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Безпалий І.Ф., Постоєнко В.О., Мерз- 
лов С.В., Постоєнко Д.М. Розроблення 
біотехнологічного прийому з тимчасової 
ізоляції наповнених стільників для 
підвищення продуктивності медозбору 
та якості бджолиного меду. Збірник 
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Медопродуктивність бджолиних сімей під час взятку з білої акації 
підвищували методом відбирання незрілого меду із гнізда. На їх місце 
підставляли порожні стільники. На п’яту добу медозбору з білої акації в 
сім’ях дослідної групи між двома корпусами поміщали третій з порожні-
ми стільниками. Між 2 і 3 корпусами ставили обмежувач бджіл, що давав 
змогу робочим бджолам легко потрапити у 2 корпус, однак не давав змоги 
їм повернутися назад. Відбір проб меду, аналіз фізико-хімічних показників 
здійснювали згідно з ДСТУ 4497: 2005 «Мед натуральний. Технічні умо-
ви» (ДСТУ 4497: 2005, 2007).

Обґрунтовано застосування біотехнологічного прийому з тимчасової 
ізоляції наповнених стільників із недозрілим медом для підвищення ме-
дозбору в середньому на 26,6 % та збереження якості готового продукту.

Під час взятку з білої акації щойно принесений нектар містив у серед-
ньому 23,57 % сахарози і 38,95 % води. До завершення першої доби дослі-
ду під інтенсивним впливом бджіл-приймальниць з продукту видаляється 
13,35 % води, завдяки чому відбулося стрімке зростання концентрації са-
харози.

На завершальному етапі дев’ятої доби дозрівання бджоли виготовили 
запечатаний зрілий мед з умістом води 16,40 %, сахарози – 4,95  і 75,64 % 
моноцукрів, кількість яких змінилась від початкових показників відповід-
но у 2,4, 4,8 і 2,2 раза.

Після повернення ізольованих стільників із незрілим продуктом до 
гнізда, бджоли впродовж 3-х діб мали доступ до продукту, а потім на 4 добу 
почали запечатувати комірки. Мед за показниками вмісту води, моноцукрів 
і сахарози не відрізнявся від продукту, який перебував у гнізді з постійним 
доступом бджіл.

Ключові слова: дозрівання меду, бджоли, сахароза, моноцукри, біла 
акація, нектар.
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Розроблення біотехнологічного прийому з тимчасової ізоляції  
наповнених стільників для підвищення продуктивності  
медозбору та якості бджолиного меду

Безпалий І.Ф.1 , Постоєнко В.О.2 , Мерзлов С.В.1 , Постоєнко Д.М.2

1 Білоцерківський національний аграрний університет 
2 ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Вирішення питання про збіль-
шення виробництва товарного бджолиного 
меду цікавило науковців та, особливо, прак-
тиків пасічної справи [16]. Цієї мети досягали 
багатьма шляхами: поліпшення кормової бази, 
удосконалення конструкційних властивостей 
вуликів, покращення технології пасічникуван-
ня, утримання на пасіці сильних сімей та ін. 
Усі ці методи давали позитивні результати [4, 
10, 12]. Так, наприклад, Тарановим [15] дослі-
джено та науково обґрунтовано потребу сім’ї у 

кількості порожніх стільників для розміщення 
і перероблення нектару залежно від показників 
приросту контрольного вулика за добу. Деякі 
практики пропонують збільшити інтенсив-
ність вентилювання бджолиного гнізда, осо-
бливо вночі, використовуючи сітчасті решітки 
замість дна у вулику, підставляючи клинці між 
корпусом і дном або дахом вулика [6, 12].

Отримати більше товарного меду можливо 
лише за умови дотримання комплексу прийо-
мів та заходів, які сприяють бджолам у здійс-
ненні складних біотехнологічних перетворень 
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і фізичних змін нектару [1, 13]. Бджоли не бу-
дуть приносити до вулика більше нектару, ніж 
можуть його обробити. Крім того, дуже багато 
медоносів відзначаються значною кількістю 
виділеного нектару, однак нетривалим періо-
дом квітування [5, 7, 9]. Так, біла акація ви-
діляє більше як 500 кг/га нектару з тривалі-
стю квітування в середньому до двох тижнів, 
інколи навіть менше [5, 7]. Одним із біотех-
нологічних підходів до збільшення продук-
тивності бджіл під час масового медозбору є 
тимчасова ізоляція незапечатаних стільників 
[8, 9]. Відомо, що відкачування продукту із 
незапечатаних стільників дає змогу звільни-
ти місце та отримати більше меду, за таких 
умов продукт буде незрілим і потребуватиме 
штучного дозарювання, однак найчастіше він 
зброджує [8, 10, 11]. Отже, постало питан-
ня дослідити оптимальні строки відбирання 
стільників з незапечатаними комірками, од-
нак не для відкачування, а для тимчасової ізо-
ляції від бджіл.

Мета дослідження — розроблення біотех-
нологічного прийому з тимчасової ізоляції на-
повнених стільників для підвищення продук-
тивності медозбору та якості бджолиного меду.

Матеріал і методи дослідження. До-
слідження проводили на пасіці Білоцерків- 
ського національного аграрного університе-
ту. Для проведення досліджень за принципом 
пар-аналогів сформували контрольну і дослід-
ну групи сімей по 3 у кожній української сте-
пової породи [2].

Медопродуктивність бджолиних сімей під 
час взятку з білої акації підвищували методом 
відбирання незрілого меду із гнізда. На їх місце 
підставляли порожні стільники. Це дало змогу 
бджолам розпочати перетворення нових порцій 
нектару, не затрачаючи часу на доведення вже 
принесеного напередодні продукту до зрілості 
і запечатування восковими кришечками. Від-
бирання незрілого меду із гнізда здійснювали 
за наступною технологічною схемою. На п’яту 
добу медозбору з білої акації в сім’ях дослідної 
групи між двома корпусами поміщали третій з 
порожніми стільниками. Між 2 і 3 корпусами 
ставили обмежувач бджіл, що давав змогу ро-
бочим бджолам легко потрапити у 2 корпус, 

однак не давав змоги їм повернутися назад. 
Основна маса бджіл упродовж доби переходи-
ла працювати на нові стільники у 2-й корпус. 
До завершення фази цвітіння білої акації, коли 
маса контрольного вулика збільшувалась не 
більш, як на 200–500 г, відібрані стільники по-
вертали у вулик. Після завершення дозрівання 
меду у бджолиних сім’ях було відібрано запе-
чатані стільники не менш, як на ½ їх площі для 
відкачування.

Відбір проб меду, аналіз фізико-хіміч-
них показників здійснювали згідно з ДСТУ 
4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови» 
(ДСТУ 4497:2005, 2007) [3].

Результати дослідження та обговорен-
ня. Дані обліку виробництва акацієвого меду 
наведено в таблиці 1, з якої видно, що від сі-
мей контрольної групи отримали в середньому 
22,83 кг меду, а дослідної – 28,9 кг. Водночас 
від сімей, подібних за силою, отримали різну 
кількість меду, у контрольній групі – від 19,7 
до 25,3 кг, а дослідній – від 27,1 до 31,4 кг.

Отже, тимчасова ізоляція принесеного кор-
му дає змогу збільшити виробництво меду в 
середньому на 26,6 %. Точність результатів в 
обох групах досить висока. Заразом різниця 
між контрольною і дослідними групами ста-
тистично значуща (Р>0,999).

За результатами досліджень відбір ще не 
зрілого корму на 5 добу медозбору та повер-
нення на оброблення після завершення нек-
таровиділення дає змогу збільшити продук-
тивність сімей. Приріст збору меду потребує 
незначних додаткових затрат праці.

Одним із головних процесів дозрівання та 
накопичення простих цукрів меду є інверсія 
сахарози – гідролітичне розщеплення дисаха-
риду на глюкозу і фруктозу, яке відбувається 
під дією ферменту інвертази, що входить до 
складу секрету підглоткових залоз робочих 
бджіл. Процес розпочинається за потрапляння 
нектару до медового зобика бджіл і продов-
жується навіть після запечатування комірок з 
медом. Для визначення динаміки перетворення 
сахарози на моноцукри було проведено дослі-
дження під час медозборів з білої акації. Отри-
мані дані щодо вмісту цукрів розраховували на 
сухий залишок (табл. 2).

Таблиця 1 – Виробництво товарного меду з тимчасовою ізоляцією незрілого продукту, n=3

Група сімей

Отримано відкачаного меду на сім’ю, кг
X   дослідної групи 
до X   контрольної 

у %X  ±m lim Cv,% td

Контрольна 22,83±0,584 19,7-25,3 12,5 – –

Дослідна 28,90±0,456 27,1-31,4 7,7 8,19 126,6
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Під час цвітіння білої акації збиральниці 
працюють на квітках цілу добу і до вулика по-
стійно потрапляють свіжі порції вуглеводного 
корму. Тобто до нектару, який був принесений 
зранку, бджоли-приймальниці після коротко-
часного оброблення постійно добавляють сві-
жі порції. За спостереженнями у разі потра-
пляння до вулика нектару більше 6 кг за добу 
бджоли-приймальниці не розкладають набризк 
рівномірно всіма вільними стільниками у ву-
лику, а найчастіше – на 4–5. Якщо зранку він 
знаходився у вигляді маленьких краплинок 
(набризку) на дні комірок, то вже увечері за-
ймав ¼ їх об’єму. Третьої доби перебуван-
ня продукту у комірках стільників відбулося 
значне збільшення вмісту моноцукрів у сухій 
речовині – в середньому на 9,23 %. Більшість 
комірок на досліджуваних ділянках стільників 
була заповнена на ½ об’єму.

На 5 і 7 добу дозрівання меду встановлено 
інтенсивне накопичення моноцукрів – відпо-
відно на 12,4 і 9,78 %. Наприкінці тижневого 
періоду залишається 7,51 % сахарози, що за 
вимогами стандарту відповідає якісному меду. 
Поодинокі запечатані комірки на стільниках 
спостерігали лише 8-ї доби дозрівання, а біль-
шість їх залишалися відкритими або частко-
во запечатаними, які мали отвори у воскових 
кришечках. На дев’яту добу більша частина 
комірок на дослідних стільниках була запеча-
тана. У відібраних з них пробах зрілого меду 
утворилося 90,47 % моноцукрів і залишилося  
5,92 % сахарози до сухих речовин. В останні 
дві доби дозрівання різниця між середніми по-
казниками простих цукрів становила 2,27 %. 
Це зумовлено тим, що бджоли, які брали участь 
у перетворенні нектару в мед, затрачають вели-
ку кількість енергії для утворення інвертази та 
неспроможні повною мірою обробити нектар 
з білої акації з двох причин. По-перше, нектар 
містить у своєму складі значну кількість саха-
рози, по-друге, глоткові залози, які виділяють 

фермент інвертазу, у молодих бджіл ще недо-
статньо розроблені. Цей висновок узгоджу-
ється з дослідженями М.В. Жеребкіна [17] та 
інших [14] про закономірне підвищення інвер-
тувальної здатності робочих особин упродовж 
пасічного сезону, які встановили, що макси-
мальної величини вона досягає до середини 
пасічного сезону. Отже, згідно з нашими до-
слідженнями та спостереженнями дозрівання 
меду в бджолиному гнізді за вмістом віднов-
люваних цукрів і сахарози можна зробити ви-
сновок, що бджоли запечатують продукт, який 
містить, залежно від походження, 90–95 % мо-
ноцукрів у сухій речовині.

Досліди процесу дозрівання меду супро-
воджувалися визначенням вмісту води в про-
дукті кожного періоду перетворення нектару. 
Дослідження цього показника порівнювали з 
показниками вмісту цукрів у натуральному 
продукті, результати яких наведено на ри-
сунку 1.

За даними досліджень під час взятку з білої 
акації щойно принесений нектар містив у се-
редньому 23,57 % сахарози і 38,95 % води. До 
завершення першої доби досліду під інтенсив-
ним впливом бджіл-приймальниць з продукту 
видаляється 13,35 % води, завдяки чому відбу-
лося стрімке зростання концентрації сахарози. 
На цьому етапі короткочасного перебування 
набризку в комірках стільників відбувається 
перевищення кількості сахарози над умістом 
води. До третьої доби дозрівання кількість 
води і сахарози майже вирівнюється з невели-
кою перевагою останньої. На п’яту добу було 
помічено поступове зменшення вмісту води і 
стрімка інверсія сахарози.

На завершальному етапі дев’ятої доби 
дозрівання бджоли виготовили запечатаний 
зрілий мед зі вмістом води 16,40 %, сахарози 
– 4,95  і 75,64 % моноцукрів, кількість яких 
змінилась від початкових показників відповід-
но у 2,4, 4,8 і 2,2 раза.

Таблиця 2 – Зміна співвідношення цукрів нектару з білої акації за оброблення у бджолиному гнізді, n=3

Доба дозрівання
(зобик – стільник)

Вміст у сухій речовині, %
сахароза моноцукри

X ±S X lim Cv X ±S X lim Cv

Зобик бджоли 38,61±0,642 37,58–39,31 2,35 56,31±1,041 54,89–57,83 2,61

1 37,85±0,613 36,95–38,68 2,29 56,79±0,899 55,45–57,98 2,24

3 29,91±1,505 28,43–32,35 7,11 66,02±1,140 64,16–67,03 2,44

5 17,59±0,456 16,89–18,16 3,67 78,42±0,560 77,66–79,24 1,01

7 7,51±0,478 6,82–8,17 8,99 88,20±1,035 86,65–89,56 1,66

9 (запечатана) 5,92±0,315 5,41–6,22 7,53 90,47±0,739 89,33–91,39 1,15
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Після повернення ізольованих стільників 
із незрілим продуктом до гнізда, бджоли впро-
довж 3-х діб мали доступ до продукту, а потім 
на 4 добу почали запечатувати комірки. Мед за 
показниками вмісту води, моноцукрів і сахаро-
зи не відрізнявся від продукту, який перебував 
у гнізді з постійним доступом бджіл.

Висновки. Обґрунтовано застосування бі-
отехнологічного прийому з тимчасової ізоляції 
наповнених недозрілих стільників для підви-

щення продуктивності медозбору та якості 
бджолиного меду.

Доведено, що тимчасова ізоляція наповне-
них стільників дає змогу збільшити виробни-
цтво меду в середньому на 26,6 %.

Запропонований біотехнологічний прийом 
дає змогу виробляти мед за показниками вміс-
ту води, моноцукрів і сахарози, що не відрізня-
ється від продукту, який отриманий бджолами 
традиційним методом.

Рис. 1. Порівняння процесів дегідратації та інверсії сахарози під час дозрівання акацієвого меду.
Примітка:
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Разработка биотехнологического метода времен-
ной изоляции наполненных медовых комбинаций для 
повышения производительности сбора меда и каче-
ства пчелиного меда

Безпалый И.Ф., Постоенко В.О., Мерзлов С.В., 
Постоенко Д.М.

Медопродуктивность пчелиных семей во время взят-
ка с белой акации повышали методом отбора незрелого 
меда из гнезда. На их место ставили пустые соты. На пя-
тые сутки медосбора из белой акации в семьях исследова-
тельской группы между двумя корпусами помещали тре-
тий с пустыми сотами. Между 2 и 3 корпусами ставили 
ограничитель пчел, позволяющий рабочим пчелам легко 
попасть во 2 корпус, но не позволяющий им вернуться 
обратно. Отбор проб меда, анализ физико-химических 
показателей осуществляли согласно ДСТУ 4497: 2005 
«Мед натуральный. Технические условия» (ДСТУ 4497: 
2005, 2007).

Обосновано применение биотехнологического при-
ема по временной изоляции наполненных сот с недо-
зрелым медом для повышения медосбора в среднем на  
26,6 % и сохранения качества готового продукта.

Во время взятка с белой акации только что прине-
сенный нектар содержал в среднем 23,57 % сахарозы и 
38,95 % воды. До завершения первых суток опыта под 
интенсивным воздействием пчел-приемщиц с продукта 
удаляется 13,35 % воды, благодаря чему произошел стре-
мительный рост концентрации сахарозы.

На завершающем этапе девятых суток созревания 
пчелы изготовили запечатанный зрелый мед с содержа-
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нием воды 16,40 %, сахарозы – 4,95 и 75,64 % моносаха-
ров, количество которых изменило от исходных показате-
лей соответственно в 2,4, 4,8 и 2,2 раза.

По возвращении изолированных сотов с незрелым 
продуктом в гнездо, пчелы в течение 3-х суток имели до-
ступ к продукту, а затем на 4 сутки начали запечатывать 
ячейки. Мед по показателям содержания воды, моноса-
хара и сахарозы не отличался от продукта, который нахо-
дился в гнезде с постоянным доступом пчел.

Ключевые слова: созревание меда, пчелы, сахароза, 
моносахариды, белая акация, нектар.

Development of biotechnological method for tempo-
rary isolation of filled honeycombs to increase the produc-
tivity of honey collection and the quality of bee honey

Bezpalyi I., Postoіenko V., Merzlov S., Postoіenko D.
The honey productivity of bee colonies during the bribe 

from the white acacia was increased by the method of selec-
tion of unripe honey from the nest. Empty honeycombs were 
substituted in their place. On the fifth day of honey collection 
from white acacia in the families of the research group, a third 
one with empty combs was placed between two buildings. 
Between buildings 2 and 3, a bee limiter was placed, allowing 
worker bees to easily get into building 2, but did not allow 

them to come back. Sampling of honey, analysis of physical 
and chemical parameters was carried out according to DSTU 
4497: 2005 "Natural honey. Technical conditions" (DSTU 
4497: 2005, 2007).

The use of a biotechnological technique for the tempo-
rary isolation of filled cells with unripe honey to increase the 
honey yield by an average of 26.6% and preserve the quality 
of the finished product has been substantiated.

At the time of bribe from white acacia, freshly brought 
nectar contained an average of 23.57% sucrose and 38.95% 
water. Until the end of the first day of the experiment, under 
the intense influence of the receiving bees, 13.35% of the wa-
ter is removed on the product, due to which a rapid increase 
in the concentration of sucrose occurred.At the final stage of 
the ninth day of maturation, the bees sealed mature honey 
with a water content of 16.40%, sucrose - 4.95% and 75.64% 
monosaccharides.

Upon the return of the isolated combs with the immature 
product to the nest, the bees had access to the product for 3 
days, and then on the 4th day they began to seal the cells. Hon-
ey in terms of water, monosugar and sucrose content did not 
differ from the product in the control group of bee colonies.

Key words: honeyripening, bees, sucrose, monosaccha-
rides, whiteacacia, nectar.
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