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The use of some aromatic oils in the controI of honey.bee diseases

Summary

The results of most recent studies realized in different scientific centers on the Possibilities,'6f 13ill§, ąln'
matic oils to control varroas|s, sacbrood disease, Ameńcan foulbrood and chalkłlrood are Presented, Onl}
preliminary steps have been taken to introduce aromatic oils to control the

iesults open up]new horizons for new therapeutic measur€s. They also ved
ships beńrve"nih" intensĘ of some bee diseases and the Ępe of honey fl bee
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Od kilku lat trwająbadania nad możliwościąwyko-
rzystania olejkow aromatycznych w leczeniu niekto-
rych chorób pszczoł. Wyniki tych badań sąna tyle in-
teresujące, że warto je przedstawić. Dotychczas po-
dejmowane próby dotyczyŁy zastosowania olejków
ar omaty cznych do zw alczanta następuj ących chorób :

walTo zy, choroby woreczkowej, zgnlIca amerykańskie-
go i grzybicy wapiennej.

Marchetti i wsp. (10) zalecają odymianie rodzin
pszczelich dymem uzyskanym z zlela mięty pieprzo-
wej (Mentha piperita) dla zwa7czania roztocza V. .ja-
cobsoni. El-Shaarawi (5) jest zdanla,że dymemzzie-
la rumiaŃu ( Ma tr i c a r ia ch am om il l a), eukalipfu sa (Eu -

calypttt§) oraz mięty (Mentha olficinalis) obniża się w
sposób istotny poziom infekcji rodzin przez V. jacob-
soni. Wyniki badań pasiecznych prowadzonych w
1996 r, przez Noel i Amrine (7) orazNoel (8), nadzwal-
czaniem warrozy zwracająuwagę na następujące olej-
ki: olejek miętowy (uzyskany zatówno z mięty pie-
przowej jak i mięty zielonej), rozmaTynowy (Rosma-
rinus fficinalis) aTaz z gaulterii rozesłanej (Gaulthe-
ria procumbens). Olejki te podawano rodzinom psz-
czeiim w dwóch rodzajach pokarmów węglowodano-
wych, (syrop lub ciasto cukrowo-miodowe) ponadto
naniesione na płócienne maty (układane na powałce
gniazda) oraz na szalce postawionej na dnie ula. W
każdyn przypadku uzyskano zachęcające wyniki.
Autorzy stwierdzili bowiem istotny spadek liczebno-
ści pasożyta. Dla olejku miętowego rezultatów tych
nie potwierdzająjednak badania Skinnera i wsp. (12),
ktorzy takze w warunkach pasiecznych do zwalczania
walTozy stosowali olejek miętowy i porównyłvali jego

skuteczność ze skutecznością Apistanu oraz kwasu

1) oztoczo-
zt szczęIlm
ta zdodat-

kiem olejku sosnowego (Pinus sp.). Według Krausa
lejki eteryc zne dziaŁająteż
(olejek z lebiodki pospoli
lub przywabiająco (olejek

- Ettgenia sp.) co równieżmoże być wykorzystane przy
zw al czaniu r ozto cza trl. j a c o b s o n i . Z doty chcza s owych
badań nad zastosowaniem olejkow aromatycznych w
leczeniu warrozy wynika, że olejki: miętowy, rozma,
rynowy, z gaulterii rozesłanej, tymiankowy, szałwio-
wy, atakże z lebiodki pospolitej oraz goździkowy za-
sługuj ą na szcze gólną uwagę.

W sposób szczegółowy przydatnośc różnych olej-
kólł, aromatycznych do zwa\czania choroby woTecz-
kow ej, z, gnllc a ameryk ań sk i e go or az gr zybtcy w ap i en -

nej ocenili w warttnkach laboratoryjnych Colderone i
wsp. (2). Według Catpana i wsp. (3) olejek cynamo-
nowy (Cinnamomum sp.) w stęzeniu 50 pp. dztałabak-
teriostatycznie na zarodniki Bacillus larva.e. Z danych
Floris i wsp. (6) wynika, żebakterlobójcze działante
na wymienione zarodniki wykazują olejki: cynamo-
nowy, cytrynowy (Ci tnts s inens is),kminkowy (C arum
carvi cyminu), tylniankorvy (Thymus vulgaris) oraz



żywoko stowy (Sympp hy t um ffi c in al e). Rezultaty ba-
dań lab oratoryj nych zo stały też pr zez wymienionych
autorów potwierdzone w badaniach pasiecznych, w
których wybrane olejki podawano w cieście cukrowo-
-miodowym, rodzinkom osadzonym w ulikach wesel-
nych.

Alippi i wsp. (1) stwierdzili, żę dwa (spośród ośmiu
b ad any ch) o l ej ków etery c zny ch maj ą dział ani e b akte -
riostatyczne na Panibacillus larvae. Są to - olejek z
p alczatki cytrynowej (Cy m b o p o g o n c i t r a tu s) or az ty -

miankowy (Thymus vulgaris), stosowane w stężeniach
100-150 p.p. Noel(8), który prowadzlł wstępne bada-
nia pasieczI\e uważa, że zachęcające wyniki przynio-
sĘ próby zw alczania ch oroby woreczkowej or az grzy -
bicy wapie nnej za pomocą olejku miętowego, uzyska-
nęgo zarowno z mięty pieprzowej jak i mięty długiej
oraz gaulterii rozesłanej. Przy poszukiwaniu nowych
metod zwalczanta chorób czerwiu na uwagę zasługują
zatęm następuj ąc e o lej ki ar omaty czne : cynamonowy,
cytrynowy, kminkowy, tymiankowy, żywokostowy, z
palczatkt cytrynowej, gaulterii rozesłanej oraz mięto-
wy. Jest przy tym interesujące, ze olejek miętowy ce-
chowało szerokie spektrum działania; okazń się sku-
teczny zarówno przeciw chorobom czerwiu jak lprze-
ciw roztoczowi V jacobsoni.

Próby zastosowania olejków aromatycznych w le-
czeniu pszczoł sąjeszczew fazię początkowej Wy-

daje się jednak,że badaniate zasługująnauwagę. Ist-
nieje bowiem znaczne prawdopodobieństwo, że do-
prowadzą do opracowania nowych metod Ieczniczy ch.
Ni ewykluc zone też, że przy czynią s ię w pewnym stop-
niu do wyjaśnienia zwtązku między nasileniem nie-
których chorób pszczół a typem pożytku, z którego
one korzystają.
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STAN ZARAZJ.IWYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według zgłoszenia Depańamentu Weterynarii

Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
do Międzynarodowego Biura Epizootii - OlE

za okres 1-31 grudnia 1998 r.
1) Wścieklizna psów i kotów wystą]iła w 2 województwach (w nawiasach podano liczbę

zapowletrzonych zagrod) a mianowicie: ostrołęckim (1), suwalskim (1). Wściekliznę stwierdzono u
2 kotów.

2) Wścieklizna zwierząt gospodarskich - wystąpiła w 4 wojewodztwach: białostockim (1),
olsztyńskim (1), suwalskim (5), toruńskim (5). Zanotowano jąu 12 sztukbydła.

3) Wścieklizna zwierząl dzakach - wystąpiła w 18 województwach: warszawskim (2), biało-
stockim (3), ciechanowskim (2), kieleckim(2),konińskim (2), lubelskim (4), łomżyńskim (1), olsztyń-
skim (11), płockim (5), radomskim (2), rzeszowskim (8), siedleckim (4), suwalskim (9), tamobrzę-
skim (3), tarnowskim (1), toruńskim (5), włocławskim (40), zamojskim (2). Zanotowano jąu 61 lisów,
9 jenotów i kuny.

4) Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (otręt bydła -!BR/IPV) - wystąpił w 2 wojewódz-
twach: krośnieńskim (3), pilskim (5).

5) Leptosp.roza świń - wystąpiła w 3 województwach: bydgoskim (1), opolskim (1), poznah-
skim (1).

6) Choroba Aujeszkyego wystąpiła w województwle poznańskim (1).
7) Myksomaloza - wystąpiła w województwie poznańskim (1).
8) Wirusowa krwotoczna choroba królików - wystąpiła w województwię gdańskim (1).

9) Choroba Mareka - wystą)iła w województwię bydgoskim (1).
10) Choroba Gumboro wystąpiła w województwie poznańskim (1).


