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ПЕРЕДМОВА

З мільйона видів комах, відомих науці, людина одо
машнила лише два: бджолу медоносну і шовковичного- 
шовкопряда. Ці комахи мали й тепер мають велике зна
чення в господарській діяльності людини.

Бджоли дають людині такий цінний продукт хар
чування, як мед, необхідні в техніці й медицині віск, 
маточне молочко, пергу, прополіс, бджолину отруту. 
Важливу роль відіграють ці комахи в запиленні сіль
ськогосподарських рослин та збільшенні їх продуктив
ності.

Шовковичний шовкопряд виробляє сировину для 
текстильної промисловості, техніки, медицини.

Розведенням бджоли медоносної і шовковичного 
шовкопряда зайняті тисячі колгоспів і радгоспів нашої 
країни, бджолярі й шовківники-любителі.

Під час літніх канікул багато школярів допомагає 
дорослим вигодовувати шовковичного шовкопряда, пра
цює на пасіках. Ця робота вимагає акуратності, уваж
ності, спостережливості й, безумовно, знань про життя 
комах.

Пропонована книжка допоможе розширити й погли
бити знання з біології цих комах, здобути практичні 
навички догляду за ними.



МЕДОНОСНА БДЖОЛА

Медоносна бджола (Apis mellifera L.) належить до 
класу комах (Insecta), ряду перетинчастокрилих (Hyme- 
nontera), родини справжніх бджолиних (Apidae).

Будова тіла бджоли дуже подібна до будови тіла ін
ших комах і є класичним прикладом пристосування тва
рин до навколишнього середовища. Тіло бджоли поді
ляється на 3 відділи: голову, груди і черевце. На голові 
міститься двоє складних (фасеточних) очей і три про

стих очка, довгі вусики, ротовий отвір з ротовими при
датками.

Груди бджіл складаються з чотирьох сегментів 
(четвертий належить до черевця, але зрісся з грудним). 
До грудей прикріплені дві пари перетинчастих крил і 
три пари ніг. Бджола добре літає.

Ноги в неї пристосовані не тільки для пересування, 
а й для збирання і перенесення квіткового пилку, пе
редавання воскових пластинок до ротових органів,

наприклад, під час буду
вання стільників.

Мал. 1. Зовнішня будова бджоли:

10, 1 1 ,1 2  — передні, середні 1* задні 
ноги; І,і, N  — передні 1 задні крила;

6 — верхня губа; 7 — верхні щелепи;

1 — голова; 2 — груди, 3 — черевце;
4 — складне око; 5 — вусик;

15—20 — членики черевця

Ö — хоботок; 9 — язичок;

Черевце складається із 
шести чітко виражених 
члеників. Морфологічно 
перший черевний членик 
насправді є другим, бо 
перший належить до груд
ного відділу. Між остан
німи члениками черевця 
у матки і робочих бджіл 
міститься жалоносний 
апарат (у трутнів його 
немає). У черевці розта
шовані головні частини 
кровоносної, травної й 
дихальної систем та ста
теві органи. Черевні чле
ники з ’єднані між собою 
рухомо. Черевце рухомо 
з ’єднане з грудьми, шо 
дає бджолам змогу легко 
виконувати найскладніші
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рухи під час збирання пилку й нектару на квітках і різ
номанітної роботи у вулику.

Зовнішній покрив бджоли — складна органічна ре
човина хітин, що виконує функцію захисту і скелетної 
основи для кріплення внутрішніх органів і м’язів.

Внутрішні органи — це органи травлення, кровообі
гу, дихання, виділення, нервова система, статеві орга
ни, жалоносний апарат і жирове тіло.

Кишечник складається з передньої, середньої й зад
ньої кишок.

Ротовий отвір переходить у глотку. З а  глоткою крізь 
увесь грудний відділ іде стравохід у вигляді довгої 
вузької трубочки. У черевці стравохід переходить у роз
ширений міхур (медовий зобик), що закінчується пе
редньою кишкою. Медовий зобик з ’єднаний із середньою 
кишкою спеціальним клапаном. Середня частина шлун
ка робочих бджіл велика, 10 мм завдовжки, у матки — 
13, а в тр у тн ів— 19 мм. Задня кишка складається з 
товстої і тонкої кишок. У передньому відділі шлунку 
під дією слини корм починає перетравлюватися. Стінки 
середньої кишки виділяють травний сік, який діє на 
їжу. У середній кишці відбувається також активне всмок
тування перетравлених речовин. Тонка кишка не має 
залоз, а в стінках товстої кишки міститься шість вели
ких залоз, які виділяють секрет на рештки їжі. Муску-

Мал. 2. Внутрішня будова бджоли:
/ — стравохід;  2 — медовий зобик; З — середня кишка; 4 — тонка 

кишка; 5 — пряма кишка; 6 —мальпігієві судини; 7— камери ссрдя;
8 — аорта; 9 — надглотковий нервовий вузол; 10 — підглотковий 

нервовий вузол; / /  — нервовий ланцюжок; 12 — ж ало ;  13 — глоткова 
з а л о за ;  14 — груддна з а л о за ;  15 — верхньощелепна залоза .
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латура заднього відділу шлунку бере участь у форму
ванні екскрементів.

Кровоносна система бджіл, як і інших комах,— не
замкнутого типу. Органи кровообігу складаються з 
п’ятикамерного серця. У стінках кожної камери — по 
два отвори, крізь які кров з навколишньої ділянки по
рожнини тіла всмоктується в камери. Від передньої 
камери серця починається довгий канал — аорта, що 
проходить крізь грудний відділ і відкривається отвором 
у голові. Дві діафрагми, які складаються з м’язів і спо
лучної тканини, сприяють руху крові в порожнині тіла. 
На стінках діафрагми є отвори, крізь які кров проходить 
з однієї порожнини тіла в іншу. На вигляд кров бджо
ли — безколірна рідина.

Дихальна система складається з особливих отворів — 
дихалець, які містяться в черевних і грудних члениках 
{по два у кожному членику) і складної системи розга
лужених трубок — трахей і трахеол, які обплітають усі 
внутрішні органи і доходять до кінчиків ніг, вусиків, 
щупиків. До трахейної системи входять і повітряні міш
ки, вони відрізняються від трахей тим, що із середини 
не вистелені хітином.

Нервова система складається з надглоткового і під
глоткового кілець, які містяться в голові та черевному 
нервовому ланцюжку. Черевний нервовий ланцюжок у 
свою чергу складається з парних нервових вузлів, з ’єд
наних між собою поздовжніми нервовими тяжами. 
У грудному відділі два нервових вузли, у черевному —' 
п’ять.

Від нервових кілець і вузлів відходять нервові гілки 
до органів чуттів, м’язів, які рухають різні ділянки тіла 
бджоли, і до внутрішніх органів. У разі пошкодження 
головних нервових кілець (видалення голови) черевний 
нервовий ланцюжок деякий час продовжує функціону
вати, і така робоча бджола може вжалити.

Органи виділення (мальпігієві судини) являють со
бою численні трубочки (їх більше ста), що відкрива
ються у тонку кишку. Усередині тіла мальпігієві судини 
закінчуються сліпо.

Статевий апарат у матки і трутнів добре розвинений, 
що пов’язано з їх основною функцією — запліднення і 
відкладання яєць, і недорозвинений у робочих бджіл.

Робоча бджола має пристосування, пов’язані з її 
функціями у вулику,— воскові люстерка на 3—б чле
никах черевця, кошик і щіточку на останній парі ніжок,
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добре розвинений хоботок. У матки і трутнів воскових 
люстерок і пристосування для збирання пилку немає.

Органами зору, нюху і дотику бджоли сприймають 
навколишнє середовище, що викликає певні відповідні 
реакції — рефлекси. Наприклад, світло і тепло спону
кають бджіл до вильоту з вулика і відшукування пилку,
і, навпаки, темрява, зниження температури, підвищена 
вологість змушують бджіл залишатися у вулику. Нектар 
або цукровий сироп, знайдений бджолами, спонукає їх 
висмоктувати цю рідину.

Часто рефлекторні дії бджіл бувають досить склад
ними. Так, бджола-будівельниця дістає задніми лапка
ми пластинки воску зі свого черевця, передає їх до ро
тових органів, подрібнює верхніми щелепами, перетворю
ючи у м’яку воскову грудочку, прикріплює до краю ко
мірки, що будується, згризає зайвий віск, залишаючи 
стінку комірки певної товщини. Усі рухи, які виконує 
бджола під час цієї роботи, виконуються під впливом ім
пульсів, які йдуть з її нервових вузлів і головного мозку.

Часто бджоли здійснюють ті чи інші складні дії не 
поодинці, а разом. Наприклад, під час будівництва 
стільників, годування личинок і матки, обробітку нек
тару, роїння, захисту вулика тощо. При цьому чітко 
виявляється узгодженість дій окремих особин. Нервовою 
системою бджоли сприймають також вплив навколиш
нього середовища, що викликає ті чи інші рефлекторні 
дії. Але визначальну роль у поведінці бджіл відіграють 
феромони (сигнальні речовини, що виділяються одними 
особинами виду і визначають поведінку інших особин 
того самого виду). Шляхом навчання бджоли здатні 
набувати умовних рефлексів. Наприклад, за різноманіт
ними прикметами вони розпізнають свій вулик, дорогу 
до пасіки. Розпізнають вони також колір предметів і 
пов’язують його з наявністю їжі.

Здатність бджіл набувати умовних рефлексів має 
важливе значення у їх житті; так, бджоли-збиральниці 
пізнають квітки, з яких беруть нектар або пилок за їх 
забарвленням і запахом. Цю здатність використовують 
бджолярі, щоб навчити бджіл відвідувати ті або інші 
квітконоси. Для цього рано-вранці у вулик дають неба
гато цукрового сиропу, настояного на квітках тієї ро
слини, на яку хочуть направити бджіл-збиральниць. По
куштувавши сироп, який має певний запах, бджоли 
шукають у природі тільки ці рослини і беруть з них 
нектар.
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Дресирування бджіл сприяє посиленому відвідуван
ню квітучих медоносів, збільшенню взятку бджолами, 
кращому запиленню рослин і підвищенню їх урожай
ності.

ЖИТТЯ БДЖ ОЛИНОЇ СІМ’Ї

Бджоли — гуртові комахи, вони живуть великими 
сім’ями. Бджолина сім’я — це єдиний злагоджений ме
ханізм з чітко визначеними роллю і функціями окремих 
її членів. Єдність сім’ї і порядок у ній підтримуються 
багатосторонніми взаєминами між її членами.

До складу сім’ї входить одна матка — повноцінна 
високорозвинена самка, яка відкладає яйця, кілька ти
сяч самців-трутнів, які живуть у сім’ї навесні і влітку, 
а восени покидають її і гинуть, а також кілька десят
ків тисяч робочих бджіл — недорозвинених самок, які 
виконують усі основні роботи, пов’язані з підтриманням 
умов життя сім’ї.

Матка відрізняється від робочих бджіл своїм роз
міром. Середня маса матки 250 мг, робочих бджіл — 
близько 100. Черевце більш видовжене і товсте, тому 
крила його повністю не закривають.

Своє жало матка використовує як яйцеклад і лише 
в крайньому разі, коли до неї залітає інша матка — су
перниця, вона жалить її.

У матки не розвинені органи, необхідні для роботи 
у вулику і на квітках. їж у  вона одержує від робочих 
бджіл. ї ї  функція — відкладати яйця: до двох тисяч і

Мал. З Особини бджолиної сім’ї:
І — матка,  2 — робоча бд жола;  3 — трутень.
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більше за добу і близько 150 тисяч за весняно-літній пе
ріод.

Трутні вдвоє важчі за робочих бджіл (маса до 
200 мг), мають велику голову і великі очі. Для заплід
нення однієї матки потрібно 6—8 трутнів. Велика їх 
кількість гарантує швидку зустріч із самкою і конку
рентну боротьбу, коли забезпечується запліднення з 
найбільш сильним самцем і одержання повноцінного по- 
томства.

Сім’я у вулику будує гніздо з воску. Віск виділяється 
восковими залозами, що містяться в нижній частині че
ревця. Він має вигляд прозорих лусочок, що застигли 
на повітрі. їх бджоли беруть ногами і використовують 
для будівництва комірок стільників.

Верхньощелепні залози виділяють спеціальний сек
рет, що розчиняє віск, у результаті чого лусочки щіль
но прилягають одна до одної, забезпечуючи міцність 
споруди.

Віск виділяють тільки молоді особини, у міру старін
ня вони втрачають цю здатність і починають виконува
ти роль збиральниць. Чим інтенсивніший взяток, тим 
краще живлення молодих бджіл, тим більше вони ви
робляють воску. Коли взятку немає, бджоли віск не ви
робляють.

Гніздо бджіл має кілька стільників, розміщених вер
тикально. Комірки стільника правильної шестигранної 
форми. Денця комірки складаються з трьох ромбів, що 
утворюють призму, поглиблюючи комірку.

Бджоли будують стільники з двома розмірами комі
рок: бджолині для виведення робочих особин — більші 
за  розміром, трутневі — менші.

Весною і влітку в гнізді можна простежити всі стадії 
розвитку бджоли: яйця, що містяться на денцях комі
рок, личинки — розплід — у відкритих комірках. Личи
нок, які виросли, бджоли запечатують пористою кришеч
кою із суміші воску і пилку — запечатаний розплід. 
Комірки робочих бджіл запечатані рівною кришечкою, 
а трутнів — опуклою.

На стільниках, що містяться проти льотка і добре 
провітрюються, бджоли розміщують розплід, у верхній 
частині рамки заповнюють комірки медом. На крайніх 
ділянках стільників містяться комірки з пергою (ущіль
неним пилком і медом).

Нормальне життя і продуктивність бджолиної сім’ї 
залежить від робочих бджіл. Вони виробляють мед, віск,
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маточне молочко, пергу і прополіс (бджолиний клей), з а 
пилюють рослини, збільшуючи їх урожайність. Робочі 
бджоли чистять вулики, стережуть їх, підтримують не
обхідну температуру і вологість у вулику, будують стіль
ники, вигодовують розплід, збирають взяток (нектар і 
пилок), приносять у вулик воду, бджолиним клеєм з а 
мазують щілини. Таку різноманітну роботу вони вико
нують завдяки сильним щелепам, довгому хоботку, роз
виненим восковидільним залозам, кошикам на ногах 
для перенесення пилку, медовому зобику для збирання 
нектару і жалу для захисту.

У результаті багатовікової боротьби за існування 
бджоли виробили пристосування, що забезпечують 
сприятливі умови для росту і розвитку сім’ї. Одне з 
них — здатність підтримувати необхідну температуру в 
гнізді. Поки у сім’ї немає розплоду, температура в гніз
ді коливається в межах 13...28 °С. З появою розплоду 
бджоли піднімають температуру до 34...35 °С і весь час 
підтримують її. Дії їх — рефлекторні. Зі зниженням тем
ператури повітря бджоли щільніше розміщуються на 
стільниках з розплодом, що дає змогу сконцентрувати 
тепло, яке виділяється в них під час обміну речовин 
(завдяки засвоєнню меду). З підвищенням температури 
повітря бджоли розосереджуються на стільниках, у ре
зультаті чого зменшується інтенсивність теплового по
току, що утворюється в процесі їхної життєдіяльності. 
Якщо цього не достатньо, бджоли вентилюють гніздо: 
розміщуються біля льотка, повернувши до нього голови, 
і частими змахами крил виганяють значний потік по
вітря з вулика. Іноді у провітрюванні бере участь кілька 
сот бджіл. Якщо це не допомагає, вони покидають вулик 
і збираються у нерухомий клуб біля льотка. У гнізді 
зменшується тепловіддача, і температура знижується. 
Дуже стежать бджоли і за вологістю повітря, 
підтримуючи її у межах 65—80 %. У суху літню 
погоду вони розміщують навколо комірок з розплодом 
щойно принесений рідкий нектар, з якого вода легко 
випаровується і підвищує вологість. Якщо немає взят
ку, бджоли приносять у вулик воду, яку змішують з 
медом і розкладають у комірки навколо розплоду. 
У сильну спеку вони розміщують краплинки води на 
кришечки запечатаного розплоду, а також підвішують 
краплини до стінок його комірок. Зі збільшенням воло
гості у період великого взятку надлишок вологи вида
ляють провітрюванням.
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Постійні спроби деяких комах, а також ссавців по
ласувати медом виробили у бджіл здатність надійно за 
хищати гніздо з його запасами. Основний спосіб захи
сту — жало, яке проходить у шкіру тварини і разом з 
отруйною залозою відривається від тіла бджоли. Отже, 
жало бджоли служить колективним засобом захисту, бо 
після того як бджола вжалить, вона гине.

Сім’я охороняє гніздо і від чужих бджіл, бо бджоли 
розпізнають за запахом своїх особин від чужих. Запах 
бджоли складається з поєднання запахів тіла бджоли 
і запаху нектару певних видів рослин, з яких вони зби
рають узяток. Оскільки кожна сім’я вибирає свої види 
рослин, то і запах бджіл різний. За запахом сторожові 
бджоли пропускають у вулик тільки своїх. Безматочні 
сім’ї не захищають свої гнізда. Це згубно для сім’ї, 
але корисно для збереження виду. Така сім’я все рівно 
приречена на загибель. Проте її мед використають 
нормальні сім’ї, і це дасть їм змогу вижити, особливо 
за несприятливих умов узятку або зимівлі.

Молоді особини виконують усі роботи по догляду за 
розплодом. Починають з очищення комірок з-під роз
плоду, який вийшов, потім годують личинок молочком, 
що виділяється спеціальними залозами. Якщо в стільни
ках є старші личинки, то бджоли їх годують кашкою з 
меду і пилку. На стільниках з дорослими личинками 
молоді бджоли запечатують комірки.

Якщо молода бджола потрапляє в проміжок гнізда, 
вона починає будувати комірки, виділяючи віск. Отже, 
залежно від умов, бджола може виконувати всі роботи, 
необхідні для життя гнізда.

Уже на третій — п’ятий день життя молоді бджоли 
проводять орієнтовні обльоти, під час яких запам ’ято
вують місцезнаходження вулика. Після обльотів вони 
продовжують працювати у вулику. Деякі з молодих 
бджіл охороняють вхід до вулика від чужаків.

Тривалість роботи бджоли у вулику залежить від 
того, як швидко поповнюється сім’я молодими бджо
лами, у період інтенсивних взятків тривалість міні
мальна.

Навесні, коли в сім’ях посилено вирощується роз
плід, бджоли починають роботи поза вуликом з 2—3- 
тижневого віку. Улітку, при великому взятку, коли в 
сім’ях багато молодих бджіл, деякі бджоли починають 
роботу збиральниць на четвертий-п’ятий день життя, 
минуючи вуликові роботи.
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Бджола літає дуже швидко. Без вантажу її швидкість 
65, з вантажем 20—ЗО км за годину. За взятком бджоли 
літають за 3—4 км, але добрі збори бувають, коли він 
на відстані не більш як 2 км. Бджолу з вантажем зу
стрічає 4—5 приймальниць, які переносять нектар у ме
дові комірки. За літній день бджоли роблять 10— 12 
вильотів. Хороший літ буває при температурі не нижче 
як 15 °С, продовжується він до настання темноти, якщо 
протягом дня рослини інтенсивно виділяють нектар. 
Ж ара в полуденні години зменшує або зовсім припиняє 
літ.

Іноді бджоли збирають не тільки нектар, а й солод
кі виділення листків деяких рослин (медяна роса) або 
падь (солодкі виділення попелиць, що живляться соком 
рослин). Навесні бджоли збирають і несуть у вулик ба
гато пилку.. Грудочки смоли з бруньок (бджолиний 
клей) бджоли заготовляють звичайно восени, готуючи 
вулики до зими.

Коли бджола знаходить джерело взятку, вона з а 
пам’ятовує це місце і повертається до вулика. Через 
деякий час знову летить до знайденого корму вже з 
кількома бджолами. Чим більший взяток, тим швидше 
і більше бджіл до нього прилітає.

Як бджола сповіщає про джерело корму?
Спостереження відомого німецького вченого Карла 

Фріша показують, що бджола, знайшовши взяток, по
вертається до вулика і робить там певні рухи — танці. 
Існує два види танців бджіл — кругові й виляючі. 
Під час кругових танців бджола, підстрибуючи, опи
сує вузькі кола, постійно змінюючи напрям руху по 
стільнику то вправо, то вліво, роблячи один або два 
кола. Бджола танцює в гущі бджіл і тим самим збуд
жує їх. Бджоли, які ближче до неї, починають підстри
буючи, повторювати її повороти. Через хвилину бджола 
починає танок в іншому місці. Потім летить за взятком, 
а повернувшись з вантажем, повторює танок.

Виляючий танок проходить трохи інакше. Бджола 
пробігає по стільнику невелике півколо^ робить різкий 
поворот і швидко біжить по прямій до вихідної точки, 
потім описує друге півколо в протилежний бік, допов
нюючи коло. Після цього по прямій повертається до ви
хідної точки і так кілька разів. Під час руху по прямій 
бджола робить черевцем швидкі нерівні хиткі рухи.

Танок бджоли свідчить не тільки про наявність узят
ку, а й про відстань до нього. Якщо джерело взятку не
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далі за 25 м від вулика, бджоли виконують круговий 
танок. Якщо взяток далі, танок подібний до виляючого, 
а на відстані взятку 200 м і далі всі танці стають ви
ляючими. Причому, чим повільніше виконується танок, 
тим далі відстань від корму. Танок указує і напрям 
узятку. Якщо під час виляючого танка бджола біжить 
прямо вниз по стільнику, корм знаходиться у напрямі, 
протилежному Сонцю. Якщо корм знаходиться вправо 
або вліво від Сонця, то біжить бджола у відповідний 
бік. Отже, напрям польоту до корму визначається ку
том між двома напрямними: від вулика до Сонця і від 
вулика до взятку. Кут, утворений цими лініями вказує 
напрям польоту. Орієнтуватись у польоті бджолам до
помагає запах нектару. Після того як бджола знайшла 
корм на квітці з певними кольором, формою і запахом, 
ці ознаки стають для неї умовними кормовими сигна
лами. Умовний рефлекс діє доти, поки він підкріплю
ється, тобто поки бджола знаходить їжу на певних 
квітках. Якщо нектар перестає виділятися, умовний 
з в ’язок гальмується і зникає зовсім. Потім з ’являються 
нові умовні з в ’язки на інше поєднання кольору, форми 
й запаху. Усе це дає бджолам можливість швидко орі
єнтуватися та ефективно збирати взяток. Знання умов
них рефлексів бджіл допомагає на практиці управляти 
створенням умовних рефлексів на квітки, які вони зви
чайно не відвідують або відвідують погано, сприяючи 
цим запиленню рослин і збільшенню зборів узятку.

ПАСІКА ТА ї ї  ОБЛАДНАННЯ

Пасікою називають бджільницьке господарство, роз
ташоване на певній земельній ділянці. До нього входять 
вулики з бджолиними сім’ями, різний інвентар, приміщен
ня для зимівлі бджіл (зимівники) тощо. Ділянку, на 
якій стоять вулики, називають точком. Місце для па
сіки вибирають сухе на півдні або південному заході, що 
сприяє захисту бджіл від північно-східних вітрів.

Пасіку звичайно огороджують живоплотом з медо
носних рослин — жовтої акації, жимолості, глоду, а т а 
кож невисокими деревами. Поблизу пасік висівають ме
доносні трав ’янисті рослини. Розміри пасік установлю
ють, виходячи з продуктивності природних медоносів 
місцевості, культурних рослин, спеціальних посівів ме
доносів і можливості переведення пасік на віддалені 
масиви.
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Мал. 4. Багатокорпусний
вулик (загальний вигляд):

І — прилітна дошка; 2 — загород
жувач льотковий; 3 — корпус;

4 — верхній льоток; 5 — щілина 
для вентиляції.

Мал. 5. Вулик-лежак 
(загальний вигляд):

І — прилітна дошка; 2 — льоток; 
З— скріпи; 4 — дах вулика.

Вулики на точку 
розмішують у шахово
му порядку (відстань 
між рядами 4 м, між 
вуликами в ряду—3 м) 
або групами по 2—З 
вулики (відстань між 
групами—6—8 м ).П ри  
цьому льотки вуликів 
кожної групи поверне
ні в інший бік.

Сучасні розбірні 
рамкові вулики зде
більшого являють 
собою чотирикутний 
ящик (корпус) з вися
чими всередині рам
ками. Рамки у вулику 
накривають полотни
ною (мішковиною), яка 
за  розміром дорівнює 
довжині вулика й ши
рині рамки з плечи
ками. У кожному ву
лику є запасне полот
но, яке використову
ють для накривання 
рамок під час огляду 
сім’ї.

Для утеплення ву
ликів використовують 
спеціальні подушки, 
набиті клоччям, соло
мою або сухим мохом, 
їх кладуть зверху на 
вулик, а також з бо
ків (між бічними стін
ками вулика і рам
кою). Між крайньою 
рамкою і бічною по
душкою ставлять встав
ну дошку (діафрагму) 
за розміром рамки.

В усіх конструкціях 
вуликів відстань від
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бічних планок рамок до стінок вуликів становить 
7,5 мм (якщо вона буде більшою, бджоли забудують 
проміжок вощиною).

Вулик легкий, зручний у користуванні, місткий (за
безпечує вільний розвиток сім’ї), теплий.

Конструкції сучасних вуликів поділяються на дві 
групи за можливостями розширення сім’ї: вертикальні 
(стояки — сім’я розширюється вгору) і горизонтальні 
(лежаки — сім’я розширюється вбік). Вулики тієї чи ін
шої конструкції можуть мати одинарні стіни (одностін- 
ні вулики) або подвійні (двостінні вулики).

Найбільше поширені однокорпусні, багато- (двокор
пусні) і вулики-лежаки (їх близько 90 % усіх вуликів 
на Україні). Однокорпусні (стандартні) вулики звичай
но мають 12 гніздових рамок, на які можна поставити 
надставки (магазини) з меншою рамкою. Двокорпус
н і— це два 12-рамкових вулики, поставлені один на 
один (верхній — без дна). Вулики-лежаки складаються 
з 20—24 рамок.

Усі ці вулики розраховані на використання стандарт
ної гніздової рамки: ширина — 435 мм, висота — 300 мм. 
Верхня планка рамки 470 мм, товщина — 22, ширина — 
25 мм. Бічні й нижні планки мають ширину 25 мм,

Мал. 6. Гніздова рамка багатокорпусного вулика 
з постійними роздільниками.
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товщину — 8— 10 мм. Магазинну рамку виготовляють з 
таких самих планок, але заввишки 145 мм.

Розміри однокорпусного 12-рамкового вулика такі: 
відстань між протилежними стінками по ширині — 
450 мм; висота стінки від дна вулика до фальця, на 
який спираються плечики рамок,— 310 мм. Вулик може 
мати знімне або глухе дно. Д ах може бути двопохилим 
або плоским з невеликим нахилом до задньої стінки. 
Основу даху роблять з дерева і покривають толем або 
даховим залізом. Під дахом роблять вентиляційний от
вір діаметром 3—4 см.

Фарбують вулики олійними фарбами у світлі кольо
ри — білий, голубий, світло-жовтий, які найкраще 
сприймаються бджолами.

Виготовляють вулики з не дуже смолистих соснових 
або ялинових дощок. Для виготовлення однокорпусного 
двостінного вулика потрібно 0,16 м3 пиломатеріалів (не* 
оброблених дощок), а для лежака на 24. рамки — близь
ко 0,20 м3 пиломатеріалів.

Щоб спостерігати за тим, як бджолині сім’ї збира
ють нектар, потрібен контрольний вулик. Д ля цього 
беруть вулик із сильною сім’єю і молодою маткою. 
Контрольний вулик ставлять під навіс на ваги і щодня 
увечері, після закінчення льоту бджіл, записують у жур
налі масу вулика. За цими записами можна робити вис-



новки про те, як зм і
нюється маса вулика 
залежно від кількості 
зібраного бджолами 
нектару.

Для догляду за 
бджолами треба мати: 
робочий ящик-табурет 
бджоляра, у якому 
тримають димар, паль
ний матеріал для ди
маря (для заспокою- Мал. 8. Н апувалка для бджіл.

вання бджіл під час огляду сімей і догляду за ними) 
пасічницький інвентар для огляду вуликів, наприклад1 
стамески, пасічницький ніж.

Для ізоляції маток або маточників на деякий час 
використовують кліточки і ковпачки. Нижня частина 
кліточки відчиняється. Тут є заглибина, у яку кладуть 
корм для матки. Ковпачком накривають матку на стіль
нику, щоб оглянути її або видалити з гнізда.

У годівницях роздають бджолам корм.
Напувалки особливо потрібні бджолам в сухі жаркі 

дні та при наявності великої кількості розплоду. Вода 
в них має бути проточною. Для цього на спеціальній 
підставці встановлюють бачок з краном так, щоб вода 
витікала краплями. Під кран підставляють дошку з 
планками.

Для навощування рамок штучною вощиною потрібні 
дошка, шило, коток і шпора. Для відкачування меду з 
рамок використовують медогонку.

Для відкачування меду, розпечатування стільників 
треба мати стіл. Потрібні також відстійники для меду і 
дрібне сито для його фільтрування.

Одяг бджоляра має бути чистим і зручним. Звичай
но бджоляр працює в білому халаті, на голові влітку — 
солом’яний широкополий капелюх. Лице під час огляду 
вулика захищає спеціальна сітка. На пасіці повинні бути 
аптечка першої допомоги і предмети загальної гігієни.

ОСНОВНІ РОБОТИ НА ПАСІЦІ

Догляд за бджолами має бути повсякденним і скла
датись з своєчасних і ретельно виконаних пасічницьких 
робіт. Тоді сім’ї на насіці будуть сильними, збори меду
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і воску постійно високими, а запилювання сільськогос
подарських рослин добрим.

Сила сім’ї визначається кількістю бджіл у ній і є 
важливим показником стану пасіки. Сильними сім’ями 
вважаються ті, бджоли яких восени займають не менше 
як 10 рамок, навесні (не пізніше десяти днів після пер
шого обльоту) — не менше від 9, улітку (перед основним 
взятком — не менше як 12 і 1—2 магазини, у двокор
пусному вулику — 24 рамки, у лежаках — повний комп
лект рамок.

Слабкими сім’ями вважаються ті, які весною мають 
5 і менше рамок з бджолами, під час збирання гнізда 
на зимівлю — 6 і менше рамок.

Догляд за бджолами протягом року включає так 
звані сезонні роботи, які забезпечують сприятливі умови 
для життя бджолиної сім’ї. Починаються вони навесні з 
підготування садиби пасіки. Насамперед слід підготу
вати територію пасіки до майбутнього сезону. Почина
ють весняні роботи з виправлення кілочків, підготуван
ня матеріалу для утеплювання, щоб заповнити простір 
між кілочками або підставками. Потрібно також підго
тувати навіс для контрольйого вулика, установити на
пувалки для бджіл.

Перша весняна робота з бджолами — виставлення 
бджіл і очищення днищ вуликів, що зимували,— про
водиться в тихий сонячний день при температурі повіт
ря у т ш  10...12 °С. Потім проводять огляд і реві
зію бджіл. Огляд проводять у день виставлення вули
ків, а ревізію трохи пізніше, у тихий сонячний день при 
температурі не нижче 14°С.

Для того щоб створити необхідний температурний 
режим у сім’ях у весняний холодний період, вулики ско
рочують, закладають їх рейками, скорочують гнізда. 
Виставлені вулики утеплюють з боків і зверху двома- 
трьома шарами газетного паперу.

За теплої погоди, протягом 3—5 днів після вистав
лення вуликів, у середніх за силою сім’ях проводять 
обмеження гнізда. Для цього рамки з личинками став
лять в один бік вулика і відгороджують їх від запасів 
меду вставною дошкою. Відстань між рамками має 
бути 8,5—9 мм. Пересунуті рамки слід закривати до
щечками стелі. Цей захід стимулює відкладання яєць 
маткою (червлення матки). Так, у необмежених рамках 
буває 1400— 1500 личинок на одній рамці, а в обмеже
них 3000—3300. Зі збільшенням сім’ї обмежену частину
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гнізда розширюють, ставлять туди рамки з коричневими 
стільниками і невеликою кількістю меду для відкладан
ня яєць маткою. На Україні у другій половині травня 
вставну дошку прибирають, а рамки розставляють на 
12 мм одна від одної.

Великі сім’ї (на 8—9 рамок бджіл) добре розвива
ються і без обмеження гнізда. Зі збільшенням таких 
сімей їм розширюють гніздо і утворюють з них відводки.

Сім’ї, які знесиліли (3—4 рамки), треба об’єднати по 
дві в один вулик. Для цього вулики щоденно поверта
ють на 0,5 м льотками в протилежні боки і зближають їх 
між собою. Коли вони будуть поряд, один з них пере
городжують суцільною вставною дошкою на дві части
ни. По одну сторону дошки залишають гніздо сім’ї, яка 
жила в цьому вулику, і льоток відкривають тільки на
проти цієї сім’ї, другу частину отвора льотка слід за 
чинити, щоб бджоли цієї сім’ї не полізли за вставну 
дошку. У другій частині вулика льоток роблять з про
тилежного боку і переносять сюди сім’ю з вулика, що 
стоїть поруч. Переселення проводять так: виймають 
рамки з медом, личинками і бджолами і обережно пе
реставляють у порожню частину заселеного вулика. 
Рамки з личинками ставлять до розподільної дошки, а 
за ними — рамки з медом. Потім струшують сюди інших 
бджіл з вулика, у якому жила сім’я. Порожній вулик 
забирають з пасіки. Ущільнений — утеплюють. В ущіль
нених вуликах бджоли краще підтримують температу
ру і швидше розвиваються.

З часом, коли сім’ї розростуться, їм двічі підставля
ють рамки з коричневими стільниками. Коли сім’ям ста
не тісно в одному вулику, одну з них відсаджують. Для 
цього поруч з двосімейним вуликом ставлять порожній, 
льотний отвір якого повертають у бік польоту бджіл 
даної сім’ї, і переносять сюди сім’ю. Льоток у тій по
ловині вулика, звідки взяли сім’ю, закривають, вулик 
відсувають на 25 см далі, а на його місце ставлять 
заселений. Бджоли сім’ї-переселенки, повертаючись з 
поля, потрапляють у новий вулик. Через два дні цей 
вулик поступово починають відсувати на інше місце, 
повертаючи льоток у необхідному напрямі.

Наступна робота у весняний період — виправлення 
сімей з бджолами-трутівками. Іноді під час зимівлі в 
окремих сімей гине матка, і навесні у такій сім’ї яйця 
відкладають бджоли-трутівки. З яєць цих бджіл розви
ваються тільки трутні, і якщо такій сім’ї не допомогти,
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вона загине. Якщо підсадити запасну матку, бджоли її 
знищать. Щоб сім’я з бджолами-трутівками прийняла 
нову матку, ця сім’я має прийняти бджіл іншої сім’ї, 
яка має матку. Для цього використовують сім’ю з мат
кою. Матку поміщають у спеціальну кліточку і ставлять 
вулик на місце вулика з бджолами-трутівками, а вулик 
з трутівкою — на місце вулика з маткою. Роблять це в 
сонячний день, коли бджоли вилітають за взятком.

Бджоли із сім’ї з маткою, повертаючись з поля, по
трапляють у сім’ю з бджолами-трутівками. Увечері сю
ди можна посадити запасну матку, яку вони охоче прий
мають. Бджоли із сім’ї з трутівками, повертаючись з 
поля, потрапляють у вулик, де є матка. Через добу в 
цій сім’ї матку випускають з кліточки.

Дуже важливою роботою на пасіці є розширення 
гнізда. Гніздо розширюють, ставлячи рамки із світло- 
коричневими стільниками з невеликою кількостю меду, 
а з моменту стійкого потепління і початку взятку — 
штучною вощиною. Рамки ставлять, коли матка займе 
розплодом і яйцями усі рамки гнізда. Якщо не поста
вити нових рамок, відкладання яєць різко скоротиться, 
внаслідок чого розвиток бджолиної сім’ї затримується. 
Рамки зі штучною вощиною ставлять по одній з кож
ного боку рамок з личинками.

Щоб укріпити штучну вощину і зробити стільник 
міцним, на рамки натягують дріт. Інакше під час огля
ду гнізда, а особливо під час викачування меду, стіль
ники ламатимуться. Дріт на рамки натягують у кілька 
рядів, а в магазині — в 1—2 ряди або зовсім не на
тягують, на стандартні гніздові рамки допускається 
натягувати дріт як горизонтально (краще), так і вер
тикально. При горизонтальному натягуванні не треба 
проколювати товстий верхній брусок рамки, рідше ви
гинається і осідає стільник. Усі ряди дроту натягують 
тільки посередині планок (на відстані 12,5 мм від країв), 
тоді стільник матиме комірки нормальної глибини. П ра
вильно натягнутий дріт не деренчить. Якщо натяг слаб
кий, стільник прогинається. При надто сильному натязі 
прогинаються бокові планки. Краще всього натягувати 
м’який луджений дріт № 23—24.

Для проколювання отворів застосовують шило і 
жерстяний шаблон, що охоплює планки рамки. Ш аб
лон по черзі прикладають до зовнішнього боку бокових 
планок рамки, уводять шило в отвір шаблона і наколю
ють. Потім у цих місцях проколюють наскрізний отвір
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шилом або спеціаль
ним діроколом. Натя
гуючи три дроти, у 
планках роблять два 
отвори на відстані 5 см 
від верхнього і ниж
нього брусків, третій — 
посередині між ними.
При натягуванні чоти
рьох дротів перший от
вір роблять на відста
ні 5 см від верхнього 
бруска рамки, а ін
ші — на рівній відстані один від одного.

Дріт вводять у нижній отвір зовнішнього боку пра
вої планки і протягують крізь увесь отвір рамки, виво
дять крізь нижній отвір лівої бічної планки і вводять в 
отвір вище цієї планки; знову протягують крізь отвір 
рамки і вводять дріт із зовнішнього боку правої план
ки і т. д. Потім закріплюють спочатку один кінець дро
ту, натягують дріт і закріплюють другий кінець. Для 
закріплення кінців дроту роблять додатково два отвори 
або вбивають гвіздки і намотують на них кінці дроту і 
загинають у брусок до упору.

Для навощування рамки штучною вощиною найкра
ще використовувати спеціальну дошку, виготовлену за 
внутрішніми розмірами рамки. Дошку зволожують во
дою, кладуть на неї листок штучної вощини, а зверху 
розміщують рамку з натягнутим дротом. Край вощини 
прикочують до верхнього бруска рамки підігрітим кот
ком. Потім легенько притискують до дроту ледь нагрі
тою спеціальною шпорою.

Останнім часом в практику впроваджується спроще
ний спосіб навощування гніздових рамок: вощина зов
сім не прикочується до верхнього бруска рамки, а від
разу ж припаюється до дроту так, щоб між верхнім 
бруском рамки і верхнім краєм вощини був отвір 5 — 
15 мм. Бджоли самі замуровують отвір і кріплять верх
ній край вощини до бруска.

Під час навощування будівельних рамок до верхніх 
брусків прикочують вузькі смуги штучної вощини.

До початку головного взятку кожна сім’я повинна 
мати повний запас стандартних і гніздових стільників.

Одночасно визначають кормові запаси у гнізді. Одній 
сім’ї потрібно 8— 12 кг меду. Якщо корму мало, бджіл
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Мал. 10. Інвентар, що використовується під час роїння бджіл:
/ — роївня Бутлерова; 2 — черпак для обгрібання рою, З — роєзнімач.

підгодовують цукровим сиропом. Давати його слід неве
личкими порціями по 150—200 г на день на сім’ю.

Слід пам’ятати, що для підсилення сім’ї вирішальним 
є весняний взяток, бо саме він створює оптимальні умови 
для нарощування кількості бджіл у літній період і для 
перезимівлі. Навесні проводять також роботи з органі
зації нових бджолиних сімей і виведення маток.

Бджолині сім’ї розмножуються роїнням. Ройова сім’я 
бджіл формується у старій (материнській) сім’ї і ви
діляється з неї. Рій звичайно вилітає у період з кінця 
травня до початку липня. Він складається з матки, кіль
кох сотень трутнів і десятків тисяч робочих бджіл. На 
новому місці рій будує гніздо й існує як самостійна 
сім’я. Звичайно рій, що вилетів з сім’ї, сідає біля ву
лика на дерево, огорожу, дупло тощо, звідки його зні
мають. Для цього використовують спеціальний сачок- 
роєзнімач.

Роєзнімач підводять під рій і різким рухом струшу
ють бджіл на дно сачка. Щоб бджоли не вилетіли, роє
знімач повертають у вертикальне положення. Якщо його 
оснастити петлею з шнурка, який пришито до тканини 
сачка, а кінець шнурка вивести на кінець жердини, то 
петля легко затягується. Є роєзнімачі з кришкою. Після 
того як бджоли у сачку заспокояться (приблизно че
рез ЗО хв), їх садять у вільний вулик. Для цього петлю 
послаблюють і бджіл витрушують.

При пасічному утриманні бджіл розмножують штуч
ним роїнням. Від основної сім’ї відділяють частину 
бджіл, розплоду і гнізда. Відокремлена частина бджіл



виводить собі нову матку, яка покладе початок новій 
сім’ї. Щоб прискорити цей процес, відділеній частині 
бджіл підсаджують заздалегідь виведену матку.

Є чотири основних способи штучного роїння. Пер
ший — одержання індивідуальних відводків. Від силь
ної сім’ї відділяють 4— 6 рамок з молодими бджолами 
і переважно зрілим запечатаним розплодом, увечері в 
спеціальній кліточці туди переносять матку. На наступ
ний день, коли бджоли звикнуть до матки, кліточку 
відкривають і матку випускають на стільники.

Іноді, щоб менше ослабляти сім’ю, використовують 
так званий збірний відводок — нову сім’ю, яка теж 
складається з 4—6 рамок з бджолами і розплодом, їх 
відбирають не від однієї, а від кількох сімей.

У колгоспних пасіках поширений спосіб поділу силь
них сімей на дві рівні частини з розміщуванням стіль
ників з бджолами і розплодом в окремих вуликах. Обид
ва вулики ставлять на рівній відстані від місця, де стояла 
материнська сім’я, для того щоб льотні бджоли по
рівну розподілялись в обидва вулики. У вулик без м ат
ки підсаджують нову матку.

Застосовують також  спосі^ «нальотів», коли нову 
сім’ю створюють з льотних бджіл, які повертаються зі 
взятком у новий з 2— 3 рамками печатного розплоду і 
маткою в кліточці вулик, який стоїть на звичному для 
них місці. Вулик зі старою маткою переносять на нове 
місце.

Для успішного утворення ранніх відводків весною 
наступного року в період останнього взятку виводять 
запасних маток — по одній на кожну -сім’ю. Для цього 
в кінці кожного вулика-лежака з молодих бджіл утво
рюють сімейку: відводок на 3—4 рамки — нуклеус. Від
водок треба ізолювати від іншої частини вулика і по
ставити льоток на протилежному боці. Стінку цієї ча
стини вулика і прилітну дошку фарбують у певний колір, 
щоб привчити бджіл. У таку сім’ю підсаджують неза- 
пліднену матку в клітці або зрілий маточник і спостері
гають вихід матки. Нуклеус та звичайну рамку викори
стовують для зберігання запасних маток на зиму.

Добре використання взятку бджолами — запорука 
високих медозборів. Кінець травня, червень, липень — 
основні місяці головного медозбору. Під час великого 
взятку одна сім’я за один теплий сонячний день при
носить кілька кілограмів меду. У результаті цього мат
ці не залишається місця для червлення (відкладання
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яєць). Старі бджоли від 
інтенсивної роботи швидко 
гинуть, а молодих виводить
ся мало. Якщо медозбір 
останній у сезоні, це навіть 
корисно, бо не витрачати
меться запас кормів на ве
лику кількість личинок. Як
що взятки ще очікуються, 
таке обмеження червлен
ня небажане бо бджолина 
сім’я не матиме сили для 
майбутнього взятку.

При малих узятках 
бджоли приносять у вулик 

Мал. 11. Бджола-годувальниця мало меду, і комірки запов- 
біля відкритого маточника. нюються медом поступово.

Матка має простір і інтен
сивно червить. Тому залежно від типу взятків у даній 
місцевості планують і різні способи їх використання.

Основне завдання під час підготовки до головного 
взятку таке: наростити силу бджолосімей у вуликах-сто- 
яках до 12 рамок і у вуликах-лежаках — до 18.

Якщо взяток великий і тільки один за сезон, то за 
кілька днів до нього стару матку в основній сім’ї зни
щують, замінюючи молодою, одночасно утворюючи ма
леньку сім’ю — відводок, і виводять запасну матку. На 
вулики-лежаки, у яких сім’ї досягли певної сили, вста
новлюють другі корпуси. Використовують маток-поміч- 
ниць.

Улітку основні роботи на пасіці зводяться до завер
шення розширення гнізд у зв ’язку зі збільшенням кіль
кості бджіл, затінення вуликів (щоб запобігти перегрі
ванню), заміни маток у сім’ях. Пасіку перевозять до 
квітучих медоносів. Заготовляють мед для годівлі бджіл, 
відкачують мед тощо. Бджоли-годувальниці під час ос
новного взятку виділяють багато воску. Одна бджола 
за життя може виділити 0,025—0,50 г, а один кілограм 
бджіл — 250—500 г. Щоб одержати віск, потрібно доби
тися частого заповнення воскобудівельних рамок (не 
менше 7 рамок на сім’ю за сезон). Воскобудівельна 
рамка являє собою звичайну (без стільників) вуликову 
рамку або тільки верхню планку рамки, навощену вузь
кою смужкою штучної вощини (2—3 см). Такі рамки 
під час узятку ставлять спочатку по одній у кожну сім’ю
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між крайньою рамкою з розплодом 1 медовою рамкою. 
Через кожні 3—4 дні, коли воскобудівельну рамку бу
де освоєно наполовину або не набагато більше, стільник 
вирізають, залишають тільки невелику смужку зверху 
рамки, щоб зберегти для бджіл напрям будівництва но
вого стільника. Так роблять до кінця взятку.

Практика передових господарств показала: якщо 
таку рамку розділити поздовжніми планками на 2—З 
частини і кожну навощити смужками штучної вощини, 
бджоли дають більше воску (до 1,5 кг за сезон).

На воскобудівельних рамках бджоли будують стіль
ники переважно з трутневими комірками, а матки від
кладають у них яйця. Отже, бджоли задовольняють 
свої потреби в будівництві трутневих комірок, а матка — 
у відкладуванні трутневих яєць. Своєчасно вирізаючи 
відбудовані стільники, бджоляр не допускає виведен
ня трутнів, скорочує витрату кормів і енергію бджіл на 
їх вивід, що добре позначається на стані сім’ї.

Якщо взяток не один, тоді стару матку залишають 
до останнього взятку, під час якого її замінюють моло
дою. Використовуючи взяток, бджоли інтенсивно працю
ють доти, поки є місце для меду в стільниках. Ось чому 
потрібно часто викачувати мед, не чекаючи, поки бджо
ли його запечатають.

Під час першого взятку в кінці вулика залишають 
2—3 рамки меду, щоб бджоли запечатали його на зиму. 
Перевіряють, чи це мед не падевий (див. с. 26).

Якщо медозбори малі, мед відкачують рідше, зали
шаючи запас меду на зиму. При цьому гніздо потрібно 
трохи скоротити, бо якщо воно широке, а взяток малий, 
тоді бджоли заливають мед у всі стільники потрошку і 
не буде рамок з новими стільниками, необхідними для 
зимівлі.

Одним з найбільш ефективних способів використан
ня взятку є перевезення бджіл до квітучих медоносів. 
Вулики розміщають групами по 70—80 штук на від
стані 1 — 1,5 км між групами.

На Україні весною прийнято вивозити вулики у сади, 
потім на луки, у ліси на квітучі трави, а після цього — 
у поле на гречку, конюшину, люцерну, баштанні куль
тури, соняшник тощо.

Восени, відразу після закінчення взятку і зняття ма
газинів, проводять ревізію бджіл, щоб встановити стан 
бджолиних сімей і створити умови для збільшення їх
ніх сил. Для цього нарощують кількість бджіл до зи
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мівлі за допомогою маток-помічниць. Бджіл вивозять 
на ділянки з пізньоквітучими медоносами (гречкою, 
фацелією) або підгодовують цукровим сиропом. Під час 
ревізії сім’ї забезпечують запасами доброякісного меду 
(падевий замінюють квітковим). Оптимальним вваж а

ється 20 кг меду на сім’ю.
Падевий мед виробляється бджолами з паді, що з ’я

вляється на листках і стовбурах дерев. Падь може бути 
рослинного походження (солодкі виділення рослин) і 
тваринного (солодкі виділення попелиць, червеців). П а
девий мед непридатний для зимівлі бджіл, він спричи
нює розлад травлення, загибель окремих бджіл і навіть 
цілих сімей.

Серед бджолярів існує хибна думка, що падевий мед 
бджоли не запечатують. Проте відомі випадки, коли від 
того, що на зимівлю було залишено мед, який потім ви
явився падевим, загинуло багато бджолиних сімей. Хиб
ною також є думка, що падевий мед не кристалізується. 
Справді, деякі сорти падевого меду не кристалізуються, 
проте більшість кристалізується і іноді навіть швидше, 
ніж квітковий.

Щоб встановити походження меду і його придатність 
для зимівлі бджіл, слід користуватися існуючими спо
собами контролю. Перший з них полягає в тому, що 
одну об’ємну частину меду розчиняють у скляній посу
дині в одній об’ємній частині дистильованої або про
фільтрованої дощової води. До цього розчину добав
ляють одну частину вапняної води і нагрівають до 
кипіння. Якщо під час кипіння розчин мутніє і з ’явля
ються пластівці,— це означає, що мед містить домішки 
паді. Другий спосіб простіший. До однієї частини меду 
добавляють одну частину дистильованої води і після 
розчинення доливають 9— 10 частин спирту-ректифікату. 
Суміш добре перемішують і залишають на 1— 1,5 год 
відстоюватись. Якщо у розчині з ’явиться осад,— у меду 
є падь. Рамки з падевим медом з вулика виймають, 
замінююч« його квітковим. Мед на зиму має бути запе
чатаним. Усі запаси корму разміщують на одному боці 
вулика.

Підготовка бджіл до зимівлі має важливе значення 
для успішної їх перезимівлі. Краще перезимовують сім’ї, 
які займають 9— 10 рамок переважно молодими бджола
ми. Малі сім’ї для успішної перезимівлі об’єднують по 
дві в одному вулику.
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Період зимівлі бджіл починається з дня останнього 
обльоту. Обльоти бувають іноді в другій половині ли
стопада. Під час пізніх обльотів бджоли очищаються від 
екскрементів. Через це в північній і середній частині 
України бджіл ставлять в зимівники 15—25 листопада, 
а на півдні — у перші дні грудня. У зимівник бджіл вно
сять у сухий день, попередньо добре провітривши його. 
Підтримують температуру 4—6°С , вологість 70—80 %. 
Між вуликами розкладають отруєні принади для зни
щення гризунів (мишей, пацюків).'

Для успішної зимівлі бджолині сім’ї треба правиль
но сформувати і добре утеплити. Не можна залишати у 
вуликах рамки, у яких менше як 2 кг меду. Під час зи
мівлі бджоли можуть переповзати на сусідні рамки при 
температурі не нижче 0 °С , отже, наявність у гнізді на
віть однієї рамки з меншою кількістю меду може спри
чинити загибель бджіл, бо витративши запас меду своєї 
рамки, вони не завжди можуть переповзти на сусідню, де 
є мед. Крім того, порожня рамка може розділити бджіл 
на дві частини, що негативно позначиться на перезимів
лі. Під час зимівлі бджолам повинен бути забезпечений 
спокій. Бджіл також треба оберігати від різких коли
вань температури, бо це негативно позначається на ста
ні бджіл, прискорює кристалізацію меду в стільниках, 
сприяє появі вологи у вуликах.

Відбір меду з вуликів проводять у міру-його дости
гання і появи у верхній частині стільників запечатаних 
комірок. Зрілий мед (18—20 % води) добре зберігається. 
Рідкий мед з підвищеним вмістом води зберігається по
гано.

Відбирають з вуликів мед для створення кормових за 
пасів для бджіл на зиму і для відкачування. На добрих 
пасіках запаси корму на зиму встигають відібрати, не 
чекаючи головного взятку. Під час головного медозбору 
кожні 3—4 дні оглядають вулики для своєчасного від
бирання рамок з медом, щоб бджоли мали вільні стіль
ники для меду.

Відбирають мед у кінці дня, коли припиняється літ. 
Не можна відбирати мед удень, бо це турбує бджіл і 
вони перестають літати за взятком. Якщо у вулику 2—З 
магазини, відбирають повний з верхніми запечатаними 
стільниками, а новий ставлять між гніздом і першим 
магазином. Якщо магазинів не вистачає, відбирають 
окремі, заповнені стиглим медом гніздові рамки, а з а 
мість них підставляють нові.
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В одній гніздовій рамці, заповненій медом з обох бо
ків, до 3—4 кг меду, у магазинній — до 2 кг. Відібрані 
медові рамки звільнюють від бджіл, струшуючи їх щіт
кою, ставлять у переносний ящик і несуть у приміщення 
для відкачування меду.

Відкачування меду зводиться до добування його з 
стільників медогонкою. Рамки з медом після розпечату
вання стільників вставляють у медогонку і приводять її 
у дію. Роблять це відразу після відбирання рамок з ву
ликів, бо коли мед охолоджується, збільшується його 
в’язкість, що ускладнює відкачування. Відкачуючи мед, 
слід намагатися, щоб різні його сорти не змішувалися 
і щоб падевий мед не потрапив у квітковий. Потрібно та
кож стежити, щоб у відкачку не потрапили стільники з 
розплодом.

ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ БДЖІЛ

Хвороби бджіл — різноманітні розлади життєдіяль
ності бджолиної сім’ї, спричинені недодержуванням пра
вил догляду, годування, зараженням бджіл хвороботвор
ними мікроорганізмами і паразитами. Хвороби бджіл по
діляють на хвороби дорослих бджіл і хвороби розплоду. 
Вони можуть мати як гострий, так і хронічний характер, 
бути інфекційними або спричинені зараженням парази
тами.

Хвороби призводять до послаблення і загибелі окре
мих бджіл і цілих сімей, знижують продуктивність 
пасік, погіршують запилення сільськогосподарських куль
тур. Кожна хвороба має характерні ознаки. Для уточ
нення діагнозу хвороби хворих бджіл передають у рай
онну ветеринарно-бактеріологічну лабораторію.

Хвороби дорослих бджіл виявляються у вигляді пору
шення їх звичайної діяльності, часто закінчуються заги
беллю окремих особин і навіть цілих сімей і завдають 
великі втрати бджільництву.

Хворі бджоли спочатку збуджені, виявляють неспо
кій, а потім стають в’ялими, припиняють будівництво 
стільників, годування розплоду, вильоти у поле за некта
ром тощо. Матки знижують кладку яєць або повністю 
її припиняють. Узимку і в нельотну погоду хворі бджоли 
падають на дно вулика. Деякі перед смертю виповза
ють з льотка і гинуть на прилітній дошці, іноді їх стіль
ки, що вони затуляють льоток. Чимало з льотних бджіл 
гине в полі.

28



Найчастіше бджоли гинуть від хвороб у кінці зими 
і навесні. Буває, що вони в масі гинуть улітку, особливо 
від отрутохімікатів.

До незаразних хвороб дорослих бджіл відносять ток
сикози (отруєння): пилковий, нектарний, падевий, сольо
вий, хімічний.

До заразних хвороб: а) інфекційні — меланоз, пара
тиф, септицемію тощо; б) спричинені паразитами — но
зематоз, амебіаз, лептомоноз, акарапідос, секотаініоз, 
браульоз, мелеоз тощо.

Хвороби розплоду, тобто яєць, личинок і лялечок 
бджіл, також бувають заразні і незаразні. До незараз
них відносять: сухий засів, завмерлий засів, завмерлий 
розплід, застуджений розплід, горбатий розплід, а також 
вимирання розплоду від отруєння.

До заразних захворювань розплоду належать: а) ін
фекційні — європейський гнилець, американський гни
лець, мішечкуватий розплід, аспергільоз, перицистисмі- 
коз (вапняний розплід). Перші дві хвороби спричиню
ються мікробами, мішечкуватий розплід— фільтрівним 
вірусом, дві останні — цвілевими грибами; б) спричи
нені паразитами — трубчастий розплід, який призводить 
до загибелі лялечок від воскової молі. Носіями хвороби

1

2

Мал. 12. Європейський гнилець:
І — уражений розплід; 2 — личинки: 

а  — здорові,  6-г — хворі.
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Мал. 13. Американський гнилець:
;  — уражений розплід; 2 — личинки: 
а —здорові,  6-г — хворі; З—гнильна 

маса ,  що легко тягнеться.

розплоду можуть бути також череватий кліпі і муха-
горбатка.

Під чає огляду

Мал. 14. Вапняний розплід:
/ — личинка, уражена грибком; 

2 — загибла лялечка.

легко помітити загиблих 
личинок і лялечок. Якщо 
личинки загинули у від
критих комірках, вони 
змінюють свій колір, 
форму, місцезнаходження 
і легко відрізняються від 
розплоду, який нормаль
но розвивається.

Якщо личинки і ля
лечки загинули після з а 
печатування комірок, їх 
кришечки, на відміну від 
здорових, темні, часто 
втягнуті всередину ко
мірки або продірявлені.



Найбільш шкідливі 
бактеріальні хвороби 
(мають запах гнилі, який 
швидко розповсюджуєть
ся). Вони послаблюють 
сім’ю, знижують її про
дуктивність.

Серед шкідників і во
рогів бджіл на пасіках 
часто зустрічається вос
кова міль, з інших комах 
бджільництву шкодять 
мурашки, оси, шершні, 
філант (бджолиний вовк) 
та ін.

Істотну шкоду бджіль
ництву завдаю ть миші, 
особливо взимку. З пта
хів шкодять бджолоїдки, 
сорокопуди. Боротьба з 
хворобами бджіл спря
мована на те, щоб усуну
ти відхилення у годівлі і 
створити найбільш спри
ятливі умови утримання.
Для захисту бджіл від 
отруєння отрутохіміката
ми бджільник затримує бджіл у вуликах до втрати пре
паратами токсичності (3—4 дні).

Істотне значення в охороні пасік від захворювань 
відіграє додержування санітарно-гігієнічних заходів.

Учні, працюючи на пасіці, повинні сповіщати бджоля
реві про підозру щодо захворювання бджіл.

Під керівництвом ветеринарного спеціаліста бджоляр 
проводить проти захворювань спеціальні лікувальні за 
ходи. Проти деяких захворювань (гнильця, вароатозу) 
діють карантинні заходи. Для боротьби проти воскової 
молі проводиться дезинсекція вуликів сіркою. Знищують 
також гнізда ос і шершнів, розташовані поблизу пасіки. 
Щоб захистити бджіл від мурашок, підставки під вули
ки знизу змазують солідолом. Проти гризунів розкладу- 
ють отруєні принади.

Небезпечних для пасіки птахів відлякують.

Мал. 15. Н озематоз:
1 — середня кишка здорової бджоли;
2 — середня кишка бджоли, ураженої

нозематозом; 3 — спори ноземи 
під мікроскопом.
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Мал. 16. Воскова міль: видно метеликів, гусениць і павутинні
ходи в стільниках.

МЕДОНОСНІ РОСЛИНИ

Основними джерелами корму для бджіл є дикі і 
культурні рослини, з квіток яких бджоли збирають нек
тар і пилок. Звичайно бджоли відвідують рослини, що 
ростуть у радіусі 2—3 км від пасіки. Провідні медоно
си в кожній природно-кліматичній зоні свої. Інтенсив
ність виділення ними нектару також залежить від пого
ди: при оптимальній температурі повітря 25...ЗО °С і 
60—80 % вологості рослини посилено виділяють нектар, 
який містить багато цукру. З підвищенням вологос.ті або 
зниженням температури повітря кількість цукру в нек
тарі зменшується. Збільшується кількість нектару, що 
виділяється квітками, при доброму освітленні.

Основні медоносні рослини такі:
Гречка — дає до 60 кг меду з 1 га. Мед з гречки тем- 

много кольору, має приємний специфічний смак.
Конюшина біла і рожева — дають добрий узяток, їх 

охоче відвідують бджоли, але через довгі й вузькі тру
бочки віночка доступ бджіл до нектару ускладнений.

Еспарцет — ранньоквітуча рослина. Цвіте близько мі
сяця. Дає добрий узяток і мед високої якості.
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Соняшник — у багатьох місцях є джерелом головного 
взятку бджіл. Один гектар квітучої плантації соняшни
ку дає від ЗО до 50 кг меду.

Бавовник— джерело добрих узятків у районах рес
публік Середньої Азії.

Біла акація — один з важливих медоносів південних 
районів, дає добрий узяток.

Гледичія — чудовий медонос з подовженим періодом 
цвітіння, дає багато нектару, її охоче відвідують бджоли.

Липа — дуже багата на нектар рослина. Д ає  мед висо
кої якості, у деяких районах — це джерело головного 
взятку. Однак під час посухи виділяє дуже мало нектару.

Плодові дерева (груша, яблуня, алича, вишня) — 
бджоли відвідують весною і дають близько ЗО—35 кг 
меду з 1 га.

Клени — польовий, татарський, гостролистий, срібля
стий — чудові медоноси, дають за  відповідних умов до 
500 кг меду з 1 га насаджень.

Шовковиця біла — її охоче відвідують бджоли, дає 
багато пилку, іноді й сік з перестиглих ягід.

Усі кущі (крім шипшини) — чудові нектароноси. Д ея
кі з них дають ранньовесняний узяток (смородина, вер
ба) ;  деякі такі, що дають узяток улітку (жовта акація, 
лох, жимолость). Шипшина і ліщина не дають нектару, 
але хороші пилконоси.

Зніт — основний медонос багатьох північних і цент
ральних областей.

Фацелія — один з кращих медоносів, дає до 150 кг 
меду з 1 га. ї ї  часто висівають спеціально для бджіл.

Огірочник — висівають спеціально для бджіл. Д ає  до 
200 кг меду за 1 га. Зацвітає через місяць після висіван
ня, цвіте протягом місяця.

Добрий узяток дають трав ’янисті рослини лісів і по
лів (дягель, материнка, медунка, глуха кропива, будяк, 
шавлія, синяк, осот польовий, жабрій).

Бджоли відвідують квітучі рослини, щоб здобути 
їжу, здійснюючи при цьому перехресне запилення рослин.

ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА

Мед — основний продукт бджільництва. Бджоли ви
робляють його із нектару, який збирають на рослинах. 
Це нектарний, або квітковий, мед. Нектар виділяється 
спеціальними секреторними клітинами рослин (нектар
никами квіток). На відміну від соку, що циркулює в
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судинах рослин, нектар майже не містить азотистих ре
човин і складається переважно з цукрів (сахарози, глю
кози і фруктози), розчинених у воді в різних співвідно
шеннях. Концентрація цукрів у нектарі різна і залежить 
від рослини, що його виділяє. Бджоли краще засвоюють 
нектар тоді, коли концентрація цукрів становить близь
ко 50 %.

Хімічний склад меду дуже різноманітний. Близько 
300 різних органічних і мінеральних речовин виділили 
з меду вчені. Усі вони становлять близько 80 % від 
маси меду. На частку води прападає близько 20 %• Ос
новна маса меду (близько 40 %) — вуглеводи (глюкоза і 
фруктоза). Вони потрапляють у мед переважно з некта
ру, а також у результаті переробки бджолами нектару 
на мед. У мед потрапляють також ароматичні речовини 
рослин, які надають йому особливого аромату.

Мед містить також вітаміни, дуже необхідні для ор
ганізму людини. Мінеральних речовин у меді 11—32 %. 
їх набір залежить від рослини, з якої бджоли беруть 
нектар, а також від хімічного складу грунту, на якому 
рослина росте.

Бджоли під час переробки нектару збагачують його 
біологічно активними речовинами і біостимуляторами, 
які позитивно впливають на життєдіяльність організму 
людини, нормалізують його обмінні процеси.

Свіжий мед — в ’язка, прозора рідина з дуже приєм
ним запахом. Під час зберігання мед може кристалізу
ватися. Доброякісний мед кристалізується щільно і рів
номірно і не втрачає своїх властивостей. Колір і запах 
меду залежить від речовин, які потрапили в нього з некта
ром. Кристалізований мед не треба нагрівати, бо при тем
пературі вище 60 °С він втрачає свої цінні властивості.

Залежно від медоносів, з яких бджоли беруть узяток, 
розрізняють багато квіткових сортів меду (липовий, 
гречковий, соняшниковий, акацієвий, мед з плодових де
рев тощо) і падевий. Останній можна споживати люди
ні, але він шкідливий для бджіл.

Мед — надзвичайно цінний харчовий продукт, швид
ко засвоюється організмом і особливо цілюще впливає 
на дитячий і ослаблений організм. Повсякденна норма 
для дорослої людини за три прийоми — 60— 100 г, для 
дітей 30—50. Мед найкраще вживати за 2 год до їди або 
через 3 год після неї з чаєм або молоком. Корисно до
бавляти мед до різних продуктів — молочних, каш, ком
потів тощо.
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Мед, як і інші продукти бджільництва, з часів Д ав
нього Єгипту і до наших днів широко застосовують як 
у народній, так і в офіційній науковій медицині для лі
кування найрізноманітніших захворювань.

З давніх часів мед використовували в народній ме
дицині для лікування захворювань кровотворних орга
нів, серцево-судинної системи, хвороб печінки, травної 
системи, шкірних захворювань, під час ангін, захворю
вання бронхів тощо. Мед збагачує хворий організм різ
номанітними цінними речовинами, необхідними для нор
мального проходження обмінних процесів: вітамінами, 
білками, вуглеводами, що легко засвоюються, фермен
тами, мікроелементами, підвищує загальний тонус орга
нізму, нормалізує сон.

У народі здавна вважають, що м ед — це довголіття.
Віск — найважливіший матеріал для будівництва 

бджолиного гнізда. На нього бджоли витрачають до 3 кг 
воску. Надлишок воску використовується в різних об
ластях техніки і медицини.

Віск виробляють восковидільні залози молодих бджіл 
12— 18-денного віку. Сильні сім’ї за весняно-літній сезон 
можуть виділити до 2 кг воску. Віск інтенсивно виділя
ється за умови доброго годування бджіл у період 
узятку і забезпечення їх пергою. Функція восковиді- 
лення стимулюється наявністю в гнізді розплоду, для 
якого бджоли-годувальниці підготовляють і. виділяють 
корм.

Вибраковані стільники, куски будівельних рамок, різ
ні обрізки, зчистки воскових наростів, маточники, стіль
никові кришечки — уся ця сировина, з якої дістають 
бджолиний віск, називається восковою. На колгоспних 
пасіках її зберігають до осені (при вологості не вище 
за 10 %), а потім здаю ть на воскозавод.

Іноді воскову сировину переробляють безпосередньо 
на пасіці, використовуючи для цього сонячні або паро
ві воскотопки. Сонячна воскотопка дуже проста в роботі 
і має бути на кожній пасіці. Вона дає змогу добувати 
високоякісний віск. Для випарування надлишкової води 
зі свіжого воску його витримують не менш як добу при 
температурі не нижчій за ЗО °С.

За хімічним складом віск — це продукт, що містить 
близько 300 речовин, які поділяють на три групи: склад
ні ефіри — 7 2 %  (24 речовини), насичені вуглеводні — 
14% (250 речовин) і вільні жирні кислоти — 14%  (12 
речовин).
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Бджолиний віск — цінна сировина, незамінна в авіа
ційній, металургійній, шкіряній, оптичній, парфюмерній 
та інших галузях промисловості. Його використовують 
у скульптурі, живопису, прикладному мистецтві, а також 
і у бджільництві для виготовлення штучної вощини. 
Широко застосовується віск у медицині й у фармацев
тичній промисловості.

Воскову сировину і віск на пасіці під час зберігання 
треба оберігати від шкідників: гусені великої і малої 
воскової молі, мишей, цвілі.

Квітковий пилок—ліе чоловічі статеві клітини квіт
кових рослин, які у великій кількості розвиваються в 
пиляках тичинок. Хімічний склад пилку досить різнома
нітний і залежить від виду рослин.

За складом білка, а також вітамінів С і Е пилок пе
ревищує майже всі зернові культури. Пилок — основне 
джерело білкового і мінерального корму бджіл. Особли
во важливий пилок для вигодування личинок і бджіл- 
годувальниць. Сильна бдж олина. сім’я вирощує за  рік 
до 200 тис. бджіл і витрачає при цьому від 20 до ЗО кг 
пилку (близько 1 га на 10 бджіл). На збирання пилку 
вилітає близько ЗО % усіх льотних бджіл. Збираючи пи
лок з рослин, бджоли змочують його слиною. Складений у 
комірки, утрамбований і залитий медом пилок назива
ється пергою. У перзі більша кількість цукру і молочної 
кислоти, її білок краще засвоюється. Особливо багато 
перги потрібно весною і в період росту сім’ї. На осін
ній і осінньо-зимовий період залишають на кожний ву
лик по 2 рамки з пергою; Якщо перги недостатньо, ви
користовують пилок, заготовлений за допомогою пил- 
козбирачів. Останнім часом попит на квітковий пилок 
значно виріс як у нас у країні, так і за рубежем. Його 
використовують як цінний дієтичний продукт і лікуваль
но-профілактичний засіб під час захворювань.

Прополіс — бджолиний клей ( у з а ) — клейка, смоли
ста, з приємним запахом речовина темного кольору з ко
ричневим і зеленуватим відтінками, що її добувають 
бджоли з бруньок рослин, збагачена продуктами влас
ного біосинтезу. Під час лежання твердне. Клей бджоли 
використовують для замазування щілин у вулику, змен
шення льотка, надання міцності коміркам. Ним бджоли 
також прикріплюють рамки, замуровують шкідників, що 
попали у вулик, тощо.

Прополіс містить 50—55 % прополісної смоли, 8 — 
10 % ефірних олій, близько ЗО % воску. Віск і смола у
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прополісі з ’єднані бджолами механічно. До прополісу 
бджоли домішують пилок і секрет верхньощелепних за 
лоз. Якісний прополіс без усяких домішок має вигляд 
слинної маси з блискучою поверхнею і запахом бруньок 
дерев. Колір його коричневий, бурий, зеленуватий, сі
рий. Смак гіркуватий, терпкий.

Прополіс широко використовується у медицині та 
ветеринарії. Він має антимікробну, знеболюючу, стиму
люючу дію, підвищує захисні сили організму, посилює 
протизапальний ефект, сприяє загоєнню ран. Застосу
вання препаратів прополісу високоефективне при шлун
ково-кишкових захворюваннях, ураженні дихальних 
шляхів, шкірних покривів. У народній медицині ним 
здавна лікують незаживаючі рани тощо. Збирають про
поліс під час усього пасічного сезону, зскрібаючи його 
стамескою під час огляду вулика. У період підготовки 
бджолами гнізда до зимівлі (серпень-вересень) від од
нієї сім’ї можна зібрати до 100 г високоякісного пропо
лісу.

Маточне молочко — секрет, який виділяється верхньо
щелепними і підглотковими залозами робочих бджіл. 
Вони годують цим секретом личинок робочих бджіл до 
триденного віку, а маток — протягом усього періоду їх 
розвитку. Маточне молочко має вигляд кисілеподібної 
маси білого кольору, дуже кисле на смак. Містить анти
біотик герміцидин, завдяки якому у маточному молоці 
не розвиваються мікроорганізми.

За хімічним складом маточне молочко одне з най
цінніших продуктів бджільництва, що містить 110 різних 
речовин: вітаміни групи В, амінокислоти, біологічно ак
тивні речовини, які за характером дії дуже близькі до 
біостимуляторів.

Виділяють маточне молочко бджоли найбільш інтен
сивно в літній період.

Установлено, що молочко поліпшує обмінні процеси 
в організмі людини, роботу серцево-судинної системи, 
органів кровообігу, нервової системи, підвищує стійкість 
організму проти інфекційних захворювань, затримує роз
виток деяких пухлин. На основі маточного молочка 
фармацевтична промисловість виробляє лікарські пре
парати.

Заготовляють маточне молочко на спеціальних пасі
ках за відпрацьованою технологією, що дає змогу госпо
дарствам значно підвищити рентабельність бджіль
ництва.
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Бджолина отрута — дуже ефективний лікувальний 
засіб, який здавна~~застосовується народною медициною. 
У практику офіційної медицини препарати на основі 
бджолиної отрути ввійшли в 50-х роках нашого 
століття.

Отруту виділяють дві отруйні залози, що містяться в 
останніх сегментах черевця робочих бджіл. Отрута 
бджіл — це прозора, дуже густа рідина з характерним 
різким запахом і пекучим гірким смаком.

Дія бджолиної 'отрути на організм людини різнома
нітна. Якщо організм не дуже чутливий до бджолиної 
отрути, ужалення десяти бджіл не спричинить значних 
розладів у ньому: з ’являється тільки місцеве почерво
ніння, припухлість, пекучий біль, які через кілька годин 
зникають. Смертельна для людини дія отрути від п’яти
сот і більше бджіл. Для осіб з підвищеною чутливістю 
до бджолиної отрути небезпечним для здоров’я може 
стати ужалення навіть однієї-двох бджіл. Застосовувати 
бджолину отруту можна лише під наглядом лікарів. 
Препарати, з бджолиною отрутою ефективні при ліку
ванні нервової і серцево-судинної систем (радикуліту, 
невриту, гіпертонії, стенокардії тощо).

Останнім часом завдяки розробці спеціальних апара
тів, які дають змогу відбирати отруту у бджіл за допо
могою подразнення електричним струмом, не завдаю 
чи їм шкоди, заготівля бджолиної отрути має промисло
вий характер. Ці роботи не шкодять основному медо
збору бо проводяться в осінній період.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПАСІЦІ

Проводити спостереження на пасіці краще, маючи 
спеціальний спостережний вулик.

Нині застосовують три типи спостережних вуликів: 
на одну рамку; на 4—6 рамок і вулики з поперечними 
стільниками.

Найпоширеніший спостережний вулик на одну рамку. 
У нього скляні бокові стінки, глухе дерев’яне дно і ф а
нерна кришка, що знімається. Скляні стінки закрива
ються глухими фанерними дверцями. Унизу передньої 
стінки роблять льоток на всю її ширину, з протилеж
ного боку— отвір для годівниці на всю довжину вули
ка. До льотка приставляють лійку завдовжки близько 
50 см, за допомогою якої можна спостерігати за робо
тою бджіл біля льотка. Внутрішні розміри вулика роз-
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раховуюіь на стандартну рамку. Потрібно обов'язково 
додержувати відстані між скляними стінками вулика 
(48 мм). Якщо відстань буде більшою, бджоли її забу

дують, меншою— не збудують нормальних стільників 
на рамці.

Спостережний вулик установлюють на відкритому 
повітрі, але обов’язково під навісом, який захистить 
його від дощу.

Для зберігання тепла вулик на ніч і вдень накри
вають ватяним чохлом.

Для заселення спостережного вулика потрібно рам
ку з розплодом різного віку і бджолами поставити у 
вулик, добавити ще нельотних бджіл, а потім підсади
ти плідну чи неплідну матку або зрілий маточник. Ву
лик можна заселити також невеликим роєм (0,4—0,5 кг), 
а рамку навощити штучною вощиною. Скляні стінки 
дають можливість спостерігати за  виходом матки, від
кладанням яєць, відбудовою стільника.

Якщо сім’я швидко збільшується, а матка заповнює 
яйцями всі вільні комірки, треба періодично замінювати 
рамку новою.

Спостережний вулик на 4—6 рамок, розміщених в 
одній площині, за  скляними стінками заселяють нор
мальною сім’єю бджіл. Зовнішні фанерні дверцята утеп
люють ватником. Вулик ставлять під спеціальним наві
сом. Такий вулик з поперечними стільниками д ає  мож
ливість спостерігати за  роботою бджіл усередині комі
рок. У ньому добре видно процес обробки пилку, году
вання личинок, санітарні роботи у вулику тощо. Будова 
його така сама, як і вулика на одну рамку, але відстань 
між скляними стінками збільшують до 6—7 см. Для 
обладнання такого вулика вирізають смужки стільника, 
ширина яких дорівнює відстані між склом, і вставля
ють у вулик так, щоб ребра стільників були повер
нені до скла. Відстань між стільниками звичайна — 
12 мм.

На зимівлю бджіл переводять у звичайний вулик.
Таким чином, завдяки спостережному вулику є мож

ливість зібрати цікаві дані біології бджолиної сім’ї в 
конкретних умовах.

Можна провести слідуючі спостереження і виконати 
такі завдання.

1. Встановити строки початку і закінчення відкла
дання яєць маткою.

2. Встановити час появи личинок.
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3. Провести спостереження за будівництвом стільни
ків бджолами. Установити, які типи комірок будують 
бджоли для робочих бджіл, трутнів, маток.

4. Провести спостереження за передаванням робо
чими бджолами корму іншим особинам.

5. Спостерігати за життям матки та її «свити».
6. Визначити початок і кінець головного взятку.
7. Провести спостереження за поведінкою робочих 

бджіл відносно трутнів на початку серпня.
8. Ознайомитися за  допомогою мікроскопа або збіль

шувального скла з особливостями зовнішньої будови ро
бочих бджіл, трутнів, матки.

9. Зробити для кабінету біології колекцію циклу 
розвитку бджіл.

Спостерігаючи за бджолами, потрібно знати, що ос
новні моменти в їх житті проходять приблизно в такі 
строки:

1. Виставляють бджіл із зимівника між 20 березня 
і 1 травяя.

2. М атка починає відкладати яйця між 1 березня і 
1 квітня.

3. Природне роїння бджіл починається між 25 трав
ня і 10 липня.

4. Природне роїння закінчується між 15— ЗО липня.
5. Первак (перший рій) виходить за  5 днів до народ

ження нової матки.
6. Головний узяток починається між 10 червня і 15 

липня.
7. Закінчення головного взятку між 1— 15 серпня.
8. Гнізда збирають на зиму не пізніше як 10 ве

ресня.
9. Бджоли виганяють трутнів між 1—ЗО серпня.
10. Матка перестає відкладати яйця між 15 вересня 

і 10 жовтня.
11. Осіннє підживлення бджіл закінчують до 10— 

15 вересня.
12. Бджіл прибирають у зимівники між 15 жовтня 

і 20 листопада.
У щоденнику спостережень відзначають початок льо

ту робочих бджіл за  взятком і час повернення їх у вулик, 
особливості поведінки бджіл, пов’язані зі змінами ат
мосферних процесів у природі.

Поведінка бджіл пов’язана з тим, що органи чуттів 
у комах розвинені значно сильніше, ніж у людини. їх 
тіло вкрите різноманітними волосками, пушком, які до-
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сить чутливі до змін вологості. Підвищення її відбива
ється на характері поведінки комах. Встановлено, якщо 
бджоли вранці не вилітають з вуликів, а сидять в них і 
гудуть — у найближчі 6—8 год чекати дощу. Масове 
повернення бджіл у вулик вранці або вдень і відсутність 
зустрічного льоту — ознака швидкого надходження вітря
ної, дощової погоди. Якщо бджоли припиняють літати ра
но ввечері, гарна погода збережеться у найближчу добу. 
Пізній літ бджіл попереджає про погану погоду.

Бджоли здатні і на довгострокове прогнозування 
погоди: якщо восени вони заліплюють воском льоток, 
залишаючи дуже маленький отвір,— зима буде сувора. 
Перед теплою зимою бджоли залишають льоток від
критим.

Перевірте у конкретних умовах даної зони вірогід
ність «бджолиних прогнозів».

Складіть календар початку і закінчення цвітіння ос
новних медоносів. Для цього зробіть кілька екскурсій у 
радіусі 3 км від пасіки. За допомогою визначника рослин 
установіть основні квітучі рослини, які масово відвіду
ють бджоли, і строки їх цвітіння.

Щоденно зважуйте контрольний вулик, Щоб визна
чити інтенсивність узятку. Порівнюючи збільшення маси 
вулика за час цвітіння того чи іншого медоноса, уста
новіть, з якого з них взяток був максимальним.

Допоможіть колгоспу або радгоспу в проведенні ос
новних трудомістких робіт на пасіці влітку, а під час 
зимових канікул відремонтуйте вулики та інвентар.

Проведіть досліди з дресирування бджіл. Роблять 
це так. Знайшовши поблизу пасіки ділянку з квітучими 
рослинами, куди бджоли не навідуються (наприклад, 
білу акацію), зберіть з них квітки; зробіть цукровий 
сироп, настояний на квітках (50 г цукру на 50 мл ок
ропу; після охолодження в сироп висипте квітки— 100 г 
на сім’ю контрольного вулика). Дайте цей сироп рано- 
вранці бджолам-збиральницям. Удень проведіть облік 
бджіл на ділянці білої акації. Порівняйте збільшення 
маси контрольного вулика до дресирування бджіл і 
після нього.

Ще один цікавий дослід на вироблення умовних реф
лексів у бджіл проводиться так. Візьміть біле і синє 
блюдечка. У біле налийте цукровий сироп, а в синє — 
воду. Установіть блюдечка на однакових підставках 
на відстані 50 м від вулика. Проведіть облік бджіл, які 
прилетіли за 1 хв до кожного з них. На наступний
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день у біле блюдечко налийте води, а в синє — цукро
вий сироп. Проведіть облік бджіл через годину після 
встановлення блюдець, через чотири години.

Під час роботи з бджолами слід додержувати діючих 
правил техніки безпеки.

Усі спостереження записують у щоденник, детально 
описуючи мету роботи і здобуті результати.

КАЛЕНДАР РОБІТ НА ПАСІЦІ 
(для УРСР)

Роботи на пасіці проводяться цілий рік. Для зруч
ності викладу і враховуючи специфіку бджільництва, 
описування робіт почнемо з початку весни.

Березень — місяць закінчення зимівлі бджіл. У цей 
час через недостатню забезпеченість бджіл кормом вони 
можуть голодувати. У зв’язку із цим через кожні 2—З 
дні сім’ї треба прослуховувати і, якщо є потреба, нада
вати допомогу. При потеплінні до 2...5 °С запаси в 
гнізді поповнюють густим цукровим сиропом (1—2 л на 
сім’ю) або підставляють медові рамки (дві, по одній з 
кожного боку клуба бджіл).

Для тих сімей, які погано перезимували, організову
ють ранній обліт, вибирають захищене, сонячне місце, 
розбирають гніздо і ліквідують недоліки.

Після того як вулики виставлено із зимівника, і бджо
ли зробили перший обліт, потрібно терміново вико
нати такі роботи: встановити напувалки для бджіл, ог
лянути бджолині сім’ї і, якщо є потреба, надати їм до
помогу. З вулика прибирають вкриті цвіллю рамки, по
повнюють запаси кормів, виправляють безматочні сім’ї, 
очищають днища вуликів від бджіл, які загинули взим
ку, утеплюють гнізда. У багатокорпусних вуликах заби
рають нижній корпус, в якому немає ні меду, ні бджіл.

Квітень. Проводять оновлення бджіл. Від цього зале
жить майбутнє сім’ї.

Робиться основна (весняна) ревізія бджіл (повний 
огляд). Маток, які погано червлять, замінюють запас
ними, ослаблені сім’ї об’єднують, ліквідують бджіл-тру- 
тівок. За відсутністю квітучої рослинності бджіл підго
довують сиропом середньої густоти (200—300 г на 
сім’ю).

Вибраковані навесні рамки переплавляють на віск 
і замінюють штучною вощиною. У кінці квітня у разі по
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треби розширюють гнізда. Якщо почався взяток, під
ставляють інші корпуси. Чистять і дезинфікують 
гнізда.

Травень. Цвіте більшість медоносів. Сім’ї, хоч і ос
лаблені, проте збирають значну кількість нектару й 
пилку, що добре позначається на червленні маток. 
Кожні 5—6 днів підставляють рамки зі штучною вощи
ною. Сім’ям, які займають 10— 12 рамок, гніздо розши
ряють.

Під час дозрівання маточників утворюють нуклеуси 
(невеликі сім’ї бджіл). Замінюють непродуктивних 
маток.

Зі встановленням гарної погоди знімають утеплення, 
р.озширюють льотки, посилюють вентиляцію вуликів.

Червень. Місяць головного взятку. Сім’ям забезпе
чують достатню кількість рамок для ефективного вико
ристання медозбору.

На початку місяця виводять нову партію маток. Усіх 
старих маток замінюють маточниками. Не маючи відкри
того розплоду, бджоли приносять у 2—3 рази більше 
нектару. Якщо бджоли заповнили крайні рамки некта
ром, то, не чекаючи повного дозрівання меду, його від
разу відкачують. Допомагають бджолам випаровувати 
надлишкову вологу з нектару— відкривають усі венти
ляційні отвори у вулику.

Під час відкачування відбирають по 3—4 кращих 
медових рамки, щоб забезпечити кормом бджіл у пері
од зимівлі.

Якщо весь запас штучної вощини використано, то 
при наявності взятка у кожній сім’ї ставлять воскобу- 
дівельні рамки. Це попереджає утворення рою і дає 
змогу одержати необхідний пасіці віск.

Липень. Продовжується медозбір з різнотрав’я, а 
також зі спеціальних посівів медоносів (фацелії, огіроч
ника тощо). Зацвітає соняшник, продовжує цвісти греч
ка і липа. Потрібно стежити, щоб не знижувалася сила 
сімей. У разі потреби використовують червлення маток- 
помічниць. Якщо взяток завершено, тоді в кінці міся
ця замінюють старих і малопродуктивних маток. Помі
чено, що сім’ї з матками, виведеними у післявзятковий 
період, краще розвиваються і майже не рояться.

Серпень. У більшості районів медозбір закінчується, 
тому потрібна підгодівля. Вия-вляють і виправляють 
безматочні сім’ї, для чого створюють тимчасові ну
клеуси, у яких проводять спарювання маток. 10 % ну
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клеусів до загальної кількості сімей на пасіці залишають 
зимувати, щоб мати запас маток на весну. Укомплекто
вують гнізда для весняного червлення з кращих ко
мірок, осушують від меду рамки, які будуть забрані з 
вулика, поповнюють кормові запаси (18 кг меду на 
сім’ю). Створюють умови для кращого червлення маток, 
а тому, крім підживлення бджіл, зменшують гніздо.

Проводять післявзяткову ревізію бджіл, вибрако
вують стільники і переплавляють їх на віск, щоб не 
розводилася воскова міль.

Вересень. Основний період підготовки пасіки до зи
мівлі бджіл. Завершується поповнення кормових запа
сів і скорочення гнізд.

Остаточно визначають стан сімей перед зимівлею.
Запасні стільники очищають від воскових наростів, 

а в разі потреби окурюють сіркою. У прохолодні дні, 
коли бджоли не літають, а оси продовжують літати і 
можуть красти мед, розставляють пляшки з медовою 
витяжкою, куди потрапляють оси.

Зимівники приводять у порядок, дезинфікують сір
кою (50 г/м3), білять стіни, стелі, стелажі, підлогу за
сипають сухим піском, розкладають отруєні принади 
проти мишей.

Жовтень. Матки закінчують відкладання яєць. Бджо
ли іноді вилітають з вулика, і зі зниженням температу
ри до 7— 10 °С збираються в клуб. Для стимулювання 
цього процесу знімають утеплення вулика, що приско
рює утворення клуба.

Листопад. Бджоли постійно перебувають в клубі, ви
літають тільки тоді, коли потепліє. З настанням моро
зів вулики вносять у зимівник і утеплюють зверху. 
Льоток відкривають на 5—6 см. Якщо сім’ї зимують на 
повітрі, вулики утеплюють і з боків, а льоток залиша
ють на 1—2 см і затіняють дощечкою.

У вільний час починають ремонт інвентаря і вули
ків.

Грудень. Установлюють нормальні гігротермічні умо
ви в зимівнику і додатково утеплюють вулики, що зи
мують на повітрі. Зимівник оглядають 1—2 рази на 
місяць.

Січень. 1—2 рази на місяць оглядають зимівник і, 
якщо потрібно, провітрюють. Відгрібають загиблих 
бджіл і вибірково прослуховують сім’ї.

Основну увагу приділяють ремонту і виготовленню 
вуликів, інвентаря й обладнання.
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Лютий. Зимівник оглядають кожний тиждень, нада
ють сім’ям допомогу. У південних районах, якщо е гост
ра необхідність, окремим сім’ям влаштовують надран
ній обліт. Закінчують підготовку пасіки до весняно-літ
нього сезону.

Перелічено лише основні роботи на пасіці протягом 
року. Виконуючи їх, слід враховувати конкретні умови 
року та особливості пасіки.

ШОВКОВИЧНИЙ ШОВКОПРЯД

Вид шовковичний шовкопряд (Bombyx mori L.) на
лежить до типу членистоногих (Arthopoda), класу комах 
(Insecta), ряду лускокрилих, або метеликів (Lepidop- 
tera), родини справжніх шовкопрядів (Bombycidae), ро
ду шовкопрядів (Bombyx).

Від інших видів комах він відрізняється своєю біо
логією і екологією, на що вплинуло його багатовікове 
одомашнювання.

Як і інші лускокрилі, шовковичний шовкопряд має 
повний цикл розвитку: з яйця виходить гусениця, яка в 
своєму розвитку проходить до завивання кокона п’ять 
віків.

Гусениця перетворюється на лялечку, лялечка — на 
метелика. Зимує шовковичний шовкопряд у стадії яйця.

Яйця шовковичного шовкопряда називають греною. 
Яйця овальні, сплющені з боків, тільки-но відкладені — 
солом’яно-жовтого кольору, через добу темніють, ста
ють бурими, потім сіро-попелястими і нагадують зерна 
маку. Зверху вкриті хітиновою шкаралупою, яка захи
щає зародок від виси
хання, механічних по
дразнень та інших не
гативних впливів. У 
шкаралупі є численні 
канальці, крізь які в 
яйце надходить повіт
ря, і дуже тоненькі от
вори, крізь які під час 
запліднення проходять 
сперматозоїди.

Після запліднення 
завдяки запасним ПО- Мал. 17. Цикл розвитку шовковичного 
живним речовинам яй- шовкопряда (схема).
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Мал. 18. Зовнішній вигляд гусениці 
шовковичного шовкопряда.

ця зародок швидко розвивається. Після літньо-осін
нього періоду розвиток зародка переривається діапау
зо ю — зимовим спокоєм (зимівля грени). У цей час 
життєві процеси дуже сповільнені. Навесні розви
ток зародка відновлюється. Розвиток залежить від тем
ператури і вологості повітря. У період весняної інкуба
ції розвиток зародка завершується повним формуван
ням органів гусениці. За два дні до того, як вилупиться 
гусениця, грена світлішає. Сформована гусениця прогри
зає шкаралупу яйця і виходить.

Гусениця— найактивніша стадія розвитку шовко
вичного шовкопряда. Новонароджена гусениця зав
довжки близько З мм, сіра, з чорною головою. Тіло ци
ліндричне, взерху округле, знизу сплющене, складається 
з голови, грудей і черевця. Голова вкрита щільним хі
тиновим покривом. З боків містяться прості очка, ко
роткі вусики, дві пари щелепних і губних щупиків, 
пара зазублених твердих жувалець — верхніх щелеп. 
На нижній губі прядильний сосочок, на верхівці яко
го — відкритий проток шовковидільної залози. Ротові 
органи гусениці гризучого типу.

Груди складаються з трьох члеників, черевце з де
в’яти (дба останніх дуже змінені). На восьмому члени
ку черевця є шип. Спина і бокові частини грудних чле
ників вкриті шкіряними складками. Під ними містяться 
зачатки майбутніх крил метелика.

На першому грудному і восьми черевних члениках 
з обох боків тіла гусениці є темні плями. Це дихальця, 
крізь які в організм гусениці надходить повітря.

Гусениця має три пари грудних ніжок і п’ять пар 
черевних несправжніх ніжок, що являють собою шкіряні 
виступи тіла. Під час перетворення гусениці на лялечку, 
а потім на метелик несправжні ніжки зникають.

За допомогою черевних ніжок, які мають по два ря
ди загнутих кігтиків, гусениця міцно тримається на гі
лочках рослини і рухається під час живлення.

Голова, груди і два перших членики черевця станов-
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лять рухому частину тулуба, а сім задніх черевних чле
ників— опорну.

Поверхня тіла гусениці вкрита ледь помітними во
лосками, а голова — легким пушком.

Шовковичний шовкопряд живиться лише на стадії гу
сениці. Більшу частину внутрішніх органів у неї займає 
кишечник. Як і в інших комах, він складається з трьох 
відділів: переднього, середнього і заднього. Передній 
починається ротовою порожниною, що переходить у 
глотку і стравохід. У ротову порожнину відкриваються 
вивідні протоки двох слинних залоз. їх секрет змочує 
шматочки листка, які відгризає гусениця. Зі стравоходу 
їжа потрапляє у середній відділ.

Там вона вкривається тонкою прозорою плівкою, що 
складається з білка і хітину. Під дією травного соку 
відбувається перетравлювання і засвоєння їжі, гине чи
мало хвороботворних мікроорганізмів.

Задній відділ кишечника складається з тонкої, тов
стої і прямої кишок. Екскременти з прямої кишки виді
ляються крізь анальний отвір.

Вода і розчинені в ній мінеральні речовини надходять 
у кров (гемолімфу).

Кровоносна система шовкопряда, як і інших комах, 
незамкнутого типу. Кров, що заповнює порожнину тіла 
гусениці, омиваючи внутрішні органи, приводиться в рух 
скороченнями спинної судини (серця), що проходить від 
десятого сегмента черевця до передньої частини голови. 
Кров гусениць білококонних порід шовкопряда безко
лірна. У крові відбуваються складні процеси перетво
рення речовин. Склад її змінюється залежно від стану 
організму і характеру живлення. Кров бере участь у за
хисті організму від мікроорганізмів і отрут, у переда
ванні поживних речовин в організмі і винесенні з ор
ганів і тканин шкідливих речовин. Значення кровоносної 
системи в процесі дихання незначне.

Дихають гусениці за допомогою дихальної (трахей
ної) системи, розгалуження якої проходить крізь увесь 
організм, досягаючи навіть окремих клітин. На поверхні 
тіла трахеї відкриваються дихальцями.

Продукти життєдіяльності виводяться з організму 
мальпігієвими судинами (названо на честь італійського 
ученого Мальпігі, який уперше описав їх), що склада
ються з шести тонких, довгих трубочок (по три з кож
ного боку тіла). Вони починаються у стінці прямої 
кишки і впадають у сечовий міхур.
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Нервова система шовкопряда складається із цент
ральної, периферичиої і вегетативної. Центральна нер
вова система в свою чергу складається з окремих нер
вових центрів-гангліїв, з ’єднаних тяжами. Виділяють го
ловний мозок (два ганглії), підглотковий (три ганглії) 
центр і нервовий ланцюжок. Периферична нервова си
стема пов’язує з центральною усі частини тіла, органи і 
тканини. Вегетативна нервова система регулює роботу 
внутрішніх органів. Нервова система забезпечує єдність 
організму з умовами середовища, направляє його нор
мальну життєдіяльність.

Тіло гусениці рухається за допомогою пружних м’язів. 
Проміжки між внутрішніми органами заповнені жиро
вим тілом, яке виконує переважно роль запасної по
живної речовини.

У гусениці великих розмірів (у п’ятому віці) до 40 % 
маси тіла досягає шовковидільна залоза.

Тіло гусениці вкрито численними чутливими щетин
ками. На щупальцях нижньої щелепи містяться дотико
ві, нюхові й смакові щетинки. Органів слуху у гусениці 
немає.

Гусениці дуже ненажерливі. Новонароджені вони 3 мм 
завдовжки, маса їх до 0,5 мг, через три тижні виростають 
до 90 мм і мають масу до 5000 мг. Отже, за цей час 
гусениця стає у ЗО раз довшою і в 10 000 важчою. Особ
ливо сильний апетит у гусениць V віку: за 7 днів вони 
з’їдають понад 70 % від усього корму. Маса листя, яке 
вони з’їдають за добу, в кілька разів перевищує масу 
самих гусениць.

Мал. 19. Внутрішня будова гусениці шовковичного шовкопряда:
/  — ч ер ев ний  нервовий л а н ц ю ж о к ;  2 — гл отка;  З — с т р а в о х ід ;  4 — с е р е д н я  

киш ка; 5 — тонка кишка; 6 — тов ст а  киш ка; 7 — а н а л ь н и й  отвір;  8 — а о р та;
9 — н а д гл о т к о в и й  нервовий в узол;  10 — п ід г л о т к о в и й  нервовий вузол;  

ї ї  — м альп іг іев і  су д и н и ;  12 — сп и н н а  с у д и н а ;  13 — ш о в к о в и д іл ь н а  за л о з а ;
14 — р е з е р в у а р  ш о в к о в и д іл ь н о ї  з а л о з и ;  15 — парний в ивід ний пр оток  

ш о в к о в и д іл ь н о ї  з а л о з и .
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Активне живлення супроводжується інтенсивним ди
ханням і випаровуванням вологи.

В організмі гусениці в період росту відбуваються 
зміни, що зумовлюють процеси линяння, завивання ко
кона, утворення лялечки, перетворення лялечки на мете
лика, вихід метелика і відкладання яєць. Гусениця ли
няє 5 раз (п’ятий раз линяє в коконі, перетворюючись 
на лялечку). Час між линянням називається віком 
(п’ять віків), а період линяння — сном. Необхідність 
линяння зумовлена тим, що зовнішні покриви гусениці 
не ростуть і мало розтягуються.

З настанням линяння гусениця перестає їсти, при
кріплюється до гілочок шовковинкою і завмирає в ха
рактерній позі — піднявши передню частину тулуба. 
Линяння починається з того, що стара шкіра біля го
лови тріскається, і гусениця починає вилізати з неї. 
Через 2—6 год після линяння нова шкірка стає досить 
міцною, і гусениця починає живитися.

Чим краще живлення гусениць, тим інтенсивніший 
їх ріст і розвиток, тим більші запаси нагромадженого 
шовку в їх організмі і кращі кокони.

Через 7—9 днів після линяння у п’ятому віці гусе-
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ниці перестають активно їсти, 
втрачають масу, зменшуються 
в розмірах, стають зморшку
ватими, прозорими, водять 
головою, шукають коконники. 
Настає час завивання коконів. 
Вилізши на коконник, гусени
ця вибирає місце і починає 
натягувати нитки, так звані 
ліси. Вони ще не нагадують 
кокон, але це зовнішня обо
лонка усередині якої гусениця 
влаштовується, щоб завити ко
кон. В оболонці кокона верх
ній шар містить більш тонку 
шовковинку, ніж у розмотува
ній частині, де вона стає тов
щою. Під кінець завивання 
діаметр шовковинки зменшу
ється. Діаметр її також зале-

Мал. 21. Кокон з лялечкою, жить від породи шовкопряда,
умов годівлі гусениць і зави

вання коконів; він коливається в межах від 18 до 35 мк.
Закінчивши завивання кокона, гусениця стає нерухо

мою, слабо реагує на зовнішні подразники. Тіло її змор
щується, набуває воскового відтінку, несправжні ніжки 
і шип зникають, дихальця обкреслюються рельєфніше. 
Гусениця перетворюється на лялечку.

Залежно від температурних умов, через 12— 18 днів 
лялечка перетворюється на метелика.

Доросла комаха — метелик — кінцева фаза (стадія) 
індивідуального розвитку, основна функція якої — роз
множення. У цій фазі припиняється ріст і линяння.

Метелик шовковичного шовкопряда не літає, активно 
рухаються тільки самці.

Після того як метелик скине шкірку лялечки, він 
виділяє через {.от 2—3 краплі рідини, яка містить фер
мент, що розчиняє оболонку кокона. Нитки оболонки 
роз’єднуються, метелик головою і ніжками розсуває їх і 
виходить з кокона. Тіло метелика в цей час змочене рі
диною, яка виробляється під час линяння. Обсихаючи, 
крила метелика розправляються. Цьому сприяють та- 

. кож дихальні рухи і тиск крові.
Як і всі представники родини справжніх шовкопря

дів, метелики шовковичного шовкопряда середніх розмі-
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Мал. 22. Метелики шовковичного шовкопряда:
/  — с а м к а ;  2 — с а м е ц ь .

рів, забарвлення тіла біле з буруватими смугами. Іноді 
трапляються метелики з темним забарвленням і навіть 
чорні.

Тіло метелика вкрите лусочками. Тулуб складається 
з голови, на якій є пара перистих вусиків і складних 
очей, грудей з двома парами крил і трьома парами ніг і 
черевця з дев’яти сегментів. З боків грудей і черевця 
містяться дихальця.

Ротові органи метелика нерозвинені, він не живиться. 
Життєдіяльність організму за цей період забезпечується 
поживними речовинами, нагромадженими гусеницею.

Трахейні стовбури у метелика розвинені краще, ніж 
у гусениці. Це пояснюється тим, що процес відкладан
ня яєць супроводиться інтенсивною витратою енергії і 
без доступу кисню неможливий.

Нервова система складається з меншої кількості вуз
лів, ніж у гусениці, але особливо сильно розвинений 
надглотковий вузол. Черевний нервовий ланцюжок уко
рочений.

Самець менший за самку, задній кінець черевця в 
нього загострений і трохи піднятий.

Черевце самки товстіше, тупе, закінчується двома 
жовтуватими горбочками — ароматичними мішечками, 
які перед спарюванням виділяють секрет, що привертає 
самців.

Тривалість життя метеликів залежить від темпера
тури і звичайно становить при 15 °С близько 25 днів, 
при 25 ° С — 10, при 35 °С — до 7 днів. Самці живуть на
2—3 дні менше, ніж самки.

Після спарювання самки відкладають яйця. Відкла
дання триває 2—3 дні, але найбільш інтенсивно в першу 
добу (до 85 % усієї грени).

У середньому метелик відкладає від 400 до 800 яєць.



УМОВИ ЖИТТЯ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

Знання вимог шовковичного шовкопряда до умов 
життя дають змогу впливати не тільки на його розви
ток, а й продуктивність.

Температура повітря істотно впливає на швидкість 
росту, розвиток, обмін речовин і продуктивність шовко
вичного шовкопряда. Температура тіла його залежить 
від температури навколишнього середовища. Гусениці 
І—III віків мають температуру тіла на 0,3...1,2 °С ниж
че, а IV і V — на 0,3...0,5 °С вище температури нав
колишнього середовища. Метелик (самець) під час ін
тенсивних механічних рухів крилами може підвищувати 
температуру свого тіла порівняно з навколишньою на
5...6 °С.

Крім тепла навколишнього повітря, тіло гусениці 
дістає тепло в результаті виділеної під час засвоєння 
кормів енергії. Істотну роль у балансі тепла гусениць 
відіграє випаровування ними вологи. Розвиток гусениць 
починається при температурі 7,5 °С, припиняється при 
35 °С. Оптимум розвитку лежить в інтервалі 22...29 °С, 
причому для гусениць перших трьох віків при 25...26 °С,
IV — 24...25 °С, під час завивання кокона — 24...25 °С.

Дія температури повітря на організм шовкопряда 
пов’язана з дією вологості повітря. Контролюють тем
пературу повітря за допомогою термометра, термографа.

Для підвищення температури використовують опа
лення, для зниження — провітрювання. Кращий спосіб 
підтримування заданої температури і вологості повітря 
у шовководнях — використання кондиціонерів.

Вологість повітря — це вміст води у повітрі. Вода 
переходить у газоподібний стан (випаровується) за будь- 
якої температури. Маса водяних парів (у грамах), що 
міститься в 1 м3 повітря, називається абсолютною воло
гістю. Відношення кількості парів вологи, що міститься 
в повітрі при даній температурі, до тієї кількості водя
них парів, яка необхідна для повного його насичення 
при тій самій температурі, називається відносною воло
гістю. Відносну вологість прийнято виражати в процен
тах. Відносна вологість повітря вимірюється психромет
ром або гігрометром.

Вологість і температура повітря істотно впливають 
на швидкість і характер основних життєвих процесів у 
організмі шовковичного шовкопряда. Так, підвищення
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відносно! вологості повітря з 65 до 80% уповільнює 
випаровування води з тіла гусениці, знижує витрату 
тепла, підвищує температуру тіла, прискорює фізіоло
гічні процеси і підвищує продуктивність гусениць. Під
вищення вологості понад 80% затримує випаровування 
вологи з тіла гусениці, що порушує нормальні процеси 
обміну речовини і може призвести до захворювання. 
Крім того, через високу вологість повітря рештки кор
мів і екскременти гусениць повільно висихають, плісня
віють, загнивають і тоді стають середовищем для роз
множення хвороботворних мікроорганізмів.

Низька вологість повітря (нижче 50 %) сприяє інтен
сивному випаровуванню води тілом гусениці, знижує 
його температуру, сприяє швидкому висиханню корму, 
гусениці погано поїдають листя, відстають у рості і роз
витку. Зміна вологості істотно впливає на водний ба
ланс організму й обмін речовин. Оптимальна вологість 
повітря під час вигодівлі гусениць — 65—75 %, для з а 
вивання коконів 60—70 %.

Для підвищення вологості повітря розвішують мокрі 
полотнища, поливають підлогу, для зниження — поси
лено вентилюють приміщення, використовують волого- 
поглинаючі речовини.

Провітрювання шовководень під час вигодівлі шов
ковичного шовкопряда обов’язкове. Під час провітрю
вання видаляється надлишкова волога і вуглекислий газ 
з приміщення, чим створюються оптимальні умови роз
витку. Накопичення надлишкової вологи і вуглекислого 
газу погіршують умови розвитку шовкопряда і сприя
ють виникненню захворювань.

Істотне значення в житті шовковичного шовкопряда 
має світло. Гусениці перших трьох віків позитивно реа
гують на світло, IV і V — негативно.

ШОВКОВОДНІ І ШОВКОВОДНИЙ ІНВЕНТАР

Шовководня — це приміщення для вигодівлі гусениць 
шовковичного шовкопряда. Вони бувають капітальними, 
напівкапітальними, шатровими, з навісами, плівковими 
тощо.

Гусінь молодшого віку вигодовують тільки в капі
тальних шовководнях. Шовководні типового проекту 
(проекти враховують природно-кліматичні умови зони 
шовківництва) мають інкубаторій, зал для вигодівлі 
гусені, навіс для переробки листя шовковиці, листосхо-
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Мал. 23. Солом’яний «йорж».

вище і приміщення для обслуговуючого персоналу. Усі 
приміщення мають бути сухими, обладнані опалюваль
ною і вентиляційною системами або кондиційним устат
куванням.

При використанні плівкових та інших шовководень 
легкого типу для вигодівлі гусені старшого віку потріб
но регулювати температуру і вологість повітря. Якщо 
це потрібно, приміщення затінюють, вентилюють, вико
ристовують електрокалорифери.

Шовководний інвентар — набір обладнання для виго
дівлі гусені та одержання коконів. Він включає:

1. Вигодівельні етажерки, стелажі 50—70 м2 на одну 
коробку гусені.

2. Кошики для збирання й транспортування корму.
3. Знімачі для заміни підстилок на вигодівлях.
4. Коконники для завивання коконів природні або 

штучні (200 йоржів або 400 снопиків з бур’янів на 1 
коробку гусені).

Під час вигодівлі гусені треба також мати психро
метри і психрометричні таблиці, секатор, садові пилки 
і ножі для заготівлі кормів, відра, віники тощо.

Етажерки вигодівельні являють собою багатоярусну 
споруду для розміщення й утримання гусені під час 
вигодівлі; вони бувають двох типів: металеві розбірні 
(випускаються промисловістю) і дерев’яні (виготовлені 
на місцях).

Етажерки звичайно мають 4 яруси. Площа одного 
яруса — 2 м2. Дерев’яні виготовляють залежно від ха
рактеру вигодівельного приміщення.

Підготовчі роботи (установка і ремонт інвентаря та 
обладнання, прибирання, побілка, дезинфекція) слід за
кінчити до одержання гусениць з інкубаторію (примі
щення для інкубації грени).
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ВИРОБНИЦТВО КОКОНІВ 
ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

Основна кількість натурального шовку, що вироб
ляється в світі (90% ), припадає на частку шовкович
ного шовкопряда і тільки 10 % — на так званих диких 
шовкопрядів.

Світове виробництво коконів шовковичного шовко
пряда останнім часом становить близько 400 тис. тонн.

Технологія виробництва коконів шовкопряда вклю
чає такі роботи:

1. Інкубацію грени.
2. Вигодівлю гусениць.
3. Збирання, сортування і транспортування коконів 

для здачі державі.
У нашій країні всю грену виробляють на державних 

гренажних заводах, 'що дає можливість забезпечити її 
високу якість.

Кожний гренажний завод має свої племенні 
господарства, в яких під наглядом досвідчених спеціа
лістів проходять племінні вигодівлі. Після оцінювання 
якості коконів їх розподіляють на спеціальних апара
тах за масою на самців і самок (останні важчі) і інку- 
бують. Після виходу метеликів їх -спарюють, потім сам-, 
ки відкладають грену. Після перевірки якості грени її 
реалізують у розфасованому вигляді в коробках. Оди
ниця розфасування умовна. Коробка грени, прийнята 
для Узбекистану,— 29 г, на Україні, в Молдавії і 
РСФСР — 25 г.

Інкубація грени полягає у впливі на грену певної 
температури, вологості повітря і світла, коли створю
ються оптимальні умови для розвитку зародка і забез
печується дружний вихід гусениць.

Для весняної вигодівлі найчастіше використовують 
так званий режим інкубації з поступовим підвищенням 
температури. При цьому режимі температуру в інкубато
рії (приміщення для інкубації грени) протягом 5—6 днів 
підвищують з 13 до 24 °С (залежно від погодних умов 
року і розвитку шовковиці), кожний день на 1...2°С. 
Коли з’являються перші гусениці, температуру підвищу
ють до 25 °С.

У літню вигодівлю використовують режим інкубації 
при сталій температурі (температуру доводять до 24 °С 
за 1—2 дні).
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Вологість підтримують на рівні 70% , освітлення—■ 
природне. Коли з’являються гусениці, освітлення підси
люють електролампочками. Грену висипають тонким 
шаром у паперові коробочки (висота бортиків 3—4 см) 
і накладають постійний знімач. Це аркуш паперу зі 
спеціально пробитими отворами (видається разом з 
греною).

Коробки з греною розміщують на етажерках в інку
баторії.

Інкубацію грени звичайно проводять фахівці коконо- 
сушильних баз. Школа дістає гусениць «мурашок», які 
вже вийшли з яєць.

Для успішної вигодівлі гусениць важливими умова
ми є: підтримування необхідної вологості і температу
ри у приміщенні, годівля і догляд за гусеницями в пе
ріод вигодівлі, а також додержування санітарно-гігіє
нічних вимог.

Для білококонних порід на Україні рекомендовано 
такі температура і вологість.

Таблиця 1

Вік гусениць Температура, °С Вологість повітря, %

І—III 25— 26 65—75
IV 24— 25 65—75
V 23—24 65—75
Завивання коконів 24—25 60—65

Низька вологість і температура затримують розвиток 
гусениць і знижують урожай коконів.

Розмір вигодівельної площі для гусениць шовкович
ного шовкопряда на промислових і племінних вигодівлях 
залежить від віку гусениць. Вигодівельну площу збіль
шують щоденно, щоб зайняти рекомендовану площу до 
середини кожного віку. Зменшення вигодівельної площі 
знижує врожай. Тісне розміщення гусениць сприяє по
ширенню захворювання. Для племінних вигодівель пло
ща, зайнята гусеницями старшого віку, збільшується 
порівняно з промисловими. Норма вигодівельної площі 
для гусенищ, різного віку на племінних і промислових 
вигодівлях УРСР подано в табл. 2.

Для вигодівлі гусениць шовковичного шовкопряда 
використовують свіже, чисте листя шовковиці. Розкла
дають його рівномірно по всій вигодівельній поверхні.
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Таблиця 2

Вік
гусениць

1

Вигодівельна площа для гусениць однієї коробки 
(17.5 г), м2

для промислової вигодівлі для племінної вигодівлі

на початку 
віку

в кінці 
віку

на початку 
віку

в кінці 
віку

І 0,5 1 СЛ 0,5 4^ 1 сл

II і сл 8— 10 4—5 8— 10
III 8— 10 15—20 8— Ш 18—20
IV 15—20 30—36 18»—20 35—40
V 30— 35 60— 70 35—40 70—80

Денну норму витрати листя для кожного віку гусені 
наведено в табл. 3.

Таблиця З

Вигляд корму і приблизні норми годівлі
гусені шовковичного шовкопряда (на 17,5 г «мурашок»),

прийняті для УРСР

День
періоду
годівлі

Вік
гусе
ниць

Норма
листя,

кг

День
віку

Добова
норма
листя,

кг

Кількість
добових
годувань

Вигляд
корму

1 І 7 1 1,0 8 Дрібнонарі- 
зане листя

2 2 2.0
3 3 2,5
4 4 1,0
5 линяння
6 II 18 1 3,0 8 Різаний
7 2 7,0 (удень),
8 3 7.0 цілий (під
9 линяння 1.0 час остан

нього году
вання)

10 III 75 1 15,0 6 Молоді
11 2 26.0 пагони
12 3 33.0 шовковиці
13 линяння 2,0

Облистнені14 IV 170 1 20.0 5 - 6
15 2 35,0 пагони
16 3 40,0
17 ' 4 45,0
18
19 5 25,0

линяння 10,0 1
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П родовж ення таблиці З

Вигляд корму і приблизні норми годівлі гусені шовковичного 
шовкопряда (на 17,5 г «мурашок»), прийняті для УРСР

День
пері
оду

годівлі

Вік
гу
се

ниць

Норма
листя,

кг
День
віку

Добова
норма
листя,

кг

Кількість 
добо

вих го
дувань

і
Вигляд
корму

20 V 730 1 40 4 - 5 Облистнені
21 2 70,0 пагони і
22 3 90,0 невеликі
23 4 100,0 гілки
24 5 110,0
25 6 110,0
26 7 110,0
27 8 100,0

Під час вигодівлі гусениць у шкільній шовководні 
доцільно скоротити кількість добових годівель на 1—2 
за рахунок виключення нічних, що при збереженні до
бових норм витрати Листя не призведе до значного зни
ження врожаю коконів.

Норма витрати листя шовковиці для одержання 1 кг 
коконів у весняну вигодівлю становить 15— 17, у літню 
17— 19 кг.

Гусениць І і II віків бажано годувати різаним ли
стям, бо ціле листя, висихаючи, закручується разом з 
гусеницями, які в результаті цього можуть бути загуб
лені під час заміни підстилки. Д ля різання листя вико
ристовують листорізки типу РТЛ, переобладнані соло
морізки або кухонні ножі. Гілки обрізають секатором 
відповідно до ширини вигодівельної поверхні. Товсті, 
бокові пагони, що заважають укладанню, а також 
гілки, пошкоджені хворобами і шкідниками, видаляють.

Для годівлі гусені молодших віків використовують 
молоде листя шовковиці пристовбурних паростків і вер
хівкових пагонів (улітку), для гусені IV і V віків — па
гони крони. Заготовляють листя вранці і ввечері, коли 
воно менше сохне. Облистнені пагони зберігають у про
холодному затіненому приміщенні (підвалі або листо- 
сховищі) при температурі не вищій за 15...17 °С і від
носній вологості повітря 85—95%. Тривалість зберіган
ня листя шовковиці для гусениць молодшого віку не 
повинна перевищувати 12— 18 год, старшого— 24—ЗО.
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Листя розкладають на чисту підлогу тонким шаром 
і накривають вологим брезентом або мішковиною. 
У разі потреби його періодично зволожують. Щоб за 
побігти запиленню й втраті вологи, листя під час пере
везення накривають брезентом.

Листя для згодовування переробляють у спеціаль
ному приміщенні або під навісом. Якщо листя брудне, 
його миють і просушують. Слід пам’ятати, що листя 
швидко сохне, втрачаючи за 2 год зберігання при 22 °С 
12 % вологи, а при ЗО °С — 46 %• Таке листя гусениці не 
їдять.

Дружний розвиток гусениць у партії — основна умо
ва одержання високих урожаїв коконів і зниження ви
трат на догляд за ними. Досягають його відбиранням на 
вигодівлю гусениць одного знімання, їх вільним роз
міщенням і рівномірним розподілом корму. Якщо ці 
умови порушуються, дружний розвиток гусениць тим 
самим не забезпечується. Після линяння їх розподіля
ють на дві партії, відбираючи тих, які прокинулися 
раніше. Потім партії вирівнюють розміщенням відста
лих у рості гусениць на верхні стелажі і збільшенням 
частоти годівлі.

Для відбору гусениць, що перелиняли після першого 
сну, після того як половина з них уже перелиняла, на 
вигодівельну поверхню накладають поліетиленові зні
мачі, а на них — листя шовковиці. Після переповзання 
на листя 75 % гусениць всієї партії (оцінювання око
мірне) знімачі з гусеницями знімають і переносять на 
вільні ділянки. Цих гусениць і тих, які ще не перелиня
ли, вигодовують окремими партіями.

Линяння гусениць шовковичного шовкопряда — пе
ріодичне скидання шкірних покривів. Воно відбувається 
в період їх росту. Поки зав’ється кокон, гусениці шов
ковичного шовкопряда линяють 4 рази.

Під час линяння гусениці прикріплюються до виго- 
дівельної поверхні. Щоб не потурбувати гусениць і не 
відірвати їх від місця прикріплення (відірвавшись, вони 
не линятимуть і гинуть), треба стежити, щоб не заси
пати їх листями.

Вигодівлю партій, що нормально розвиваються після 
перших трьох линянь, можна починати, коли перелиня
ло близько 90% гусениць, а після четвертого линяння— 
не пізніше ніж через 22—24 год.

Гігротермічний режим у період линяння підтриму
ють на рівні оптимального для віку гусениць.
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Перші три линяння продовжуються менш як добу, 
четверте — близько 36 год. Зі зниженням температури 
час линяння збільшується. Яскраве світло під час ли
няння турбує гусениць. Після линяння гусениць слід 
годувати обережно, щоб не травмувати.

Під час заміни підстилки вибраковують гусениць, які 
відстають у розвитку (у І і III віках їх викидають, у
IV і V переносять на окрему етажерку і догодовують).

У результаті життєдіяльності гусениць на стелажах
залишається нез’їдене листя шовковиці, екскременти гу
сениць і шкурки після линяння. Підстилка може само- 
зігріватися, у ній нагромаджуватиметься інфекція, що 
ускладнює догляд за гусеницями. Щоб запобігти цьому, 
треба регулярно замінювати підстилку. Підстилку у І 
віці гусеницям не замінюють, щоб запобігти втрат, у
II і III — замінюють раз за вік, а в IV і V — у міру по
треби.

У гусениць перших чотирьох віків підстилку заміню
ють вручну за допомогою знімачів, у гусениць V віку — 
з використанням жердин (їх укладають уздовж сте
лажа), на які перпендикулярно розкладають гілки шов
ковиці. Після переповзання гусениць жердини підніма
ють, а підстилку видаляють. Під час вигодівлі гусениць
V віку подрібненим листям для заміни підстилки також 
використовують знімачі. При такому способі заміни 
підстилки в ній залишаються хворі гусениці, які вики
дають, чим припиняється розповсюдження захворю
вань.

Вигодівля гусениць шовковичного шовкопряда молод
ших віків має особливості. Гусениці перших трьох віків 
займають невелику вигодівельну площу, що значно по
легшує догляд за ними. Проте вони дуже вимогливі до 
якості листя і гігротермічних умов утримання. Для їх 
успішного розвитку потрібна вища температура (25— 
26°С), ніж для гусениць старших віків, і молоде листя, 
багате білком і водою. Якщо не додержувати цих вимог, 
знижується життєздатність гусениць у старших віках і 
урожай коконів (навіть якщо додержувати всіх вимог 
щодо вигодівлі гусениць старшого віку).

Гусениці, вигодовані в молодшому віці з додержан
ням усіх вимог, краще переносять негативні умови, які 
виникають під час вигодівлі в старших віках.

Гусеницям II віку під час останнього годування 
можна давати ціле листя, тоді вони годуватимуться цілу 
ніч, бо ціле листя повільніше в’яне, ніж різане. Якщо в
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період вигодівлі на вулиці жарко, у шовководні також 
підвищується температура і листя швидко сохне.'

Використання покриву (сухого чи зволоженого) над 
вигодівельною поверхнею значно знижує температуру і 
підвищує вологість повітря у зоні життєдіяльності гу
сениць, що дозволяє їм краще споживати корм. Для 
покриву використовують брезент, натягнутий на висоті 
10 см над вигодівельною поверхнею. Краї брезенту 
кріплятся за стояки стелажів.

Необхідно також ретельно провітрювати приміщен
ня перед годівлею і додержуватись заходів профілак
тики захворювань, особливо на мускардину.

Централізована вигодівля гусениць шовковичного 
шовкопряда у молодшому віці полягає у вигодівлі гу
сениць І—III віків в одній, спеціально підготовленій 
шовководні, де створюються оптимальні умови годівлі і 
раціонально використовується кваліфікована робоча 
сила. Потім гусениць IV і V віків вигодовують у брига
дах.

Централізована вигодівля дає змогу значно скоро
тити витрати праці на виробництво коконів. ї ї  можна 
запровадити в школі, а потім гусениці старшого поко
ління передати в бригади колгоспу або відділи рад
госпу.

У старшому віці гусениць шовковичного шовкопряда 
годують облистненими пагонами, що створює нормальні 
умови для їх життєдіяльності (провітрювання, раціо
нальне використання вигодівельної поверхні). Гусениці 
не сидять на вологій підстилці, як це буває при виго
дівлі листям, листя більше часу залишається вологим 
і краще поїдається гусеницями. Екскременти їх прова
люються крізь гілки і менше забруднюють листя, що 
знижує вірогідність розповсюдження інфекції.

Гілки при годівлі укладають двома способами: 
1) під час кожної годівлі хрест-навхрест — уздовж і 
впоперек полиці, що створює добру вентиляцію; 2) гіл
ки укладають в одному напрямі — упоперек полиць, 
чергуючи їх так, щоб в один бік були напрямлені то 
верхівки, то кінцівки гілок.

Роздавання кормів щодня починають з протилеж
ного кінця шовководні по черзі з верхніх і нижніх ярусів. 
Гілки розкладають рівномірно, утворюючи рівну по
верхню. Гілки не повинні звисати з країв вигодівельної 
поверхні, щоб гусениці не падали на підлогу. За висо
кої температури у шовководні листя роздають частіше,
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меншими порціями. Останнє годування закінчується о 
22 год, перше починається о 6 год.

Під час в и г о д і е л і  гусениць розріджують, розклада
ючи корм на більш велику площу.

На 7—9 день V віку гусениці стають прозорими, 
шкірка їх блискучою, вони зменшуються в розмірі і по
чинають виділяти шовковину, завиваючи кокони. Для 
того щоб одержати високоякісні кокони, треба своєчас
но встановити на звільнену від підстилки вигодівельну 
поверхню коконники. Це забезпечить гусеницям зручне 
місце для завивання коконів.

Розрізняють природні й штучні коконники. Природні 
виготовляють з бур’янів (свиріпи, перекотиполя, грици
ків), дрібнолистих кущів, зрізаних і висушених у тіні, а 
також з пакувальної стружки, зв’язуючи їх жмутками.

Зі штучних коконників найкращі солом’яні типу 
«йорж». Виготовляють їх з житньої або пшеничної соло
ми, зібраної вручну, на спеціальних станках. Для зави
вання гусениць однієї коробки потрібно 200 штук «йор
жів» завдовжки 1 м або 400 штук трав’яних коконни
ків. Установлюють коконники на вільну від підстилки 
вигодівельну поверхню на відстані 1 м так, щоб зали
шилося місце для вигодівлі гусениць, які ще не зави
лися. Потім, у міру їх заповнення, установлюють ще по 
одному в проміжках.

Важливе значення для успішного завивання коконів 
має температура і вологість повітря у шовководні. 
З появою перших зрілих гусениць температуру підви
щують до 24...25 °С, що прискорює активність завивання. 
Вологість у приміщенні, навпаки, знижують до 60—65% 
інтенсивним провітрюванням. Гусениць, які ще не за
вилися, продовжують підгодовувати протягом трьох 
днів. Потім збирають і переносять на окремі сте-. 
лажі, щоб вони не забруднювали екскрементами коко
ни, що вже завилися.

Якщо під час вигодівлі гусениць підгодовували різ
ними препаратами, останні припиняють давати за день 
до початку завивання.

Збирання коконів проводять тільки після повного 
дозрівання, тобто коли гусениці перетворилися на ля
лечки. Визначають зрілість коконів легким струшуван
ням невеликих проб, узятих з різних місць стелажів.
У зрілих коконів звук при струшуванні сильний, у не
зрілих— глухий. Бажано також зрізати кілька коконів 
і оглянути лялечку. У зрілих коконів вона коричнева.
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За оптимального гігротермічного режиму гусениці пе
ретворюються на лялечку на 5—6-й день після початку 
масового завивання; знімають кокони на 7—8-й день. 
Перед цим треба зібрати і гусениць, що повзають, і тих, 
що загинули, і кокони, в яких гусениці загинули, щоб не 
забруднювати інші кокони під час їх знімання.

Знімання коконів з коконника проводять вручну.
Очищені кокони розподіляють на сортові, .куди вхо

дять відбірні, перший, другий і третій сорти; кокони- 
брак і кара-пачах — кокони з темними плямами. 
Сортові кокони, брак і кара-пачах розміщають у 
тару окремо й відправляють на базу первинної пере
робки коконів, використовуючи як тару плетені кошики, 
фанерні ящики з отворами або каркасні ящики, обшиті 
тканиною. У ящик навантажують по 10— 15 кг коконів, 
щоб вони не м’ялися. Для захисту коконів від прямих 
сонячних променів і пилу машину під час перевезення 
вкривають брезентом.

Якщо порушувати правила транспортування, кокони 
можуть втратити товарну цінність.

Гусениць шовковичного шовкопряда вигодовують 
також швидкісним методом. Метод засновано на раціо
нальному поєднанні підвищеної температури повітря до
28...29 °С для гусениць молодшого віку і до 24...25°С 
для гусениць старшого віку, а також зниженні вологості 
повітря до 55—60 % і інтенсивному годуванні.

Перехід шовківництва на промислову основу і ство
рення спеціалізованих на шовківництві господарств не
можливі без проведення повторних вигодівель шовко
вичного шовкопряда як гарантії раціонального викори
стання капітальних споруд, обладнання і максимального 
збільшення виробництва коконів.

У той же час повторні вигодівлі проходять у менш 
сприятливих для шовковичного шовкопряда умовах — у 
літньо-осінній період. До них належать: підвищена тем
пература і низька вологість повітря, менша поживність 
і більша твердість листків шовковиці порівняно з вес
няним, накопичення збудників захворювань у приміщен
нях для вигодування.

Для літніх і літньо-осінніх вигодівель на Україні, де 
є великий досвід їх проведення, використовують спеці
альні плантації.

Перед тим як проводити кожне вигодовування та 
після його завершення, приміщення, а також інвентар 
і обладнання ретельно дезинфікують.
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Оптимальні строки проведення повторних вигодівель 
залежать від природно-кліматичних умов зони шовків
ництва і конкретних погодних умов року. За результа
тами багаторічних спостережень, в умовах УРСР опти
мальні строки початку проведення пізньовесняної виго- 
дівлі в південних районах 12— 15 червня, у північних 
17—22. Початок інкубації грени збігається з періодом 
масового завивання коконів гусеницями весняної виго- 
дівлі. При наявності спеціальних приміщень для виго
довування гусениць молодшого віку грену можна закла
дати на інкубацію в період початку V віку гусениць вес
няної вигодівлі.

Літня вигодівля в південних районах УРСР 10—
12 липня, північних 15—20.

Осіння вигодівля в південних районах УРСР почи
нається 10— 15 серпня, у північних— 15 серпня.

Для кращого проведення вигодівель і засвоєння гу
сеницями поживних речовин листя шовковиці викори
стовують підживлення гусениць речовинами, збагачени
ми гідрофосфатом калію, сахарозою, хлорелою тощо або 
гідрохлоридом амонію, що підвищує активність трав
них ферментів кишечника гусениць і сприяє кращому 
засвоєнню листя. Підживлюють гусениць IV і V віків. 
Перед линянням і за добу до завивання коконів під
живлення припиняють.

Підживлення препаратами чергують через одну го
дівлю з годуванням звичайним листям. Підживлення 
проводять за інструкцією, щ® додається до препарату. 
Приміщення в період підживлення ретельно провітрю
ють. Препарати для підживлення можна дістати у 
дільничного агронома-шовківника.

Якщо не вистачає приміщень капітального типу або 
щоб знизити трудомієткі роботи на вигодівлі гусені IV і V 
віків, розроблено технологію вигодовування гусені шов
копряда в траншеї з поліетиленовим покриттям, яку 
можна використовувати в школі.

Траншею риють на ширину бульдозерної лопати 
(1,8 м), завглибшки 0,9 м і завдовжки ЗО м на одну 
коробку гусениць. Зверху встановлюють дерев’яний 
каркас з легких жердин і вкривають поліетиленовою 
плівкою, під яку вкладають шар підстилочного паперу. 
Уздовж усієї траншеї плівку з одного краю (60—80 см) 
не кріплять постійно, а відкривають для провітрювання. 
Вхід у траншею роблять з обох кінців. Розміщають
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траншеї на ділянці з глибоким заляганням грунтових 
вод під покривом високостовбурних дерев.

Гусениць у траншею переносять на другий день IV 
віку. Годують їх у цьому віці — 3, у V — 2 рази на добу 
(вранці і ввечері) у період оптимальної температури в 
траншеї. Підстилку не замінюють, коконники встанов
люють спочатку вздовж глухої стіни, потім упоперек 
вигодівельної поверхні через 1 м.

Листя, що заготовляють на плантаціях, розкладають 
без спеціальної підготовки.

Техніка безпеки роботи у шовківництві передбачає 
технічні й організаційно-господарські заходи.

Насамперед слід додержувати правил безпечної ро
боти з хімікатами в шовківництві. Вони зводяться до 
додержання технічних вимог і засобів особистої са
нітарії та гігієни.

Додержування техніки безпеки під час роботи з ма
шинами і механізмами у шовківництві запобігає трав
матизму.

Учні допускаються до роботи тільки після проход
ження інструктажу з техніки безпеки, про ознайомлен
ня з якою розписуються в спеціальному журналі.

Діти до 16 років до роботи з отрутохімікатами не 
допускаються.

ХВОРОБИ І ш к і д н и к и  
ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

Шовковичний шовкопряд сприйнятливий до різних 
захворювань, як інфекційних (вірусних, грибкових, бак
теріальних тощо), так і неінфекційних, спричинених 
порушенням умов утримання.

Хвороби шовковичного шовкопряда уражують його 
на всіх стадіях розвитку. Боротьба з хворобами і шкід
никами проводиться під керівництвом дільничного агро- 
нома-шовківника.

Найпоширеніші хвороби: мускардина, жовтяниця, 
пебрина, мертвенність, чахлість і септицемія.

Мускардину спричинюють мікроскопічні паразитичні 
гриби, які належать до незавершених грибів Beauveria 
bassianua Bals. Широко розповсюджена, особливо в зо
ні достатнього зволоження. Вражає не тільки шовко
пряда, а й інших комах. Спори гриба, потрапивши на 
поверхню тіла шовкопряда, прилипають до нього й че-
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Мал. 24. Гусениця, яка загинула 
мускардини.

Мал. 25. Гусениця, хвора на 
жовтяницю.
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рез 12 год проростають, 
проходять крізь покриви 
тіла всередину, у гемолім
фу й утворюють там гриб
ницю.

Після інтенсивного ро
сту грибниця розгалужу
ється, пронизує покриви 
і виходить на поверхню 
тіла гусениці у вигляді 
гіфів (ниток), що утво
рюють спороносці зі спо
рами. Гусениця гине, тіло 
твердне, вкривається бі
лим (найчастіше), черво
ним, рожевим, жовтим 
або зеленим нальотом з а 
лежно від кольору піг- 
мента, що виробляється 
грибком. Хворі гусениці 

■ в’ялі, погано їдять, по
вільно ростуть, тіло їх 
втрачає пружність, черев
ні ніжки чорніють. Якщо 
мускардинна гусениця з а 
виває кокон, лялечка пе
ретворюється в мумію і 
при струшуванні кокона 
чути характерний звук.

Жовтяниця — захво
рювання, що спричиню
ється вірусом Воггеїіпа 
ЬошЬусіз Раііоі, який 
уражає ядра клітин гемо
лімфи і різних тканин 
тіла.

Вражає гусениць, ляле
чок, рідше метеликів. Д о
ведена можливість пере
давання вірусу через яйце 
(від батьків потомству). 
Здорові гусениці зараж а
ються від хворих під час 
живлення зараженим ли
стям, крізь пошкоджені



шкірні покриви. Прихований період жовтяниці всього 
6—8 днів, але вже і за цей час можна визначити захво
рювання. На початку хвороби гусениці втрачають апе
тит, стають неспокійними, часто падають із стелажів. 
Потім на їх тілі з ’являються маслянисті плями, які зли
ваються, тіло вкорочується, передні сегменти набухають, 
гусениці здаються жирними, шкірні покриви легко рвуть
ся і витікає мутно-жовта або молочна-біла рідина. Гу
сениці стають нерухомі і швидко гинуть. їх трупи чор
ніють, розкладаються і дуже смердять. Захворювання 
може бути відносно хронічним або стати масовим, коли 
гусениці гинуть майже всі. Тільки незначна частина гу
сениць завиває браковані кокони. Якщо гусениці заражу- 
ються в V віці, частина їх перетворюється на лялечку, а 
метелики, що вийшли, можуть відкласти жовтяничні яй
ця. Жовтяниця — одне з найпоширеніших і небезпечних 
захворювань шовкопряда.

Пебрина — небезпечне інфекційне захворювання, 
збудником якого є паразитичний одноклітинний організм 
ІМозета ЬотЬусІБ № де!і. Інфекція передається крізь 
яйця і забруднене листя. Належить до карантинних за
хворювань.

Істотну роль у розповсюдженні захворювання мо
жуть відігравати комахи, 
які шкодять шовковиці,— 
шовковичний п’ядун, аме
риканський білий метелик 
тощо, а також люди, які 
обслуговують вигодівлі.

Захворювання гусе
ниць проходить досить 
повільно. Вони втрачають 
апетит, виснажуються, 
стають кволими, відста
ють у рості, погано линя
ють. Тіло вкривається 
темно-коричневими дріб
ними плямами, які мі
стяться біля несправжніх 
ніжок, навколо дихалець
і шипа. Завивання розтя
гується, часто гусениця 
перетворюється на лялеч
ку без кокона. При силь
ному зараженні хвороба

Мал. 26. Гусениця, хвора на 
пебрину.
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Пебринозні вигодівлі 
звичайно виявляють під 
час мікроаналізу відстаю
чих у розвитку або за 
гиблих гусениць. Вигодів
лі оголошують карантин
ними і здебільшого зни
щують. Великий вклад у 
вивчення пебрини і роз
робки засобів боротьби із 
захворюванням вніс відо
мий французький вчений- 
біолог Луї Пастер.

набуває гострої форми. 
Гусениці, які загинули, 
розкладаються поступово, 
наче підсихають.

Мал. 27. Гусениці, які загинули 
від мертвенності. Мертвенність — захво

рювання гусениць, поход
ження якого невідоме. Однак доведено, що в розвитку 
захворювання певну роль відіграють спороутворюючі 
бактерії. Розмноженню їх у кишечнику гусениць зви
чайно передують різноманітні фізіологічні порушення 
в процесі живлення, які призводять до зниження кис
лотності кишечника. Хворіють найчастіше гусениці
V віку, яким 5—6 днів, або в період переповзання на 
коконник.

Розвиток хвороби має три фази. У першій, вна
слідок порушення роботи кишечника, гусениці втрача
ють апетит, виповзають на край підстилки, перестають 
виділяти екскременти, іноді настає параліч четвертої 
пари несправжніх ніжок. У другій фазі захворювання 
гусениці виділяють рідкі екскременти (понос), тіло втра
чає пружність. У третій стадії з ’являються змертвілі 
ділянки черевних члеників з темними плямами, потім 
тіло гусені темнішає, нагадує мішок зі смердючою рі
диною. Якщо гусениця навіть розпочала завивати кокон, 
то гине під час завивання, утворюючи кокон кара-пачах. 
Хвороба може розвиватися відносно повільно, частіше 
вона має масовий характер, призводячи за 2—3 дні до 
загибелі всю гусінь.

Чахлість— кишкове захворювання, що спричиню
ється стрептококами, які потрапляють у кишечник ос
лаблених гусениць під час порушення режиму живлен
ня або якості корму в III і IV віках. Хвороба хронічна.
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Г у с ен и ц і, які захворіли, мало їдять, відстають у рості, 
худнуть, шкіра стає зморшкуватою, набуває буруватого 
відтінку. Екскременти стають рідкими і засихають в об
ласті задньопрохідного отвору. Трупи гусениць ви
сихають, зберігаючи буруватий відтінок. У кишечнику 
утворюється в’язка прозора рідина, від чого тіло стає 
прозорим — «світла неміч»; якщо рідина нагромаджу
ється в області голови, то голова просвічує — «світлого- 
ловість». Якщо додержувати всіх вимог догляду за гу
сеницями, чахлість виникає дуже рідко.

Гнилокрів’я, або септицемія,— заразне захворюван
ня, яке спричиняють кілька видів бактерій, що внаслі
док пошкодження шкіри потрапляють у гемолімфу. Хво
роба найчастіше має гострий характер, призводить до 
загибелі гусениць IV і V віків. Хворі гусениці не їдять, 
стають малорухомими, швидко гинуть. Зовнішній виг
ляд загиблої гусениці залежить від збудника захворю
вання. Щоб визначити хворобу, роблять мікроаналіз 
гемолімфи, наявність великої кількості бактерій у якій 
свідчить про гнилокрів’я.

Заходи боротьби з хворобами шовковичного шовко
пряда поділяють на профілактичні і лікувальні. Про
філактичні: підтримування оптимальних умов інкубації 
грени і вигодівлі гусені; додержування санітарного ста
ну під час вигодівлі; регулярна дезинфекція приміщень, 
інвентаря й обладнання. Проводять ці заходи ветери
нарні працівники. Лікувальні: видалення хворих" і за
гиблих гусениць; обприскування гусениць після линяння 
монохлораміном проти мускардини. Проводять спеціа- 
лісти-шовківники. При гнилокрів’ї гусениць розрід
жують, щоб уникнути травмування. При мертвенності 
гусеницям IV і V віків дають антибіотики (еритроміцин, 
канавитін та ін.).

Проти пебрини практикують целюлярний гренаж і 
карантинні заходи.

Отруєння гусениць отрутохімікатами виникає вна
слідок потрапляння в організм шовковичного шовко
пряда отруйних речовин (пестицидів). Найчастіше вони

Мал. 28. Гусениця, яка загинула від гнилокрів’я.
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потрапляють на листя шовковиці під час захисту рос
лин від шкідників. Якщо є підозра, що листя з певної 
ділянки отруйне, його дають на пробу кільком гусени
цям, і коли встановлюється, що воно не отруйне, ви
користовують для вигодівлі. Визначити це можна через
З—5 год після годування на пробу.

На гусінь шовковичного шовкопряда нападають хи
жі комахи — мурашки, оси, цвіркуни, а також деякі хре
бетні тварини — вужі, ящірки, птахи, миші і пацюки. Во
ни можуть спричинити велику шкоду вигодівлі, травму
ючи і поїдаючи гусінь та розносячи інфекцію. Заходи 
боротьби зі шкідниками зводяться переважно до того, 
що їх не допускають у шовководні або на вигодівельні 
етажерки і стелажі.

Для захисту від мурашок ніжки стелажів і етажерок 
обмотують ганчірками, змоченими розчином солі (200 г 
на 1 л води) або спеціальним клеєм — фіксатором ко
мах «Пестифіксом». Застосовують отруєні принади (60 г 
бури, 400 г цукру, 100 г меду на 1 л води). Принаду 
розливають-у мілкий посуд. Якщо поблизу шовководні 
виявлено мурашник, його потрібно акуратно перенести 
за 300—500 м від приміщення. Для цього вміст мураш
ника рано-вранці лопатою обережно переносять в полі
етиленовий мішок і перевозять на спеціально підготов
лене місце.

Для боротьби з осами вікна затягують дрібного сіт
кою або марлею. Гнізда ос поблизу шовководні зни
щують, ошпарюючи їх увечері окропом або обробляючи 
дихлофосом.

Для захисту від птахів вікна і двері затягують сіт
кою з дроту або поліетилену.

Високий поріг захищає шовководню від жаб і ящірок.
Для боротьби з гризунами використовують отруєні 

принади. Для цього викликають спеціалістів з райсан- 
станції. Нори гризунів ретельно замуровують. Для від
лякування гризунів у приміщенні розвішують пучки 
ошпареного окропом чорнокореня. Пацюки і миші не 
переносять запаху чорнокореня і втікають. На ніжках 
етажерок роблять щитки з жерсті для захисту від гри
зунів.

ВИРОЩУВАННЯ ш о в к о в и ц і

Шовковиця — багаторічна деревовидна рослина, 
листям якої вигодовують гусениць шовковичного шовко
пряда. Для кормових цілей шовковицю на Україні виро
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щують у вигляді кущів і лише зрідка у вигляді дерев. 
При кущовому формуванні тривалість життя рослин 
становить до ЗО років. Дерева живуть значно довше. 
Це — дводомна, роздільностатева рослина, тобто одні 
рослини тичинкові, інші — маточкові. Тичинкові цвітуть 
доти, поки не з ’явиться листя, маточкові починають 
цвісти одночасно з появою листя. Здорове листя опадає 
звичайно тільки з першими заморозками. З 24 відомих 
видів шовковиці, що належать до роду Морус, на Ук
раїні найпоширеніша і має практичне значення для ви
годовування шовкопряда біла шовковиця, яка має ба
гато різновидностей (білі і кольорові плоди). Листки 
білої шовковиці серцеподібно-яйцеподібні або майже 
яйцеподібні, середні, дрібні й дуже дрібні — від ціло
країх до лопатевих і дуже розсічених з рівною, злегка 
опушеною поверхнею, зелені і темно-зелені. Поширена 
по всій території України.

Висота надземної частини рослини залежить від 
зони , зростання та способу формування крони і коли
вається від 1,5 до 18—20 м. Листя в умовах достат
нього сонячного освітлення має багато поживних ре
човин, корисних для гусені шовковичного шовкопряда. 
У затіненого листя поживних речовин значно менше. 
Рослина теплолюбна. Чим більше тепла й світла, тим 
більший приріст і урожай листя. В умовах України 
листя часто сильно обмерзає (однорічні пагони)., особ
ливо у рослин, що ростуть у низинах. Молоді рослини 
чутливіші до морозів, ніж старі.

Шовковиця відносно посухостійка рослина. Проте, 
якщо сухість повітря велика, листя її швидко грубішає
і кормова цінність його для гусені шовкопряда знижу
ється. Дуже страждає від надлишку вологи, засолю
вання і заболочування грунту. Надає переваги грунтам 
легкого механічного складу з добрим обміном повітря, 
багатим поживними речовинами.

Для успішного вигодовування шовковичного шовко
пряда однією з важливих умов є наявність міцної кор
мової бази шовківництва — плантацій шовковиці. Виго
довування гусені шовкопряда у школах України грун
тується на використовуванні плантацій шовковиці, які 
належать колгоспам і радгоспам, тому основну увагу 
слід звертати на правильність експлуатації кормового 
фонду з метою його раціонального використання і під
вищення продуктивності насаджень. В умовах вигоді- 
вель у школі важливе значення набуває також вико
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ристання посадок уздовж доріг, лісозахисних смуг і де
коративних насаджень. Значно полегшить роботу з ви
рощування гусені шовкопряда створення насаджень 
шовковиці на шкільній ділянці, що дасть можливість 
забезпечити гусінь перших віків кормом.

Ділянка для шовковиці бажано щоб була рівною. 
Перевагу слід надавати легко- або середньосуглинковим 
грунтам, багатим на поживні речовини, не забур’яненим 
багаторічними кореневищними бур’янами. Крім того, 
грунт не повинен містити шкідливих солей і мати 
близько розташовані грунтові води (не ближче, ніж на 
1,5 м). Д ля кращого прогрівання грунту й освітлення 
рослин сонцем ряди шовковиці доцільно розміщувати 
з півночі на південь. Якщо шовковицю висаджують на 
схилах, ряди розміщують упоперек схилів.

Садити шовковицю краще навесні. Д ля одержання 
садивного матеріалу слід звертатися до плодово-шов- 
ковницьких розсадників, а також до плодорозсадників і 
лісництв за.місцем проживання. У придбанні садивного 
матеріалу можуть допомогти також дільничні агроно- 
ми-шовківники в районах, міжрайонні бази первинної 
обробки коконів й обласні трести шовківництва.

На шкільній ділянці доцільно закласти маленьку
порослеву плантацію на 
100 м2 і розмістити на 
ній 200 кущів шовковиці 
на відстані 50 см між ку
щами і 1 м між рядками. 
У степовій зоні УРСР, де 
шовковиця краще росте, 
відстань між кущами 
збільшують до 70 см (на 
цій площі розміщують 
140 кущів). Крім того, до
цільно мати кілька висо
костовбурних рослин 
шовковиці.

Садити шовковицю 
треба як можна раніше, 
поки в грунті ще доста
тньо вологи.

Ділянку розбивають 
за допомогою шнура і 

Мал. 29. Клиновидний садівницький КІЛКІВ. Грунт ДЛЯ ВЄСНЯ- 
кілок- ного садіння шовковиці
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має бути обов’язково перекопаним з осені на макси
мально можливу глибину. Глибоке перекопування грун
ту сприяє кращому розвитку кореневої системи, при
живанню та швидкому росту шовковиці.

Навесні ділянку слід перекопати і ретельно видали
ти бур’яни (молоді посадки шовковиці не витримують 
з ними конкуренції).

Для садіння шовковиці використовують стандартні 
сіянці І і II сортів, для високостовбурних дерев — дво
річні саджанці. З осені на ділянку вносять добрива 
(гній). Корені перед садінням сіянців підрізають, зали
шаючи 20—22 см. Загниваючі розмачулені кінці коре
нів видаляють.

Обрізані сіянці кладуть у відро із земельною ріди
ною і беруть у разі потреби. Сіянці висаджують під лопа
ту. Коренева система сіянців під час садіння не повинна 
загинатися вгору. Сіянці загортають землею так, щоб 
коренева шийка була на 2—3 см нижче від поверхні 
(коли земля осяде, щоб шийка не оголилася). Під час 
загортання грунт повинен щільно прилягати до корін
ня сіянців. Перед садінням грунт добре поливають. Ви
саджені сіянці відразу підрізають секатором на шип 
на висоті 5 см. Підрізують сіянці для того, щоб надалі 
сформувати крону рослини. Через тиждень саджанці 
оглядають, і ті, що неправильно посаджені, оправляють. 
Для того щоб краще зберегти вологу, грунт мульчують.
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Протягом вегетації грунт розпушують і видаляють бу
р’яни. Восени грунт у міжряддях перекопують на від
стані 20—ЗО см від рослини, щоб не пошкодити коре
неву систему.

Саджанці висаджують у ями, які викопують зазда
легідь, глибина їх 50 см, ширина 50—60. Грунт верхньо
го, більш родючого шару відкладають в один бік, ниж
нього— в другий. Яму спочатку засипають грунтом верх
нього шару, потім нижнього. Корені саджанців перед 
тим як садити оглядають, розмачулені і загниваючі 
кінці обрізають секатором. Висаджують так, щоб коре- 

- нева шийка була на 2—3 см нижче за грунт. Стежать, 
щоб корені були розпрямлені. Засипаючи ями, треба 
стежити, щоб біля коренів не було пустоти, тому грунт 
.ретельно ущільнюють. Пухким залишають тільки по
верхневий шар. У кожну яму, щоб прискорити ріст рос
лини, перед садінням вносять по 5—6 кг перепрілого 
гною. Засипавши яму, в неї на 2/3 вливають відро води, 
після чого засипають землею, що залишилася. Грунт під 

.деревцями підтримують пухким, бур’яни виполюють. 
Восени і навесні грунт у міжряддях обережно, щоб не 
пошкодити корені, перекопують.

Шовківник-учень повинен знати основні правила до
гляду за шовковицею та її експлуатації, без чого не
можливе правильне використання плантацій і забезпе
чення шовкопряда достатньою кількістю якісного листя.

На другий рік життя шовковиці у неї з кількох па
гонів залишають 1—3 кращих.

У кінці травня — на початку червня підчищають 
стовбурці на 2/3 їх висоти, зрізаючи секатором бокові 
пагони на кільце,-

Коли рослини виростають до 1— 1,5 м заввишки з 
товщиною стовбура 2 см (на третій рік, у лютому — 
березні), їх формують на штамб (зрізають) на висоті 
'50—60 см і видаляють бокову і прикореневу поросль.
У травні підчищають удруге, залишаючи для розвитку 
крони лише пагони верхньої частини стовбура завдовж
ки 15—20 см. Якщо за ними добре доглядати, їх можна 
використовувати для одержання листя на наступному 
(четвертому) році життя або для літньої вигодівлі (на 
третьому році життя). Рослини, визначені для весняної 
вигодівлі, весною дають 15—25 добре облистнених па
гонів у верхній частині стовбура (зоні кулака), їх зрі
зають до 20 червня на корм гусеницям, залишаючи 
шипи до 0,5 см завдовжки, а всі пагони нижче кулака —
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на кільце (повністю). Якщо пагони зрізати пізніше 20 
червня, відрослі пагони не встигають визріти і обмер
зають взимку.

Дерева, призначені для літньої вигодівлі, навесні (у 
березні) четвертого року формують на кулак (зрізаючи 
всі пагони на кільце). Такі рослини дають до літа 10— 
20 пагонів, які в період вигодівлі зрізають на корм на 
2/3 їх довжини. Нижню третину довжини пагона зали
шають на стовбурах до кінця вегетації, що забезпечує 
успішну підготовку рослин до зимівлі. У січні — березні 
наступного року рослини знову обрізають на кулак сека
тором (видаляють шипи і гілки на штамбі).

Після експлуатації шовковиці грунт, на якому вона 
росте, підтримують пухким, знищують бур’яни, міжряд
дя восени перекопують. Для того щоб шовковиця краще 
розвивалася, вносять добрива. З мінеральних добрив 
використовують амофос або нітрофоску, садові суміші. 
Придбати їх можна в магазині, застосовувати згідно з 
вказівками, що на упаковці. Якщо в господарстві шко
ли є тварини, то для підживлювання шовковиці можна 
використати гній. Вносити його краще під час осіннього 
перекопування ділянки (400 кг на 100 м2), раз у 2—З 
роки. Пташиний послід розводять водою (1 частина

Мал. 31. Експлуатація кущів для перших трьох віків гусені.
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Мал. 32. Експлуатація кущів для IV і V віків гусені.

посліду на 10 частин води) і вносять у борозни, відро 
на 3 погонних метри міжрядь, потім засипають землею.

Основну частину корму для вигодівлі гусені шовко
пряда в шкільній шовководні учні заготовляють з кор
мових плантацій шовковиці колгоспів і радгоспів, тому 
слід знати правила експлуатації кормових насаджень 
шовковиці у господарствах.

Найбільше поширені в умовах України кущові й 
низькоштамбові плантації, а також лінійно-однотипні 
(уздовж доріг і лісосмуг).

Схема садіння — 3X0,5 м; 3X0,7 м; 4X0,7 м. Усі 
процеси агротехнічного догляду за такими плантаціями 
виконує централізовано господарство, якому вони на
лежать.

Використання молодих кущів плантацій у степовій 
зоні УРСР починають на третій рік, а в лісостеповій на 
третій-четвертий після садіння. Щоб забезпечити високу 
якість листя для гусениць, плантації призначають для 
весняних і повторних вигодівель і експлуатують один 
раз на рік за призначенням (весна — літо). На планта
ціях, призначених для весняної експлуатації, листя для 
гусениць молодших віків заготовляють, зрізуючи до 
20 червня на стовбурну і прикореневу поросль'поточного 
року. Для гусениць IV віку використовують пагони 
нижньої частини кулаків, V віку — зрізають усі річні
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Мал. 33. Експлуатація кущів для гусені IV і V віків у літню 
вигодівлю з весняним переформуванням кущів.

пагони на кулаках на короткий шип — 0,5 см у Хасака
1 на 1 см у гібридної шовковиці.

На плантаціях, призначених для літнього вигодову
вання гусениць молодших віків, використовують пагони 
пристовбурної і прикореневої порослі, IV і V в іків— 2А 
довжини усіх пагонів. Коли зрізати гілки, на рослинах 
залишаються пагони завдовжки 25—35 см, які в люто
му — березні (до початку руху соку) зрізають на корот
кий шип (залишають завдовжки 0,5— 1,0 см). До почат
ку основної експлуатації шовковиці влітку, навесні зрі
зають на кільце всі бічні пагони нижче кулака.

Лінійні посадки шовковиці, коли вони досягнуть 7—8- 
літнього віку, експлуатують так. Усі пагони зрізують 
один раз на два роки не пізніше як 20 червня, а наступ
ного року зрізають тільки 50 % загальної кількості па
гонів. На літню вигодівлю використовують рослини, що 
не експлуатувалися навесні.

Для вигодівлі гусениць I і II віку допускається об
щипування гілок без зрізування їх. На гілках залиша
ють 3—4 верхніх листки. Для зрізування використовують 
садові пилки, секатори і гілкорізи. Зрізи, товстіші від
2 см, замазують садовим варом.



СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ШОВКОВОДНІ

Під час роботи з шовковичним шовкопрядом доціль
но провести такі спостереження та виконати завдання:

1. Ознайомитися за допомогою мікроскопа або збіль
шувального скла з будовою грени шовковичного шов
копряда. Визначити зважуванням і підрахуванням 
трьох наважок по 100 мг грени, її кількість у наважці і 
середню масу одного яйця.

2. Визначити тривалість інкубації грени в різних ре
жимах. Спостерігати, як змінюється колір грени в пе
ріод інкубації.

3. Визначити кількість гусениць-«мура!иок» у на
важці 100 мг. Для цього пергаментний папір натирають 
соком листка шовковиці і накладають на лист з гусени- 
цями-«мурашками». Після того як гусениці переповзуть 
на папір (їх привертає запах листя), пензликом пере
нести їх у чашку торсійних вагів (беруть три наважки 
по 100 мг). Потім гусінь з кожної наважки розмішують 
у пробірки з 70 %-ним спиртом або одеколоном (5 мл 
на 100 мг гусениць). Через 5 хв розміщують на годин
никовому склі і підраховують кількість гусениць у кож
ній наважці.

4. Ознайомитись із зовнішньою і внутрішньою будо
вою гусениці V віку. Для цього її слід заморити ефіром, 
помістити у ванночку з водою, приколоти обидва кінці 
тіла булавками (краще ентомологічними) і, зробивши 
розріз шкіри бритвою або гострим скальпелем, роздиви
тися внутрішні органи.

5. Провести спостереження за розвитком лялечки 
шовковичного шовкопряда до виходу метелика. Для 
цього кокон розрізають, лялечку вміщують у широку 
скляну пробірку і закривають ватним тампоном.

6. Виготовити колекцію циклу розвитку шовкопряда. 
Досліди можна провести на такі теми:

1. Дія екологічних факторів на гусінь шовкопряда. 
Можна простежити дію мінусових температур (потри
мати гусінь 5 хв у морозильнику холодильника).

2. Провести вигодівлю гусениць IV і V віків при різ
них температурах (20 °С, 24 °С). Для кожного досліду 
беруть три повторності. У кожній повторності по 100 
штук гусениць. Фіксують час завивання коконів і кіль
кість гусениць, що завилися.

3. Провести дослід з оцінювання впливу норм году
вання на продуктивність шовковичного шовкопряда
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(корм дають за добовими нормами і скороченими на 
ЗО %)• Повторність дослідів триразова, по 100 гусениць.

4. Вивчити, як впливає одно- і триразове годування 
гусениць на їхню продуктивність. У досліді добову 
кількість корму роздають одній партії гусениць в три 
прийоми, іншій — раз на добу.

5. Провести спостереження за відкладанням яєць 
метеликом-самкою. Що буде з метеликом, якщо його 
зверху накрити скляною банкою? Чому?

Результати спостережень заносять у щоденник дос
лідницької роботи.

КАЛЕНДАР РОБІТ З ШОВКІВНИЦТВА 
(для УРСР)

Січень — лютий. Укомплектування шкільної ланки 
для вигодівлі шовковичного шовкопряда. Проведення 
агронавчання з членами ланки. Вибір приміщення для 
вигодовування на сезон. Ремонт старого і виготовлення 
нового інвентаря й обладнання. Внесення добрив на 
плантаціях шовковиці. Доведення до кондиції і здача 
в контрольно-насінну лабораторію насіння шовковиці. 
Розчищення і формування кормових плантацій шовко
виці.

Березень. Завершення робіт з розчищення й форм> 
вання крони шовковиці. Внесення мінеральних добрив 
на мерзлоталий грунт. У південних районах проведення 
обробітку міжрядь шовковиці, висівання насіння на 
посівному відділенні, весняне садіння шовковиці. При
готування прищеп для окулірування шовковиці.

Квітень. Завершення внесення добрив і обробки 
грунту на плантаціях, садіння і посів шовковиці в се
редній смузі (на півночі — до кінця місяця). Закінчення 
ремонту й обладнання вигодівельних приміщень і інку
баторіїв, проведення дезинфекції приміщень для виго
дівлі. Виготовлення вічок для окулірування, ремонт зрід
жених посадок. У південних районах закладання грени 
на інкубацію.

Травень. Проведення окулірування і щеплення шов
ковиці. Культивування міжрядь шовковиці. Перевірка 
сходів шовковиці, підсівання насіння в зріджених міс
цях. Закладання грени на інкубацію в середній і північ
них зонах шовківництва. Початок вигодівлі гусениць. 
Виготовлення коконників. У південних районах підго
товка до збирання коконів і насіння шовковиці.
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Червень. Продовжуються роботи з догляду за насад
женнями й посівами шовковиці. Заготівля насіння шов
ковиці. Догляд за гусеницями старших віків. Завершен
ня заготівлі коконників. Збирання коконів весняної виго- 
дівлі. Закладання грени на інкубацію.

Липень. Догляд за плантаціями шовковиці та посів
ним відділенням, продовження заготівлі насіння. Догляд 
за гусеницями літньої вигодівлі. Виготовлення кокон
ників, ремонт тари для перевезення коконів.

Серпень. Догляд за плантаціями шовковиці, облік 
приживлення насаджень і прищепленої шовковиці. Ви- 
годівля гусені старших віків, завивання і збирання ко
конів. Сортування коконів і доставка їх на заготівельні 
пункти. Прибирання і дезинфекція приміщень для виго
дівлі, інвентаря й обладнання після завершення робіт. 
Підготовка грунту під осіннє садіння шовковиці.

Вересень — грудень. Робота виконується дільничним 
-агрономом-шовківником.
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