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У статті подано результати дослідження інтенсивності яйцекладки бджолиними матками 
у весняний період за дії цитратів Ag і Cu. Дослідження проведено на 3-х групах медоносних бджіл кар-
патської породи, по 3 бджолосім’ї у групі. Бджоли І (контрольної) групи утримувалися за стаціонарних 
умов з підгодівлею цукровим сиропом (1000 мл/тиждень/бджолосім’ю). Бджоли II дослідної групи за ана-
логічних умов отримували підгодівлю цукровим сиропом з додаванням до нього по 0,2 мг Ag і Cu у вигляді 
цитрату, а III дослідна група отримувала цитрати Ag і Cu в дозах 0,5 мг кожного на 1000 мл цукрового 
сиропу на бджолосім’ю. Дослідний період тривав 36 діб. Показники інтенсивності яйцекладки бджоли-
них маток визначали методом підрахунку кількості печатного розплоду з використанням рамки-сітки 
з квадратами 5×5 см, окремий квадрат якої містить 100 бджолиних комірок. Підрахувавши суму запе-
чатаних комірок всіх квадратів за один промір та поділивши цю кількість на 12, отримували показник 
інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток. Контроль таких 12-добових етапів про-
водився у підготовчий та дослідний періоди.

За обліковий період досліджень, бджолиними матками контрольної (І), ІІ і ІІІ дослідних груп від-
кладено, відповідно, 90647, 101717 і 105166 яєць. Відзначено вірогідні міжгрупові різниці яйцекладки бджо-
линих маток за підгодівлі бджолосімей чистим цукровим сиропом та з додаванням до нього цитратів Ag 
та Cu. Кількість відкладених яєць у ІІ і ІІІ дослідних групах за дослідний період була вищою на 12,21 % 
та 16,01 % порівняно з контролем. Найвища інтенсивність яйцекладки бджолиних маток усіх трьох 
груп спостерігалась на ІІІ і IV етапах дослідження.

Показники приросту маси і сили бджолиної сім’ї за весь дослідний період у II дослідній групі 
зросли на 40,15 % (1,78 кг, 8,90 вулички) і у III групі — на 44,8 % (1,84 кг; 8,11 вулички) стосовно контрольної 
групи, що становила 1,27 кг і 6,35 вулички. Результати дослідження вказують на доцільність засто-
сування цитратів Ag та Cu для стимулювання життєдіяльності бджолиних сімей та підвищення 
репродуктивної здатності бджолиних маток у період інтенсивного відкладання ними яєць.

Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, ЯЙЦЕКЛАДКА, ЦИТРАТ Ag, ЦИТРАТ Cu, 
БДЖОЛИНА МАТКА, РОЗПЛІД
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The article presents the results of researches of the egg laying intensity by the bee queens in the spring period. 
The researches were conducted on the three groups of melliferous bees of Carpathian breed, 3 bee families in each 
group. Bees of the 1st (control) group were kept at stationary conditions and fed sugar syrup (1000 ml/week/bee family). 
Bees of the 2nd research group at the analogous conditions obtained additional feeding by sugar syrup with adding to 
it 0.2 Mg of Ag and Cu in the form of citrate and the 3rd research group obtained Ag and Cu in doses 0.5 mg of each 
on 1000 ml of sugar syrup on bee family. Research period lasted for 36 days. Indicators of bee queens egg laying in-
tensity was determined by the method of counting the amount of number of sealed brood using a frame — a net with 
squares 5×5 cm a separate square of which includes 100 bee pantries. Count was conducted by direct overlay of the 
frame — net on honeycombs with mature sealed brood with the interval of 12 days while bee brood is sealed during 
12 days. By counting this sum of sealed pantries of all the squares by one measuring and by dividing this amount by 
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12, the indicator of bee queens’ middle-daily egg laying intensity was obtained. Control of such 12 daily stages 
was conducted in preparatory and research periods.

According to the results of the researches during the entire research period bee queens of the control (1st), 
2nd and 3rd research groups oviposited 90647; 101717, and 105166 eggs, respectively. Probable inter group differ-
ences of egg laying were marked at feeding bee families pure sugar syrup and with adding to it citrates Ag and Cu. 
Amount of oviposited eggs in the 2nd and 3rd research groups during the research period was higher accordingly 
by 12.21 % and 16.01 % in comparison to the control group. The highest intensity of egg laying of the bee queens 
of all three groups was observed on the 3rd and 4th stages of the research.

Indexes of increase of mass and force of nest for all experimental period in 2nd in 3rd experimental group 
increased on 40.15 % (1.78 kg, 8.90 bee space) and in 3rd group was increased on 44.8 % (1.840 kg, 8.11 bee 
space) relative to the control group was 1.270 kg and 6.35 bee space. Research results specify on expediency 
of application of citrates of Ag and Cu for stimulation of vital functions of bee colony and increasing the 
reproductive ability of queen bees during their intensive egg laying.

Keywords: MELIFEROUS BEES, EGGLAYING, Ag CITRATE, Cu CITRATE, BEE QUEEN, 
BROOD
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В статье представлены результаты исследования интенсивности яйцекладки пчелиными матка-
ми в весенний период при действии цитратов Ag и Cu. Исследование проведено на 3-х группах медоносных 
пчел карпатской породы, по 3 пчелосемьи в группе. Пчелы I (контрольной) ёгруппы содержались в стацио-
нарных условиях с подкормкой сахарным сиропом (1000 мл/неделю/пчелосемью). Пчелы II опытной группы 
при аналогичных условиях получали подкормку сахарным сиропом с добавлением в него 0,2 мг Ag и 0,2 мг Cu 
в виде цитрата, а III опытная группа при аналогичных условиях получала Ag и Cu в дозах 0,5 мг каждого 
на 1000 мл сахарного сиропа на пчелиную семью. Опытный период длился 36 суток. Показатели интенсив-
ности яйцекладки пчелиных маток определяли методом подсчета количества печатного расплода с ис-
пользованием рамки — сетки с квадратами 5×5 см, отдельный квадрат которой содержит 100 пчелиных 
ячеек. Подсчитав сумму запечатанных ячеек всех квадратов за один промер и поделив это количество 
на 12, получали показатель интенсивности среднесуточной яйцекладки пчелиных маток. Контроль таких 
12-суточных этапов проводился в подготовительный и опытный периоды.

За опытный период пчелиными матками контрольной (I), II и III опытных групп отложено, соот-
ветственно, 90647, 101717 и 105166 яиц. Установлено, что у пчелиных маток наблюдались значительные 
индивидуальные особенности яйцекладки при скармливании семьям чистого сахарного сиропа и с добавлени-
ем к нему цитратов Ag и Cu. Количество отложенных яиц во II и III опытных группах за опытный период 
было выше, соответственно, на 12,21 % и 16,01 % по сравнению с контрольной группой. Высокие показатели 
интенсивности яйцекладки пчелиных маток всех трех групп отмечено на III и IV этапах исследования.

Показатели прироста массы и силы пчелиной семьи за весь опытный период во II опытной группе 
выросли на 40,15 % (1,78 кг, 8,90 улочки) и в III группе ― на 44,8 % (1,84 кг, 8,11 улочки) относительно кон-
трольной группы, что составляло 1,27 кг и 6,35 улочки. Результаты исследования указывают на целесообраз-
ность применения цитратов Ag и Cu для стимулирования жизнедеятельности пчелиных семей и повышения 
репродуктивной способности пчелиных маток в период интенсивного отложения ими яиц.

Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ЯЙЦЕКЛАДКА, ЦИТРАТ Ag, ЦИТАТ Cu, 
ПЧЕЛИНАЯ МАТКА, РАСПЛОД

Інтенсивність яйцекладки бджолиних 
маток залежить від наявності в раціоні не 
тільки нектару, а й пилку рослин. Наявність 

достатніх запасів природного корму є основ
ним джерелом необхідних білкових, ліпід
них, мінеральних компонентів, а також віта
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мінів, ферментів, органічних кислот, гормо
нів та інших біологічно активних речовин для 
забезпечення фізіологобіохімічних процесів 
в організмі медоносних бджіл і яйцекладки 
бджоломаток [7, 12, 15, 16]. Проте несприят
ливі погодні умови та низька якість кормової 
бази вимагають застосування штучної підго
дівлі медоносних бджіл у період інтенсивного 
нарощування бджолосімей навесні.

На сучасному етапі ведення бджільни
цтва для підвищення продуктивності та еконо
мічного потенціалу бджолиних сімей ведеться 
пошук нових ефективних способів корекції 
фізіологічних процесів, а також стимулюван
ня репродуктивної здатності маток. Все часті
ше в підгодівлі медоносних бджіл використо
вують білковожирові добавки з натуральних 
компонентів як замінників перги та окремі біо
генні мінеральні елементи [5, 13]. На сьогодні 
відомий широкий асортимент препаратів, до 
яких входять мікроелементи, зокрема Кобальт, 
Залізо, Хром, Селен, Цинк та інші біологічно 
активні речовини, розроблені за новими техно
логіями для стимуляції росту і розвитку бджо
линих сімей [2, 3, 10].

Застосування мікроелементів Арген ту
му і Купруму розглядають як необхідну скла
дову тканин тваринного організму. Висока 
біологічна активність цих металів пов’язана, 
перш за все, з участю їх у синтезі окремих фер
ментів, вітамінів і гормонів. Йони Ag беруть 
участь в обмінних процесах, а залежно від кон
центрації вони можуть як стимулювати, так 
і пригнічувати активність низки ферментів. Під 
впливом Ag посилюється інтенсивність окис
ного фосфорилювання в мітоходріях головного 
мозку, а також збільшується вміст нуклеїнових 
кислот, що покращує функцію головного мозку. 
Йони Аg беруть участь у регуляції енергетич
ного обміну [1]. Під впливом Аg підвищуєть
ся кількість імуноглобулінів класів А, М, G, 
збільшується процентний вміст абсолютної 
кількості Тлімфоцитів.

Дослідженнями встановлено значні 
антибактеріальні, противірусні, антисептич
ні властивості наносполук Ag та Cu. Йони Сu 
є кофактором більшості ферментативних ре
акцій, що забезпечують всі основні процеси 
життєдіяльності і резистентності організму, 

беруть участь у процесах тканинного дихання, 
прискорюють окиснення глюкози і сповільню
ють розпад глікогену [8, 9, 11]. Купрум істотно 
впливає на ріст і розвиток організму, обмін ре
човин, кровотворення, скелетоутворення. При 
оптимальній кількості Купруму підсилюється 
дія інсуліну і окремих гормонів гіпофізу, сти
мулюється овуляція у хребетних тварин [17].

Однак на сьогодні залишається нез’я
со ваним вплив підгодівлі бджолиних сімей 
цитратами Ag та Cu на репродуктивну здат
ність бджолиних маток. Тому метою наших 
досліджень було вивчити вплив цитратів Ag 
і Cu, внесених у компоненти підгодівлі бджіл, 
на інтенсивність яйцекладки бджолиних ма
ток у весняний період.

Матеріали і методи

Дослідження проведені на базі пасі
ки Львівського національного університе
ту ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, на медоносних бджолах 
карпатської породи, утримуваних у багато
корпусних 8рамкових вуликах із розміром 
рамки 435×230 мм. Було сформовано 3 групи 
бджолосімей по три у кожній групі. Контроль
ній (I) групі згодовували цукровий сироп 
(1000 мл/тиждень/бджолосім’ю). II дослідна 
група за аналогічних умов отримувала підго
дівлю цукровим сиропом з додаванням у нього 
0,2 мг Ag і 0,2 мг Cu у вигляді цитрату, III до
слідна група за аналогічних умов отримувала 
Ag і Cu у вигляді цитрату в дозах 0,5 мг кож
ного на 1000 мл цукрового сиропу на бджоло
сім’ю. Тривалість досліду становила 36 діб. 
Мікроелементи додавали до цукрового сиропу 
у вигляді цитратів, отриманих від ТОВ «Нано
матеріали і нанотехнології» (м. Київ) і виго
товлених методом нанобіотехнології [6].

Показники інтенсивності яйцекладки 
бджолиних маток визначали методом підра
хунку кількості печатного розплоду з викорис
танням рамки — сітки з квадратами 5×5 см, 
окремий квадрат якої містить 100 бджолиних 
комірок. Підрахунок проводили безпосеред
нім накладанням рамкисітки на стільники 
зі зрілим запечатаним розплодом з інтервалом 
12 діб, оскільки бджолиний розплід знахо
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диться в запечатаному стані впродовж 12 діб. 
Підрахувавши суму запечатаних комірок всіх 
квадратів за один промір та поділивши цю кіль
кість на 12, отримували показник інтенсивності 
середньодобової яйцекладки бджолиних маток. 
Контроль таких 12добових етапів проводив
ся у підготовчий та дослідний періоди. Силу 
бджолосім’ї визначали за кількістю зайнятих 
вуличок (простір між рамками, який займають 
бджоли) з розрахунку 1 вуличка — 200 г бджіл. 
Розвиток бджолосімей досліджували за кіль
кістю вирощеного розплоду [4, 10].

Цифрові дані опрацьовані статистич
но з використанням комп’ютерної програми 
Microsoft Excel з визначенням середніх вели
чин М, їхніх відхилень ±m і ступеня вірогід
ності міжгрупових різниць з використанням 
коефіцієнта Стьюдента (P).

Результати й обговорення

За результатами дослідження інтенсив
ності середньодобової яйцекладки бджолиних 
маток встановлено відмінності обох дослід
них груп проти рівня цього показника у бджо
лосімей контрольної групи у дослідний період 
(табл. 1). Порівняльною оцінкою інтенсивнос
ті яйцекладки бджолиних маток, з визначен
ням у підготовчий період стартового проміру, 
встановлено різницю початкової кількості від

кладених яєць у бджоломаток ІІ (469 яєць) і ІІІ 
(478 яєць) дослідних груп порівняно з кон
трольною (462 яйця).

Аналіз результатів підрахунку зрілого 
запечатаного бджолиного розплоду вказує на 
вірогідне зростання кількості відкладених яєць 
за добу у ІІ (на 11 %) та ІІІ (на 12 %) дослідних 
групах бджіл за другий 12добовий етап порів
няно з контролем. З іншого боку, встановлено 
суттєві зміни відповідно до І етапу досліджен
ня. Інтенсивність відкладання яєць бджолини
ми матками зростала і становила 592 яєць у ІІ 
і 599 яєць у ІІІ дослідних групах при показни
кові 532 яйця у контролі. Різниця до підготов
чого періоду була вищою у II і ІІІ дослідних 
групах ― відповідно, на 26 % і 25 %.

Результати наступного 12добового 
ІІІ етапу підрахунку кількості запечатаного 
розплоду вказують на вірогідне підвищення 
рівня яйцекладки у маток II дослідної групи 
на 13 % (P<0,001) та ІІІ дослідної групи — на 
18 % (�<0,001) порівняно з контролем. Слід за�<0,001) порівняно з контролем. Слід за<0,001) порівняно з контролем. Слід заз контролем. Слід законтролем. Слід заем. Слід за. Слід за
значити, що зростання інтенсивності яйцеклад
ки бджолиними матками, відповідно до ІІ етапу 
дослідження, у всіх групах за наступні 12 днів 
згодовування цитратів Ag і Cu було найвищим 
і в контролі становило 706 яєць, у ІІ та ІІІ до в контролі становило 706 яєць, у ІІ та ІІІ доконтролі становило 706 яєць, у ІІ та ІІІ до яєць, у ІІ та ІІІ дояєць, у ІІ та ІІІ до ІІ та ІІІ доІІ та ІІІ до
слідних групах — відповідно, 803 і 837 яєць.

На четвертому етапі проведених під
рахунків відзначено вірогідне зростання се

Таблиця 1
Інтенсивність яйцекладки бджолиних маток, яєць/добу (M±m, n=3)

The intensity of egg laying of queen bees, eggs/day (M±m, n=3)

Дата проміру /  
12денні етапи досліджень

Date of research /  
12day stage measurement

I група 
(контрольна)

1st group 
(control)

II група 
(дослідна)
2nd group 

(experimental)

% до контролю
% of control

IIІ група 
(дослідна)
3rd group 

(experimental)

% до контролю
% of control

Підготовчий період / �reparatory period
13.04.2016. I етап / 1st stage 462±2,40 469±3,46 101 478±6,88 103

Дослідний період / Research period
25.04.2016. IІ етап / 2nd stage 532±7,31 592±0,88*** 111 599±21,31* 112

% до І етапу / % of 1st stage 115 126 – 125 –
07.05.2016. IIІ етап / 3rd stage 706±3,48 803±4,04*** 113 837±7,31*** 118

% до ІІ етапу / % of 2nd stage 132 135 – 139 –
19.05.2016. IV етап / 4th stage 814±3,75 959±5,81*** 117 987±4,63*** 121

% до ІIІ етапу / % of 3rd stage 115 119 – 117 –
Примітка: вірогідні різниці інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток II і III дослідних 

груп порівняно з контролем: * ― Р<0,05; ** ― Р<0,01;*** ― Р<0,001
Note: significant difference intensity of average daily oviposition of queen bees II and III experimental group 

compared to the control: * — � <0.05; ** — � <0.01; *** — � <0.001
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Рис. 1. Кількість відкладених бджолиними матками 
яєць за 12добові періоди, шт

Fig. 1. Number of eggs laid by bee queens  
during 12 day stages, items

редньодобової яйцекладки у бджоломаток ІІ 
(P<0,001) і ІІІ (P<0,001) дослідних груп на 
17 % та 21 % порівняно з контрольною гру
пою. Різниця з попереднім етапом була вищою 
на 15 % у контролі, на 19 % — у ІІ і на 17 % — 
у ІІІ дослідній групі.

Загальна кількість яєць, відкладених 
бджоломатками за весь дослідний період, зрос
тала порівняно як з контролем, так і з підготов
чим періодом. Отже, застосування підгодівлі 
цукровим сиропом з додаванням цитратів Ag 
і Cu сприяло збільшенню інтенсивності яйце
кладки бджолиних маток і як наслідок, відпо
відно, збільшується і сила бджолиних сімей.

Найвищі показники кількості відкла
дених бджолиними матками яєць за періоди 
дослідження відзначені на IV етапі (рис. 1). 
Зокрема, у бджолиних маток ІІ і ІІІ дослід
них груп цей показник становив, відповід
но, 11521 шт. і 11857 шт. проти контролю 
(9781 шт). Вказані кількісні показники у бджо9781 шт). Вказані кількісні показники у бджо шт). Вказані кількісні показники у бджо
линих маток дослідних груп за останній етап 
проведених досліджень зросли на 17 % у ІІ 
й на 21 % — у ІІІ дослідній групі порівняно 
з контролем.

Інтенсивне зростання яйцекладки у фазі 
активного росту бджолиних сімей, крім рівня 
живлення, пов’язане також і з віком бджоли, пов’язане також і з віком бджоли пов’язане також і з віком бджолиязане також і з віком бджоли
них маток. Оскільки у сім’яприймачах молодих 
маток (1–2 роки) зберігається значно більший 
запас сперми, ніж у старших (3–5 років). У на ніж у старших (3–5 років). У на–5 років). У на5 років). У на У на на
ших дослідженнях було використано бджолині 
матки 1 року. Ця особливість зберігання бджо
линих маток забезпечує відкладання щодоби 
1500–2000 запліднених яєць впродовж актив
ного періоду росту та розмноження бджолиних 
сімей, а компоненти підгодівлі додатково сти
мулюють їх яйцекладку.

За умов поєднання двох важливих чин
ників — молоді матки та мінеральне живлен
ня медоносних бджіл — спостерігали вищі 
показники інтенсивності яйцекладки бджоли
них маток у дослідних групах порівняно з кон
трольною як за кожен 12добовий етап, так і за 
весь період згодовування добавок.

Загальна кількість відкладених бджоли
ними матками яєць за весь період досліджен
ня була вищою на 12 % у ІІ групі і на 16 % — 
у ІІІ дослідній групі порівняно з контролем, що 
вказує на виражений вплив цитратів Ag і Cu 
на репродуктивну функцію бджолиних маток 
карпатської породи, проте вищі показники від
значено для ІІІ дослідної групи (рис. 2).

Порівняльною оцінкою загальної кіль
кості відкладених бджоломатками яєць вста
новлені відмінності відносно приросту маси 
(кг) і сили гнізда (кількість вуличок) за до
слідний період у контрольній і дослідних гру
пах (табл. 2). На II етапі дослідного періоду 
маса бджолиних сімей зросла на 11 % у ІІ і на 
13 % у III дослідних групах щодо контролю. 
Найкращі результати відзначено на третьому 
12добовому етапі проведення дослідження. 
Зокрема, у ІІ дослідній групі встановлено зрос
тання маси бджолиних сімей (2,89 кг) та сили 
гнізда (12,70 вуличок), яка була вищою на 13 % 
порівняно з показниками контрольної групи. 
Аналогічну різницю відзначено у ІІІ групі: за 
масою — 3,02 кг, за силою — 15,10 вуличок.

На завершальному, IV етапі дослідженIV етапі досліджен етапі дослідженетапі досліджен
ня відзначено зростання показників приросту 
у бджіл ІІ і ІІІ дослідних груп на 18 % (3,46 кг) 
і 21 % (3,56 кг) відповідно, сили гнізда — 17,30 
і 17,80 вуличок, відповідно, у II і III дослідних 

Рис. 2. Загальна кількість відкладених яєць  
бджолиними матками за обліковий період, шт
Fig. 2. Total quantity of eggs laid by bee queens  

for the accounting period, items
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групах порівняно з кон тролем. Показники при
росту маси і сили гнізда за весь дослідний пері
од у II дослідній групі зросли на 40 % (1,78 кг, 
8,9 вуличок), у III групі ― на 45 % (1,84 кг, 
9,12 вуличок) відносно контролю, показники 
якого становили 1,27 кг і 6,35 вуличок.

За результатами досліджень, найвища 
середньодобова яйцекладка бджолиних ма
ток усіх трьох груп встановлена на IV етапі 
згодовування добавок з цитратами мікроеле цитратами мікроелецитратами мікроеле
ментів. Очевидно, вищий рівень яйцекладки 
бджоломаток дослідних груп може підтри
муватись як підвищеним вмістом біологічно 
активних компонентів у маточному молочку 
бджілгодувальниць бджолосімей дослідних 
груп, так і збереженням високої активності 
яйцекладки бджоломаток цих бджолосімей 
за умов стимулюючого впливу цитратів міне
ральних елементів у дослідний період.

Результати цих досліджень вказують, 
що цитратам Ag і Cu властива стимулювальAg і Cu властива стимулюваль і Cu властива стимулюваль Cu властива стимулюваль властива стимулювальвластива стимулюваль
на дія на репродуктивну систему молодих 
бджолиних маток впродовж весняного періоду. 
Проте з’ясування фізіологічних механізмів 
виявленої особливості впливу цих цитратів 
на організм молодих маток потребують до
даткових досліджень.

Висновки

Встановлено, що підгодівля бджолиних 
сімей цитратами Ag і Cu стимулювала репро
дуктивну функцію бджолиних маток, оскільки 

Таблиця 2
Показники приросту маси бджолиних сімей за умов згодовування цитрату Ag і Cu (кг, вулички)

Indicators of mass increase of the bee colonies at conditions of feeding citrate Ag and Cu (kg, space between frames)

12добові етапи досліджень
12day flight measurement 

Приріст бджолиних сімей
Increase of bee colonies

Маса бджіл за етап, кг
The mass of bees on stage, kg

Кількість вуличок за етап, шт.
Number space beween frames, pieces

Підготовчий період (I етап) / �reparatory period (1st stage)

Групи КI ДII % до 
КI ДIII % до 

КI КI ДII % до 
КI ДIII % до 

КI
13. 04. 2016. I етап / 1st stage 1,66 1,68 101 1,72 103 8,30 8,40 101 8,60 102

Дослідний період / Research period
25.04. 2016. II етап / 2nd stage 1,91 2,13 111 2,16 113 9,55 10,65 110 10,80 112
7.05.2016. III етап / 3rd stage 2,54 2,89 113 3,02 118 12,70 14,45 113 15,10 118
19.05.2016. ІV етап / 4th stage 2,93 3,46 118 3,56 121 14,65 17,3 118 17,8 121
За дослідний період 1,27 1,78 140 1,84 145 6,35 8,9 140 9,2 144

середньодобова та загальна кількість відкладе
них яєць в обох дослідних групах була вірогід
но вищою. Найвищими показниками кількості 
відкладених яєць відзначалися бджолині мат
ки ІІІ дослідної групи з вірогідним зростан
ням цього показника на IV етапі дослідження. 
Результати дослідження вказують на доціль
ність застосування цитратів Ag і Cu для сти
мулювання яйцекладки та підвищення репро яйцекладки та підвищення репрояйцекладки та підвищення репро
дуктивної здатності бджолиних маток у період 
інтенсивного відкладання яєць.

Перспективи подальших досліджень. 
Доцільно вивчити вплив цитратів Ag і Cu на 
вміст біогенних мікроелементів у тканинах медо
носних бджіл за умов весняної їх підгодівлі.
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