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formed nucs with a virgin queen and approximately l200 workel
the presence of old V destructor females and their offspring. On the average 331 lrrood cels were uncappCd:,118, 109 and
tołbt ttacĘ ćarniolan and Caucasian bees, lrespectlv,ely. in tłre tiroods; 4.6, 5,6 and 5.2 old females and 6.9, 7 ,4 and 6.9

sted by v. destructor in
fficient of growth of V.
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tigatedsubspeciesof,A;rnelliferaforV.destructorinfestationwerenotdiscoyered.
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Po razpierwszy obecność roztocza Val,roa destructor leku i podawanie go w nieodpowiednim okresie pasiecz-
(1) na pszczole miodnej wykryto w 1959 r. w Chinach, nym. Dodatkowym problemem w walce z warozą jest
aw latach SO-tych w pasiekach Polski (8, 9). Inwazja powstawanie opornościV destructorna lek(4, 10, 11).
tego pasozyta jest niezwykle grożna dlapszczół. V de- Spośród znanych ekologicznych metod ograniczenia
stlucłor nakłuwa powłoki czerwiu i owadów uskrzydlo- inwazji walTozy w pasiekach należy wymienić wycina-
nych, pobiera hemolimfę, aprzy okazli przenosi rózne nie zasklepionego czerwiu trutowego, odbieranie pla-
choroby bakteryjne i wirusowe (5). Zaprzestanie zwal- strów z krytym czetwiem, zakładanję izolatorów zmat-
czaniapasożytaprowadzidoosłabieniarodziny,awkon- ką hodowlapszczół o skróconym okresie rozwoju lar-
sekweńcji do jej zamarciapo 3-4 sezonach. walnego oraz poszukiwanie ras lub linli pszczoł mają-

Do walki zroztoczem opracowano wiele metod fi- cychzdolnośćsamooczyszczania(2).
zycznych, biologicznych oraz chemicznych i choc naj- Celem badań była ocena atrakcyjności czerw,iu pszczół
bardziej efektywne okazały się metody chemiczne, to robotnic trzech podgatunków Apis mellifera Z. dla sa-
żadnanie jestw l00% skuteczna (13). Utrzymanie po- mic V destructor i ewentualne preferowanie najopor-
pulacji waTrozy na poziomie pozwalającym na normal- niejszego z nlch na inwazję warrozy do hodowli w pa-
ne funkcjonowanie rodziny wymaga stąd stałego stoso- siekach ekologicznych.
wania leków przeciwwarrozowych. Niestety pociąga to
za sobąpewne negatywne skutki, poniewaz większość Materiał i metodY

akarycydów to zwtązkiprzechodzące do środowiska ula Do doświadczenialĘto czerw trzechpodgatunkowpszczół,.
(],12,14,20). Plastry zrodzin leczonych akarycydami środkowo-europejskiel (A m mellifera) linii augustowskiej,
przeniesione do rodzin, w których nie stosowano leków kraińskiej (A, nt. carnicrz) linii Willy i kaukaskiej (A. m. cau-
powodują zamteranie samic V destructor (12, 14). Flu- casica) linii Woźnica. Samice roztocza pozyskiwano z wy-
valinat gromadzi się w wosku - na 1 kg wosku przypada gryzających się pszczół z silnie porazonych rodzin metodą na
0,5 mg tego zwlązku (3). Pozostałości kumafosu i mala- cukier puder (2, 6).
tionu mozna stwierdzić w miodzie jeszcze przez trzy Badania przeprowadzono w czerwcu, lipcu i sierpniu
miesiące po zaprzestaniu ich stosowania (18). Nadmier- 2002 r. w pasiece Katedry Pszczelnictwa UW-M w styropia-
nemu przechodzeniu preparatów przeciwwarrozowych nowych, snozowych ulikach weselnlrch z osiatkowanym dnem.
do produktów pszczelich sprzyja m.in. nieprzestrzega- Pod siatką na dennicy ulika umieszczono natłuszczonę pa-
nie przez pszczelarzy zalecei producenta preparail, za- pierowe wkładki, które zabezpieczały opadnięte samice roz-
mknię§ obieg wosku w pasiece, atakże zawyżente dawki tocza przed ucieczką, Do każdego ulika z dzl,ewiczą matką
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Tab. l. Liczba odsklepionych komórek czerwiu pszczelego i znalezionych w nim V destruc-
tor (w szt.)

Objaśnienie: * wyliczano dzieląc liczbę potomstwaprzęz liczbę samic-założycielek

Tab.2. Przebieg rozwoju V destruclor na czerwiu pszczół robotnic

i 1200 robotnicami wprowadzano 50 samic V. destructor
i 3 plastry z czterodniowymi larwami każdego podgatunku
pszczół. Klyty czerw był otwierany na dziewiąty dzieipo za-
sklepieniu w celu stwierdzenia obecności samic-załozycielek
II destructor i ich potomstwa, Obliczono ekstensywnośc in-
wazji V. destntctor na czerwiu oraz olzacowano wspołczyn-
nik przyrostu populacji. Wyniki badań poddano analizie sta-
tystycznej, posfugując się programem komputerowym STA-
T I STICA o numęrze licencj i AXXP O l27 97 7 7 29 AP.3 0.

Wyniki iomówienie
Podczas doświadczenia odsklepiono średnio 33 1,4 ko-

morki z czerwiem poszczegolnych podgatunków pszczół.
W komórkach tych stwierdzono obecność średnio l5,4
samic-założycielek V destructor. W czerwiu pszczoł
środkowo-europejskich znajdowało się średnio 4,6, aw
czerwiu pszczół kaukaskich i kraińskich po 5,2-5,6 sa-
micy - zał ożyc i e lki Ł d e s tr u c t o r . Sre dnie p or ażenie czer -
wiu pszczel ego roztoczem V destructor dla podgatunku
A. nl. caucasica i A. m. carnicabyło zbliżone i wynosiło
odpowiednio: 11,67%o i l1,98oń, a dla A. m. mellifbra
9 ,] 0oń. Stwierdzone różnice w porazeniu czerwiu pszcze-
lego poszczególnych podgatunkow pszczół nie różnlły
się statystycznie istotnie (tab. 1).

Oszacowany współczynnik przyrostu populacji ro ńocza
był najwyzszy uA. m. melliJbra i wynosił: 1,50, a uA. m.
caucasica i l A, m. carnica był znacznie niższy - I,33
i 1,32. Oszacowane średnie nie różniły się statystycznie.

Analizując stopień porażenta czerwiu pszczelego
trzech podgatunków pszcz1ł roztoczem V destructor
stwierdzono różnice w poszczególnych miesiącach tr-wa-
nia doświadczenia. Najnizsze współczynniki rozwoju po-
pulacji V destructor stwierdzono u wszystkich badanych
podgatuŃów w czerwcu. Wynosiły one dla pszczółśrod-
kowo-europejskich 0,06, dia kraińskich 0,33 i dla kau-
kaskich 0,10, a najwyższe miały miejsce w sierpniu: od-
powiednio - 2.5,.1.62 i 1.67 (tab,2\.

Srednia ekstens},wność porazen ia roztoczęm czerwiu
pszczelego poszczególnych podgatunkórł, była zbliżona
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i mieściła się w granicach
9,7 0-7I,89%o. Mozna zatęm
sądzić, że dla V. destructor
czerw pszczół kaukaskich
i kraińskich jest podobnie
atrakcyjny, a atrakcyjność ta
jest o 1,9'7-2,I9o^ wyzsza od
atrakcyj ności czerwiu p szczół
środkowo-europej skich. Ro-
maniuk i Duk (15) wykazali
w nieleczonych rodzinach
pszczelich niższą ekstensyw-
ność porazenia czerwil: 9,ż
dlarodzin silnych i7,7 dlasła-

bych. Osza-
coWane
współczynni-
ki przyrostu
populacji
u badanych
podgatun-
ków pszczół
mieściły się
w granicach

błędu doświadczenia. Były one niższe odpodanychprzez
innych autorow (16, 1'7, 19),

podsumowanie

Uzyskane wyniki badań nte wykazały istotnej atrak-
cyjności czerwiu badanych podgatunków pszczoł dla
V d e s t ru c t o r . Zauw ażono j edyni e nieznaczne obni zen i e
tnwazji waftozy.u pszczoł w czerwcu, a wzrost pod ko-
niec sezonu pasiecznego, tj. w okresie kiedy wpływ pa-
s ozytow na p szczoły j e st naj grozn iej s zy. S tąd o gr anicze -
nie inwazji warrozy upszczół nie powinno opierać się
tylko na stosowaniu metod biologicznych, a na podawa-
niu w odpowiednich terminach preparatów chemicznych.
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