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Дослідження проведені на виробничих базах суміжних пасічних господарств, розміщених у тра
ди ційних агроекологічних умовах та в умовах сертифікованого органічного сільськогосподарського вироб 
ництва Чернігівської області. Подано результати досліджень мінерального складу продукції бджіль ниц
тва і показників якості та біологічної цінності меду, а також відносного вмісту фракцій ліпідів у перзі.

У результаті проведених досліджень встановлено, що утримання медоносних бджіл в агро
еко логічних умовах органічної пасіки супроводжується нижчим вмістом важких металів у продукції 
бджіль ництва. Досліджено вміст Купруму, Хрому, Кобальту, Цинку і Кадмію в меді, перзі та вощині 
медоносних бджіл, які утримувалися в умовах традиційного та сертифікованого органічного сільсько
госпо дарського виробництва в зоні Полісся. Встановлено, що агроекологічні умови органічного сіль
сько господарського виробництва сприяють вірогідному зниженню вмісту Cu, Co, Cr, Zn і Cd в меді. 
Від зна чено збільшення вмісту проліну та показників рН у зразках меду з пасіки за умов органічного 
сільсько господарського виробництва. Подані дані про вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих 
їх кла сів у перзі за умов традиційного та сертифікованого органічного виробництва. Встановлено 
віро  гідне зниження вмісту фосфоліпідів, монота диацилгліцеролів і триацилгліцеролів у зразках перги, 
віді браних з сертифікованої пасіки.

Обговорюється визначальний вплив агроекологічних умов утримання та живлення медоносних 
бджіл на показники мінерального, ліпідного обміну, життєдіяльності бджіл та якості меду.
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The research has been conducted at production bases of neighboring farms located in the traditional 
agroecological conditions and at certified organic agricultural production of Chernihiv region. The results of 
studies of mineral composition of bee products, quality indicators and biological value of honey and relative 
content of lipid fractions of ambrosia are presented.

As a result of studies it has been established that the keeping of honeybees in agroecological condi
tions of organic apiary is accompanied by lower content of heavy metals in products beekeeping. The content 
of copper, chromium, cobalt, zinc and cadmium in honey, ambrosia and wax of honey bees that were kept un
der conditions of conventional and certified organic agricultural production in the area of Polissya has been 
studied. It has been established that agricultural environmental conditions of organic agriculture contribute to 
credible reduction of Cu, Co, Cr, Zn and Cd in honey. The increase of proline and pH in samples of honey from 
the apiary conditions for organic agricultural production has been marked. The data on total lipid content and 
of individual classes in ambrosia under traditional and certified organic production conditions are presented. 
The probable reduction of phospholipids, mono and triacylglycerols and diacylglycerols in ambrosia samples 
that were selected from certified apiary has been established.

The decisive influence of agroecological conditions and supply of honey bees, as well as indicators of 
mineral, lipid metabolism, and quality of life of bees honey is discussed.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
И ЕЕ КАЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ЗОНЕ ПОЛЕСЬЯ
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Исследования проведены на производственных базах смежных пасечных хозяйств, расположен
ных в традиционных агроэкологических условиях и в условиях, сертифицированных по органическому 
сельскохозяйственному производству пасек в Черниговской области. Представлены результаты ис сле
до ваний минерального состава, показателей качества и биологической ценности меда, а также отно
сительного содержания фракций липидов в перге.

В результате проведенных исследований установлено, что содержание медоносных пчел в агро
экологических условиях органической пасеки сопровождается низким содержанием тяжелых метал
лов в продукции пчеловодства. Исследовано содержание Купрума, Хрома, Кобальта, Цинка и Кадмия 
в меде, перге и вощине медоносных пчел, которые содержались в условиях традиционного и сер ти фи
цированного органического сельскохозяйственного производства в зоне Полесья. Установлено, что 
агро экологические условия органического сельскохозяйственного производства способствуют до сто
вер но му снижению содержания Cu, Co, Cr, Zn и Cd в меде. Отмечено увеличение содержания про лина 
и пока за телей рН в образцах меда с пасеки в условиях органического сельскохозяйственного про из вод
ства. Пред ставленные данные о содержании общих липидов и соотношении отдельных их клас сов 
в перге как продукции пчел в условиях сертифицированного и органического производства. Уста нов
лено достоверное снижение содержания фосфолипидов, моно и диацилглицеролов и три ацил глице
ролов в образцах перги, которые были отобраны из сертифицированной пасеки.

Обсуждается определяющее влияние агроэкологических условий содержания и питания медо нос
ных пчел на показатели минерального, липидного обмена, жизнедеятельности пчел и качества меда.

Ключевые слова: ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПЕРГА, МЕД, ТЯЖЕЛЫЕ МЕ
ТАЛ ЛЫ, АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Продукти бджільництва — це лише 
частина тієї користі, яку бджоли дають лю
дині. Збираючи нектар, бджоли запилюють 
різні сільськогосподарські культури, завдяки 
чому значно підвищується їхня урожайність. 
Поряд зі збільшенням виробництва меду на 
пасіках багатьох господарств широко прак
ти ку ють одержання інших видів про дук тів 
бджіль ництва, зокрема перги, маточ ного мо
лочка, воску та бджолиного обніж жя. Таке 
комп лекс не використання бджо ли них сімей 
дає можливість значно знизити собівартість 
продукції і підвищити економічну ефектив
ність галузі.

Для нормальної життєдіяльності і роз
множення бджолина сім’я, незалежно від пе
ріоду сезону року та агроекологічних умов, 

повинна отримувати з кормом білки, жири, 
вугле води, мінеральні солі, вітаміни та во ду [1]. 
Ха рактерно, що головним при род ним дже
ре лом білків, жирів для бджіл є квіт ко вий 
пилок, а мінеральних речо вин і вітамінів — 
ще й мед. У практиці тра ди цій но го бджіль
ництва багатьох країн світу, де за паси некта
ру невеликі, застосовується част кова заміна 
меду цук ром для підгодівлі бджіл, а також 
стиму лю вання росту й роз вит ку сімей. Така 
підгодівля збільшує ризик вне сен ня ксено
біотиків до корму на тлі ви сна ження орга
нізму щодо синтезу фер мен ту інвертази. 
Вста новлено, що переробка бджо лами ве ли
кої кількості цукрового си ро пу за корот кий 
проміжок часу викликає у них підвищену 
потребу в інвертазі, яка виді ля ється в недо



The Animal Biology, 2016, vol. 18, no. 1

42

Біологія тварин, 2016, т. 18, № 1

статній кількості через обме же ну мож ли
вість залоз бджіл [2]. Тому ведення орга
ніч ного бджільництва стабілізує жив лен ня 
бджіл і обмін речовин у їхньому орга ніз мі, 
у яких макро і мікроелементи та ліпі ди віді
грають провідну роль.

Серед мінеральних речовин за умов 
органічного бджільництва значну увагу при
ді ляють важким металам, що належать до 
гру пи речовин, потенційно небезпечних для 
здо ро в’я тварин і людини. Наявність високо
небез печ них важких металів у бджоло про дук
тах, що виникає лише за умов тра ди цій ного 
бджільництва, може свідчити про на яв ність 
їх підвищених рівнів у навколишньому сере
довищі [3, 4]. За умов органічного сільсько
господарського виробництва вміст ксено
біо ти ків у біологічних системах довкілля 
кон тро люється відповідно до розроблених 
стан дартів, що суттєво зменшує рівень транс
фор мації важких металів у продукцію бджіл. 
Поряд з цим, вміст мінеральних еле ментів 
і ліпідів та їх фракцій у перзі як природному 
кормі бджіл свідчить про екологічну без печ
ність та енергетичний рівень їх живлення. 
У зв’яз ку з цим метою нашого досліджен ня 
було порівняльне вивчення впливу роз мі щен
ня пасік в агроекологічних умо вах тради цій
ного та органічного сільськогосподарського 
виробництва на вміст окремих мінеральних 
і ліпідних елементів у продукції медоносних 
бджіл та її якісні показники.

Матеріали і методи

Дослідження провели на виробни чих 
базах суміжних пасічних господарств, роз
міщених у традиційних екологічних умовах, 
а також в умовах сертифікованої пасіки щодо 
органічного виробництва в Городнянському 
районі Чернігівської області. У цьому регіо
ні було сформовано дві групи бджолосімей: 
І група — традиційні умови (с. Студенець), 
ІІ група — сертифікована пасіка (с. Ясенів
ка). Для дослідження у веснянолітній період 
від бирали зразки меду, перги та стільників. 
У зраз ках бджолиної продукції на атомно
абсорб ційному спектрофотометрі СФ115 ПК 
з комп’ютерною програмою визначали вміст 

важких металів (Co, Zn, Cr, Сu, Cd), а та кож 
якіс ні показники поліфлорного меду, зо крема 
вміст проліну, діастазну активність, ма со
ву частку води, рН. Крім цього, у перзі ви
значали вміст загальних ліпідів за методом 
J. A. Folch. Статистичне опрацювання резуль
та тів проводили з визначенням середніх ве
личин, їхніх відхилень (±m) і ступеня віро
гідності (P) за коефіцієнтом Стьюдента.

Результати й обговорення

Забруднення навколишнього середо
вища важкими металами призводить до нагро
мад жен ня цих елементів у рослинній і тва
рин ній сировині та продукції, внаслідок чого 
зни жу ється її якість. Організм бджіл над зви
чайно чутливий до екологічного стану дов
кіл ля, оскільки інтенсивно і в значних кіль
кос тях нагромаджує різні ксенобіотики, зо кре
ма важкі метали [5]. Встановлено, що на віть 
незначна концентрація деяких токсич них ре
чо вин у воді, повітрі, нектарі або пилку медо
носних рослин часто призводить до масо во го 
ура жен ня та загибелі бджіл, оскіль ки, збира
ючи нектар і пилок, разом з ни ми бджо ли по
глинають і наявні у них ксено біо тики.

За результатами дослідження вмісту 
окре мих важких металів у стільниках, вста
нов лено вірогідно нижчу концентрацію Ко
баль ту, Хрому і тенденцію для Цинку в ІІ гру
пі бджіл, які утримувалися в умовах орга
ніч ного виробництва. У дослідженнях вміс ту 
Кадмію та Купруму в стільниках медо нос них 
бджіл відзначено лише слідові кіль кос ті за
значених елементів (Табл. 1). 

Аналізуючи вміст окремих важких 
ме талів у меді, встановлено нижчі рівні до
слід жуваних елементів у зразках за умов 
органічного виробництва, а для Кобальту 
спо стерігали лише залишкові кількості. Вста
новлено вірогідно нижчу концентрацію Цин
ку (P<0,01), Купруму та Кадмію (P<0,001) 
у меді бджіл ІІ групи порівняно з кон троль
ною. Відомо, що у процесі пере роб ки нек
тару в мед використовується фізіологічна 
особливість медового зобика бджіл як біоло
гічного фільтра, що дає можливість цим ко
махам акумулювати у своєму організмі різ ні 
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Таблиця 1
Мінеральний склад продуктів бджільництва з пасік Полісся 

за різних агроекологічних умов, мг/кг (М±m, n=3)

Важкі метали Групи пасік за агроекологічними умовами Полісся
Ι — традиційне бджільництво II — органічне бджільництво

Стільники
Кобальт 0,62±0,05 0,07±0,01***
Цинк 2,93±0,04 2,59±0,07
Хром 3,56±0,22 2,62±0,2**
Купрум сліди сліди
Кадмій сліди сліди

Мед
Кобальт 0,63±0,03 сліди
Цинк 5,59±0,26 2,23±0,41**
Хром 3,31±0,27 2,81±0,20
Купрум 0,54±0,05 0,17±0,01***
Кадмій 0,49±0,01 0,08±0,005***

Перга
Кобальт 0,87±0,02 0,22±0,03***
Цинк 37,69±1,25 22,31±1,12***
Хром 3,56±0,06 3,31±0,01*
Купрум 4,49±0,23 3,29±0,05**
Кадмій 0,31±0,003 0,042±0,01***

Примітка:*— P<0,05; **— P<0,01; *** — P<0,001 вірогідної різниці між І і ІІ групами

токсичні елементи і цим частково пере шкод
жати проникненню їх у вироблену ними про
дукцію [6].

Наявність перги є невід’ємною умо
вою для вирощування життєздатного роз пло
ду, живлення бджіл, росту і розвитку бджоло
сімей, їхньої продуктивності, а її якість може 
бути інтегральним показником екологічного 
стану навколишнього середовища. Перга міс
тить більший рівень мінеральних речо вин, ніж 
мед, за рахунок значного вмісту пил ку [3]. 
Дослідженнями встановлено віро гід но ниж
чий вміст Кобальту, Цинку і Кадмію (P<0,001), 
а також Купруму (P<0,01) та Хро му (P<0,05) 
у перзі медоносних бджіл ІІ гру пи з орга
нічної пасіки порівняно з І групою з тра ди
цій ним бджільництвом.

Контроль якості натурального меду має 
важливе значення не лише за вимогами нор
ма тивів споживання цього цінного про дук ту, 
але й за узагальненою оцінкою еко ло гіч ного 
стану територій, з яких його бу ло віді брано. 
У меді є велика кількість різ них фер мен тів, 
наявність яких свідчить про його ви соку біо
ло гічну цінність. Ос нов ні фер менти, що міс
тять ся в меді — це глюкооксидаза, інвер таза 

і діастаза. Найбільш вагоме значення має 
активність діастази, яка з кількісної харак
те ристики прямо пов’язана з іншими фер
мен та ми, що містяться в меді [7, 8]. За ре
зуль та тами досліджень, встановлено вищу 
ак тивність діастази у зразках меду із сер
ти фі ко ваної пасіки щодо традиційного ви
роб ниц тва. Зокрема, діастазне число в меді 
ІΙ гру пи було на 39 % вищим (P<0,001), ніж 
у кон троль ній групі (Табл. 2). Встановлені 
між групо ві відмінності активності діастази 
в меді вказують на вищий рівень утворення 
цього ензиму в організмі бджіл за умов орга
ніч ного виробництва, що може бути зумов
лено активацією захисних функцій бджо ли
них сімей за дії несприятливих екологічних 
чинників і негативних умов інтенсивного 
сільськогосподарського виробництва.

Важливим щодо біологічної цінності 
та якості меду є вміст у ньому проліну — 
вільної амінокислоти, яка потрапляє в на ту
ральний мед з нектару квітів, пилкових зерен, 
виробляється бджолами і в значній кількос ті 
міститься в натуральному меді. Встанов ле
но на 40,5 % вищий вміст проліну у зразках 
меду із сертифікованої пасіки порівняно 
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Таблиця 2
Фізико-хімічні показники поліфлорного меду 

за умов традиційного та органічного бджільництва (М±m, n=3)

Показник Групи пасік за агроекологічними умовами Полісся
Ι — традиційне бджільництво II — органічне бджільництво

Діастазне число, од. Готе 10,83±0,54 27,36±0,34***
Пролін, мг/кг 192,93±1,35 271,18±7,01***
Масова частка води, % 17,13±0,06 17,06±0,06
pH 4,75±0,006 4,04±0,003***

з величиною цього показника у меді з пасіки 
за умов традиційного виробництва, що вка
зує на високу біологічну цінність цього про
дукту з органічної пасіки. Значно вищий рі
вень проліну в меді з органічної пасіки може 
бути зумовлений як збільшенням його вмісту 
у нектарі медоносних рослин, так синтезу 
в організмі бджіл за стимулюючого впливу 
чинників живлення цих біологічних об’єктів 
в умовах органічного сільськогосподар сько
го виробництва.

Одним із важливих показників якості 
меду, його зрілості є масова частка води. За 
результатами досліджень, масова частка во
ди була низькою в зразках меду за умов як 
органічного, так і традиційного виробниц
тва, що відповідає чинним нормативам і свід
чить про високу зрілість меду.

Кислоти в меді знаходяться у віль но
му стані у складі солей і ефірів і по трап
ляють в мед з нектаром, паддю, пил ко вими 
зер нами, виділеннями залоз бджіл, а також 
син тезуються в процесі фермента тив ного 
роз кладання і окиснення цукрів. До слід же но, 
що рівень pH меду за умов органіч ного ви
роб ництва у ІІ групі був ниж чим порівняно 
зі зразками меду з традиційної пасіки. Це вка

зує на вищий рі вень мікробіологічних про
цесів у період до зрі вання меду у вуликах та 
кращу можливу йо го збереженість і харчову 
цін ність, що забез пе чу ється умовами орга
ніч ної пасіки.

На основі проведених досліджень пер
ги, відібраної від бджолиних сімей, що утри
мувались за умов традиційного і органічного 
ведення галузі бджільництва в зо ні Поліс
ся, не встановлено суттєвих від мін ностей за 
вміс том загальних ліпідів, про те одержані 
ре зуль тати вказують на віро гідні міжгрупові 
різниці щодо спів від но шен ня окремих кла
сів загальних ліпі дів в досліджуваних зраз
ках перги з цих еколо гіч них зон (Табл. 3). 
Зокрема встановлено віро гідне зниження 
вміс ту фосфоліпідів (16,8 %, P<0,01), моно 
та ди ацилгліцеролів (21,4 %, P<0,01), а та кож 
триацилгліцеролів (6,7 %, P<0,02) у зразках 
перги, відібраних з орга ніч ної пасіки в с. Ясе
нівка порівняно зі зраз ка ми перги з пасіки 
с. Студенець, екологічна зона якої харак те
ризується традиційним ве ден ням бджіль ниц
тва. Однак перга бджіл II гру пи з органічної 
зони характеризувалась сут тєво вищим (на 
21,9 %, P<0,001) вмістом етерифікованого хо
лес теролу порівняно з пергою бджіл I гру пи, 

Таблиця 3
Вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у перзі 

за умов традиційного та органічного бджільництва (М±m, n=3)

Класи ліпідів Групи бджіл за агроекологічними умовами Полісся
I — традиційне бджільництво II — органічне бджільництво

Загальні ліпіди, г% 4,90±0,28 4,70±0,17
Фосфоліпіди, % 15,96±0,26 13,29±0,25**
Моно та диацилгліцероли, % 11,75±0,31 9,24±0,29**
Вільний холестерол, % 12,87±0,29 13,77±0,28
НЕЖК, % 8,17±0,28 7,41±0,19
Триацилгліцероли, % 21,74±0,29 20,29±0,24*
Етерифікований холестерол, % 29,48±0,25 35,95±0,18***
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одержаної в зоні відбору дослідних зраз ків за 
умов традиційного ведення бджіль ництва.

Встановлені відмінності відносного 
вміс ту окремих класів ліпідів у перзі бджіл 
I і II груп можуть зумовлюватися особли вос тя
ми рівня ліпідних компонентів у пилку медо
носних рослин в умовах традиційного та 
ор га нічного ведення бджільництва та фор му
вання перги у бджолиних сім’ях цих груп.

Отже, результати проведених до слід
жень вказують, що утримання медо нос них 
бджіл в агроекологічних умовах тра ди цій
ного та органічного бджільництва супро
вод жу ється міжгруповими відмінностями 
міне раль ного та ліпідного складу продукції 
бджіл з вірогідно нижчим вмістом у ній важ
ких металів, деяких якісних показників меду, 
відмінностями співвідношення окремих кла
сів ліпідів у перзі.

Висновки

1. Ведення бджільництва за умов ор га
нічного сільськогосподарського вироб ниц тва 
в зоні Полісся сприяє зниженню вміс ту Co, 
Zn, Cr, Cu і Cd у стільниках, меді та перзі, що 
вказує на визначальний вплив антропогенно
техногенних чинників на вміст мінеральних 
елементів у продукції бджіль ництва.

2. Агроекологічні умови органічного 
сільськогосподарського виробництва в зоні 
Полісся забезпечують покращення біологіч
ної цінності і якості меду за рахунок вищого 
рівня діастази і проліну та нижчого вмісту 
масової частки води і показника pH.

3. Відносний вміст окремих класів лі пі
дів в перзі дає підставу стверджувати про вплив 
агроекологічних умов сільсько госпо дарського 
виробництва і ботанічного складу пилконосіїв 

на біологічну цінність пилку цих рослин як 
основного ліпіднопротеїнового кор му бджіл.

Перспективи подальших досліджень. 
Доцільно вивчити мінеральний склад та якіс
ні показники продукції медоносних бджіл 
з урахуванням рівня важких металів у бджо
линому обніжжі, вощині та перзі за агро
еколо гічних умов традиційного й органіч ного 
виробництва в Західному регіоні Укра їни.
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