
Za ten stan rzeczy odpowiedzial-
nych jest kilka przyczyn, a  jedną 
z  nich są choroby pszczół, między 
innymi: warroza, powodowana 
przez roztocza Varroa destructor, czy 
też nosemoza powodowana przez 
mikroskopijne grzyby Nosema apisi  
i Nosema cerenae. Rozwój jednej 
choroby, prowadzi do osłabienia 
organizmu pszczoły i ułatwia infek-
cję innym patogenom. Nosemoza 
jest najbardziej rozpowszechnioną 
chorobą pszczół. Atakuje ona ko-
mórki nabłonka jelita środkowego 
skutkiem czego jest niedożywienie  
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i  osłabienie pszczół, co w  konse-
kwencji zwiększa ich podatność 
na działanie innych patogenów. 
Dotychczas w  leczeniu nosemozy 
u  pszczół, stosowano antybiotyki 
na bazie fumagiliny. Substancja ta 
jest jednak toksyczna dla pszczół 
i  zwiększa ich śmiertelność, a  u  lu-
dzi może wywoływać neutropenię 
i  trombocytopenię. Z  tych powo-
dów, od kilku lat w Unii Europejskiej 
obowiązuje całkowity zakaz jej sto-
sowania. Dotychczas na rynku nie 
był dostępny żaden preparat sku-
teczny w walce z nosemozą. 

Ginięcie pszczół na całym  
świecie jest problemem  
zarówno z ekonomicznego, jak 
i ekologicznego punktu widzenia. 
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Opracowany przez zespół naukow-
ców z Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w  Lublinie, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
preparat roślinny testowano przez 
5 lat w  laboratorium i  w  ciągu 3 lat 
w pasiekach. 

Przeprowadzone badania potwier-
dziły wysoką skuteczność stoso-
wania preparatu w  zwalczaniu za-
każeń pszczół miodnych grzybami 
Nosema spp. oraz jego wpływ  na 
pobudzenie odporności pszczół, 
wyrażonej wzrostem aktywności 
oksydazy fenolowej. Wzrost aktyw-
ności oksydazy po podaniu prepa-
ratu świadczy o  aktywacji układu 
immunologicznego, dzięki czemu 
owady łatwiej zwalczają zakażenie 
patogenami. Preparat jest bezpiecz-
ny zarówno dla ludzi, jak i owadów 
oraz wykazuje wysoką skuteczność 
terapeutyczną. 

Zalety preparatu:
• skład oparty wyłącznie na naturalnych substancjach 

pochodzenia roślinnego,

• wysoka skuteczność zwalczania zakażeń pszczół 
miodnych grzybami Nosema spp.,

• wzmacnianie odporności pszczół, wyrażone wzro-
stem poziomu oksydazy fenolowej (enzymu biorą-
cego udział w odpowiedzi immunologicznej),

• brak działań niepożądanych.
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