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W profil warrozy (1, 4) najlep-
sze wyniki z stosowanie w odpo-
wiednim c emicznych (6, 7, 11).

Skuteczno ś ć zw alczania inwazj i Var ro a j a c o b s o n i za-
leży o dza-
ju Śub elej,
ilości oTaZ

oporności roztoczy na substancję aktywną zawartąw
prepalacle.- 

W Polsce do zwa|czaniawanozy upszczoŁ stosuje
się poza a
rol (s.a. o

ostatnio n
no ści od r odzĄu gospodarki p asiecznej or az przy zwy -

mianie rodzin w połowie września. Zabieg wymaga
spo skutecznoś c zwalcza-
nla e walTozy przy użycitl
Flu łatwiejsze. Leki te to
paski tworzywa sztucznęgo z naniesionym lub inkor-
porowany- pyretroidem. Leczenie tymi preparatami

ytów na syntety 2).
tej formy leku i nej
nasączane Klart em

- środkami ochrony roślin zawterającymi syntetyczne

zalężności od miej sca um ieszczenta paska w gnteżdzte .
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Badania prowadzono w sierpniu 1999 r, w pasiece W.,

napszczołach mieszańcach zasiedlonych do uli stojaków o
ramce wielkopolskiej. Siła wybranych do badań rodzin była
wyrównana. W dolnym korpusie znajdowało się 10 pla-
strów, a w górnym B i podkarmiaczka. Do badań użyto 10
rodzin podzielonych losowo na 5 grup, po2rodziny wkaż-
dej. Rozpoczęcie l,eczenia przypadało na początek zimo-
wego dokarmiania pszczół. W rodzinach grupy I paski
Apifosu umieszczono w górnym korpusie - obydwa w ulicz-
ce pomiędzy podkarmiaczką a ostatniąramką w rodzinach
grupy II paski Apifosu zawieszono w dolnym korpusie
pomiędzy skrajnymi ramkami, w grupie III - jeden pasek
umieszczono w uliczce pomiędzy podkarmiaczką i ostat-
niąramką a drugi w dolnym kotpusie pomiędzy skrajnymi
ramkami po stronie przeciwnej od podkarmtaczk| w gru-
pie IV - obydwa paski preparatu zawieszono w górnym
korpusie w jednej uliczce pomiędzy skrajnymi ramkami od
strony przeciwnej do podkarmiaczki. Kontrolę badań sta-
nowiły 2 rodziny, w których inwazjęV jacobsoni z:wa],cza-
no Apiwarolem AS, odymiając rodziny 3 razy w odstępach
3-4 dniowych (ab. 1.1.

Tab. 1. Skuteczność Apifosu w zwa|czaniu inwazji Varroa ja-
cobsoni u pszczół w ulach stojakach

Wyniki iomówienie
Przed leczeniem we wszystkich rodzinach pszcze-

lich ekstensyłvnośó tnwazjt wahaŁa się od 4,4oń do
II,I0oń. Po włożeniu do ula pasków nie zaobserwo-
wano żadnych objawów wskazujących na niepokoje-
nie pszczół, loty były notmalne, nię zauważono takze
zwiększonej agresywności, Po 4 tygodniach od wło-
żenia pasków ekstensywnośó tnwazji V jacobsoni w
grupie I, II i III oraz grupie leczonej Apiwarolem AS
wyraźnte zmalała, natomiast w rodzinach grupy IV -
nięznacznie wzrosła (tab. 1).

Naj wyzszą skuteczno śc, się gaj ącą blisko 9 40ń uzy -
skano w rodzinach grupy I, gdzte dwa paski Apifosu
znajdowaŁy się przy podkarmiaczcę, znacznie mniej-
sząw grupię II - paski umieszczono w dolnym korpu-
sie pomiędzy skrajnymi ramkami (84,33oń), jeszcze
mniejszą w rodzinach grupy III paski Apifosu za-

wieszono po jednym w górnym i dolnym korpusie
(13,81%). Brak skuteczności stwierdzono w rodzinach
pszczelich, gdzie paski znajdowały się w górnym kor-
pusie w skrajnych uliczkach pomiędzy ostatnią i przed-
ostatnią ramką. Skuteczność zwalczania warrozy
Apiwarolem AS była wysoka i wynosiła po 4 tygo-
dniach od pierwszego odymienia prawie 90% (tab.I).

W oparciu o uzyskane wyniki badań należy stwier-
dzic, żę na skutecznośc zwalczania wartozy wpływa
nie tylko rodzaj substancji, jej ilość, ale i miejsce
umieszczenia paska w ulu. Stąd zawieszenie pasków
na skraju gniazda, a szczegolnie w miejscu, gdzie pla-
stry zawierajązapasy zimowe, apszczoŁy słabo je ob-
siadają nie jest w stanie skutecznie porażac samice Z
jacobsoni. Na fakt ten do tej pory nie zwracano uwa-
gi. Zwykle skuteczność zwalczaniawanozy łączono z
rodzajem substancji aktywnej leku, ewentualnie spo-
sobem podania - dy-, oprysk, paski czy podkarmia-
nie. W Polsce jest spora liczbapszczelarzy, która po-
siada ule wielokorpusowe i zimuje pszczoĘ na dwóch
korpusach. Stąd znajomość miejsca zawteszenia pa-
sków z substancjąaktywnąleku trzeciej generacji jest
bardzoważna. Należy dodać, że producenci tej formy
leków nie podają j ak je należy stosować aby uzyskać
maksymalną skutecznośc. Przeprowadzone badania
w ykazaŁy, że najb ar dztej pr zy datnym mi ej s c e m do za -

wieszenia pasków Apifosu jest uliczka przy podkar-
miaczce, w której tysiące pszczół ciągle miesza się,
ma zatem mozliwość bezpośredniego oraz pośrednie-
go kontaktu z lekiem, a pIzęz to roznoszenia go po
całym gnleżdzie, a nawet wnoszenia do komórek z
odkrytym czetwiem.
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