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Wpływ niektórych preparatów przeciwwarrozowych
na czerw pszczeli
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Summary

1-3 day-old eggs and l:,'3-,S-day-old larvae were t
and in the beehŃe with Fluwarol. The control group
taken from the beehive to the- laboratory was counted

ith Fumilat 101 mg and Fluwarol about 99 mg. In the
the brood, in the group treated with Apiwarol AS only
state that Apiwarolwas the most toxic fOr lree broods.
the 3-day old larvae.

, I(eylyords! an,ti-vaiióa]drugs, bee brood, toxicity, bee body weight- : : "

Do najwazniejszych substancji chemicznych i leków
fabry czny ch sto sowanych do zw alczanl,a warrozy
należą: kwas mrówkowy, Folbex VA, Tactic (I2,5oń
amltraz), Fumilat, Apiwarol AS, Warrosekt, Perizin i
Apitol (2, 4,8,9, 12, 15-19).

Przełomem w zwa\czaniu inwazji V jacobsoni było
wprowadzenie do walki ztym pasożytem syntetycz-
nych pyretroidów. Działanie tej grupy leków zwa-
nych preparatami trzeciej generacji polegało na śmier-
telnym p or ażenlu p as ożytólv pT zez sub stancj ę aktywną
inkorp orowaną w pasek z Bł orzyw a s ztuczne go. P ierw-
szym syntety cznympyretroidem zastosowanym przez
Bornecka w 1987 r. do zwalczania warrozybył fluva-
linat (3). Substancja ta jest składnikiem czynnym Api-
stanu - pierwszego fabrycznie przygotowanego leku
do zwalczaniawanozy.Później na rynku pojawił się
Bayvarol (s.a. flumetryna) i Fluwarol (s.a. fluwalinat)
oraz oparty na bronfenwinfosie Apifos.

Substancje chemiczne zawarte w lekach przeciw-
wanozowych i środkach ochrony roślin nie są obojęt-
ne dla pszczołi czerwiu (1, 11, 13, 14). Lekprzeciw-
warTozowy podany do ula w formie dymu utrzymuje
się w nim przez kilkanaście minut, wchodzi między
ramki, wnika do komórek pszczelich, a jego cząstki
osadząąsię nie tylko na pszczołach i plastrach ale i
na czerwiu, mleczku ps zczelim, niezasklepionym mio-
dzle i pterzdze. Skutki podtrucia pszczoŁ i czerwiu
wydająsię także występować gdy lekpodany zostanie

do ula na paskach z tworzywa. ŻrodŁem podtruć lub
zatrucpszczoł i czerwiu w ulu sączęsto preparaty prze-
ciwwar:rozowe. Sledziński i wsp. (20) stwierdzllt, że

toksycznośc m
pszczoł za\eży
do ula ale i od
Napr wodował w 40oń śmierć
pszcz kowym, a izomalation
ŚO'l"; te zabljały pszczoły od-
powiednio w 10 i 20%. Stąd autorzy twierdzą że apt-
toksyczność malationu zależy od stopnia jego czysto-
ści, struktury i ilości zanleczyszczeń. Autorzy nleba-
dali wpływu tej substancji na czerw. Nalezy przypLLsz-
czać, że byłby podobny. Badania laboratoryjne nad
wpływem Folbexu, amttrazu i malationu napszczoły
przeplowadzone pTzęz Gromisza i wsp. (7) wykazały,
że pszczoĘ potraktowane malatione m przeżyw Ńy 3 5,6
dni, amitrazem19,6 dni, aFolbexem 12,2dni. Wyniki
tych b adań w ykazały, że każdy z leków j e st szko dli wy
dla p szczół, Autorzy przyp o minaj ą aby przy sto s owa-
niu leków przeciwwarozowych przestrzegać dawek.
Zawyżanie dawki nawet ,,nietoksycznego" leku pro-
wadzic moze do duzych strat wśród pszczoł.Przy Ie-
czeniu pszc zołprzectwko warrozie zawsze należy mieó
na uwadze możliwość wystąpieniaw rodztnach ostre-
go lub przewlekłego zatrucia. Zmtany ilościowe ele-
mentów komórkowych w hemolimfie jak i brak w niej
niektórych elementów morfotycznych, świad czą za-



równo o wpływie inwazjt V jacobsoni (5,6), atakżę o
działantu leku na pszczoĘ. Nawet przy jednorazowym
podaniu do ula kumafosu dochodzi do wzrostu liczby
hemocytów w hemolimfte, a przy pozostawianiu na
kilka tygodni w nim fluwalinatu do ich obniżenia (10).

Opi s ane za7eżno ś ci wydaj ą się wskazywać na toksyc z-
ny wpĘw preparatów przeciwwarrozowych na pszczo-
Ły

Celem badań było określenie wpływu leków prze-
ciwwarrozowych na |tczbę oraz masę ciała pszczół
wygryzionych zjaj i larw poddanych działaniu Api-
warolu AS, Fumilatu lub Fluwarolu.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na czerwiu pszczelim l, I-2-

dniowych ps zczołach robotnicach . Użyto czetwiu i pszczoł
rasy kraińskiej (Apis carnica) pochodzą-
cych z pasieki Katedry Parazytologii i
Chorób Inwazyjnych zasiedlonych do uli
typu dadant.

Czerw o określonymwieku otrzymy-
wano w następujący sposób: do silnych
rodzin wstawiano w środek gniazda
oznakowanąramkę z odbudowanąwosz-
czyną. Po 24 godzinach kontrolowano
stanzaczerwienia. Jeżeli w mniej niż w
połowie komórek plastra znajdowĄ się
jaja, pozostawiano jąw ulu na dalsze24
godziny, Pobrane zaczerwionę ramki po
2, anteraz i po 3 dniach od daty ich wsta-
wienia do ula stanowiĘ materiał do ba-
dań jako: 1 -3-dniowe jaja, a pozostawio-
ne na dalsze dni pozwalały na uzyska-
nie 1-, 3- i 5-dniowych lar-w (czerw 4-,6- i 8-dniowy).

Do oceny wpłyłl,u leków na czerw pszczeli użyto nastę-

pujących preparatów: Apiwarolu AS (tabletki zawierające
12,5 mg amitrazu) produkcji Puławskich ZakładówPrze-
mysłu Bioweterynaryjnego w Puławach; Fumilatu (paski

tekturowe zawierające 370 mg bromopropylatu) - produk-
cj i Gorzows kich Zakładów Przemysłu B i ow eteryn aryj ne -

go w Gorzowie Wielkopolskim i Fluwarolu (paski z two-
rzywasztucznego z inkotporowanymi ż50 mg fluvalinatu)
produkcj i Puławski ch Zakł adow Przemy słu B ioweteryna-

ryjnego w Puławach.
Kontrolę badań stanowił czerw odymiony placebo kon-

trola K,
Czerw pszczeli odymiano Apiwarolem AS lub Furnila-

tem w specjalnych komorach o pojemnośct Il5 gniazdaula
dadant w dawce pięciokrotnie niższej niż stosuje się na
rodzinę pszczelą. We wspomnianych komorach dym miał
mozliwość powolnego wydostawania się na zewnątz. Czas
traktowania czetwiu dymem wynosił 5 minut, a dztałante
Fluwarolu na częrw trwało od momentu wstawienia rame-
czek do l|aaż do 19 dnia osobniczego rozwoju pszczoły.

Po odymieniu czerwiu, oznakowane ramki wstawiano
po 6 do ramki ,,matk7" izanoszono do rodziny wychowują-
cej. Ramkę tę, niezależnie od wieku czerwiu pozaprobąz
czetwiem 8-dniowym wyjmowano każdorazowo zulapo 2

dniach i przenoszono w opisany wyżej sposób do laborato-
rium gdzie liczono larwy lub komórki z zasklepionymczer-

Tab. l. Wpłyv preparatów przeciwwarrozowych na procent
wygryzionych pszczół robotnic

tfi1l 199§ ,ll:lllll

Tab. 2. Masa pszczół robotnic (mg) rvygryzionych z czerwiu potraktowanego
Apiwarolem AS, Fumilatem i Fluwarolem

wiem. Po policzeniu czer-wiu, ramki wkładano ponownie
do ramki ,,matki" i zanoszono do tej samej rodziny wycho-
wującej. Ramkę z badanym czerwiem zaws7,e utnieszcza-
no w środku gniazda.

Rameczki z czerwiem zasklepionym, wcześniej trakto-
wanym Apiwarolem AS lub Fumilatem pozostawały w ulu
do 19 dnia rozwoju osobniczego pszczoły robotnicy.

Wpływ Fluwarolu na czerw badano w następujący spo-

sób: pozyskane w odpowiednim wieku jaja lub larwy po
policzeniu w ramkach, wstawiano do ramki ,,matki", a na-

stępnie przenoszono do rodziny wychowującej, w której
umieszczone były dwa paski tego leku. Co dwa dni wyj-
mowano ramkę ,,matkę" i przenoszono jądo pracowni gdzie

w wyjętych rameczkach liczono larwy. Dziewiętnastego
dnia osobnic zego rozwojupszczoły zabięrano ramkę ,,mat-
kę" zrodziny wychowującej i po dostarczeniu jej do labo-
ratoriutn, wyjmowano zasklepione ramki, wstawiano do izo-
latorów, a następnie umteszczano w cieplarce do cząsu
wygryzieni a się wszystki ch pszczoł.

Wygryzione pszczoły z traktowanego lekami czerwiu
stanowiły materiał do oceny masy ciała, alchliczba,prze-
Iiczona na procent - do oceny przeżywa|ności jaj i lar-w.

Wyniki iomówienie
Wyniki badańzebtanow tab.I i2.
W grupie kontrolnej z jaj wygryzło się 9I,9oń psz-

czół,natomiastz jaj odymionych Apiwarolem AS oko-



Ło 83%. Zmniejszenie o blisko I0ońliczby wygryzio-
nych pszczół w grupie doświadczalnej świadczy o
wpływie Apiwarolu AS na wczesne stadia rozwoju
zarodka. Pozostałe dwa leki - Furnilat i Fluwarol nie
były tak toksyczne. Z jaj poddanych działaniu tych le-
ków wygryzło się po około 9)Yopszczół. Niekorzyst-
ny wpływ Apiwarolu AS stwierdzono także na 1 -, 3 - i
S-dniowe larwy. Z odymionego tym preparatem czer-
wiu wygryzło się o 33,Ioń, 22,Ioń i I9,5oń pszczoŁ
mniej nlżw grupie kontrolnej. Srednia wygryzionych
p szczoł z czerw lu o dymionego Ap iwarolem AS wynio-
sła 6I ,60ń i byŁa o 2Ioń niższa ntż w grupie kontrolnej .

Z I-,3- i 5-dniowych larw pszczelich potraktowa-
nych Fumilatem i Fluwarolemwygryzło się nieznacz-
nie więcej pszczoŁniżw grupie kontrolnej. Swiadczy
to o braku szkodliwego wpływu tych preparatów na
częrw pszczeli, Np. " 

larw l-5-dniowych w grupie
Fumilat wygryzŁo się77-87,Ioń, aw grupie Fluwarol
- 6 8, 5 - 8 0,2 oń pszczół. Srednia wygryziony ch pszczóŁ
z częrw ia o dymione go Fumilatem wynio sła 8 4"ń i była
o 1,4oń wyższa, a w grupie Fluwarol - 79% i była o
3,60ńtakżęwyższa od liczby wygryzionych pszczół w
grupie kontrolnej.

Spośród 3 badanych lekow przeciwwarrozowych
Apiwarol AS okazał się toksyczny dla lar-w i jaj Po-
zostałe dwa preparaty nte uszkadzaŁy czerwiu, Stąd
ltczba wygryzionychpszczół w grupie Fumilat i Flu-
warol byłazbliżona do grupy kontrolnej.

Brak stuprocentowej przeżywalności czerwiu w gru-
pie kontrolnej świadczy o tym, żenaltczbęwygryzto-
ny ch p szczół wpĘrva nie Ęlko dym z placeb o, ale wiele
innych czynników m.in. stres manipulacyjny związa-
ny zprzenoszeniem prob zpasieki do laboratorium i z
powrotem.

Użyte do badań leki przeciwwalTozowe nie wpły-
nęły w istotny sposób na masę wygryzionejpszczoły:
np. masa ciała pszczoły w grupie kontrolnej wahała
się od 9 6,5 - I0],2 mg ; u p szczół wygryziony ch z czer -

wia odymionego Apiwarolem AS wahała się od 96,1-
-97 ,I mg1' l pszczół wygryzionych z jaj odymionych
Fumilatem wahaŁa się od 96,9-105,] mg. natomiast
masapszczoŁwygryztonych z jaj i poddanych działa-
niu Fluwarolu wynosiła 89,8-108,9 mg. Najwyższa
średnia masa ciała pszczoły występowała w grupie
odymionej Fumilatem ( 1 0 1 mg), a najniższa u pszczoł
wygryziony ch z czerwiu odymione go Apiwarolem A S .

Preparaty przeciwwarrozowe wprowadzone do ula
w postaci dymu drażntączerw ipszczoĘ, a mikroilo-
ści substancji aktywnej leku mogą dostawać się wraz
z pokarmem do larw. Obecnośó obcej substancji che-
micznej w organizmie larw prowadzi do zaburzeń jej
ptzemiany materii co w konsekwencji prowadzi do
obniżenia masy ciała. Innym czynnikiem, który wpły-
wa na obnizenie masy ciała pszczoł jest zatrzymanie
nabliżej nieokreślony czas karmienia larw przezmło-
de pszczoły. Byc może zabtantę z ula częrwiu, pozba-
wienie go pszczoł karmicielek i ponowne wstawienie
go do ula moze być odbieranę przęz pszczoły jako

częrw obcy - stres manipulacyjny. Stąd stwierdzone
obnizenie masy ciałanie Ęlko upszczóŁgrup doświad-
czalnych ale i grupy kontrolnej.

Zauważono, że masa ciałapszczół robotnic wygry-
zionych z czerwlu potraktowanego Fluwarolem jest
wyrównana..Należy przypuszczać, że Iekt tzw. trzę-
ciej generacji sąmniej szkodliwe dla czerwiu niż Api-
warol AS lub Fumilat.

Wnioski

1. Spośród 3 preparatów przeciwwarrozowych Api-
warolu AS, Fumilatu i Fluwarolu zastosowanych na
częrw pszczeli, tylko Apiwarol AS powoduje zamar
cie blisko połowy jaj i larw.

2. Najwrażliwsze na toksyczny wpływ leków sąlar-
wy 3-dniowe.

3 . P oza lekami przeciwwarrozowymi na liczbę wy-
gryzionych pszczółwpływa tzw. stres manipulacyjny.
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BATAMURI E. K., KRISTENSEN F., JENSEN A.
L.: Skład białek moczu psów z ropnymi zakażenia-
mi skóry. (Composition of protein in urine from
dogs with pyoderma). Vet. Rec. 142, 16-20,1998 (1)

Porównano frakcje białek moczu pochodzącego od psów z białkomoczern i
ropnym zapalenieln skóry oraz psów wolnyclr od tych zakażeń. Spośród 1 5 psów

z ropnym zapaleniem skóry u 5 występowaĘ zmiany powierzchowne, u l 0 zmiany
głębokie. U 12 psów występowała glomerulopatia, au2'7 lnnę choroby. Białka
moczu rozdzielono metodą elektroforezy na żelu agarozy wyróżniając 3 profile:

albuminurię, globulinurię i białka o skłaclzie zbl iżonym do białek surowicy krwi
Albuminuria występowała u 27 psów bez zmian ropnych w skórze i chorób układu

moczowego! u 8 z 10 psów z głębokim ropnym zapaleniern skóry oraz u wszyst-

kich 10 psów z glornerulopatią Albuminuria była spowodowana wzrostem a|6

a,n i b, globulin. Profil białek o składzie zbliżonym do białek surowicy krwi, w
któryn-] stosunek albumin do globulin wynosił 0,72 rłystąpił u 13 psów z białko-

moczem U psów o profilu globulinurii gdzie stosunek albumin do globulin
wynosił 0,33 występowało ostrc uszkodzenie kłębuszków i kanalików nerko-

wych i degradacja niektórych lrakcji białek 
G.


