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Badania wykonane w ramach Programu Wieloletniego - zadanie 4'3

- Doskonalenie technologii pasiecznych w kontekście występowania i eliminacji

niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych
i jakoŚci produktów pszczelich

Na przestrzeni ostatniej dekady kilkakrotnię w warunkach terenowych sprawdzano

skuteczność preparatu Bayvarol (s.a. flumeĘna, 3,6 mg/pasek) w zwalczaniu Varroa

destructor w rodzinach pszczelich, Rezultaty nle zawsze przemawiały za stosowanięm

preparatu w pasiekach, gdyi np. w badaniach przeptowadzonych w 2010 roku ptzez

zespół' z Puław (Węgr zynowlcz i inni, 20 1 1) wykazano, że mimo ośmiotygodniowej tera-
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pii średnia skuteczność zwa7czaniapasoz1.tów nie przekroczyła Sl%o,jędnocześnię nięstwierdzono żadnych czynników ouiiza1ąóycnjego łziałanie.
Z uwagi na fakt, ż2 Bayuaro| 

"na,au;! 
się nu-tis"i" i"r.J- 

"u.";"strowanych, a tymSamym podlegaj4 refundacji koszĘ jego zakupu w ramach reillzacii mechanizmu,,wsparcie rynku produktow ps"c"eiicl", jest- on stosowany w krajowych pasie_kach. W mviązku z urm w Pracowni Technologii Pasiecznych ZakładuPszczelnictwaw Puławach w 2015 roku oceniono skuteczność- tego produ'ktu * og.uni""aniu inwazjipasozytów Vąrroą destructor w rodzinach pszcze|ici,w których przez o*esco najmniej5 lat nie stosowano oYl"-.on', ani innej poiobnej zewzg|ędunu[,Ęna"ność chemicz.ną substancji czynnej. Na podstawie naturalnej śmierte-lności pu,o'yto* określonej nadwa tygodnie przed założeniem pasków i ilości czerwiu w}typowano do badań 15 rodzinpszcze.ich zktórych u,]:.lo1o dwie grupy: doświad,cziti41ro roazin; i kontroln4 (5rodzin). W rodzinach doświadczalny"i -^źz sierpnia roku w trakcię układania gniazdna zimę założono po 4 paski pręparatu, umie.szcĄącje w dwóch poszerzonych do 16mm przestrzeniach międzyramkowych. Paski wyjęto z uli po ó ty{ooniu"r, ekspozycjitj,22 puździernika' Bezpośrędnio pó wyjęciu pasków, w obu grupach zastosowan o 3,5ońrozfulłór kwasu szcza\po5.mlroztworu@,:::;::;,,r:;:y;6.,:;#,tr,i;;ł::::;l'ś*1T!:x1i:';;:#,
odymiono wszystkie ródz'itty pszćzeleApiwarolem (12-,5 mg ł^ii-"w jednej tablet-ce). W okresię ekspozycji pasków w ulach i po ',astosowaniu preparatów kontrolnych,w odstępach tygodniowych, liczono pasożfi spadłe na wkładki derrnicowe. Ponadto po3 tygodniach od założęnia pasków 6. rs rv'""snia we wszystkich rodzinach ocenionopowierzchnię czerwiu.

Podsumowujac wv'nikj stwierdzono, że po-6-cio tygodniowym okresię ekspozycjipreparatu osypało się średnio 2245 pasożytów Varroa(w zakresie oa irsz do 4107 szt,).Przetrzymanie pasków przez kolejie 2 Ęgodnie-zwrększyło ri"'oę .puoty ch roztoczy dopoziomu prawie 2259:Ź:|:a ro9z inę pśłcze'ą.W tym czasie osyp naturalny w rodzinachkontrolnych wyriósł ok.221osobnikbi rl*,oo.Po1ewanię,oń'o."* kwasu szczawio-wego oraz odymianie Apiwarolem w rodzinach doświadczalnych połohło na usunięciekolejnych 95 pasoĄtów, zaś w rodzinach kontrolnych spadło oi. tąoz sztuk rońoczy,Skutęczność preparatu 
P:ry=lpo 6 - tygodniowym okręsie stosowania wyniosła śred-nilo 95,6Yo (od 95'6 do 9.9,5Yo.) i iie rdzitiasię statystycznie od skutęczności dla 8 tygo-dniowego okresu 

'eczenia, 
która wyn iosła96,2Yo (od'96,2-99,7xl.Ńuńięrczą dyramikęosypywania się pasożytów stwierdzono w trakciepie rwszych3 óg;;; od zastosowaniapreparatu. W tym okresię spadło ok. 9|,3oń"cóT^"i liczbyioztoc,i 

^Jt,wi"k w 1 tygo-dniu od zastosowania Bayvarolu zginęto ,{, ssupasozytów. W momencie zakładaniapasków rodziny doświadczalne po.iaaary ok.2|,4 dm, pówieructlniczerwiu, zaś kontro-lnę ok. 22,7 dm2. Po trzech tygodniach * g*pi. leczonej średnia powierzchnia czerwiuzmniejszyła się do ok. 2,9 dm2,'u." g*pl" nielec'on"j oo ot. s)s a^, Współczynnikkorelacji rang Spearmana pomiędzy skutęczności ą preparata a pciwierzchn iq czerwiu(suma z dwóch pomiarów) 
Iynjósł -O,4O,. przypaoku poziomu poruŻenia ptzez Varroadestructor jego wartość wyniosła -0.47.

Wyniki wykazaĘ bardzo yysoką efekĘwność pręparatu w ograniczaniu inwazjipasożytów Varroa w rodzinach pszczelich. Niewątpiiwie. wpĘw ni Jynun,ir.ę i |iczbęztiszczony ch pasożytów miał istotny spadek ilości czerwiu *.,odz,nainspowodowanybrakiem pożytku pyłkowego.

streszczenia z Naukowej Konferencji Pszcze|arskiej, Puławy 20,l6


