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Pagrindiniai kultūriniai augalai*

Rapsai (vasariniai ir žieminai)

Grikiai

Garstyčios (rudosios ir baltosios, aliejiniai ridikai)

Kmynai

Pupos, sojos

Kiti žoliniai augalai (Dobilai, Esparcetai, Barkunai, 
Liucernos

Kultūrinės avietės ir juodieji serbentai, sodai

Prieskoniniai augalai ir vaistažolės



Medingujų augalų sąlyginis skirstymas

➢Pavasarį žydintys augalai ir sudarantys
pavasarinį medunešį*

➢Vasarą žydintys augalai , sudarantys vasarinį
medunešį*

❑Daug nektaro išskiriantys augalai ir palankūs
bitėms (nektarinių struktūra, sekrecija, 
atraktyvumas)*

❑Mažiau palankūs augalai (pupiniai su ilgais
vamzdeliais bei savita nektarinių struktūra)*



Nektaro potencialas pagal J. Straigį 
1980 m. Lietuvoje



Pagrindiniai augalai Lietuvoje

• Pavasarį žydintys kultūriniai augalai:

➢Kmynai, žieminai rapsai, vaismedžiai ir
vaiskrūmiai, kultūrinės avietės. 
Sudaro 80 proc. nektaro potencialo

Vasarą žydintys augalai:

➢Pupos, vasariniai rapsai, grikiai, dobilai, 
garstyčios, barkūnai, liucernos, sojos



Pavasarį žydintys augalai



Žieminis rapsas, augalas

• Idealiai tinka bitėms pavasarį
• Ypač traukia bites dėl spalvos ir

kvapo
• Didelis nektaringumas
• Mažai įtakoja meteorologiniai

faktoriai
• Nėra žinoma nenektaringų

veislių
• Bitės rapsų derlių didina 20%



Kmynai, žiedynai, Lietuvoje 5700 ha



Faktai apie kmynus

• Žydi nuo gegužės vidurio iki birželio vidurio

• Augalas žydi apie 1 mėn., o žiedynas 5-7 d.

• 10 žiedelių išskiria nektaro apie 0,51-2,92 µl.

• Nektaringumas 62.4-160 kg/ha

• Labiausiai produkuoja nektarą 4-12 dienomis
nuo žydėjimo pradžios

• Cukringumas labai aukštas – 70 proc.

• Fruktozė 60-70%, gliukozė 30%, cukrus 3-13%



Sodai ir vaiskrūmiai

• Jų Lietuvoje auga apie 10000  ha
• Daugelis iš jų nektaringumas tik 1-40 kg/ha
• Dažnai nušąla ir nukenčia pavasarį
• Praktinė nauda bitems nėra ypač didelė
• Naudingiausia kultūra avietės



Vasarą žydintys augalai

• Grikiai

• Vasariniai rapsai

• Pupos

• Soja

• Liucerna, dobilai, Esparcetai, Barkūnai

• Garstyčios, aliejiniai ridikai

• Vaistažolės



Pagrindinės vasarą žydinčios kultūros



Faktai apie grikius

• Turi atviras nektarines, todėl greitai iki 12 val. 
Nektaro nebelieka

• Kadangi nenaudojama chemija, renkant
nektarą vyksta didžiulė konkurenciją su
laukinėmis bitėmis, kamanėmis, žiedmusėmis

• Pagal auginamą plotą ir derlių, Lietuva užima
10 vietą Pasaulyje

• Medaus potencialas yra iki 1000 t/metus



Pašarinės pupos



Faktai apie pupas

• Lietuvoje per 10 metų auginamas plotas
padidėjo 20 kartų

• Ant augalo mažai žiedų, bet neįnoringas
meteorologiniams faktoriams

• Nektaro 1 žiedas išskiria 1,10 – 1,2 µl, kurio
cukringumas 35-42%. 

• Cukrų sudėtis: Sacharozė 56%, Fruktozė 30%, 
Gliukozė 14 %



Faktai apie pupas

• Žiedų vamzdeliai ilgi ir nepalankūs, todėl
geriausiai nektarą paima Kaukazo bitės. 

• Prakanda vamzdelių šonus kamanės.

• Bitės iš neprakastų paima tik 50 % nektaro, 
kitas lieka žiede, nes nepasiekia.

• 1 ha išskiria apie 30 kg nektaro. Atsižvelgiant į 
nepalankias aplinkybes, 1 bičių šeimai reikia
skirti apie 5 ha pupų plantacijos

• Saugoti bites nuo insekticidų. 



Sojos



Faktai apie sojas

• Lietuvoje po truputį plintanti kultūra

• Vabzdžių apdulkinimas įtakoja 10 proc.

• Žiedelis žydi tik 1 d. išskiria nektaro 0,10 µl.

• Nektaras išskiriamas 9:00 – 12:00 val.

• Cukringumas 30 – 80 proc, 1 ha – 150 kg nekt.

• Temperatūros efektas minimalus, bet žemiau
20 °C nektaro neprodukuoja

• Fruktozės: Gliukozės: Sacharozės 1,2:1,0:1,5



Faktoriai įtakojantys bičių darbštumą ir
prisitaikymas

• Orų sąlygos ir klimatinė-geografinė padėtis

• Drėgmė ore ir dirvožemyje

• Dirvožemio struktūra ir derlingumas

• Bičių rasė ir pačių bičių darbštumas

• Bičių šeimos stiprumas ir perų kiekis

• Avilių išdėstymas

• Augalai ir bičių ganyklos

Ką galime įtakoti?



Oro sąlygos ir klimatinė padėtis

• Žiedadulkių ir nektaro gausa aplinkoje

• Orų permainingumas

• Atšalimai

• Saulės energija

➢Saulės radiacija teigiamai veikia žolinius
augalus

➢Krūmus ir medžius mažiau veikia

• Oro temperatūra 18 – 30 °C



Drėgmė

• Daugiau įtakoja dirvožemio drėgmė,

• Mažiau įtakos turi santykinis oro drėgnumas, 
tai daugiau priklauso nuo žiedo sandaros

• Padidėjus oro drėgnumui, atsiskiedžia
nektaras ir augalai tada neišskiria į žiedą
vandens, bet sekretuoja cukrų, didėja cukraus
koncentracija



Dirvožemio struktūra

• Lengvos granuliometrinės sudėties
(priesmėliai) dirvožemiai greičiau įšyla, bet ir
greičiau praranda drėgmę

• Sunkūs dirvožemiai (molis) lėtai įšyla, ilgai
laiko drėgmę. Ypač blogai kalvotas reljefas

• Labai svarbus Kalis dirvožemyje

• Geriausi dirvožemiai turintys humusingą –
dulkišką paviršių. 

• Derlingumas daro vidutinę įtaką



Dirvožemio derligumas



Bičių darbštums

• Priklauso ar pačios bitės nėra “tinginės”

• Nuo bičių ilgaamžiškumo

• Nuo šeimos stiprumo

• Kad bitės neišspiestų

• Bičių sveikatingumas



Bičių mityba

• Niekam nekyla klausimas apie visavertiškos 
mitybos užtikrinimą naminiams gyvūnams.

• Tačiau bitės irgi domestifikuotas gyvūnas, 
kuriam reikalinga žmogaus priežiūra ir 
rūpestis. Todėl turima pasirūpinti ir visaverte 
bičių mityba. 

• Tam reikalingos bazinės žinios apie mitybos 
fiziologiją ir įpatumus



Bičių mityba. Įvadas

• Bičių mitybos klausimais daug tyrinėjama 
buvo 1950 – 1980 metais. Vėliau iki 2005 m 
buvo primiršta ir praktiškai netyrinėta. Matyt 
daugumą tyrimų mokslas sukoncentravo 
Varroa destructor tyrimams ir gydymui tirti.

• Po 2000 m JAV ypač pradėjo plisti migdolų 
plantacijos Kalifornijoje. Jų dydis siekia virš 
300 000 ha ir apdulkinimui reikia apie 1.5 mlj. 
Bičių šeimų. Tai sudaro 60 proc JAV avilių.



Migdolų plantacijos JAV



Bičių maisto komponentai

1. Makro komponentai:

Angliavandeniai,

Baltymai

Riebalai

2. Mikrokomponentai:

Mikroelementai, vitaminai, antioksidacinės 
medžiagos, vanduo.

Be to šių komponentų sudedamosios dalys t.b. 
Teisingame santykyje



Angliavandeniai

• Tai energijos šaltinis bitėms ir kitiems 
gyvūnams. Todėl galiausiai beveik visi 
angliavandeniai paverčiami į gliukozę, bet čia 
turima omenyje bičių limfoje. Ši glikolizės 
metu ląstelėse verčiama iki pirovynuogių 
rūgšties ir pateikiama į mitochondrijas (vidines 
ląstelių struktūras oksidacijos procesui Krebso 
ciklo metu.



Lastelės struktūra ir energijos 
atpalaidavimas



Angliavandeniai, poreikis

• Be energijos funkcijos gliukozė g. b verčiama į 
riebalus. Tas pats galioja ir žmogui, valgančiam 
medų

• Normaliomis sąlygomis bičių darbininkei reikia
4-11 mg/parą sauso cukraus. Tai atitinka apie 22 
µl 50 proc cukringumo sirupo ar nektaro arba tiek
pat kiek vidutiniškai bitė parneša nektaro per 1 
kartą. 

• 50 000 bičių reikia apie 1 L 1:1 sirupo arba 1.5 – 2 
L nektaro/parą neskaitant perų mitybos



Angliavandenių poreikis

• Šeimai kuri neaugina perų žiemos metu reikia 
apie 1,5 – 1.8 kg/mėn, o auginančiai perus 
dvigubai daugiau

• Viena bitė savo kūne turi tik 0,47 mg atsargų, 
kurias gali panaudoti energijai gaminti. 
Vadinasi be angliavandenių ji neišgyvena. 

• Atliekant eksperimentus narveliuose
nustatyta, kad maitindamasi cukrumi bitės 
išgyvena 56 d, Medumi 31, fruktoze 38 d.



Angliavandenių poreikis

• Stipriai šeimai nuo rudeninio maitinimo kai 
sustoja perų auginimas iki kol prasideda 
naujojo sezono nektaro gausi produkcija 
(pavasarinio medunešio) 22 – 25 kg.

• Vasaros laikotarpiui 43 kg

• Per metus įskaitant vaško gamybą reikia 70  kg 
ir daugiau



Energijos suvartojims bičių šeimoje 
priklausomai nuo aplinkos 

temperatūros
Paskaičiuota, kad b.š. Pagaminti 5 w energijos
reikia 6 kg maisto



Angliavandeniai. Lervų mityba

• Per 1-3 dieną lervų maiste būna 18 proc.

• Vėliau A padidėja iki 45 proc.

• Iš viso 1 bičių lervos poreikis 60 mg Angl. Iki
pilno išsivystymo.

• Trukstant Angl. Sustoja perų auginimas bet 
kuriuo metų laiku, taip pat išemus medų. 



Nektaro perdirbimas

• Nektare dažnai vyrauja sacharozė, fruktozė ir 
gliukozė. Meduje esantys fermentas invertazė 
skaldo sacharozę ir kitus di,tri –sacharidus, o 
fermentas GL. Okdidazė parūgština medų 
gliukono laktonu iki ph apie 4.0-4.3.

• Bitė gurklyje atneša nektaro 25 – 40 mg
• Lipčiuje yra sudėtingesniųjų angliavandenių: 

erlozės, melezitozės. Lipčius iš esmės augalų 
sultys, augalo maisto medžiagos, kurios 
pašalinamos į aplinką nes amarams reikia 
baltymų



Nektaro perdirbimas. Toksiškumas

• Lipčius perdirbamas iki medaus turi kaip žinia 
daug nevirškinamų angliavandenių bei mineralų 
(pelenų). Didelis K kiekis ir mažas Na sąlygoja 
bičių paralyžių, taip pat disinterija pasireiškia

• HMF – toksiškas junginys, atsirandantis kur daug 
fruktozės ir žemas rūgštingumas. Saugi riba 30 
mg/kg, todėl reikia atsakingai rinktis maistą.

• Skraidančios medaus rinkėjos (bet ne žieminės) 
naudodamos diastazę gali suskaldyti nektare ir 
žiedadulkėse esančius krakmolo darinius



Toksiški angliavandeniai

• Manozė, galaktozė, arabinozė, ksylozė, melibiozė, 
rafinozė, stachyozė, laktozė. Šie angliavandeniai 
gali būti žiedadulkėse, pieno miltuose (laktozė) ir 
sojoje (rafinozė) iki 40 proc, kitose sėklose. 
Trumpina bičių ilgaamžiškumą

• Kai daug nektaro gamtoje, žiedadulkės pasidaro 
nebetoksiškos, arba kai toksiškų angliavandenių 
kiekis sudaro iki 4 proc viso angl. kiekio
praskiedus cukraus sirupu.

• Krakmolo dariniai (jei blogai paruoštas sirupas iš 
krakmolo) sukelia dizinterija bičių žarnyne (m/o)



Angliavandenių preferencija ir 
utilizacija, maitinimas

• Jei vasarą paliekama medaus atsarga ar
papildomas maitinimas Kandi ar sirupu, reikia 
prisiminti – bičių poreikis apie 500 gr/parą.

• Mitybinę vertę turi tik saldūs angliavandeniai
• Dirbtiniuose žieduose pateikus sirupus labiausiai 

mėgstama sacharozė >gliukozė >fruktozė 
>maltozė. Sacharozė dvigubai atraktyvesnė už 
kitus angliavandenius (fruktozė, gliukozė, 
maltozė)

• Krakmolą gali suvartoti tik „atviroje“ formoje
• Po 2 sav. Bitės maitinasi daugiausiai angliavand.



Cukrus

• Kadangi cukrus yra atraktyviausias iš visų 
angliavandenių, su šiuo sirupu geriausiai 
stimuliuoti šeimas, kurios augina motinas.

• Taip pat naudoti cukrų geriau, o ne invertuotą 
sirupą stimuliujant šeimas rudenį. Jei 
naudojama mišiniai sirupo, jie mažiau 
atraktyvūs, todėl visgi juose gerai būtų kad 
dominuotų cukrus.



Sirupo bei kandi rūgštinimas

• Jei ruošiama Kandi:
3 kg pudros : 1 kg sirupo (0.75 L) arba medaus
Sirupas g b daromas taip: 2 kg fruktozės (arba
cukrus) + 1L vandens + 5 g 80 proc konc pieno
rūgšties. Kandi rūgštingumas g b nustatomas ją 
ištirpinus distiliuotame vandenyje. Fruktozė 
parduodama UAB Alvas.
• Jei daromas sirupas, rūgštinama iki ph 4.5 – 5.0 

naudojant gliukono rūgštį arba pieno rūgštį. 
Neužrūkštinti žemiau pH 4.2. Kitų rugščių 
nenaudoti! Pavojinga bitėms



Rūgštinimo priemonės

• Rugštys (pieno ir gliukono) parduodamos UAB 
Brentag Lietuva, UAB Eksparas ir kt

• Ph nustatomas juostelėmis, kurios 
parduodamos reagentų parduotuvėse 
(Labochema, Avsista, Grida, Bioeksma ir kt)



Riebalai

• Riebalai yra svarbūs bitėms, bet vis gi mažiau 
svarbūs nei angliavandeniai ar baltymai.

• Dalį riebalų bitės gali susintezuoti iš 
angliavandenių, kita dalis gaunama iš 
žiedadulkių. 

• Yra nustatyta, kad ne visi reikalingi riebalai yra 
visose žiedadulkėse, pvz cholesterolis.

• Kai kurie žiedadulkių riebalai turi išskirtinai 
atraktyvinią reikšmę bičių maistui



Lipidai, riebalai

• Nustatyta, kad lervoms maitinant nuriebalintą 
pienelį  lervos pačios gali pagaminti identiškus 
riebalus. Bet vis dėlto galinėje vystymosi stadijoje 
sutrinka gyvos bitės išsiritimas

• Žiedadulkėse randama vid 5 proc riebalų (0.8 –
18.9), sterolių iki 0,5 proc

• Nustatyta, kad bičių maisto racione būna 2 – 4 
proc riebalų.

• Riebalai yra „pirmtakas“ įvairiems feromonams, 
hormonams bei liaukoms. Taip pat jie gali būti 
susijungę su baltymais, yra sandėliavimo funkcija



Riebalai

• Riebalai ir jų sąstatas bičių kūne 
metabolizuojami (sukuriami) perų stadijoje

• Bitės iš augalinių riebalų – fitosterolių 
metabolizuoja į jai reikalingus gyvulinės kilmės 
riebalus.

• Tačiau ne visus riebalus reikalingus bičių 
vystymuisi jos sintezuoja. Iš sterolių jos 
nesintezuoja cholesterolio ir 
24methylencholesterolio



Steroliai, kurie būtini?

• Kitus sterolius bitės geba susintezuoti

• Cholesterolio bitės organizme praktiškai mažai 
randama, tačiau jis ypatingai svarbus perų 
vystymuisi, nes iš jo metabolizuojami kiti riebalai, 
hormonai, feromonai. Poreikis 0.01 – 0.1 %

• Jo turbūt daugiausiai kiaušinio trynyje 220 mg 
arba 13 mg/g. 1 kg kiaušinių masės (16 kiauš) 
3,66g; 1 kg kiaušinių miltelių 16,5 g. Gryną 
cholesterolį gamina Kinija. 



Steroliai būtini vystymuisi

• Kitas ypač svarbus 24 – methylencholesterolis

• Jo yra apie 50 proc visų randamų sterolių bičių 
lėliukės stadijoje

• Deja nepavyko rasti kokiuose produktuose jis 
yra

• Bitės jo nesintezuoja, o gauna tik iš 
žiedadulkių. Šio sterolio yra migdolų 
žiedadulkėse 90 proc, Kiaulpienių 36 proc, 
kukurūzų 15 proc.



Riebalai. Sterolių reikšmė (0.1 proc)
baltyminiame maiste



Steroliai

• Moksliškai įrodyta, jei maiste trūksta cholesterolio ir 
24-methylencholesterolio, suaugusios bitės maitintojos 
pastarąjį komponentą per pienelį sumaitina perams iš  
atsargų savo kūne. Dėl to jos nusialina netekdamos 
riebalų atsargų organizme.

• Nustatyta, kad vėliau dietoje esant riebalų, jos 
nesugeba atstatyti riebalų organizme. Riebalų 
virškinimas prasideda 3 –ią d, max 8 d, vėliau mažėja 
pajėgumas. Rinkėjos mažiausiai geba virškinti riebalus.

• Normaliomis sąlygomis nektaro rinkėjų organizme 
sumažėja riebalų. Riebalai saugomi pilvelyje



Poli- Nesočiosios riebalų rūgštys

• Svarbiausios Linoleno ir α-linoleno r. rūgštys.

• Šios rūgštys yra rapsų aliejuje 10 proc ir ypač 
daug linų sėmenų aliejuje 59 proc.

• Geriausi rezultatai gaunami esant 4 proc α-
linoleno r. Kadangi reikalingi ir kiti aliejai, o 
sėmenų aliejus brangus, reiktų jo įmaišyti 1:1 
su rapsų arba sojų aliejumi. Bendras riebalų 
kiekis (su kiaušinių riebal) negali viršyti 5 %



Alfa linoleno rūgšties įtaka bičių svoriui



Steroliai ir riebalai žiedadulkėse

• Nustayta, kad 24 methylencholesterolio
turinčios žiedadulkės labiau traukia bites nei 
tos, kurios jo turi mažai ar visai neturi

• Bandymais įrodyta, kad acetonu ar eteriu 
ištraukus riebalus iš žiedadulkių, tokios 
žiedadulkės nedomina bičių. O jei tuos 
riebalus užlašinama ant nemaistingos 
celiuliozės miltelių, ją neša ir bando naudoti.



Riebalinai aktraktantai

• Bitės noriai renka rapsų žiedadulkes, nes riebalų 
jose 6 – 20 proc

• Pasirodo bitės ypač gerai renka tas žiedadulkes, 
kur daugiausiai riebalų. Net jei jos daug mažiau 
maistingos baltymų ir kt. medžiagų atžvilgiu

• Nustatyta riebalinės kilmės šie atraktantai: 
medaus dirbtinio kvapo aliejus, citrinžolės, 
melisos, pankolių, anyžių eteriniai aliejai traukia 
bites, todėl gali būti panaudoti dedant į bičių 
maistą kaip priedas.



Baltymai, sandara



Baltymų reikšmė

• Statybinė

• Transportinė

• Apsauginė (antioksidacinė, priešmikrob, 
priešsenėjimą ir pan)

• Mitybinė

• Reikalingi ir būtini organų vystymuisi

• Fermentinė ir metabolinė (skaldo ir sintezuoja)

• Įeina į paveldimąją medž (DNR) ir baltymų sint



Baltymus sudaro

• Aminorūgštys jų 20 (baltymų pagrindas)

Baltymų kompleksinės medžiagos:

• Mineralai (bitėms ypač svarbus Zn)

• Angliavandeniai

• Riebalai

• Vitaminai (kai kurie)



Būtinos amino r. Bičių maiste ir jų 
minimalus kiekis proc.



Baltymų šaltinis

• Bitės B gauna tik iš žiedadulkių. Jų šeima 
surenka 10 -26 kg/metus.

• Žiedadulkių poreikis 13,4 – 17,8 kg/š/metus,

Avilyje maži rezervai lyginant su medumi

• Papildomas maitinimas pavasarį arba vėlai 
vasarą

• Bitė atneša apie 8 mg žiedadulkių

Žiedadulkėse baltymų 2,5 – 61 %



Žiedadulkės baltymų šaltinis

• Žiedadulkės turi turėti subalansuotą AR santykį 

• Geros žiedadulkės skaitomos tos, kurios turi virš 
20 % baltymų (rapsų, obelų, kukurūzų, blindžių, 
dobilų)

Pušų, alksnių prastos, nes turi tik 7 proc baltymo, o 
kiaulpienių nesubalansuotas AR santykis.

Žiedadulkės džiovintos jau po metų praranda vertę 
todėl geriausiai jas šaldyti.



Baltymai ir bitės

• Baltymai turi stimuliujamąjį poveikį. Jei trūksta 
baltymų arba žiedadulkės nekokybiškos perų 
auginimas sustoja, darbininkės trumpiau 
gyvena, mažėja atsparumas ligoms.

• Bičių lervai išauginti reikia 25 – 37,5 mg 
baltymo arba 125 – 187 mg žiedadulkių arba 1 
akutės bičių duonos kuri vertingesnė už žiedad



Suaugusių bičių mityba

• Po išsiritimo po 2 val pradeda maitintis 
žiedadulkėmis. Po 12 val – puse ir daugiau
bičių, o dauguma jų po 42-52 val. Maksimalus
maitinimasis 5 parą. Žandais sutrina duoną ir 
žiedadulkes. Pradeda kūne kauptis baltymai, 
vystytis liaukos ir kt organai. Nuo to priklauso 
tolesnis ilgaamžiškumas, t. y kiek sukaups 
baltymo. 8-10 d. maitinimasis Ž mažėja, kol 14 
d sustoja. Nuo to laiko baltymo kiekis bitėje 
nedidėja. Suvartoja 3,4 – 4,3 g Ž/d



Suaugusių bičių mityba

• Per 5 d galvoje B kiekis padidėja 93 proc, pilvelyje
76, krūtinėje 37 proc

• Nesant baltymų ir bitėms pradėjus auginti perus, 
baltymai pimiausia imami iš pilvelio ir baltymų 
kiekis galiausiai sumažėja mažiau negu jaunai 
išsiritusių.  Jeigu buvo baltymų badas ir aplinkoje 
staiga atsiranda baltymų, tokios bitės išaugina 
normalius palikuonis.

• Nesant pakankamai baltymų, jaunų bičių masė ir 
baltymas nedidėja



Suaugusių bičių mityba

• Hemolimfoje labiausiai baltymo pikas padidėja 
per 7 d ir pasiekia 6 – 27 µg/µL. 

• Vasaros pabaigoje baltymų kiekis
žiemojančiose bitėse žymiai padidėja iki 80 
µg/µL

• Bičių organizme 66-74 % sausosios m sudaro
baltymai

• Nuo 14 d vasarinėse bitėse baltymų mažėja, 
nes jie naudojami fermentams gaminti ir kt.



Motinų mityba

• Laisvųjų AR jose randama 2.5 karto daugiau
nei kai maksimaliai būna bitėse, tai rodo didelį 
metabolizmą.

• Motinos maitinamos pieneliu kuriame yra 67 
% vandens, 13 % baltymų, 12 % angliav, 4 % 
riebalų, 1,1 % pelenų. Žiemą tik medumi.

• Didžiausias kiekis sausos medžiagos krūtinėje 
(47 %) ir baltymo kiekis 2 metų amžiaus



Tranų mityba

• Tranai 1-8 d maitinami bičių liaukųsekreto-Ž-
medaus mišiniu.

• 12 -26 d tranai patys pasiima medų iš akutės.

• Po išsiritimo tranuose iki 9 d Baltymų 
padaugėja iki 50 proc, o piką pasiekia 14 d.

• Kaip žinia tokio amžiaus tampa lytiškai 
subrendę



Lervų mityba

• Bičių lervų  svoris jas uždengiant būna apie 
160 mg, svoris nuo kiaušinio padidėja 1000 
kart. 5 d lervos nesituština, kad neprirytų savo 
fekalijų. Jos burna su žarna kai susijungia, po 
paskutinio nėrimosi, pasituština, bet daugiau 
nebesimaitina ir pina kokoną. Tuomet po 3 d 
tampa lėliuke.

• Motinos lerva sveria 300-322 mg

• Bitės maitinamos 143 , motinos 1600



Lervų mityba

• Bičių lervas maitina 11-13 d amžiaus, o motinos
lervas 10 – 19 d bitės, nes reikalingas pienelio
mišinys iš skirtingos cheminės sudėties.

• Motinoms sumaitinama apie 1,5 g maisto

• Nustatyta, kad bičių lervos gauna tik 5-10 proc 
baltymo tiesiai iš žiedadulkių. Likęs baltymas yra 
išskirtas bičių perdirbus Ž arba naudojant savo 
kūno baltymų atsargas.

• Tranų L gauna daugiau Ž nei darbininkės 



Lervų mityba

• Tranu lervos pabaigoje sveria 384 mg

• Nustatyta, kad pilnaverčiai tranai užauga 
maitindamiesi bičių lervų maistu.

• Nustatyta, kad trūkstant baltymų ir imant juos iš 
bičių, lervos gauna tik 18mg balt, kai normaliai
26- 40 mg. Trūkstant šeimoje B, bitės perdirba 
jaunas lervas į B ir peni vyresnes lervas

• 2 metų Ž praranda liziną ir argininą (AR) todėl 
lervos nesivysto



Baltymų trūkumo pasekmės

• Trūkstant baltymų, priklausomai nuo rasės 
bitės stabdo perų auginimą, tačiau jei 
nesustabdo, tada užauginamos „nusilpusios“

• Pablogėja išsiritusių bičių kokybė, sutrumpėja 
ilgaamžiškumas, sausųjų m ir baltymų kiekis

• Morfometriškai sparnai, svoris ir kūnas 
mažesnis, kiaušidės mažiau išsivystę



Vitaminai

• Vandenyje tirpūs randami žiedadulkėse (B 
grupės(piridoksinai), B -7,8 ,12, cholinas, vit C)

• Askorbo rūgštį jos gali pačios sintezuoti todėl nėra 
būtina

• B grup. vitaminai ypač svarbūs, jie t b pateikiami 
kartu su cholesteroliu. Pirydoksino reikia  5,4 µg 1 
lervai.

• Riebaluose tirpūs A, D, E, K tik šiek tiek pagerina 
perų auginimą, nėra ypač būtini. Vit A atsakingas 
už regą. Nustatyta, kad šių vit miksas veikia 
stimuliuojamai



Mineralai

• Mineralai (pelenai) turėtų nevišyti 0,5 – 1, o 
proc sausos m kiekio.

• Žiedadulkėse randama 2,5 – 6,5 proc pelenų

• Ypač svarbus Zn, įeinantis į Vitelogeniną (30-
50 mg/kg)

• Kad pelenai reikalingi – įrodyta.

• K -1g/kg, Ca 0,5 g/kg, Mg 0,3 g/kg. Na, Zn, 
Mn, Fe, Cu po 50 mg/kg



Mineralai ir vitaminai

• Mineralus (Zn, Mn, Cu ) geriausiai naudoti
chelato pavidalu (sujungta su AR) –
“Antisomaplex”

• Kitus mineralus ir vitaminus patogiausia
įmaišant 1,5 proc premikso TWILMIJ B.V.

Jų galima nusipirkti UAB Litamilk

• JAV gaminami specialūs atraktantai, premiksai 
ir mineralai bitėms



Kiti komponentai

• Yra nurodoma, kad dedama į pašarą bitėms 
probiotikai (kontraversiški rez), antioksidantai, 
fungicidai (propanoinė r) – saugo nuo gedimo, 
isonitolį, atraktantai (įvairūs eteriniai aliejai)



Bičių pasiskirstymas pagal amžių. 
Ilgaamžiškumas



Vitelogeninas, lemiantis bičių
ilgaamžiškumą



Ilgaamžiškumą lemia baltymas
vitelogeninas, kuris dominuoja virš 5 %



Riebalų sankaupos pilvelyje



Bičių ilgaamžiškumas, perų: bičių
santykis optimalu 1:2 arba 0,5



Medaus gavimo priklausomybė nuo
bičių stiprumo

Bičių

kiekis

Gautas medus

kg

Palyginimas kartais, jei

2  bičių šeimos, bet 

bičių kiekis tas pats

15 000 25 1

30 000 68 2,7

60 000 154 2,3



Bičių stiprumas ir santykis su medumi

Bičių kiekis Nuspėjama 

produkcija 

kg

Bičių šeimų 

skaičius po 

15 000

Indeksas Medaus

produkcija iš

atskirų šeimų

kg

15 000 10 1 1 10

30 000 30 2 1,5 20

45 000 45 3 1,5 30

60 000 60 4 1,5 40



Bičių ilgaamžiškumo svarba

• Jei motina deda 2000 k/p, vadinasi šeimoje išsiris kas 
10 d išsirita po 20 000 bičių. Jei vidutiniškai jos gyvena 
30 d, tai šeimoje bus apie 60 000 b. Iš jų 40 000 dirbs
avilio darbus (0-20 d), o tik 20 000 neš nektarą (20-30 
d), t.y. ½ visų bičių, kurios parneš 2 – 3 kg angl.

• Jei bitės gyvens 40 d (ilgaamžės) šeimoje bus 80 000 
bičių, nektarą neš net 40 000 bičių, atneš į kg 
angliavandenių (10 kg nektaro). Bet šeimos poreikis 
500 ir 600 gr.

• Motinai užteks padėti 1000 kiauš, kad galėtų dirbti 
20000 bičių.



Minimalūs reikalavimai bičių šeimoms, 
vežant į medingus augalus

• Turi būti bent 30 000 bičių, t.y mažiausiai 12 
Langstroto rėmų aptūptomis su bitėmis iš
kurių bent 12 000 neša nektarą.

• Mažiausiai 7 langstroto rėmai su perais, 
kuriuose yra ne mažiau kaip 60 % perų.

• Bites vežti iki 0,5 km nuo medingų augalų.



Bičių biologiniai dėsningumai

• Bitės natūraliomis sąlygomis, be žmogaus
įsikišimo eina žiemoti turėdamos apie 10 000 
individų. Kodel taip yra?



Bičių šeimų stovis vystantis bitėms
natūraliai, be bitininko pagalbos



Bitininko darbas ir pareiga norint gauti
pavasarinį medų



Kuriami baltymų pakaitalai 
atsižvelgiant į:

• Komponentų subalansuotumą 

• Atraktyvumą

• Medžiagų įsisavinamumą

• Bičių ilgaamžiškumą

• Organų išsivystymo lygį (įv liaukos, riebaliniai 
audiniai, svoris, feromonų kiekis)

• Azoto N kiekį bitėje

• Lervos augimo greitį bei N kiekį



Bičių stimuliavimas turi būti pradėtas 
prieš 6 sav iki numatomo medunešio



Bičių stimuliavimas

• Bičių stimuliavimas rudenį

• Stimuliavimas pavasarį

• Maisto atsargų užtikrinimas vasarą išsukus 
medų. Galima kandi tešla be priedų ar Cukraus 
sirupu 1:1 jei badauja. Tai atliekama gana
retai!



Pašaro gamyba (komerciniai)

• Bičių pašara komerciškai gamina Kanada 
(„Feed bee“), JAV („Ultra Bee“ „Mega Bee“, 
„Pro Bee“, Kinija ( „Pollen King“) ir kt.

• Dauguma gamintojų teigia, kad nenaudoja 
sojų, gyvulinės kilmės žaliavų

• Žaliavų šaltinis yra kruopščiai slepiamas

Visi jie kainuoja apie 3 USD/kg sausi milteliai, 
kuriuse baltymo 36 – 60 proc. Iš jų sumaišoma 
Kandi turinti 15 – 20 proc baltymų



Pašaro (Kandi) gamybos ypatumai

• Bendra sudėtis turėtų būti:
Baltymų 15 – 20 proc (čia grynas baltymas).
Riebalai iki 5 proc. Geriausiai aliejai.
Angliavandeniai (cukraus pudra be jokių priedų) bent 50 
proc
Vanduo – tiek kiek reikia. Geriausiai jį įmaišyti invertuoto 
sirupo (brix 60-65) ar fruktozės 2:1
Kiti papildai – mineralai, vitaminai
Dėl atraktyvumo kai kada dedama bičių duonos ar Ž 2-5 
proc.
Dedama timolio aliejuje, kad paveikt erkes per limfą 25 g



Baltymų žaliavos

• Reikia pasirinkti žaliavas kuriuose kuo daugiau 
baltymo. Geriausiai, kad jis vandenyje būtų 
bent kiek tirpus ir kuo smulkesnės frakcijos 
<0.5mm. Minimalus baltymų kiekis žaliavoje 
40 proc. Stengtis, kad nebūtų kenksmingų m

• Apie 40 proc turi rapsų, linų sėmenų rupiniai

• Apie 60 proc kukuruzų balt koncentratas, soju 
baltymo konc.



Baltymų žaliavos

• Virš 80 proc baltymo turi eilė augalinės kilmės 
produktų izoliatų ir koncentratų: Sojų, žirnių, pašarinių 
pupų, bulvių, jūros dumblių, ryžių, rapsų, kviečių 
glitimo hidrolizatas (kai ką įmanoma rasti Lietuvoje) 
kainos apie 3 eur/kg

• Virš 80 proc gyvulinės kilmės : pieno išrugų, natyvinis 
pieno baltymas, kazeinas, Ca-kazeinatas, kiaušinio 
baltymas (geriau naudoti viso kiaušinio miltelius), žuvų 
baltymai ir kt. Bet jie brangūs 5-12 Eur/kg. 

• Pagal baltymo kiekį žaliavoje reikia apskaičiuoti kiek jos 
reikia įdėti į tešlą.



Baltyminių žiedadulkių pakaitalai

• Paplotėlių testavimas ir

nustatymas  kas tinka



Bičių šeimos kitimas viso sezono metu.



Rudeninis stimuliavimas

• Pradedamas tik su nuerkintomis šeimomis
Liepos 25 d

• Stimuliavimo reikšmė ankstyvą rudenį –
priauginti bičių iki 20 000

• Galimi stimuliavimo būdai – pagal fiziologiją. 
Reikia sukelti kelių dienų stresą išsukus 
paskutinį medų, arba izoliavus motiną, kaip 
gydymą nuo erkių.



Rudeninis stimuliavimas

• Geriau maitinti cukraus sirupą su baltymais.

• Baltymų dėti apie 5 proc. gryno baltymo nuo
sausos medž. Galima taip pat vitaminų ir 
mikroelementų, 1 proc aliejaus, .

• Sirupas daromas 3:2 ar net 2:1, nes skystesnis
pradeda rūgti, nusėda arba išplaukia baltymai

• Duodama iki 5 L tokio sirupo. Baigti reiktų iki 
rugpj. 20 d.



Šeimų peržiemojimas po rudeninio
stimuliavimo (JAV)



Pavasarinis stimuliavimas

• Galimi stimuliavimo būdai

• Svarbu užtikrinti mitybą

• Reikia stimuliuoti minimum 6 savaites

• Ypač svarbi subalansuota bičių mityba, kad
turėti ilgaamžes bites ir kad jų būtų
pakankamai prieš Ž. rapsų žydėjimą

• Labai svarbu cinkas (Zn) įeinantis į 
Vitelogenino sudėtį



Pašaro (sauso) padavimo būdai



Pašarai bitėms

• Bičių suneštas baltyminis papildas, maitinant 
miltelių pavidalu į korius



Stimuliavimas įdedant bičių duoną tarp 
perų



Stimuliavimas įdedant bičių duoną tarp 
perų



Žiedadulkės ir perai, jei
nestimuliuojama



Nestimuliujama šeima



Pavasarinis stimuliavimas



Pavasarinis stimuliavimas



stimuliavimas



Bitės maitinasi



Stimuliavimo rezultatai



Išstimuliuotos sveikos šeimos



Bičių stimuliavimas JAV 



Motinų augintojos stimuliuojamos



Vasarinis stimuliavimas, ar tikslingas?



Vasarinis stimuliavimas



Skatinimas vystitis ir spietimo
išvengimas rotuojant aukštus



Blogas avilių išdėstymas eilėje



Ypač blogas sustatymo būdas



Geras statymo būdas



Geras ir blogas pastatymo būdas



Selekcinės šeimos Vokietijoje, 
pastatytos ok



Gerai pastatyta



Ar gerai pstatyta?



O kaip čia?



Piešinys ant uolos Ispanijoje 7000 
m. prieš kristų



Mūsų siekiamybė…Ačiū.


