
Artykul przeglądowy

:,,,,,,,,,,,,,.|,1,.|:::|:))|))||||| ||||:|'.:','., ,]l]]] l]]]]] ]]]] ]]]]] |||

,.,,,, ,,] ]]]] '' :|)

Review

Preparaty warroabójcze
plodukowane przez Biowet Puławy

TOMASZ GRZĘDA, IWONA OLEKSIAK, JOANNA ŁASKARZEWSKA

Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2,24-100 Puławy

.|..::... Olekśia' ' ńlioćc iiiióńi
..l : ,': "

l:,,]:]]

In the sixties
jacobsoni was n
preparation - A
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We wspołczesnym rolnictwie wzrasta znaczęnje
pszczoŁy miodnej ( Ap is mell ifi c a L.) w zapyl aniu kwia-
tów i w otrzymywaniu oryginalnych produktów takich
jak miód, wosk, kitpszczeli i pyłek kwiatowy. IJprze-
mysłowienie i chemizacja rolnictwa oTaz likwidacja
nieużytków spowodowało wygini ęc i e dziko ży j ący ch
owadów zapylających. Pszczoła miodna jest jedynym
ow adem zapylaj ącym ho dow a ny m pr zez c złowieka.
Powodzenie w hodowli w dużym stopniu uzalężnlone
jest od stanu zdrowia rodzin pszczelich.

Jedną z groźnych inwazyjnych chorób pszczół jest
w aTr oza. Chorob ę wywołuj e p as o żyt zew nętr zny, r oz-
tocz Varroa jacobsoni, który po raz pierwszy został
odkryty przęz Jacobsona w 1904 r, na Jawie (3). Do
1960 r. roztocz ten był znany jako pasożyt występują-
cy tylko na dziko żyjącychpszczołach indyjskich, na
ko ntyn enc i e azj aty ckim. D o zar ażęnia p szc zoły mi o d -
nej przyczynił się człowiek, usiłując udomowić psz-
czołę indyjską. W latach sześćdziesiątych nastąpiło
inwazyjne rozprzestrzenianie się choroby na kontynen-
cie azjatyckim, a w latach 1970-80 choroba zaczęŁa
obejmowaó swym zasięgiem terytorium Europy. Pierw-
sze ognisko Varroa jacobsoni w Polsce stwierdzono
w 1980 r. w woj. lubelskim, a w 1985 r. według da-
nych D ep. Wet. MRi G Ż w szy stkte woj ewó d ztw a były
już ogarnięte inwazj ą w affozy (4). Chorob a ta zostaŁa
zakwalifi kowana do grupy chorób zw alczany ch z mocy
ustawy i stanowi obecnie największe zagrożente dla
kondycji i istnienia pszczoLy miodnej, powodując po-
ważne straty w gospodarce narodowej.

Roztocz Varroa jacobsoni pasożytlje na pszczole
dorosłej, jej stadiach 1arwalnych i poczwarce ,Tozmna-
żając się w komórkach czerwiu. Wzrost liczebności
pasożytajest bardzo szybki (8-10 populacji rocznie),
zwłaszcza w drugim roku obecności w rodzinie psz-
czelej . Ro zto c za ży w ią s i ę hemo lim f ą p szczół. Inten-
sywne pobieranie pokarmu przez pasożyta następuje
na wiosnę, kiedy w rodzinie pszczelej pojawia się
czeTw, oraz najesieni, po wygTyzieniu się ostatnich
pszczoŁ. Z tych to powodów w rodzinach chorych na
walTozę obserwuje się osypywaniepszczoł na wiosnę
i j esienią. Porazone pasożytem pszczoły pracuj ą ni e-
chętnie, są osłabione, spożywająnadmierne ilości po-
karmu. Pojawiają się osobniki z zabutzęniami rozwo-
jowymi. Pasożyt jest jednocześnie roznosicielem in-
nych chorob b akteryj nych i wirus ow y ch p szczoł. Zwy -
kle po 2-3latach, przy słabnącej aktywności, rodzina
pszczela zamięra.

Ochrona pszczoł przed warrozą stała się koniecz-
nościąw krajach objętych zasięgiem roztocza Varroa
jacobsoni, w tym także w Polsce. Zwalczanie tego
pasozyta przy pomocy preparatów warroabójczych jest
obecnie niezbędnym elementem światowej gospodar-
ki pasiecznej . Ochronę pszczoł przed r oztoczem Var-
roa jacobsoni można było w Polsce rozpocząc i roz-
powszechnić dzięki uruchomienlu przez PZPB Bio-
wet w 1986 r. krajowej produkcji preparatów warTo-
ńojczych, a mianowicie Apiwarolu AS (s.a. amitra-
za) i Warrosektu (s.a. malation) w postaci tabletek do
fumigacj i r o dzjn p szczelich.



D ziałanie w arro ab ój c ze pr ęp ar atów sto s owanych
drogąfumigacji , l-2-dniowe. Wyso-
ka skuteczność była pozorna, gdyż
doty czyŁa tylko rozto czy Var ro a j ac ob s oni znaj dllą-
cych się napszczoŁach.Tymczasem w rodzinach psz-
czelich ltczbaroztoczy znajdująca się na pszczołacht

g . Skuteczną
o Łymdzlała-
n stosowanre
co kilka dni,przez co zmniejsza się istotnie populację
toztoczy w rodzinie pszczelej.

Kilkakrotne, systematyczne stosowanie preparatów
nlę zawszęjest możliwe i akceptowane pTzęzpszczę-
Iaruy, przede wszystkim ze względu na dlżąpraco-
chłonnośó, a niekiedy przęz znaczny wzrost kosztów
zw lązany ch z doj azdem do p as i ek o ddalonych o d mi ej -

sc a zamieszkani a. Dlate go p owstała p otrzeba oprac o -

wania nowe go prep aratu do zw a\czania w arr o zy, któ -

ry byłby stosowany jednokrotnie. Wychodząc naprze-
ciw zap otr zeb owani om p szczelar zy P ZPB B i owet przy
współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego
opracował nową p o staó preparatu w an ozob ojcze go pn.

Fluwarol w postaci plastikowego paska. Od 1995 r.

Biowet rozpocz$ jego produkcję.
F luwarol j e st prep arate m o dziaŁaniu kontaktowyffi ,

zawięrajako s.a. fluwalinat, z glwy pyretroidów, w
dawce jednostkowej 250 mg na pasek (5). Fluwalinat
jest związkiem stosunkowo trwałym, odpornym na

działani ę wilgoci, p o dwyż szonej temp erafury i p owi e -

trza, ale wrażliwym na dztałante promieni UV (świa-
tła słonecznego). Fluwarol zapewnia skuteczną ochro-
nę rodzin pszczelich przedwalTozą przy j ednokrotnej
aplikacji preparafu w ciągu roku, niezależnie od obec-
nóści w niej czerwiu. W Polsce, jak dotąd, Fluwarol
dztaŁa skutecznie. Jednakże w niektórych pasiekach
odnotowano już obniżoną skuteczność tego prepara-
tu. P o zb adanitt p o s zc ze góIny ch pr zy padków okazało
się, że w pasiekach tych stosowano wcześniej fluwali-
nat w innej postaci i w innej dawce (przeważnie w
po staci de seczek nasączonych preparatem owadobój -

czymKlartanzawierającymfl uwalinat).Fluwalinat jest
trwaĘ i dobrze Iozpuszczalny w wosku. Coroczne sto-

sowanie fluwalinatu może prowadzić do jego akumu-
lacji w wosku, iprzyczyntac się do wzrostu odporno-
ści roztocza Varroa j acobsoni na działantę preparatów
kontaktow y ch zaw teraj ących pyretroidy . Roztocza
Var ro a j a c o b s o n i o Ę ome na dztałanię pyretro idów s ą
wrażliwe na dzińanię substancji biologicznie czynnych
o innym mechanizmie dziaŁanla biologicznego.

OdI992r. pojawiająsię informacje o słabnącej efek-
tywności warroabój c zej preparatów zawieraj ących flu-

walinat, najczęściej stosowanych na świecie do ochro-
ny pszczół. W wielu regionach krajów śródziemno-
morskich skuteczność tych preparatów okazaŁa się już
niewystarc zająca. W 1 995 r. PZPB Biowet we współ-
pTacy z Instytutem Przemysłu Organicznego rozpoczĄ

nym akaroinsektyc wPolsce. Me-
cńanizmjego dział stałocieplnych
i stawonogów polega głównie na blokowaniu enzymu
cho linoe ste r azy l p ar aliżow aniu systemu nerwowe go.

Apifos ma posta cznego
powleczorrego plast erającą
substancję aktywną Fluwa-
t oI przeznaczony j est do zaw teszania międzyramko -

wego w ulu pszczelim i kontaktowego, toksycznego
oddziaływania na roztocze Varroa jacobsoni. Brom-
fenwinfo s p o s i adaj ący inny me ch a nizm działani a b i o -

logicznego od dotychczas stosowanych pyretroidów,
nie był jesz czeużywany do zwalczantawanozy. Zwtą-
zek ten charakteryz,lje się wysoką aktywnością war-
r o ab ój czą oraz ni ską ap itoksyczno ś c ią kontaktową. W
czasie 6-8 tygodniowej ekspozycji pasków Apifosu w
gnieździe rodztny pszczelej gtn
się na pszczołach orazte,które
czetwiowych wraz z wygryzaj
( 1 ). Obecnie skuteczność Apifosu wynosi 9 8- 1 00% (2).

W 1999 r. Biowet Puławy uruchomił seryjnąproduk-
cję ww. preparatu.

Powstrzymanie lub spowolnienie narastania odpor-
ności jest możliwe przęz przemienne stosowanie pre-

szanla w ulu pn. Fluwarol i Apifos.

piśmiennictwo

l .Jętlruszuk A: Skuteczność war-roabójcza pleparatu Apifos (Biowet Puławy)

na czerwiu oraz itnago pszczoły rniodnej, Pszczę|. Zesz. Nauk , Srrpl nr l ,

37 Nauk. Koni Pszczel, Puławy 2000.

2.Konopacka Z., Bieńkolyska M., Gerula D : Skutecznośc warroabójcza Api-

fosu. Pszczel Zesz. Nauk., Supl. nr 1, 37 Nauk. Konf. Pszczel, Puławy 2000

3. Szy m an ow s ka- B ielalyska K. : Waroza i inne choroby pszczół Warszawa l 985

4 Instyfut Przemysłu Organicznego - Sprawozdanie z prac badawczo-wdroże-

niowych nt. preparatu Apiwarol AS, l988,

5.Instyhrt Przemysfu Organicznego Sprawozdanie z prac badawczo-wdroźe-

niowych nt pleparatu Fluwarol, 1994

6. lnsĘtut Przemysłu Organicznego Sprawozdanie z prac badawczo-wdroże-

niowych nt. preparafu Apifos, l998

Adres autora: lek. rvet. Tomasz Grzęda, u|. Arciucha 2,24-100 Pula*ry


