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których przypadkach kwas mrówkowy (7 , I3), a na-
wet Folbex VA. Wymienione preparaty cechuje wyso-
ka skute czn o śc zw a7czania inwazj i V j a c o b s o nl, mimo

waffozy oraz dobrąopinię o skuteczności i przydatno-
ści Folbexu VA (polski odpowiednik Fumilat) (9, 15,

Apiwarolu AS wykazaŁy, że leki te rzeczywiście w
wirunkach l ab oratoryj n y ch maj ązbliżoną skute czno ś ć,

natomiast w pasiece Folbex VA daje wyraźnle gorsze
efekty. Stąd też aby wyjaśnlcprzyczynę powstawania
zr óżnic ow anej skuteczno ś ci wymi eni onych prep ara-
tów postanowiono określić wpływ temperatury w ulu

p o dc z as |ę czenia na w arro ab oj czą skuteczno ś ć b ada-
nych leków (20).

Mateliał imetody

Badania pror.vadzono w pierwszej dekadzie sierpnia
1999 r. na i 0 rodzinach pszczelich o wyrównanej sile i zbli-
żon ej l iczbi e pl astrórv z zasklepionym czerwiem . P szczoły
w badanych rodzinach obsiadały po 6 plastrów. Na 24 go-

dziny przed rozpoczęciem badań określono ekstensywność

inwazji V. jclcobsoni upszczoł, a następnie losowo podzie-

lono rodziny na dwie grupy tak, aby w kaźdej ekstensyw-

ność inr,vazji była podobna. Rodziny grupy l odymiono Fol-
bexem VA (CIBA-GEIGY s.a. brompropylat) stosując je-

den pasek na rodzinę, a grupy lI odyniono Apiwarolem
AS (Biowet Puławy s,a. amitraz) spalając jedną tabletkę

na ul. Podpalony pasek Folbexu VA i tabletkę Apiwarolu
AS wprowadzano do u7aprzez wlot, który zamykano na 5

minut paskiem gąbki. Wcześniej pomiędzy 4 i 5 ramkę (śro-

dek gniazda) wkładano czujnik termometru, od którego

przewód połączony był z termometrem automatycznre re-

jestrującym teperaturę na taśmie papieru. Temperaturę w
ulu mierzono jednocześnie w 4 rodzinach, stosując auto-

matyczny termometr firmy Hanna Instturnents. Tempera-

turę w gnieździe leczonych pszczoł zapisano przedody-
mieniem (temperatura 0), a następnie po 10, 20,30,40 i 50

minutach od włozenja do ula tlącego się paska lub tabletki.

Następnego dnia rano pobrano ze wszystkich rodzin psz-

czoły w celu określenia porazenia ich roztoczem V jacob-
soni. Znając ekstensywność inwazji warrozy przed7ecze-
niem i po leczeniu wyliczono skuteczność zwalczaniawar-
rozy.



Tab. 1. Wpływ temperatury w gnieździe pszczół na skuteczność zwalczania warrozy (n : 5)

Folbex VA

Apiwarol AS

7,98

7,85

1,66

0

79,20

100

Objaśnienia: E.i. - ekstensywność inwazjt wzrost (+) lub obniżenie (-) temperatury wyrażone w procentach

Wyniki i omówienie

Użyte do leczenia pszczoł paski Folbexu VA i ta-
bletki Apiwarolu AS całkowicie spalaĘ się w ulach.
W pierwszych kilku minutach zabiegu, podczas ża-
rzenia się pasków i tabletek spod daszka wydostawał
się dym. Dało się też słyszeć wyraźny szumpszczoł.
Po wyjęciu gąbki z otworu wylotowego nie zauważo-
no wychodzen|apszczółzula, a tylko wlatywanie spo-
r ej liczby owadów z pyłktem.

Przed odymieniem pszczół temperatura w ulu w
rodzinach grupy I wynosiła 34,0"C, a w II - 34,I"C.
Po odymientupszczół Folbexem VA (grupa I) tempe-
ratura po 10 minutach pozostawania dymu w ulu pod-
niosła się o 0,1oC a później o 0,2"C i na takim pozio-
mie pozostawała do końca badai. Zllpełnte inaczej
kształtowała się temperatura w ulu pszczoł odymio-
nych Apiwarolem AS - po 10 minutach obniżyła się o
0,5oC, aw 20,30, 40 i 50 minucie obntżaŁa się dalej.
Naj wyraźniej sze, sięgaj ące 3,5oń obntżenie tempera-
tury nastąpiło w 20, 40 i 50 minucie trwania zabtegu
(ab. 1).

S kuteczno ś ć zw alczanta tnw azji V j a c o b s o n i u psz-
czółleczonych Folbexem VA wynosiła około 80oń, a
odymionych Apiwarolem AS - I00%. Wyniki badań
w skazuj ą n a wy r aźne zr o żnic ow ani e skute c zno ś c i uĄ-
tych leków w zwalczaniu warrozy. Należy przypllsz-
czaó,że na skuteczność wpĘnęła temperaturaw gnieź-
dzie odymionych pszczół. Wydaje się, ze zwiększona
wentylacja ulaprzezpszczoły grupy II prowadząca do
obniżenia temperatury o 0,5-1,2oC powoduje większe
opadanie samic V jacobsonl na dennicę ula, stąd już
po 12 godzinach od podania leku wszystkie znajdują-
ce się napszczołach, plastrach i ścianach ula pasożyty
uległy śmiertelnemu porażeniu. Potwierdzeniem tego
jest ocena dennicy uli. W ulach grupy II znajdowało
się sporo martwych samic V jacobsoni także poza za-
tworem i na mostku wylotowym, natomiast w ulach
grupy I - martwe samice leżaĘ głównie na dennicy,
pod ramkami. Fakt tęn świadczy o ,,wydmuchiwaniu"
ptzez pszczoły poza gnlazdo porażonych samic V ja-
c o b s o n i. Uzyskane wyniki b adafi wskazuj ą n a niezna-
ny dotychczas mechanizm wzro sfu skute czno ś ci zvv al-
czanta waftozy poprzez zwiększoną wentylację ula,

Obniżenie o I,5-3,5Yo temperatury w gnieździe wy-
r aźnie p o dno s i skute c zn o ś c zw alczania w an o zy.
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