвороб медоносних бджіл в умовах пасік Охтирського району Сумської 

області, розроблення та застосування екологічно безпечних препаратів, 

впровадження їх в галузь бджільництва.  

Встановлено, що аналіз державної ветеринарної звітності за період від 

2015 до 2020 рр. не відображають реальний епізоотичний стан щодо 

захворюваності бджіл інфекційними хворобами. Проведені нами 

епізоотологічні дослідження на пасіках різних регіонів України, надали 

можливість більш маштабно та об'єктивно оцінити епізоотичну ситуацію в 

галузі бджільництва. 

За даними районної лабораторії, з вивчення хвороб бджіл, в зазначений 

період, кількість випадків інфекційних захворювань поступово зростала на 

пасіках, і разом з цим збільшувалося число неблагополучних пунктів. 

Паралельно набували тенденції зростання мікозів і паразитарних хвороб. 

Було встановлено, що в основному інфекційні хвороби стали реєструватися у 

вигляді змішаної інфекції, що ускладнювало постановку достовірного 

діагнозу. 

Під час виконання першого етапу дисертаційного дослідження з 

вивчення епізоотичної ситуації на пасіках Охтирського району Сумської 

області, була виявлена висока частка неблагополучних пунктів за 

інфекційними та паразитарними хворобами, в яких захворюваність була у 

межах від 9 до 59 %. Це, вказувало на значне поширення інфекційних 

захворювань в регіонах з розвиненим бджільництвом. Водночас, необхідно 



зауважити, що у випадках виявлення змішаної форми перебігу захворювань, 

різні інфекційні хвороби мали різні епізоотичні індекси. Показник 

захворюваності у більшості випадків, був найвищий за американського 

гнильцю, аскарозу та вароозу, що вказувало на тривале неблагополуччя 

обстежених пасік Під час проведення епізоотологічних досліджень, 

показники превалентності, змішаної форми інфекційних захворювань бджіл 

на пасіках, були також різні. На початок написання дисертаційної роботи 

встановлена працівниками районної лабораторії захворюваність бджолиних 

сімей, яка була в два рази вище, ніж це реєструвалося в статистичній 

ветеринарній звітності регіональної лабораторії. 

Результати отримані нами під час проведення епізоотологічних 

досліджень, істотно відрізнялися від даних ветеринарної звітності районної 

лабораторії, що і вплинуло на необхідність встановлення основних причин, 

прояву епізоотичного процесу і особливостей його перебігу в бджільництві.  

Під час ветеринарно–санітарного огляду стану пасік було виявлено, що 

досить велика кількість вуликів на пасіках є застарілими, які за свій період 

експлуатації не можуть забезпечити гідні умови терморегуляції, захисту від 

сирості, що у свою чергу були причинами розвитку аскарозу та гнильцевих 

хвороб бджіл. Дезінфекція вуликів проводилася не регулярно, що було 

причиною накопичення патогенної мікрофлори в дерев’яних стінках вуликів 

і розвитку та розповсюдження інфекційних хвороб. Водночас, бджолярі не 

завжди дотримуються санітарних умов, із за не достатніх запасів соторамок 

(суші) та встановлюють контаміновані соторамки здоровим бджолосім’ям. 

Під час дослідження ураженого бджолиного розплоду за змішаної 

форми інфекційних хвороб з вароозом в умовах тепличного утримання 

бджолиних сімей відзначено, що за слабкої інтенсивності ураження розплоду 

американським гнильцем та аскарозом (наявність до 10 уражених личинок на 

кожній соторамці) змінені поведінка і характерність репродуктивної 

активності самок кліщів, порівняно з контрольною групою. В бджолиних 

сім’ях де реєструвався американський гнилець та аскароз бджіл, кліщі 



довільно локалізувались за всіма розплідними рамками, переважно у 

центральній, верхній і передній частинах, ближче до виходу бджоли з вулика 

– до льотку, а в 1–й групі самки кліща локалізувались переважно в 

центральній частини комірок соторамок з розплодом де відкладали яйця. На 

виході з комірок стільника виявлено на 38,5 % більше молодих запліднених 

самок, не дивлячись на те, що перший виходить самець, порівняно з 

контрольною групою, де американський гнилець не реєстрували.  

За захворювання бджолиних сімей американським гнильцем ураження 

вароозом встановили тільки на периферії рамок розплідного гнізда. 

Натомість, за ураження розплоду бджіл аскарозом локалізація уражених 

личинок бджіл спостерігалась фактично за всією соторамкою. Встановили 

вражені бджолині личинки, переважно трутневі, в 3 – 4– добовому віці. Нами 

доведено що, наявність інших збудників в бджолиному гнізді стало 

причиною активізації популяції кліщів і таким чином відмічався синергічний 

ефект взаємодії між даними збудниками.  

Нами була проведена ветеринарно-санітарна оцінка меду та рівня його 

токсичності після обробки препаратом «Апіхелс». Так, встановлено, що 

органолептичні і хімічні показнику всіх пробах меду були відповідні до 

вимог нормативних документів.  

Під час визначення рівня токсичності в дослідному меді на 

лабораторних тваринах та на бджолах експериментально доказано, що мед із 

залишками діючих речовин дослідних препаратів був безпечний для білих 

мишей та бджіл. Загибель мишей під час введення розчину меду не 

реєструвалася.  

Під час дослідження можливості застосування препарату «Апіхелс» з 

лікувально–профілактичною метою проти вароозу бджіл, встановлено, що 

ураженість збудником вароозу коливалася від 4,6 % та до 8,6%.  

Після застосування дослідного препарату «Апіхелс» відповідно до 

розробленої нами інструкції, через чотири тижні після вилучення останніх 

контейнерів препарату діставали «контрольні папірці», які клали на дно 



вулика, змащені вазеліном для прилипання кліща, де спостерігались 

прилиплі омертвілі тільця гамазового кліща – Varroa Destructor. 

Нами було візуально підраховано кількість мертвих кліщів після 

застосування препарату, отримані показники були апроксимовані. Для 

контролю інвазії було зроблено «контрольний» підрахунок відсотка 

ураженості бджолиних сімей без застосування препарату.  

Експериментально доказано, що препарат «Апіхелс» є ефективним 

проти кліща Varroa Destructor і підтверджена синергічна дія трьох 

компонентів препарату, який можна застосовувати, з лікувальною та 

профілактичною метою. 

Також було проведено ветеринарно–санітарну оцінку меду та його рівня 

токсичності після застосування кормової добавки «Кобацин», яка 

застосовувалася для стимулювання нарощування сили бджолиної сім’ї. Разом 

із тим, проведена порівняльна оцінка безпечності цієї кормової добавки з 

іншими подібними за своїм складом препаратами. 

За визначення токсичності кормової добавки «Кобацин», не 

спостерігали загибелі мишей, розчин приготовлений згідно інструкції 

виробника, який був застосований на білих мишах виявився цілком 

безпечним для дослідних тварин.  

Під час згодовування бджолам дослідного меду, який отримувався від  

бджолиних сімей, що згодовувалася кормова добавка не відмічали загибелі 

бджіл. 

Доказано, що досліджені нами препарати не мають токсичної дії як для 

дослідних тварин і комах – білих мишей та бджіл. Поодинокі випадки 

смертності (1–2 %) ми не враховували, так як дослідні комахи були не в 

природному середовищі.  

Залишки Кобацину (Кобальт, Германій та Цинк) реєстрували в пробах 

меду протягом 6 місяців незалежно від умов зберігання в межах від 0,03 до 

0,15 мг/кг меду. Залишки Кобальту Хлористого знаходили впродовж 6 

місяців в межах від 0,2 до 0,25 мг/кг. Через 6 місяців після застосування 



препаратів залишки були відсутні, та їх наявність в пробах меду в 

послідуючий час (12 місяців) не виявлялися.  

Під час дослідження препарату «Кобацин» на продуктивні показники 

бджолиних сімей спостерігалося, що на початку досліду (01.05.17) різниці в 

середніх вартостях вимірюваних показників не було встановлено, тобто на 

початку бджолині сім`ї з контрольної та дослідної груп є рівні між собою. 

Щодо зростання сили сімей, то було відмічено поступове збільшення 

кількості бджіл в обох групах. Відмічені різниці в середніх вартостях сили 

сімей до підгодівлі та після останньої підгодівлі є високо достовірними 

(р<0,01). 

За аналізом результатів дослідження після закінчення підгодівлі 

(06.06.17) слідує, що відсутня достовірна різниця за ступенем впливу на 

бджіл підгодівлі, як чистим розчином цукру, так і кормовою добавкою 

«Кобацин».  

Чітко виражений позитивний вплив підгодівлі кормовою добавкою 

«Кобацин» на вирощених в бджолиних сім`ях наступних поколінь, молодих 

бджіл які вийшли з комірок розплідного стільника (на 1920±153 молодих 

бджіл вирощено більше у дослідній групі в порівнянні з контрольною). 

Також було встановлено не значна різниця в кількості перги (см2) та 

значне випередження в силі бджолиних сімей. В дослідній групі відмічається 

тенденція поступового збільшення запечатаного розплоду, що свідчить про 

збільшення сили бджолиних сімей.  

У кінці серпня бджолині сім`ї з дослідної групи, які отримували 

впродовж травня «Кобацин», мали вищі достовірні показники сили, кількість 

запечатаного розплоду та живої маси бджолиних маток, порівняно з 

контрольною групою (які підгодовувались лише розчином цукру). Водночас, 

розплоду в контрольній групі було на 24 % менше, а жива маса бджолиних 

маток, була на 10 % нижча,порівняно з дослідною групою. 

Також, було проведено дослідження гемолімфи бджіл за допомогою 

растрового сканувального електронного мікроскопа «SELMI РЭМ – 106І» на 



наявність структурних змін після застосування дослідних препаратів. 

Зазначимо що, в полі зору електронного мікроскопа фактично не 

спостерігалися збудники інфекційних хвороб, які вільно переміщалися в 

гемолімфі, що не можливо було сказати про стан гемолімфи контрольної 

групи бджолиних сімей де не застосовували дослідні препарати. Було 

відмічено в полі зору електронного мікроскопа таку картину: гемоцит – 

виступаючи імунною клітиною притягує до себе збудника хвороби. У 

загальному полі зору електронного мікроскопа відмічали значне збільшення 

гемоцитів в гемолімфі бджіл дослідної групи, порівняно з такими в 

контрольній групі. Ці результати булим отримані під час дослідження 

гемолімфи після застосування кормової добавки «Кобацин» та препарату 

«Апіхелс». Також було встановлено, що в полі зору електронного мікроскопа 

зустрічалися клітини білка, та інших не розпізнаних досліджених об’єктів. 

Отримані дані свідчать про доцільність подальшого вдосконалення та 

впровадження більш детального мікроскопічного дослідження гемолімфи 

бджіл під час вивчення впливу різних факторів і чинників, що впливають на 

бджолину сім’ю.  

Під час дослідження чутливості спор P. Larvae до дезінфіктанту 

«Бровадез 20» було встановлено, що ріст культури спостерігався за 

розведення у співвідношенні 1:40. Ріст культури на шпоні спостерігався за 

розведення 1:20 і 1:40. Ріст культури на вощині спостерігався за розведення 

1:20 і 1:40.  

Під час дослідження дезінфіктанту «ВетОкс 1000» ріст культури 

спостерігався на склі за розведення 1:4. Ріст мікроорганізмів на шпоні 

реєструвався за розведення 1:2 і 1:4. Сумнівний ріст мікроорганізмів 

спостерігався за розведення 1:2 і 1:4. Ріст на вощині спостерігався за 

розведення 1:2.  

Для контролю № 1 було застосовано дезінфектант «Дезвакс» у 

розведенні 1:10, де на всіх тест–обєктах росту культури не відмічалися.  



Для контролю № 2 було застосовано фізіологічний розчин. Під час 

використання якого ріст культури мікроорганізмів спостерігався на всіх тест–

обєктах. 

Під час визначення токсичності препарату «ВетОкс 1000» було 

виявлено, що препарат є безпечним для бджіл в межах концентраціях 

розведенні, як при 1:1 так і 1:6.  

Під час дослідження препарату «Бровадез 20» на токсичність було 

визначено, що смертність бджіл була зареєстрована за розведення 1:10, 1:30 

та 1:60 на 10 та 15 добу. 

Для порівняння було проведено контрольне дослідження з 

використанням розчину цукрового сиропу (1:1), де смертність реєструвалася 

на 10 та 15 добу у кількості 2 і 4 бджоли. 

За результатами досліджень розроблено і впроваджено комплексну 

систему ветеринарно–санітарних заходів за заразних хвороб бджіл яка 

включає: 

– проведення огляду і оцінки стану бджолиних сімей під час весняної 

ревізії; 

– застосування деззасобів «Бровадез 20» або «ВетОкс–1000» у зазначених 

в інструкціях дозах під час пересадження бджолосім’ї в новий вулик, заміні 

днищ вуликів і підставленні соторамок в бджолине гніздо; 

– проведення планової противароозної обробки препаратом рослинного 

походження «Апіхелс» згідно інструкції; 

– застосування препарату «Кобацин» на стадії раннього весняного 

розвитку бджолиних сімей для ефективного нарощування сили бджолиної 

сім’ї до головного медозбору.  

Ключові слова: Кобацин, Апіхелс, варрооз аскароз, американський 

гнилець, європейський гнилець, бджолина сім’я, вулик. 

 



ABSTRACT 

 

Kisil D.O. Substantiation of veterinary and sanitary measures in apiaries for 

the prevention of infectious diseases – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor 

of philosophy on a specialty 211 – Veterinary medicine – Sumy national agrarian 

university, 2021. 

The dissertation is devoted to the research of the spread of mixed diseases of 

honey bees in the apiaries of Okhtyrka district of Sumy region, development and 

application of ecologically safe devices, their introduction into the beekeeping 

industry. 

It is established that the analysis of the state veterinary reporting for the 

period from 2015 to 2020 does not reflect the real epizootic situation regarding the 

incidence of bees with infectious diseases. Our epidemiological studies in apiaries 

in different regions of Ukraine, provided an opportunity to more extensively and 

objectively assess the epizootic situation in the field of beekeeping. 

According to the district laboratory for the study of bee diseases, during this 

period, the number of cases of infectious diseases gradually increased in the 

apiaries, and at the same time increased the number of disadvantaged points. At the 

same time, there was a growing trend of mycoses and parasitic diseases. It was 

found that mostly infectious diseases began to be registered in the form of a mixed 

infection, which made it difficult to make a reliable diagnosis. 

During the first stage of the dissertation research on the epizootic situation in 

the apiaries of Okhtyrka district of Sumy region, a high proportion of unfavorable 

points for infectious and parasitic diseases was found, in which the incidence 

ranged from 9 to 59%. This indicated a significant spread of infectious diseases in 

regions with developed beekeeping. At the same time, it should be noted that in 

cases of detection of a mixed form of the disease, different infectious diseases had 

different epizootic indices. The incidence rate in most cases was the highest for 

American rot, ascariasis and varroasis, which indicated the long–term distress of 



the surveyed apiaries. During the epidemiological studies, the prevalence, mixed 

form of infectious diseases of bees in apiaries were also different. At the beginning 

of writing the dissertation, the morbidity of bee colonies was established by the 

employees of the district laboratory, which was twice as high as it was registered in 

the statistical veterinary reporting of the regional laboratory. 

The results obtained by us during the epidemiological studies, differed 

significantly from the data of veterinary reporting of the district laboratory, which 

influenced the need to establish the root causes, the manifestation of the epizootic 

process and the peculiarities of its course in beekeeping. 

During the veterinary inspection of the apiaries, it was found that a large 

number of hives in apiaries are obsolete, which during their operation can not 

provide decent conditions for thermoregulation, protection from moisture, which in 

turn were the causes of ascariasis and rot bees. The hives were not disinfected 

regularly, which led to the accumulation of pathogenic microflora in the wooden 

walls of the hives and the development and spread of infectious diseases. At the 

same time, beekeepers do not always comply with sanitary conditions, due to 

insufficient stocks of honeycombs (sushi) and install contaminated honeycombs to 

healthy bee colonies. 

During the study of the affected bee brood in a mixed form of infectious 

diseases with varroasis in greenhouse conditions of bee colonies, it was noted that 

at low intensity of brood damage by American rot and ascariasis (presence of up to 

10 affected larvae on each sotoramka) changed the behavior and characteristics 

compared with the control group. In bee colonies where American rot and 

ascarosis of bees were registered, mites were arbitrarily localized behind all brood 

frames, mainly in the central, upper and front parts, closer to the exit of the bee 

from the hive – to the hive, and in the 1st group female mites were localized 

mainly in the central part of the cells sotoramok with brood where the eggs were 

laid. At the exit of the cells, 38.5% more young fertilized females were found, 

despite the fact that the male emerges first, compared to the control group, where 

the American rot was not registered. 



For the preservation of bee colonies by American rot, lesions of varroasis 

were established only on the periphery of the brood frame. Instead, during the 

defeat of bee brood, ascorosomlocalization of the affected bee larvae was observed 

in virtually the entire sotoramka. Affected bee larvae, mostly drones, were found at 

3 to 4 days of age. We proved that the presence of other pathogens in the bee nest 

caused the activation of the tick population and thus there was a synergistic effect 

of the interaction between these pathogens. 

We performed a veterinary and sanitary assessment of honey and the level of 

its toxicity after treatment with Apichels. Thus, it was found that the organoleptic 

and chemical parameters in all samples of honey were in accordance with the 

requirements of regulations. 

When determining the toxicity of honey in white mice and bees, it was 

experimentally proven that honey with acaricide residues was not toxic to white 

mice and bees. The death of mice during the introduction of the honey solution was 

not registered. 

During the study of the possibility of using the drug "Apichels" for 

therapeutic and prophylactic purposes against varroasis of bees, it was found that 

the incidence of varroasis ranged from 4.6% to 8.6%. 

After using the experimental drug "Apichels" according to our instructions, 

four weeks after the removal of the last containers of the drug were obtained 

"control papers", which were placed on the bottom of the hive, lubricated with 

Vaseline for tick adhesion, where adherent dead bodies of gamma mite Destrostru 

– Varroa were observed. 

We visually counted the number of dead ticks after application of the drug, 

the results were approximated. To control the invasion, a "control" calculation of 

the percentage of bee colonies was made without the use of the drug. 

It has been experimentally proven that the drug "Apichels" is effective against 

the mite Varroa destructor and confirmed the synergistic effect of the three 

components of the drug, which can be used for therapeutic and prophylactic 

purposes. 



A veterinary and sanitary assessment of honey and its level of toxicity was 

also performed after the use of the feed additive "Kobatsin", which was used to 

stimulate the growth of the bee family. However, a comparative assessment of the 

safety of this feed additive with other similar in composition drugs. 

When determining the toxicity of the feed additive "Kobatsin", no death of 

mice was observed, the solution prepared according to the manufacturer's 

instructions, which was used on white mice was quite safe for experimental 

animals. 

During the feeding of honey to bees, which was obtained from families who 

were fed a feed additive did not note the death of bees. 

It has been proven that the drugs we studied are safe for both experimental 

animals and insects – white mice and bees. We did not take into account isolated 

deaths (1–2%), as the experimental insects were not in the natural environment. 

Cobacin residues (Cobalt, Germanium and Zinc) were recorded in honey 

samples for 6 months, regardless of storage conditions in the range from 0.03 to 

0.15 mg / kg of honey. Cobalt Chloride residues were found for 6 months in the 

range from 0.2 to 0.25 mg / kg. 6 months after the application of the drugs, the 

residues were absent, and their presence in the samples of honey in the subsequent 

time (12 months) was not detected. 

During the study of the drug "Kobatsin" on the productive indicators of bee 

colonies it was observed that at the beginning of the experiment (01.05.17) the 

difference in the average values of the measured parameters was not found, ie at 

the beginning of the bee families from control and experimental groups are equal. 

As for the growth of the strength of the families, there was a gradual increase in the 

number of bees in both groups. The observed differences in the average values of 

family strength before feeding and after the last feeding are highly significant (p 

<0.01). 

According to the analysis of the results of the study after feeding (06.06.17) it 

follows that there is no significant difference in the degree of impact on feeding 

bees, both pure sugar solution and feed additive "Kobatsin". 



The positive effect of feeding with the feed additive "Kobatsin" on the next 

generations grown in bee families, young bees which have left cells of a brood 

honeycomb (on 1920 ± 153 young bees are grown more in experimental group in 

comparison with control) is accurately expressed. 

There was also a small difference in the number of perga (cm2) and a 

significant lead in the strength of bee colonies. In the experimental group there is a 

tendency to gradually increase the sealed brood, which indicates an increase in the 

strength of bee colonies. 

At the end of August, bee families from the experimental group, which 

received Kobatsin in May, had higher reliable indicators of strength, number of 

sealed brood and live weight of queen bees, compared with the control group (fed 

only with sugar solution). At the same time, the brood in the control group was 

24% less, and the live weight of queens was 10% lower compared to the 

experimental group. 

Also, the study of bee hemolymph was performed using a scanning scanning 

electron microscope "SELMI REM – 106I" for the presence of structural changes 

after the use of experimental drugs. Note that in the field of view of the electron 

microscope were not actually observed pathogens of infectious diseases, which 

moved freely in the hemolymph, which could not be said about the state of 

hemolymph of the control group of bee colonies where no experimental drugs were 

used. The following picture was observed in the field of view of the electron 

microscope: hemocyte – acting as an immune cell attracts the pathogen. In the 

general field of view of the electron microscope there was a significant increase in 

hemocytes in the hemolymph of bees of the experimental group, compared with 

those in the control group. These results were obtained during the study of 

hemolymph after the use of feed additive "Kobatsin" and the drug "Apichels". It 

was also found that in the field of view of the electron microscope there were cells 

of the protein and other unrecognized objects. The obtained data testify to the 

expediency of further improvement and introduction of a more detailed 



microscopic study of bee hemolymph during the study of the influence of various 

factors and factors influencing the bee family. 

In a study of the sensitivity of P. Larvae spores to Brovadez 20 disinfectant, it 

was found that the growth of the culture was observed for dilution in a ratio of 

1:40. The growth of the culture on the veneer was observed at a dilution of 1:20 

and 1:40. The growth of culture in wax was observed at a dilution of 1:20 and 

1:40. 

During the study of the disinfectant "VetOx 1000" growth of the culture was 

observed on glass at a dilution of 1: 4. The growth of microorganisms on the 

veneer was registered at a dilution of 1: 2 and 1: 4. Doubtful growth of 

microorganisms was observed at a dilution of 1: 2 and 1: 4. Growth in wax was 

observed at a dilution of 1: 2. 

To control № 1, Desinx disinfectant was used at a dilution of 1:10, where no 

growth was observed on all test objects. 

Saline was used to control № 2. During the use of which the growth of the 

culture of microorganisms was observed at all test sites. 

When determining the toxicity of the drug "VetOx 1000" it was found that the 

drug is safe for bees within dilution concentrations, both at 1: 1 and 1: 6. 

A toxicity study of Brovadez 20 determined that bee mortality was recorded 

at 1:10, 1:30, and 1:60 dilutions on days 10 and 15. 

For comparison, a control study was performed using a solution of sugar 

syrup (1: 1), where mortality was recorded for 10 and 15 days in the number of 2 

and 4 bees. 

Based on the results of research, a comprehensive system of veterinary and 

sanitary measures for infectious diseases of bees has been developed and 

implemented, which includes: 

– inspection and assessment of bee colonies during the spring audit; 

– the use of disinfectants "Brovadez 20" or "VetOx–1000" in the doses 

specified in the instructions during the transplantation of the bee colony into a new 



hive, replacement of the bottoms of the hives and substitution of honeycombs in 

the beehive; 

– carrying out planned anti–varosis treatment with the drug of plant origin 

"Apichels" according to the instructions; 

– the use of the drug "Kobatsin" at the stage of early spring development of 

bee colonies to effectively increase the strength of the bee colony to the main 

honey harvest. 

Key words: kobatsin, аpichels, varroasis, ascariasis, аmerican rot, еuropean rot, 

bee, hive. 
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