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Current state of knowledge of Varroa destructor
Summary
The article presents the means of Varroa destructor mite transmission as well as the host transfer from the
Apis cerana to Apis mellifera bee. It presents a study on the genetic diversity of mites based on the variation of
the cytochrome oxidase I (CO I) gene. The investigations resulted in establishing the latest taxonomy of the
genus Varroa published in the article and consistent with the National Centre for Biotechnology Information
(NCBI) database. The variation of the CO I gene facilitated determination of the haplotype types of mites
occurring worldwide. The article describes the developmental cycle and biology of Varroa destructor mites
and viruses transmitted by the mites, which pose a threat to bees and cause Colony Collapse Disorder (CCD).
The main methods of Varroa destructor mite control are presented.
Keywords: haplotype, haplogroup, varroa disease, bee viruses, Apis mellifera

Varroa destructor jeszcze do niedawna uwa¿any
by³ za Varroa jacobsoni, jednak na podstawie badañ
z wykorzystaniem markerów genetycznych (2) stwierdzono, ¿e stanowi on odrêbny gatunek (ryc. 1). Jest
paso¿ytem pszczó³ uwa¿anym za g³ówn¹ przyczynê masowego wymierania rodzin pszczelich, Colony
Collapse Disorder (CCD). W USA w zimie na prze³omie lat 1995/1996 i 2000/2001 straty rodzin pszczelich w niektórych stanach dochodzi³y nawet do 100%
(41, 59). W Europie rodkowej podobny wskanik strat
w rodzinach pszczelich odnotowano zim¹ 2003 r. (36),
a w po³udniowej Europie w 2005 r. (37). W Polsce
masowe giniêcie pszczó³ przypad³o na prze³om 2007/
2008 r. (80).
Pierwotnym ¿ywicielem Varroa by³a pszczo³a Apis
cerana. Za spraw¹ masowego handlu dosz³o do zmiany ¿ywiciela i do rozprzestrzenienia siê warrozy na
ca³ym wiecie. Roztocz z krajów azjatyckich rozprzestrzeni³ siê dwiema drogami. Pierwsza to zmiana
¿ywiciela z pszczo³y Apis cerana na Apis mellifera
odnotowana w Japonii, a nastêpnie roztocza stwierdzano w Tajlandii (54), Paragwaju i Brazylii (2), sk¹d
dotar³y do Ameryki Pó³nocnej (34). Druga droga to
przejcie roztocza z Dalekiego Wschodu, okolic W³adywostoku na tereny Ukrainy i rozprzestrzenienie
siê w Europie oraz na ca³ym wiecie (19, 30, 56, 69).
W Polsce po raz pierwszy Varroa zosta³ zdiagnozowany w 1981 r. w okolicach Kranika (68).
Analizy morfologiczne allozymów (20) oraz profil
wêglowodanów (53) wykaza³y nieznaczne ró¿nice

typ:
podtyp:
klasa:
rz¹d:
podrz¹d:
rodzina:
rodzaj:
gatunek:

Arthropoda Latreille, 1829
Chelicerata
Arachnida
Acari
Parasitiformes
Varroidae
Varroa
V. jacobsoni
V. destructor
V. undewodii
V. rinderei
V. sp. Luzon 1
V. sp. Luzon 2
V. sp. Mindanao

Ryc. 1. Systematyka rodzaju Varroa (http://www.uniprot.org/
taxonomy/62624)

miêdzy genotypami roztoczy. Losowa amplifikacja
polimorficznych fragmentów DNA metod¹ RAPD
(Random Amplified Polymorphic DNA) (44) wykaza³a niski poziom zmiennoci w obrêbie populacji,
jednak sekwencje mitochondrialnego DNA (mtDNA)
s¹ unikatowe i mo¿e w nich dochodziæ do specyficznych mutacji. Umo¿liwi³o to badania nad zmiennoci¹ 18 haplotypów roztoczy z wykorzystaniem sekwencji mtDNA, oksydazy cytochromowej pierwszej
(CO I). Identyczne sekwencje CO I pozwoli³y zakwalifikowaæ osobniki do tych samych haplogrup, natomiast osobniki nale¿¹ce do jednej haplogrupy, które
wykazywa³y zmiany w obrêbie sekwencji ³¹czonej,
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potraktowane zosta³y jako warianty danych haplogrup,
czyli haplotypy. Pod pojêciem haplogrupy rozumie siê
zbiór blisko spokrewnionych sekwencji, czyli tzw.
haplotypów, natomiast haplotyp rozumiany jest jako
wariant sekwencji mitochondrialnego DNA u danego
gatunku. Technika RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism) wykorzystuj¹ca enzymy restrykcyjne
do ciêcia fragmentu mtDNA oksydazy cytochromowej w niektórych przypadkach mo¿e potwierdziæ spokrewnienie haplotypów poprzez ciêcie specyficznego
regionu CO I (82). W innych analizach nie wystêpuj¹
miejsca przy³¹czenia siê enzymów restrykcyjnych,
a tym samym brak jest ciêcia, czyli wystêpuje inny
haplotyp.
Wród haplotypów Varroa destructor wyró¿nia siê:
koreañski (K) zwany równie¿ rosyjskim (R), japoñski
(J), wietnamski (V), afrykañski (A), chiñski (C), Papua Nowa Gwinea (PNG) oraz Europy Zachodniej (M).
Tylko dwa z nich paso¿ytuj¹ na pszczole Apis mellifera, s¹ to mianowicie haplotypy K i J. Okaza³o siê, ¿e
haplotypy te nale¿¹ do dwóch ró¿nych populacji (54)
i nie wykazuj¹ miêdzy sob¹ zmiennoci genetycznej.
wiadczy to o rodzinowej strukturze gatunku Varroa
destructor. Wzrost homozygotycznoci spowodowany jest specyficznym typem determinacji p³ci, haplodiploidalnym, gdzie samice Varroa s¹ unasienniane
przez swoich braci, co umo¿liwia odbudowanie populacji, w której mo¿e ujawniæ siê efekt za³o¿yciela
(founder effect) i przekazanie genów za³o¿yciela pokoleniom potomnym (28, 73). Dlatego ten specyficzny typ determinacji p³ci daje tak du¿e zró¿nicowanie
haplotypów. Badania dotycz¹ce zmiennoci genetycznej roztocza Varroa destructor wykaza³y, i¿ wirulencja, czyli zdolnoæ wnikania i namna¿ania roztocza
uwarunkowana jest jego haplotypem (73). Haplotyp
koreañski jest najbardziej rozpowszechnionym typem
Varroa destructor w Polsce ze wzglêdu na znaczn¹
wirulencjê (78).
Ewolucyjne przystosowanie siê do nowych warunków anatomiczno-fizjologicznych nowego ¿ywiciela/
gospodarza sprzyja zmianom genotypu paso¿yta, co
jest okrelane efektem w¹skiego gard³a, bottle-neck
(27). Poznanie mechanizmów adaptacyjnych mo¿e
doprowadziæ do poznania nowych sposobów kontrolowania roztoczy.
Biologia roztocza Varroa destructor
Varroa destructor wykazuje dymorfizm p³ciowy
(39), odnó¿a zakoñczone s¹ przyssawkami, co u³atwia
paso¿ytowanie na ciele gospodarza. Dojrza³a samica
roztocza Varroa destructor jest koloru br¹zowego,
sp³aszczona grzbietowo-brzusznie o owalnym kszta³cie d³ugoci 1,2 mm i szerokoci 1,7 mm. Odnó¿a samicy s¹ krótkie i silne, umo¿liwiaj¹ szybkie poruszanie. Samiec jest bia³o-¿ó³tawy, prawie okr¹g³y i mniejszy od samicy. D³ugoæ cia³a samca wynosi 0,76 mm,
a szerokoæ 0,71 mm. Odnó¿a samców s¹ d³u¿sze
w stosunku do wielkoci cia³a w porównaniu z odnó-
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¿ami samicy. Roztocza Varroa destructor s¹ w stanie
wyczuæ wiat³o oraz drgania (42). Wykazuj¹ wra¿liwoæ na temperaturê nawet do 1°C (45). Optymalna
temperatura do ich rozwoju waha siê w granicach od
26°C do 33°C (58, 67). ¯ywi¹ siê hemolimf¹ larw, poczwarek pszczelich i trutowych. Dojrza³e postacie roztoczy ¿ywi¹ siê równie¿ hemolimf¹ pszczó³ doros³ych,
które przyczyniaj¹ siê do przenoszenia paso¿ytów pomiêdzy rodzinami, pasiekami i umo¿liwiaj¹ im przetrwanie okresu zimowego. Roztocza posiadaj¹ aparat
gêbowy typu k³uj¹co-ss¹cego, dziêki któremu ³atwiej
jest im wk³uæ siê do niewysyconego jeszcze chityn¹
cia³a larwy czy pomiêdzy b³ony segmentalne doros³ej
pszczo³y. Otwór p³ciowy samicy znajduje siê miêdzy
segmentami III i IV pary odnó¿y, natomiast u samców
koñce szczêkoczu³ków s¹ przekszta³cone w organ kopulacyjny.
Varroa destructor charakteryzuje siê dwoma cyklami ¿yciowymi: foretycznym, na ¿ywicielu porednim,
jakim jest pszczo³a, jak równie¿ reprodukcyjnym na
¿ywicielu ostatecznym  czerwiu pszczelim. W ci¹gu
doby s¹ w stanie pobraæ hemolimfê w dwukrotnej
iloci masy swojego cia³a (69). Samice Varroa destructor na pszczo³ach lub trutniach bytuj¹ przez okres oko³o
2 tygodni. Gdy nastêpuje zasklepienie komórki z czerwiem, samica wchodzi do jej wnêtrza, a nastêpnie udaje
siê pod larwê, gdzie zanurza siê w papce miodowo-py³kowej. Na brzusznej stronie samicy znajduje siê
rurka perydermalna, dziêki której roztocz mo¿e oddychaæ po ca³kowitym zanurzeniu siê w pokarmie larwy
pszczelej. Samice Varroa destructor preferuj¹ czerw
trutowy, poniewa¿ jest on d³u¿ej zasklepiony ni¿
pszczeli, a larwy i poczwarki zawieraj¹ wiêcej hemolimfy. Pora¿enie czerwiu trutowego nastêpuje 8-10 razy
czêciej ni¿ pszczelego (4, 7, 30). Czêstsze pora¿enie
czerwiu trutowego spowodowane jest równie¿ produkowaniem przez larwy trutni w wiêkszych ilociach
i przez d³u¿szy okres estrów prostych kwasów t³uszczowych (8). Larwy, z których rozwin¹ siê matki
pszczele, odstraszaj¹ samice Varroa destructor za spraw¹ kwasu oktanowego (8, 9) obecnego w mleczku
pszczelim (55).
Cykl rozwojowy
Jaja roztocza maj¹ owalny kszta³t o wymiarach 0,5
× 0,4 mm i s¹ koloru bia³ego. W sumie zostaje z³o¿onych 5-6 jaj w czerwiu pszczelim i 6-8 w trutowym
(32, 46, 47). Pierwsze jajo samica sk³ada po 60 h od
wejcia do komórki, kolejne jaja sk³adane s¹ w odstêpach 30-godzinnych, a ostatnie na 2 dni przed wygryzieniem siê pszczo³y z komórki. Drugie jajo jest niezap³odnione i rozwija siê z niego samiec. Pozosta³e
jaja s¹ jajami zap³odnionymi, z których rozwijaj¹ siê
samice (84). Inne ród³a podaj¹ (45, 61, 63, 69), ¿e
pierwsze jajo jest niezap³odnione i rozwija siê z niego
samiec, a wszystkie nastêpne s¹ zap³odnionymi jajami, z których rozwijaj¹ siê samice. Ze wzglêdu na to,
i¿ jaja s¹ sk³adane co 30 godzin, a rozwój osobnika
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mêskiego trwa d³u¿ej, to jajo niezap³odnione, z którego rozwinie siê osobnik mêski, powinno byæ z³o¿one
w pierwszej kolejnoci. Ta hipoteza wydaje siê najbardziej prawdopodobna, gdy¿ samce generalnie d³u¿ej dojrzewaj¹ p³ciowo.
Larwa z trzema odnó¿ami wykluwa siê z jaja po
34 godzinach cyklu rozwojowego, jest to postaæ Varroa destructor, która przeobra¿a siê w protonimfê.
Protonimfa posiada ju¿ cztery pary odnó¿y. Jest ona
koloru bia³ego o d³ugoci 0,90 mm i szerokoci 1,15
mm. Jest ma³o ruchliwa, a pod koniec tego stadium
rozwojowego nastêpuje okres znieruchomienia. Okres,
w którym larwa porusza siê, trwa 52 godziny, a okres
bezruchu trwa 16 godzin.
Deutonimfa przypomina kszta³tem osobnika doros³ego. Ma ona d³ugoæ 1,12 mm i szerokoæ 1,64 mm.
Porusza siê ona przez 31 godzin i znowu przechodzi
w stadium bezruchu, które trwa 48 godzin. Liniej¹c,
przeobra¿a siê w postaæ doros³¹, która jest koloru ciemno¿ó³tego, a po wysyceniu siê chityn¹ uzyskuje kolor
br¹zowy.
Rozwój samicy koñczy siê na dwa dni przed wygryzieniem siê pszczo³y z komórki i w tym czasie jest
ona unasienniana przez samca. Druga samica, która
powsta³a z trzeciego jaja, koñczy swój rozwój kilka
godzin przed wygryzieniem, pozosta³e samice nie zd¹¿¹ dokoñczyæ swojego rozwoju, gdy¿ jaja ich zosta³y
z³o¿one 90 godzin póniej. Wygryzaj¹ce siê pszczo³y
otwieraj¹ zasklepione komórki. W momencie otwarcia komórki wszystkie samice, które nie zd¹¿y³y ukoñczyæ cyklu rozwojowego, a tak¿e samce, gin¹. Ca³kowity czas ¿ycia roztocza wynosi w lecie dwa do trzech
miesiêcy, a w zimie cztery do szeciu miesiêcy. Roztocza, które zestarza³y siê i zakoñczy³y ¿ycie, w naturalny sposób opadaj¹ na dno ula.
Patologia
Varroa destructor to roztocz ¿ywi¹cy siê hemolimf¹
zarówno form doros³ych pszczó³, jak i czerwiu pszczelego. Doros³e pszczo³y pora¿one przez Varroa destructor staj¹ siê bardziej ospa³e, co powoduje, ¿e ich
praca jest mniej wydajna. Przyczyn¹ tego zjawiska jest
obni¿ona zawartoæ cukrów w hemolimfie pszczó³.
Rozwój roztoczy na czerwiu pszczelim przyczynia siê
do utraty masy pszczó³ doros³ych nawet do 7% (70),
trutni do 19% w zale¿noci od stopnia pora¿enia (22).
Widoczna jest równie¿ deformacja skrzyde³ i cia³a.
Dzieje siê to za spraw¹ obni¿onego stê¿enia bia³ek
w hemolimfie, niezbêdnych w trakcie tworzenia narz¹dów. W okresie rozwoju osobniczego pszczó³
roztocz (samica z trojgiem potomstwa) jest w stanie
zu¿yæ do 25% cia³a bia³kowo-t³uszczowego czerwiu
(31). Utrata masy czerwiu pszczelego wp³ywa na
pszczo³y doros³e obni¿eniem wydajnoci lotu (21), ¿ywotnoci (1) oraz utrat¹ zdolnoci do nawigacji (43).
Roztocza os³abiaj¹ system odpornociowy pszczó³,
ograniczaj¹c ekspresjê genów chroni¹cych pszczo³ê
przed infekcj¹. W przypadku zaka¿enia wirusem sys-
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tem odpornociowy nie broni siê, a to z kolei prowadzi do os³abienia kondycji rodziny i spadku jej prze¿ywalnoci (86). Varroa destructor jest aktywnym
biologicznym wektorem dla wirusów, umo¿liwiaj¹cym
im swobodn¹ replikacjê w swoim organizmie (57). Pojedynczy roztocz mo¿e byæ nosicielem bardzo wielu
jednostek wirusowych (13). Transmisja wirusów odbywa siê dwiema drogami: drog¹ poziom¹, która polega na przejciu paso¿yta z pszczo³y karmicielki na
larwê (16) i drog¹ pionow¹, przez nasienie trutni oraz
zaka¿one jaja matek pszczelich. Relacje gospodarz
patogen zale¿¹ od sposobu transmisji czynnika chorobotwórczego. Patogeny, które replikuj¹ siê g³ównie
drog¹ poziomej transmisji, przenosz¹ bardziej zjadliwe formy wirusów, natomiast transmisja pionowa
sprzyja powstawaniu ³agodniejszych form wirusów
(29). Do tej pory uda³o siê wyizolowaæ 18 ró¿nych
wirusów przenoszonych drog¹ poziom¹ (17), s¹ to
m.in. wirusy: ostrego parali¿u pszczó³ (ABPV  Acute
Bee Paralysis Virus), choroby woreczkowej (SBV 
Sacbrood Virus), kaszmirski (KBV  Kashmir Bee
Virus), izraelskiego ostrego parali¿u pszczó³ (IAPV 
Izrael Acute Paralysis Virus), zdeformowanych skrzyde³ (DWV  Deformed Wing Virus), chronicznego
parali¿u pszczó³ (CBPV  Chronic Bee Paralysis
Virus), powolnego parali¿u pszczó³ (SPV  Slow
Paralysis Virus), czarnych mateczników (BQCV 
Black Queen Cell Virus) oraz wirus mêtnych skrzyde³ek (CWV  Cloud Wing Virus). Jednym z zabójczych wirusów pszczo³y jest DWV, powoduj¹cy zdeformowanie skrzyde³ oraz skrócenie i niedorozwój
odw³oka (77), w korelacji z ABPV powoduje ogromne straty w zimowym k³êbie (15). CBPV najczêciej
wykazuje charakter bezobjawowy, w przypadku wyst¹pienia objawów przypominaj¹ one typowe objawy
nosemozy, choroby roztoczowej, jak równie¿ zatruæ
pszczó³. Jest on trudny do identyfikacji i oznaczania
w rodzinie pszczelej, dlatego stosuje siê immunodyfuzjê w ¿elu agarozowym AGID. Niebezpiecznym
wirusem okazuje siê równie¿ BQCV, za jego przyczyn¹ dochodzi do zamierania larw matecznych, jak równie¿ skrócenia ¿ycia pszczó³ zaka¿onych tym wirusem
(79). Pszczo³y zaatakowane jednoczenie przez Varroa destructor i zainfekowane towarzysz¹cymi im
wirusami wykazuj¹ wysoki stopieñ miertelnoci.
Zwykle rodziny pszczele z zainfekowanymi pszczo³ami umieraj¹ w ci¹gu 6 miesiêcy do 2 lat (64, 84).
D³ugoæ przedzia³u czasowego uzale¿niona jest od
mo¿liwoci reprodukcyjnych roztocza, stopnia inwazyjnoci oraz aktywnoci wirusów. Infekcje wirusowe
pszczó³ mog¹ byæ zaka¿eniami utajonymi, bez objawów chorobowych, dopiero przy znacznym namno¿eniu siê roztoczy Varroa destructor forma utajona
przechodzi w jawn¹, obserwuje siê wówczas nasilenie upadków ca³ych rodzin.
Varroa destructor wraz z czynnikami biotycznymi
i abiotycznymi (Nosema ceranae, IAPV, KBV, stres
rodowiskowy, pestycydy, zmiany w klimacie) wywo-
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³uje zespó³ masowego wymierania rodzin pszczelich
(Colony Collapse Disorder  CCD). Istnieje hipoteza,
i¿ CCD jest wynikiem dzia³ania roztoczy Varroa destructor posiadaj¹cych zdolnoci do zak³ócania prawid³owego dzia³ania systemu odpornociowego Apis
mellifera (25). CCD objawia siê os³abieniem opieki
pszczó³ nad czerwiem oraz gwa³townym i masowym
ubytkiem pszczó³ lotnych poza ulem (5, 40, 41). Obecnie prowadzone badania nad CCD w Australii podwa¿aj¹ twierdzenia dotycz¹ce Varroa destructor jako
g³ównego immunopresora tego paso¿yta.
Mechanizmy opornoci pszczó³
Pszczo³a Apis cerana jako pierwotny gospodarz roztocza Varroa jacobsoni wykszta³ci³a szereg mechanizmów obronnych umo¿liwiaj¹cych ograniczenie rozwoju paso¿yta. Pierwszy z nich to brak reprodukcji
roztoczy Varroa jacobsoni w komórkach czerwiu
pszczelego (32). Kolejne to silny instynkt utrzymania
higieny w gniedzie, usuwanie paso¿ytów z czerwiu
i pszczó³ doros³ych (62).
Zapewnienie ograniczenia rozwoju roztoczy mo¿liwe jest dziêki: obni¿eniu atrakcyjnoci pszczó³ dla
roztoczy (35), ograniczeniu p³odnoci roztoczy (66),
ograniczeniu dostêpu do czerwiu trutowego preferowanego przez roztocza (30), ograniczeniu czasu trwania zasklepiania komórek (6), w tym selekcji pszczó³
na okres czerwiu zasklepionego (74-76, 83-85), czy
powrotowi do pierwotnego rozmiaru komórek pszczelich 4,9 mm (60). Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wszystkie
zachodz¹ce zmiany w ¿ywicielu powoduj¹ mutacje
u paso¿ytów, prowadz¹ce do utrzymania równowagi
w koewolucji. W zale¿noci od zmian warunków zachodz¹cych u ¿ywiciela dziedziczone s¹ tylko przydatne cechy anatomiczne i fizjologiczne (6).
Kontrola i opornoæ populacji Varroa destructor
Metody zwalczaj¹ce roztocza Varroa destructor
obecnie mo¿na podzieliæ na: chemiczne, biotechniczne i biologiczne. W przypadku chemiterapeutyków
przeznaczonych do zwalczania warrozy dzieli siê je
na 2 grupy: twardej i miêkkiej chemii. Do pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce rodki: amitrazê, zwi¹zki fosforoorganiczne (kumafos), perytroidy
(tau-fluwalinat, flumetyna). Jako substancje lipofilowe s¹ absorbowane przez wosk pszczeli (81), dlatego
mog¹ one wp³ywaæ na zanieczyszczenie produktów
pszczelich, w tym miodu. Niestety, wy¿ej wymienione rodki chemiczne nie wykazuj¹ 100% skutecznoci. Zabiegi, które zabijaj¹ jednostki nieodporne, nie
s¹ w stanie zniszczyæ nowych generacji roztoczy. I tak
np. w Europie niektóre populacje roztoczy wykaza³y
odpornoæ na tau-fluwaliant i flumetrynê (38, 50),
z kolei w USA na kumafos i amitrazê (23, 49). W przypadku uodpornienia siê roztoczy na tau-fluwaliant
przyczyny upatrywano w zwiêkszeniu aktywnoci
enzymów, takich jak monooksygenazy b¹d esterazy
z cytochromu p450 (38, 51).
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Drug¹ grupê stanowi¹ kwasy organiczne (kwas
mrówkowy, kwas szczawiowy oraz kwas mlekowy)
tymol i olejki eteryczne. Przeprowadzono szereg eksperymentów dla tych zwi¹zków z zastosowaniem ró¿nych warunków klimatycznych, czasu dzia³ania, metod aplikacji (26, 48, 52, 61, 72). Zwi¹zki te wykazuj¹
szereg zalet, m.in.: niskie ryzyko pozosta³oci i akumulacji w produktach pszczelich, niskie prawdopodobieñstwo wywo³ania opornoci nawet przy wielokrotnych zabiegach. Niestety, wykaza³y równie¿ pewne
wady, nie mog¹ byæ stosowane podczas wychowu
pszczó³ zimowych (24). Wiele czynników wp³ywaj¹cych na dzia³anie preparatów opartych na bazie zwi¹zków organicznych wyklucza je jako skuteczne preparaty do walki z warroz¹.
Ostatni¹ grupê stanowi¹ metody biotechniczne i biologiczne. Do najbardziej rozpowszechnionych metod
biotechnicznych nale¿y systematyczne usuwanie czerwiu trutowego; usuniêcie ¾ tego czerwiu powoduje
zmniejszenie populacji roztoczy o 50-70% (14). Usuwanie czerwiu, a nastêpnie izolowanie matki na jednym plastrze, który ma wy³apaæ wszystkie roztocza
z pszczó³ doros³ych (10, 11). Inne metody walki to:
termiczna, opylanie cukrem pudrem, zmniejszenie
rozmiaru komórek oraz wykorzystanie fal akustycznych i elektromagnetycznych. Metody te jednak s¹
ma³o obiecuj¹ce. Obecnie nadziejê pok³ada siê w biologicznych metodach walki z warroz¹. Przeprowadzono szereg prac z tego zakresu, z zastosowaniem grzybów entomopatogennych (65, 71), zdania s¹ jednak
podzielone, a skutecznoæ metody nale¿y ponownie
sprawdziæ.
Metody molekularne w walce z Varroa destructor
Wsobne kojarzenie siê osobników Varroa destructor sprzyja utrwaleniu nowych mutacji (18). Umo¿liwi³o to wykorzystanie technik molekularnych w zwalczaniu Varroa destructor. Interferencja RNA (iRNA)
to zjawisko wyciszania genów. In vivo produkowane
s¹ ma³e cz¹steczki interferuj¹ce RNA (siRNA), niszcz¹ce konkretne mRNA. Wyciszanie genu odbywa
siê na etapie posttranskrypcyjnej obróbki. W 2010 r.
przeprowadzono badanie z wykorzystaniem enzymu
glutationu S-transferazy klasy mu VdGST-mu1 (12).
Jedn¹ z grup roztoczy poddano iniekcyjnemu wprowadzeniu dsRNA. Spowodowa³o to niemal ca³kowit¹
redukcjê transkrypcji enzymu glutationu S-transferazy (97%), niestety, prze¿ywalnoæ roztoczy w tej grupie nie przekracza³a 50%. W kolejnej grupie wprowadzono nieswoisty dsRNA technik¹ dsRNA-LacZ.
Wprawdzie osi¹gniêto wzrost prze¿ywalnoci, ale
efektywnoæ metody spad³a do poziomu 54%. W ostatniej próbie z zanurzeniem w 0,9% NaCl z dodatkiem
dsRNA zredukowano transkrypcjê enzymu do 87%
i osi¹gniêto prze¿ywalnoæ roztoczy w granicach 75-80%. Ostatnia grupa roztoczy z powodzeniem mo¿e
byæ wykorzystana do reprodukcji. Byæ mo¿e, utrwalenie siê tej mutacji pozwoli na skuteczne wyelimino-
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wanie warrozy jako najgroniejszej jednostki chorobowej pszczó³.
Podsumowanie
Obecnie w walce z warroz¹ najwa¿niejsze jest szybkie zdiagnozowanie rodzin pszczelich poprzez liczenie martwych samic Varroa, w naturalnym osypie i po
u¿yciu rodków warroabójczych oraz zaplanowanie
leczenia (3). Nie nale¿y siê skupiaæ wy³¹cznie na jednej metodzie. W celu uzyskania efektywnego leczenia
konieczne jest naprzemienne stosowanie leków oraz
³¹czenie metod w celu zwalczania roztocza Varroa
destructor. Wskazane jest równie¿ wykonywanie odk³adów, w których ³atwiejsza jest walka z warroz¹.
Zdrowe pszczo³y z odk³adu mog¹ byæ wykorzystane
do zasilania rodzin przed zim¹, co znacznie u³atwi
pszczo³om przetrwanie trudnego okresu zimowego.
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