
Постановка проблеми. Бджолине обніжжя 
є одним із джерел корму і ліпідів у раціоні 
бджолиних сімей. Відомо, що вміст жиру в 
бджолиному обніжжі значно коливається і за-
лежить від виду рослини, термінів і місця збо-
ру [2]. Крім того, його компоненти такі, як жи-
рні кислоти, включаючи незамінні, стеарини 
та інші, грають ключову роль у харчуванні, 
розвитку, відтворенні бджіл та їх гігієні [6].  

Інтерес до гігієни в вулику виник в зв’язку з 
натуральністю ліків для патогенів рослин. 
Бджоли, коли збирають пилок, набувають при-
родні ліки від хвороби. Низький рівень нако-
пичення ліпідів у вулику через бджолине обні-
жжя може призводити до бактеріальної актив-
ності в ньому. Антимікробні властивості при-
таманні спектру жирних кислот таким, як кап-
ринова, лауринова, міристинова і лінолева [4]. 
Ці жирні кислоти грають більш важливу роль 
в гігієні вулика, ніж в харчуванні бджіл. 
«Просочування» жирів із пилку на поверхню 
клітин, вірогідно, і створює елемент стериль-
ності клітини, пригнічуючи проростання спор 
збудника Американського і Європейського 
гнильцю та інших мікроорганізмів, зумовлені 
антимікробною дією лінолевої кислоти. Цей 
метод лежить в основі лікування гнильцевих 
захворювань бджіл. Антимікробні та антибак-
теріальні властивості притаманні лауриновій 
кислоті. Вона негативно діє на різноманітні 
патогенні мікроорганізми, бактерії, дріжджі, 
гриби і віруси, і є єдиною насиченою жирною 
кислотою. Міристинова кислота має властиво-
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сті посилення проникнення в епікутикулу 
бджоли інших протимікробних компонентів. 
Маючи тверду консистенцію, вона сприяє за-
твердінню ліпідного прошарку і виконує роль 
емолента. Капрінова кислота надає регулюючу 
дію на ріст дріжджових грибків, пригнічує ріст 
бактерій, використовується при лікуванні де-
яких бактеріальних інфекцій таких, як золоти-
стий стафілокок і різних видів стрептококів.  

Знання про ресурси бджолиного обніжжя і 
зміни його якості на протязі року для кожного 
регіону необхідні. Оскільки протягом сезону 
бджоли приносять бджолине обніжжя, з різних 
рослин, природно, що вміст речовин в цьому 
кормі різний [3, 5]. Все це спричинює необхід-
ність подальшого вивчення жирних кислот з 
антимікробними і антибактеріальними власти-
востями. 

Метою роботи було дослідити якість бджо-
линого обніжжя за жирнокислотними показни-
ками у період цвітіння різних пилконосів із 
квітня по серпень протягом трьох років, та 
встановити середню норму потреб капринової, 
лауринової, міристинової та лінолевої жирних 
кислот для бджолородин Лісостепу Східного 
регіону. 

Матеріали і методи дослідження. Для ви-
конання поставленого завдання, протягом пил-
коносного сезону трьох років, відбирали зраз-
ки бджолиного обніжжя поліфлорного пилку 
на приватній пасіці Маісєєнко В. М. у Харків-
ській області, яка є типовою частиною Лісо-
степу України з рослинністю і посівами кор-
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мових і технічних сільськогосподарських 
культур. Бджолине обніжжя відбирали щодня 
з 5 до 20 години, крім днів коли була негода. 
Зібране поліфлорне обніжжя відразу сушили 
при температурі 40 °С і потім зберігали при 
температурі від 0 до 6 °C до проведення аналі-
зу [5]. Зібраний експериментальний матеріал 
був подрібнений на млинку марки “Циклон” 
до 0,1 мм. Екстрагування ліпідів проводили 
сумішшю хлороформ–метанол–соляна кислота 
з подальшим метилуванням метилатом натрію. 
Для ідентифікації метилових ефірів жирних 
кислот використовували газорідинний хрома-
тограф «Chrom – 5», з наступними умовами 
роботи: температура детектора – 260 °С, тем-
пература інжектора - 250 °С, початкова темпе-
ратура колонки – 170 °С протягом 5 хвилин, 
кінцева температура колонки – 210 ° С протя-
гом 30 хвилин. Газ-носій – азот (швидкість по-
току 2 мл / хв). Колонку заповнювали поляр-
ною рідкою фазою (етіленглікольсукцінатом). 
Розрахунок і ідентифікацію жирних кислот 
проводили за виведеною формулою Рівіса Й. 
Ф. [1]. Дослідження проводили в Випробува-
льному центрі Інституту тваринництва НААН 
України, акредитованому згідно ДСТУ / ISO/
IEC 17025:2006. Отримані результати були пе-
рераховані на абсолютно суху речовину та ста-
тистично оброблені. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Було розглянуто змінення капрінової, лауріно-
вої, міристинової та лінолевої незамінних жи-
рних кислот окремо та побудовано для них  
поліноміальні лінії тренда (апроксимації і 
згладжування), які дали змогу корегувати кон-
центрації жирних кислот для нормального 
розвитку бджолородин в Східному регіоні 
України навесні та влітку. 

Динаміку змінення концентрацій лінолевої 
та міристинової жирних кислот було розгляну-
то і описано у попередніх статтях. Розглянемо 
динаміку змінення концентрацій капрінової 
С10:0 кислоти в бджолиному обніжжі протягом 
пилконосних сезонів трьох років. Навесні 2008 
року бджолине обніжжя бджоли почали збира-
ти лише у третій декаді квітня. Максимальна 
середня концентрація капрінової кислоти при-
ходилась на третю декаду квітня та другу де-
каду травня і становила 0,13±0,01 мг/100мг та 
0,13±0,02 мг/100мг. Мінімальна концентрація 

приходилась на третю декаду травня – 
0,07±0,01 мг/100мг. У 2009 році найменшу се-
редню концентрацію капрінової кислоти в об-
ніжжі спостерігали у другій декаді квітня, во-
на становила 0,03±0,01 мг/100мг, потім вона 
зростала до 0,16±0,02 мг/100м, яка приходи-
лась на першу декаду травня і набирала макси-
мального значення у весняний період. Далі 
середня концентрація  капрінової кислоти по-
ступово знижувалась до третьої декади травня, 
і складала 0,04±0,01мг/100мг. У квітні 2010 
року бджолине обніжжя зовсім не збиралось у 
зв’язку з негодою. Його починали збирати с 
першої декади травня, на яку і припадала мак-
симальна середня концентрація капрінової ки-
слоти, що становила 0,15±0,02 мг/100мг. Далі 
середня концентрація поступово знижувалась 
до третьої декади травня і набувала мінімаль-
ного значення, що становилао 0,08±0,02 
мг/100мг. 

Узагальнюючи дані по декадам за три до-
слідні роки, було побудовано поліноміальну 
лінію тренда (апроксимації і згладжування), 
яка дала змогу корегувати концентрації капрі-
нової кислоти для нормального розвитку 
бджолородин. Було отримано регресійне рів-
няння за допомогою, якого можливо розраху-
вати потрібні концентрації капрінової кислоти 
для годівлі бджіл навесні (рис. 1): y = -0,0237x2 
+ 0,1576x – 0,134 при R = 0,9961, де y – конце-
нтрація капрінової кислоти мг/100мг, х – дека-
ди протягом сезону, R – величина достовірнос-
ті.  

Влітку 2008 року середня концентрація кап-
рінової кислоти змінювалась хвилеподібно. 
Вона з першої декади червня по першу декаду 
липня зростала з 0,04±0,01 мг/100мг до 
0,10±0,02 мг/100мг, далі поступово спадала до 
0,04±0,01 мг/100мг, що припадало на першу 
декаду серпня, і знову стрімко зростала у дру-
гій декаді серпня до 0,10±0,02 мг/100мг та зно-
ву спадала у третій декаді серпня до 0,05±0,01 
мг/100мг. Максимальна середня концентрація 
капрінової кислоти припадала на першу дека-
ду липня та другу декаду серпня і складали 
0,10±0,02 мг/100мг та 0,10±0,02 мг/100мг, мі-
німальна припадала на перші декади червня та 
серпня і становила 0,04±0,01 мг/100мг та 
0,04±0,01 мг/100мг. Таку ж хвилеподібну тен-
денцію з середньої концентрації капрінової 
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кислоти відмічали і у 2009 році. З першої дека-
ди червня по третю середня концентрація по-
ступово підвищувалась з 0,02±0,01 мг/100мг 
до 0,08±0,01 мг/100мг, потім з третьої декади 
червня по першу декаду липня зменшувалась 
до 0,05±0,01 мг/100мг, і знов з другій декаді 
липня поступово зростала до третьої декади 
серпня, що становило максимальну середню 
концентрацію капрінової кислоти – 0,18±0,02 
мг/100мг, мінімальна концентрація припадала 
на першу декаду червня. У 2010 році середня 
концентрація капрінової кислоти підвищува-
лась з першої по другу декаду червня з 
0,05±0,01мг/100мг до 0,10±0,01 мг/100мг, що 
набувало максимального значення у літній пе-
ріод, далі у третій декаді червня вона незначно 
спадала до 0,09±0,01 мг/100мг і знову у пер-
шій декаді липня незначно підвищувалась до 
0,10±0,02 мг/100 мг, тим самим набуваючи ма-
ксимального значення. Далі середня концент-
рація капрінової кислоти поступово зменшува-

лася до другої декади серпня і набувала міні-
мального значення 0,05±0,01 мг/100мг, у тре-
тій декаді серпня  вона незначно підвищува-
лась і становила 0,07±0,02 мг/100мг. 

Узагальнюючи дані по декадам за три до-
слідні роки, було побудовано поліноміальну 
лінію тренда (апроксимації і згладжування), 
яка дала змогу корегувати концентрації капрі-
нової кислоти для нормального розвитку 
бджолородин. Було отримано регресійне рів-
няння за допомогою, якого можливо розраху-
вати потрібні концентрації капрінової кислоти 
для годівлі бджіл влітку (рис. 2): y = – 0,0001x4 
+ 0,0029x3 – 0,0255x2 + 0,0915x – 0,0309 при R 
= 0,847, де y – концентрація капрінової 
мг/100мг, х – декади протягом сезону, R– ве-
личина достовірності.  

Розглянемо динаміку змінення концентра-
цій лауринової С12:0 кислоти в бджолиному 
обніжжі протягом пилконосних сезонів трьох 
років. Навесні 2008 року бджолине обніжжя 
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Рис.1. Динаміка змінення капрінової кислоти в бджолиному 
 обніжжі навесні 2008-2010 рр.  

Рис. 2. Динаміка змінення концентрації капрінової кислоти в бджолиному 
 обніжжі влітку 2008-2010 рр.  



бджоли почали збирати лише у третій декаді 
квітня. Максимальна середня концентрація 
лауринової кислоти приходилась на третю де-
каду квітня і становила 0,19±0,02 мг/100мг. 
Потім вона поступово спадала до третьої дека-
ди травня і набирала мінімального значення 
навесні – 0,04±0,01 мг/100мг. У 2009 році се-
редня концентрація лауринової кислоти в об-
ніжжі зростала з другої декади квітня по пер-
шу декаду травня з 0,04±0,01 мг/100мг до 0,20 
±0,03мг/100мг і набирала максимального зна-
чення у весняний період. Затим вона поступо-
во знижувалась до 0,03±0,01 мг/100мг, що 
припадала на третю декаду травня і набирала 
мінімального значення навесні. У квітні 2010 
року бджолине обніжжя зовсім не збиралось у 
зв’язку з негодою. Його починали збирати з 
першої декади травня, на яку і припадала мак-
симальна середня концентрація лауринової 
кислоти, і становила 0,16±0,03 мг/100мг. Далі 
вона поступово знижувалась до третьої декади 
травня і набувала мінімального значення, і 
становила 0,07±0,02 мг/100мг. 

Узагальнюючи дані по декадам за три до-
слідні роки,  було побудовано поліноміальну 
лінію тренда (апроксимації і згладжування), 
яка дала змогу корегувати концентрації лаури-
нової кислоти для нормального розвитку 
бджоло родин. Було отримано регресійне рів-
няння за допомогою, якого можливо розраху-
вати потрібні концентрації лауринової кислоти 
для годівлі бджіл навесні(рис. 3): y = 0,0117x4 - 
0,1428x3 + 0,5733x2 – 0,8256x + 0,3967 при R = 
1, де y – концентрація лауринової кислоти 
мг/100мг, х – декади протягом сезону, R– ве-
личина достовірності.  

Влітку 2008 року середня концентрація лау-

ринової кислоти змінювалась стрибками. Вона 
з першої декади червня по другу декаду незна-
чно зростала зі 0,04±0,01 мг/100мг до 
0,06±0,01 мг/100мг, далі у третій декаді спада-
ла до того ж рівня 0,04±0,01 мг/100мг і знову у 
першій декаді липня підвищувалась до 
0,09±0,02 мг/100мг, у другій декаді липня спа-
дала до 0,06±0,01 мг/100мг, а у третій знову 
зростала до 0,08±0,01мг/100мг. Таку ж тенден-
цію спостерігали і у серпні місяці: у першій 
декаді середня концентрація зменшувалась 
відносно попередньої до 0,06±0,01 мг/100мг, у 
другій декаді зростала до 0,11±0,01 мг/100мг, 
тим самим набирала максимального значення 
в літній період і знову у третій декаді спадала 
до 0,05±0,01 мг/100мг. Влітку 2009 року сере-
дня концентрації лауринової кислоти поступо-
во зростала з мінімального значення, що при-
падала на першу декаду червня і становила 
0,05±0,02 мг/100мг, до максимального значен-
ня, що припадала на другу декаду серпня і ста-
новила 0,22±0,02 мг/100мг, лише у третій де-
каді серпня середня концентрація лауринової 
кислоти незначно зменшувалась відносно по-
передньої і складала 0,17±0,02 мг/100мг. У 
2010 році середня концентрація лауринової 
кислоти зростала з першої декади червня по 
першу декаду липня з 0,05±0,01мг/100мг до 
0,13±0,03 мг/100мг, потім вона поступово спа-
дала до 0,06±0,01 мг/100мг, що припадало на 
першу декаду серпня, і знову підвищувалась у 
третій декаді серпня до 0,14±0,07 мг/100мг 
тим самим досягаючи максимального значен-
ня влітку. 

Узагальнюючи дані по декадам за три до-
слідні роки, було побудовано поліноміальну 
лінію тренда (апроксимації і згладжування), 
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Рис. 3. Динаміка змінення концентрації лауринової кислоти в бджолиному 
 обніжжі навесні 2008-2010 рр.  



яка дала змогу корегувати концентрації лаури-
нової кислоти для нормального розвитку 
бджолородин. Було отримано регресійне рів-
няння за допомогою, якого можливо розраху-
вати потрібні  концентрації лауринової кисло-
ти для годівлі бджіл влітку (рис.4): y = -
0,0001x5 + 0,0023x4 – 0,0189x3 + 0,0639x2 – 
0,0722x + 0,0731 при R = 0,917, де y – концент-
рація лауринової мг/100мг, х – декади протя-
гом сезону, R – величина достовірності.  

Висновки. Викладені матеріали свідчать, 
що бджолине обніжжя має різну динаміку змі-
ни вмісту жирних кислот, яку спостерігали з 

сезонними відмінностями і різницею між рока-
ми. Найбільш збагачено жирними кислотами 
бджолине обніжжя було у середині весни і на-
прикінці  літа. Аналізуючи якість пилку, при-
несеного бджолами, слід зазначити, що період 
найбільш інтенсивного росту бджолиних сімей 
не завжди збігається з інтенсивним приношен-
ням пилку з високим рівнем жирних кислот. 

У перспективі подальших досліджень ви-
вчити подекадно динаміку змінення концент-
рацій в бджолиному обніжжі жирних кислот в 
залежності від масової частки жиру.  
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Рис. 4. Динаміка змінення концентрації лауринової кислоти в бджолиному 
обніжжі влітку 2008-2010 рр  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С  
АНТИМИКРОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ПЧЕЛИНОЙ ОБНОЖКЕ 

В ПЕРИОД ПИЛЬЦЕНОСНОГО СЕЗОНА 

Калинина И. Г. 

Институт животноводства НААН Украины, г.. Харьков,  
Освещены основные закономерности связей, влияющих на производительность, развитие пчелиной 

семьи и гигиену в улье. Установлено динамику изменения концентрации жирных кислот обножка в зави-

симости от периода сбора. Изучены закономерности влияния каприновои, лауриновый, миристиновой и 

линолевой жирных кислот пыльцы на развитие пчелиных семей. 

Ключевые слова: пчелиная обножка, качество пчелиной обножки, капринова кислота, лауриновый ки-

слота, миристинова кислота, линолевая кислота, развитие пчелосеме 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№2,2016 118 

CHANGING DYNAMICS OF CONCENTRATIONS FATTY ACIDS WITH  
ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF BEE’S POLLEN DURING POLLINIFEROUS SEASON 

I. Kalinina 

Institute of Animal NAAS of Ukraine, Kharkiv,Ukraine  

Bee pollen is a source of food and lipids in the diet of bee colonies. It is known that the fat content in bee pol-

len varies considerably, depending on the type of plant, the date and place of collection. In addition, its compo-

nents such as fatty acids, including essential fatty acids, stearin, etc., play a key role in nutrition, development, 

reproduction of bees and their hygiene . 

Bees when collecting pollen acquire natural cure for the disease. Low levels of lipid accumulation in the hive 

by bees pollen can lead to bacterial activity in it.The properties antimicrobial inherent spectrum of fatty acids 

such as capric, lauric, myristic and linoleic. These fatty acids play a more important role in the hive hygiene, diet 

than bees.  

The aim of the work was to investigate the quality of bee pollen for fatty acid indicators during the flowering 

of different pollen-April to August in 2008 and 2010, and to establish the needs of the average concentration ca-

pric, lauric, myristic and linoleic fatty acids bee colonies for the Eastern region. To complete the task were se-

lected samples of bee pollen Polyphlore dust, on private apiary Moyseenko, in the Kharkiv region Volchansky 

district polliniferous season for three years. The collected experimental material was crushed in grinders of 

“Cyclone” to 0.1 mm. The lipid extraction was performed with a mixture of chloroform-methanol, hydrochloric 

acid, followed methylation sodium methylate. To identify methyl esters of fatty acids using gas-liquid chromato-

graph “Chrom – 5”. It was considered the change capric, lauric, myristic and linoleic essential fatty acids sepa-

rately and built for them polynomial trend line (approximation and smoothing), which helped to adjust the con-

centration of fatty acids for  normal development bees in the Eastern region of Ukraine in spring and summer. 

Key words :bee’s pollen, ,quality bee’s quality, caprylic acid, lauriс acid, myristic acid, linoleic acid, develop-

ment of bee’s colonies  


