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УДК 638. 178. 2 
 
ДИНАМІКА ЗМІНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРНИХ КИСЛОТ  

В БДЖОЛИННОМУ ОБНІЖЖІ  ПРОТЯГОМ 
ПИЛКОНОСНОГО СЕЗОНУ 

 
І. Г. Калініна13,науковий співробітник 
Інститут тваринництва НААН України 
 
Висвітлено основні закономірності зв’язків, що впливають на 

продуктивність, розвиток бджолиної сім'ї. Встановлено динаміку  
змінення концентрації жирних кислот обніжжя залежно від періоду 
збору. Вивчено закономірності впливу  лінолевої, ліноленової та олеїнової 
жирних кислот  пилку на розвиток бджолиних сімей.  

Ключові слова: бджолине обніжжя, якість бджолиного обніжжя, 
незамінні жирні кислоти, олеїнова кислота, лінолева кислота, 
ліноленова кислота, розвиток бджолородин.  

 
Нині завдяки поживним і лікувально – профілактичним 

властивостям бджолиного обніжжя зростає попит на цей вид 
продукції. Саме цим зумовлений всебічний інтерес науковців 
до технології виробництва, переробки, якісних показників та 
інших характеристик бджолиного обніжжя. Дотепер 
досліджено процес заготівлі бджолами бджолинного обніжжя, 
розроблені технології її одержання, встановлено елементарний 
склад.  

Останнім часом особлива увага приділяється наявності в 
ліпідах жирних кислот – сімейства Омега–3, Омега–6, Омега–9, 
що входять до складу триацилгліцеролів. Назва цих кислот 
залежить від місця видалення подвійного зв'язку, починаючи з 
метильного кінця молекули. Ці жирні кислоти мають 
найбільшу біологічну цінність, без яких неможлива повноцінна 
регенерація клітин. Основними поліненасиченими кислотами 
сімейства Омега-3 є α – ліноленова кислота (С18:3), 
ейкозопентаенова кислота (С20:5), докозогексаенова кислота 
(С22:6); сімейства Омега – 6: лінолева (С18:2), гамма-
ліноленова (С18:3). Обидві ці групи жирних кислот є 
незамінними, тобто, вони не синтезуються в організмі і 
обов'язково повинні надходити ззовні.  

До сімейства Омега – 9 відносять олеїнову кислоту 
(С18:1); арахінову кислоту (С20:1); ерукову кислоту (С22:1); 
нервонову кислоту (С24:1). Омега-9 група ненасичених 
жирних кислот вивчена менше ніж попередні, але у природі 
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такі жирні кислоти поширені дуже широко. Засвоюються 
жирні кислоти Омега-9 легше, ніж Омега-6 і 3, хоча останні 
вважаються більш важливими. «Батьківською» кислотою 
сімейства Омега-3 є α - ліноленова кислота, Омега-6 – 
лінолева, Омега-9 – олеїнова кислоти [1].  

Дослідження якості бджолиного обніжжя необхідне з 
таких міркувань: є значні зональні і сезонні відмінності у 
видовому складі, кількості і якості обніжжя. Реалізація 
спадкових можливостей бджолиної сім'ї залежить від 
харчування: бджоли різних порід неоднаково реагують на 
сформовані кормові запаси і в силу цього не рівноцінно 
використовують їх для вирощування розплоду, збільшення 
сили сім'ї, а також накопичення меду. Тому знання про 
ресурси бджолиного обніжжя і зміни його якості на протязі 
року для кожного регіону необхідні [2-4]. Оскільки протягом 
сезону бджоли приносять бджолине обніжжя, з різних рослин, 
природно, що вміст речовин в цьому кормі різний  
[5-7]. Все це спричинює необхідність подальшого вивчення 
жирних кислот.  

Метою роботи було дослідити якість бджолиного 
обніжжя  за жирнокислотними показники у період цвітіння 
різних пилконосів з квітня по серпень протягом трьох років, 
та встановити середню норму потреб олеїнової, лінолевої та 
ліноленової жирних кислот для бджолородин Лісостепу 
України.  

Матеріали і методи дослідження. Для виконання 
поставленого завдання, протягом пилконосного сезонутрьох 
років, відбирали зразки бджолиного обніжжя поліфлорного 
пилу на приватній пасіці Маісєєнко В. М. в Харківській 
області, яка є типовою частиною Лісостепу України з 
рослинністю і посівами кормових і технічних 
сільськогосподарських культур. Бджолине обніжжя відбирали 
щодня с 5 до 0 години, крім днів коли була негода. Зібране 
поліфлорне обніжжя відразу сушили при температурі 40 ° С і 
потім зберігали при температурі від 0-6°C до проведення 
аналізу [3]. Зібраний експериментальний матеріал був 
подрібнений на млинку марки «Циклон» до 0,1мм. 
Екстрагування ліпідів проводили сумішшю хлороформ 
метанол–соляна кислота з подальшим митилюванням 
метилатом натрію.  

Для ідентифікації метилових ефірів жирних кислот 
використовували газорідинний хроматограф "Chrom–5", з 
наступними умовами роботи: температура детектора – 260°С, 
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температура інжектора - 250°С, початкова температура 
колонки – 170°С протягом 5 хвилин, кінцева температура 
колонки – 210 ° С протягом 30 хв. Газ-носій– азот (швидкість 
потоку 2 мл / хв). Колонку заповнювали полярною рідкою 
фазою (етіленглікольсукцінатом). Розрахунок і ідентифікацію 
досліджуваних жирних кислот проводили за виведеною 
формулою Рівіса Й. Ф. [8, 9]. Дослідження проводили в 
Випробувальному центрі Інституту тваринництва НААН 
України, акредитованому згідно ДСТУ / ISO/IEC 17025:2006. 
Отримані результати були перераховані на абсолютно суху 
речовину та статистично оброблені [8].  

Було розглянуто змінення лінолевої, ліноленової, олеїнової 
незамінних жирних кислот окремо та побудовано для них  
поліноміальну лінію тренда (апроксимації і згладжування), яка 
дала змогу корегувати концентрації жирних кислот для 
нормального розвитку бджолородин в Східному регіоні 
України навесні та влітку. З отриманих даних динаміка 
змінення концентрацій лінолевої С18:2 кислоти в бджолиному 
обніжжі на протязі пилконосних сезонів трьох років 
змінювалась по різному. На весні 2008 рока бджолине 
обніжжя бджоли  збирали лише у третій декаді квітня. 
Мінімальна середня концентрація приходилась на третю 
декаду травня 0,68±0,19 мг/100мг, максимальна на першу 
декаду травня і становила 1,54±0,20 мг/100мг. Концентрації 
лінолевої кислоти у третій декаді квітня та другій декаді 
травня були практично на одному рівні і становили 1,26±0,26 
та 1,19±0,12 мг/100мг. У 2009 найвищу середню 
концентрацію лінолевої кислоти в обніжжі спостерігали у 
травні першої та другої декадах, яка становила 1,33±0,09; 
1,31±0,23 мг/100мг. У другій декаді квітня спостерігали 
найменшу середню концентрацію – 0,40±0,07 мг/100мг. 
Середня концентрація лінолевої кислоти у третій декаді квітня 
та травня була практично на одному рівні і складали 0,50±0,03 
мг/100мг та 0,45±0,06 мг/100мг. У квітні 2010 року бджолине 
обніжжя зовсім не забиралось у зв’язку з негодою. У першій та 
другій декадах травня концентрації лінолевої кислоти 
підвищувалась від мінімального значення 1,43±0,07 мг/100мг 
до самого найвищого 2,75±0,15 мг/100мг. У третій декаді 
травня середня концентрація  лінолевої кислоти знову 
зменшувалась і становила 1,79±0,32 мг/100мг.  

Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки,  було 
побудовано поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрацію 
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лінолевої кислоти для нормального розвитку бджолородин.  
Було виведено регресійне рівняння за допомогою, якого було 
можливо  розрахувати потрібні  концентрації лінолевої 
кислоти для годівлі бджіл навесні: y = - 0,1239x3 + 0,9014x2 - 
1,358x + 0,7087 при R² = 0,9989, де y – концентрація лінолевої 
кислоти мг/100мг, х– декади протягом сезону,  
R– величина достовірності (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динаміка коливання лінолевої кислоти в бджолиному 

обніжжі навесні 2008-2010рр. 
 
Влітку 2008 року середня концентрація лінолевої кислоти 

змінювалась хвилеподібно і максимального значення вона 
набирала у першій декаді липня та у першій і другій  декадах 
серпня і складала 1,01±0,06 мг/100мг; 1,09±0,20 мг/100мг та 
1,00±0,07 мг/100мг. Найменші значення середньої 
концентрації  лінолевої кислоти спостерігали в усі три декади 
червня місяця, вони  були практично на одному рівні і 
становили 0,49±0,05 мг/100мг 0,53±0,06 мг/100мг 
0,47±0,11мг/100мг. У червні місяці спостерігали з першої 
декади по третю поступове зменшення середньої концентрації 
лінолевої кислоти – 1,01±0,06мг/100мг; 0,69±0,03мг/100мг; 
0,64±0,14мг/100мг. Таку ж тенденцію спостерігали і з першої 
по третю декади серпня: 1,09±0,20 мг/100мг; 
1,00±0,07мг/100мг; 0,58±0,05 мг/100мг. У 2009 році  
мінімальна середня концентрація лінолевої кислоти  
припадала на першу декаду червня і становила 0,56±0,03 
мг/100мг. Максимальна  на третю декаду червня – 2,75±0,23 
мг/100мг. З третьої декади червня  по третю декаду липня 
відбувалося поступове зниження середньої концентрації 
лінолевої кислоти, яка спадала з 2,75±0,23 мг/100мг до 
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1,79±0,08 мг/100мг. У першій декаді серпня відбувалося 
несуттєве підвищення середньої концентрації, що становило  
1,95±0,09  мг/100мг. У другій декаді серпня вона 
зменшувалась до 1,70±0,51 мг/100мг і знов підвищувалась у 
третій декаді до 1,81±0,15мг/100мг. У 2010 році мінімальну 
середню концентрацію лінолевої кислоти спостерігали у 
першій декаді червня, яка становила 0,58±0,12мг/100мг, у 
другій декаді червня  вона різко підвищувалась до 1,61±0,18 
мг/100мг і далі набувала поступового зниження до третій 
декади липня, що становило 0,92±0,09 мг/100мг. У серпні 
місяці всі три декади середня концентрація лінолевої кислоти 
змінювалась не суттєво, коливалась в межах від 0,82±0,17м 
г/100мг до 1,02±0,04 мг/100мг.  

Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки,  було 
побудовано поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрації 
лінолевої кислоти для нормального розвитку бджолородин. 
Було виведено регресійне рівняння, за допомогою якого 
можливо було розрахувати  потрібні концентрації лінолевої 
кислоти для годівлі бджіл влітку (рис. 2): y = -0,0035x4 + 
0,081x3 - 0,6653x2 + 2,2119x - 1,0917 при R²= 0,9205, де y – 
концентрація лінолевої кислоти мг/100мг, х–декади протягом 
сезону, R– величина достовірності.  
 

 
Рис. 2. Динаміка коливання лінолевої кислоти в бджолиному 

обніжжі влітку 2008-2010рр. 
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Навесні 2008 рока бджолине обніжжя бджоли починали 
збирати лише у третій декаді квітня. Максимальна середня 
концентрація ліноленової кислоти приходилась на третю 
декаду квітня і становила 2,56±0,56 мг/100мг, потім середня 
концентрація поступово зменшувалась і набувала у третій 
декаді травня мінімального значення і становила 1,30±0,33 
мг/100мг. У 2009 найвищу середню концентрацію ліноленової 
кислоти в обніжжі спостерігали у травні першої та другої 
декадах, яка становила 3,10±0,09; 2,69±0,34 мг/100мг. У 
другій декаді квітня та третій декаді травня спостерігали 
найменшу середню концентрацію ліноленової кислот – 
1,24±0,11 мг/100мг та 1,20±0,12 мг/100мг. У квітні 2010 року 
бджолине обніжжя зовсім не забиралось у зв’язку з негодою. 
Його починали збирати с першої декади травня, на яку і 
припадала  максимальна середня концентрація ліноленової 
кислоти, що становила 4,14±0,32 мг/100мг. Далі середня 
концентрація поступово знижувалась до третьої декади 
травня і набувала мінімального значення– 2,1±0,18 мг/100мг.  

Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було 
побудовано поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрації 
ліноленової кислоти для нормального розвитку бджолородин.  
Було виведено регресійне рівняння за допомогою, якого 
можливо  було розрахувати потрібні  концентрації ліноленової 
кислоти для годівлі бджіл навесні: y = 0,2401x4 - 2,9758x3 + 
12,303x2 - 18,758x + 9,6033 при R² = 1,000, де y – 
концентрація ліноленової кислоти мг/100мг, х – декади 
протягом сезону, R– величина достовірності (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динаміка коливання ліноленової кислоти в 
бджолиному обніжжі навесні 2008-2010рр. 
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Влітку 2008 року середня концентрація ліноленової 
кислоти змінювалась хвилеподібно. Вона у червні місяці 
зменшувалась з першої по третю декаду з 1,73±0,24 мг/100мг 
до1,37±0,22 мг/100мг. Потім у першій декаді липня 
підвищувалась до 2,15±0,45 мг/100мг, що становило 
максимальну середню концентрацію ліноленової кислоти у 
літній період, і знов у другій декаді липня спадала до 
1,84±0,11мг/100мг, потім знов у третій декаді липня 
підвищувалась до 1,99±0,08 мг/100мг і знов протягом трьох 
декад серпня йшла на спад. У третій декаді вона набувала 
мінімального значення, що становило1,08±0,29 мг/100мг. Так 
же хвилеподібно змінювалась середня концентрація 
ліноленової кислоти і у 2009 році. З першої по третю декаду 
червня вона підвищувалась з 1,57±0,06 мг/100мг до 2,56±0,07 
мг/100мг, що набувало максимального значення у літній 
період, далі поступово спадала  до другої декади липня– 
2,08±0,02 мг/100мг, і знов поступово підвищувалась до другої 
декади серпня – 2,41±0,17 м г/100мг, а в третьої декаді 
серпня набувала мінімального значення, і становила1,82±0,08 
мг/100мг. У 2010 році середня концентрація ліноленової 
кислоти підвищувалась з першої по другу декаду червня з 
1,63±0,22мг/100мг до 2,12±0,07 мг/100мг, і у другій декаді 
червня набувало максимального значення у літній період. Далі 
у третій декаді червня вона знов спадала до 1,89±0,14 
мг/100мг і знов у першій декаді липня підвищувалась до 
1,96±0,29 мг/100мг. У другій і третій декадах липня середня 
концентрація ліноленової кислоти була на одному рівні і 
становила 1,72±0,25 мг/100мг та 1,75±0,09 мг/100мг. У третій 
декаді середня концентрація набувала мінімального значення 
за весь літній період і становила 1,10±0,12 мг/100мг. Далі 
середня концентрація поступово підвищувалась і у третій 
декаді серпня досягала 1,74±0,08 мг/100мг.  

Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки,  було 
побудовано поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрації 
ліноленової кислоти для нормального розвитку бджолородин.  
Було виведено регресійне рівняння за допомогою, якого 
можливо було розрахувати потрібні концентрації ліноленової 
кислоти для годівлі бджіл влітку (рис. 4): y = -0,0002x6 + 
0,0049x5 - 0,0479x4 + 0,2234x3 - 0,5494x2 + 0,8459x + 1,1667 
при R² = 0,8413, де y – концентрація ліноленової мг/100мг, х – 
декади протягом сезону, R – величина достовірності.  
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Рис. 4. Динаміка коливання ліноленової кислоти в 
бджолиному обніжжі влітку 2008-2010рр. 
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концентрація олеїнової кислоти приходилась на цю декаду і 
становила 0,39±0,09 мг/100мг, потім вона різко 
підвищувалась у першій декаді травня і становила 0,52±0,20 
мг/100мг. У другій і третій декадах травня середня 
концентрація змінювалась не суттєво і складала 0,48±0,01 
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підвищувалась з 0,34±0,06 мг/100мг до 0,55±0,03 мг/100мг і 
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була мінімальною і складала 0,63±0,09 мг/100мг. У другій 
декаді травня вона різко зростала і набирала максимального 
значення – 1,15±0,10 мг/100мг. Далі середня концентрація у 
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Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було 
побудовано поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрації 
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олеїнової кислоти для нормального розвитку бджолородин. 
Було виведено регресійне рівняння за допомогою, якого 
можливо було розрахувати потрібні концентрації олеїнової 
кислоти для годівлі бджіл навесні:y = -0,0358x3 + 0,2565x2 - 
0,3443x + 0,2327 при R² = 0,993, де y – концентрація олеїнової 
кислоти мг/100мг, х – декади протягом сезону, R – величина 
достовірності (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Динаміка коливання олеїнової кислоти в бджолиному 

обніжжі навесні 2008-2010рр. 
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концентрація олеїнової кислоти припадала на першу декаду 
червня – 0,25±0,03 мг/100мг, максимальна на третю декаду 
червня; третю декаду липня та першу декаду серпня – 
1,02±0,13 мг/100мг; 1,02±0,09 мг/100мг та 1,03±0,01 
мг/100мг. У 2010 році вона підвищувалась з першої по другу 
декаду червня з 0,36±0,04 мг/100мг до 0,83±0,12 мг/100мг, 
що набувало максимального значення у літній період. Далі 
середня концентрація поступово спадала до третьої декади 
липня, що становила 0,20±0,03 мг/100мг, у першій декаді 
серпня підвищувалась до 0,36±0,08 мг/100мг і знов спадала у 
другій декаді серпня до 0,20±0,03 мг/100мг, а у третій декаді 
знов підвищувалась до 0,40±0,06 мг/100мг.  

Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було 
побудовоно поліноміальну лінію тренда (апроксимації і 
згладжування), яка дала змогу корегувати концентрації 
олеїнової кислоти для нормального розвитку бджолородин. 
Було виведемо регресійне рівняння за допомогою, якого 
можливо було розрахувати потрібні концентрацї олеїнової 
кислоти для годівлі бджіл влітку (рис. 6): y = 0,0005x5 - 
0,0141x4 + 0,1588x3 - 0,814x2 + 1,8359x - 0,8778 при R² = 
0,9281, де y – концентрація ліноленової мг/100мг, х–декади 
протягом сезону, R – величина достовірності.  

 

 
Рис. 6. Динаміка коливання олеїнової кислоти в бджолиному 

обніжжі влітку 2008-2010рр. 
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збігається з інтенсивним приношенням пилку з високим 
рівнем амінокислот.  

Перспективою подальших досліджень є вивчення  
динаміки змінення концентрацій в бджолиному обніжжі 
незамінних (есенційних) жирних кислот таких як деканова, 
пальмітинова, стеаринова, лауринова.  
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35.  

 
И. Г. Калинина. Динамика изменения  концентраций 

жирнокислотного состава пчелиной обножки на протяжении 
пыльценосного сезона.  

 
Освещены основные закономерности связей, влияющих на 

производительность, развитие пчелиной семьи. Установлена динамика 
изменения концентраций жирних кислот в пчелиной обножке в 
зависимости от периода сбора. Изучены закономерности влияния 
жирнокислотного состава пыльцы на развитие пчелиных семей.   

Ключевые слова: пчелиная обножка, качество пчелиной обножки,  
незаменимые жирные кислоты, олеиновая кислота, линолевая кислота, 
линоленовая кислота, развитие пчелосемей.  
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I. Kalinina.Changes in the concentrations of fatty  acids of bee’s 

pollen during polliniferous season.  
 
The basic regularities connections that affect the productivity of bees 

developing. Established dynamics of the main fatty acids parameters pollen 
depending on the period of collection. The regularities of the influence of the  
fatty acids composition of pollen on the development of bee colonies.  

The material indicate that bees pollen has different dynamics of fatty 
acids, which is observed with seasonal variations and differences between 
years. Most fatty acids enriched bee pollen was at when the late spring and 
early summer. Analyzing the quality of pollen brought by bees, it should be 
noted that the period of most intensive growth of bee colonies coincides with 
intensive offering of pollen with high levels of fatty acids.  

Key words: bee’s pollen, quality bee’s pollen, fatty acids indicators, 
essential fatty acids, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, development of 
bee’s colonies.  
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