НТЦ «Чарунка»
Ресурсоощадні засоби виробництва
екологічночистої бджолопродукції
Багатофункціональна льоткова приставка ЛПРС-1 (виконана у відповідності з а.с.
А01К47/00 №1546030 опубл. в бюл. №8 28,02,90 (пріоритет від 26,11,87р.) та а.с.
А01К47/00 1750523 опубл. В бюл.№28 від 30.07.92 (пріоритет від 17.04.1990р)і
призначена для підвищення ефективності виробництва екологічно чистої
бджолопродукції за рахунок застосування фізичних методів і засобів боротьби з
інвазійними хворобами та ворогами бджіл, а також збереження кормових
запасів та біопотенціалу бджолосімей в активний і пасивний період їх
життєдіяльності.
1. Загальні відомості
1.1. Багатофункціональна льоткова приставка ЛПРС -1 (Рис.1-рис.6)
застосовується
для
реалізації
ресурсоощадних
технологій
профілактики і боротьби з хворобами та ворогами бджіл, а також
забеспечує збереження біопотенціалу і медопродуктів бджолосімей в
процесах виробництва екологічно чистої продукції бджільництва.
ЛПРС-1 може застосовуватись в районах з холодним та помірним
кліматом .
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 зменшення втрат бджіл від передчасного весняного виходу їх на
очисний обліт при несприятливих метеорологічних умовах
 запобігання проникнення мишей в вулик через льоток
 зменшення втрат бджіл від взаємознищення за рахунок конструктивних
особливостей ЛПРС-1 , що зводять до мінімуму імовірність виникнення
цього явища, а саме підчас нападу однієї бджолосім’ї на іншу
 зниження ризику інфікування здорових бджолосімей запобіганням
проникнення в вулик хворих бджіл - злодійок
 запобігання довільного неконтрольованого виходу роїв
 уникнення нетехнологічних втрат медопродуктів за рахунок
унеможливлення проникнення в вулик через льоток ос, шершнів
 зниження імовірності зльоту бджолосім’ї
 уникнення втрат бджіл від нападу синиць, дятлів, сойок під час зимівлі.
2. Комплектація льоткової приставки
В комплект льоткової приставки ЛПРС-1 входить:
Рознімний корпус ЛПРС-1 -1шт.
Заглушка отвору для відводу трутнів ,або відлову маток -1шт.
Деталі кріплення -4шт.
Уніфікована калібровочна вставка -1шт.
Інструкція
ЛПРС-1 може бути використана протягом року за метеорологічних умов :
вологість повітря (65-80%), температура повітря (-40…+40С°)
На Рис. 1, рис. 2 , рис. 3 представлена ЛПРС-1 в зібраному виді для різних
режимів функціонування.
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базова частина роз’ємного корпуса;
напрямляючі консольного кріплення ;
калібровочна вставка тунеля;
отвір для фіксації калібровочної вставки на передній стінці вулика;
обмежувачі переміщення калібровочної вставки по тунелю;
знімна частина корпусу ЛПРС-1;
отвір для відводу трутнів або відлову маток в спеціальний прозорий
контейнер , який додається для застосування при проведенні селекційних
робіт на пасіці;
8- прильотна площадка знімної частини корпуса;
9- сегмент обмеження просвіту верхнього льотка круглої форми;
10обмежуючі вертикальні планки кріплення ЛПРС-1 з отворами для
саморізів, що кріплять базову частину рознімного корпуса( 6) до передньої
стінки вулика;
11відбійник для запобігання проникнення в льоток вулика бджілзлодійок, ос, шершнів
12вхід в тунель корпуса ЛПРС-1
13отвори калібровочної вставки для збирання обніжжя в контейнер
пилкозбирача
14заглушка
15деталі кріплення
На рис.4-представлено розташування базової і знімної частини корпусу ЛПРС1 для унеможливлення виходу бджіл із тунеля(режим закритого льотка)
Рис. 5- роз’єднана ліва сторона базової і знімної частини корпусу ЛПРС-1
Рис. 6- -заглушка(14) отвору(7) в знімній частині корпуса ЛПРС-1 та деталі
кріплення(15).
3.Базові режими функціонування ЛПРС -1
Установка ЛПРС-1 на нижній , або верхній (або на нижній і верхній льоток) вулика
дозволяє забезпечити:
3.1.Запобігання втрат біопотенціалу бджолосім’ї від передчасного весняного
виходу бджіл на масовий очисний обліт при несприятливих погодних умовах, за
рахунок подовження шляху переміщення їх через тунель ЛПРС-1 утворений
верхньою і нижньою решітками роз’ємного корпуса (1,6) і надаючи час для
сприйняття бджолою реальної температури зовнішнього середовища.
3.2.Обмежений по висоті вхід (12) в тунель ЛПРС-1 утворений калібровочною
вставкою ( 3), запобігає проникненню мишей через льоток в вулик .

3.3.Конструктивні елементи калібровочної вставки(3) і тунеля корпусу(1,6) ЛПРС1 зводять до мінімуму імовірність нападу однієї бджолосім’ї на іншу в раннєвисняний , або літньо-осінній період відсутності медозбору.
3.4.Знижується ризик інфікування здорових бджолосімей хворими бджоламизлодійками в силу конструктивних особливостей будови тунеля ЛПРС-1 та
калібровочної вставки (3).
3.5.Калібрований вихід з тунеля (12) утворений (3) (рис. 3)ЛПРС-1 виключає
можливість самовільного виходу матки назовні , при закритому отворі (7) рис. 1
заглушкою (14) рис.6 , і
відповідно забезпечує
умови запобігання
неконтрольованого виходу роя , або зльоту бджолосім’ї.
3.6.Калібрований просвіт входу в тунель (12) ЛПРС-1, та подовжений шлях
переміщення по його решітках, а також відбійники (11) калібровочної вставки(3),
запобігають проникненню бджіл-злодійок, ос або шершнів в вулик через льоток.
3.7.Забезпечення вуликів льотковою приставкою ЛПРС-1 (рис.3), запобігає
знищенню бджіл в наслідок унеможливлення контакту їх з синицями в разі
нападу останніх, при зимівлі пасіки на волі.
3.8. Розташуванням калібровочної вставки (3) , як показано на рис.2 , в другому
прорізі решітки знімної частини корпусу ЛПРС-1 так щоб отвори 13 калібровочної
вставки (3) перекрили в вертикальній площині прохід тунеля, для забезпечення
реалізації функції ЛПРС-1 щодо можливості збирання обніжжя.
3.9. Прильотною площадкою (8) (Рис. 4, Рис. 5) розташованою в вертикальній
площині в другій , починаючи від передньої стінки вулика, прорізі базової
частини (1) рознімного корпусу ЛПРС-1 , забезпечуємо повне перекриття
тунеля для виходу бджіл не погіршуючи умови вентиляції гнізда (при
переїздах кочових пасік, а також в випадку виникнення потреби термінового
припинення вильоту бджіл із вулика, наприклад, при обробці медоносу
інсектицидами.
4. Підготовка ЛПРС-1 до установки на льоток вулика
4.1. Звільнити простір навколо льотка вулика ( нижній, прямокутної форми)
від різного роду обмежувачів, загороджувачів, демонтувати прильотну дошку
та очистити льоток від запрополісованості ( особливо в осінній період).
4.2. Очистити від підмору і інших сторонніх нашарувань дно вулика (особливо
в випадках невід’ємного дна).

4.3. Переконатись у відсутності павутиння або інших забруднень і засміченості
просвітів нижньої і верхньої решіток – розсікачів висхідних повітряних потоків
роз’ємного корпусу ЛПРС-1 (рис.1, рис.-2, рис.-3)
4.4. Роз’єднати базову (1) і знімну частину(6) корпусу ЛПРС-1 використовуючи
стамеску .
4.5. Для установки ЛПРС -1 на верхній стандартний льоток круглої форми
необхідно зрізати консольні напрямляючи виступи (2) (рис.1,рис.2. Рис.3.) на
базовій частині (1)корпусу ЛПРС-1.
5. Установка ЛПРС-1 на льоток прямокутної форми .
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5.1. Спрямувати в просвіт льотка вулика виступи консольного кріплення (2)
рис.1, рис.2. базової складової (1)роз’ємного корпуса ЛПРС-1 , переміщуючи
її в напрямку передньої стінки вулика до контакту поперечних планок(10)
кріплення корпуса ЛПРС-1 з її поверхнею. Це забезпечить співпадіння просвіту
льотка з тунелем корпуса (1) ЛПРС-1 і зафіксувати її в льотку вулика.
5.2. Деталями кріплення (15) рис.6 , які входять в комплект ЛПРС-1 , через
отвори поперечних планок (10) рис.1 підсилити надійність кріплення базової

складової (1) рис.3 до передньої стінки вулика і бокової поверхні дна вулика
(залежно від конструкції останнього).
5.3. Перевірити надійність кріплення базової складової ЛПРС-1 і з’єднати її із
знімною частиною (6) корпусу ЛПРС-1.
5.4. При установці ЛПРС-1 на льоток круглої форми необхідно сумістити
виступаючі сегменти (9) верхньої і нижньої решітки з просвітом льотка і
використовуючи елементи кріплення (15) через отвори поперечних планок
(10) прикріпити базову частину (1) ЛПРС-1 до передньої стінки вулика.
5.5. Залежно від пори року і функціональних режимів , які пасічник бажає
забезпечити застосуванням ЛПРС-1, розміщується калібровочна вставка (3) на
знімній частині (6) корпуса тунеля.ЛПРС-1 в відповідності з рис.1.
5.6. Перевірити правильність співпадіння просвіту льотка і тунеля ЛПРС-1 і
надійність її кріплення.
6. Технічне обслуговування ЛПРС-1
ЛПРС-1 може бути використана протягом активного і пасивного періодів
життєдіяльності бджолосімей.
6.1. Необхідно слідкувати за станом тунеля ЛПРС-1 (при умові ,що від
запрополісованості льоток буде звільнятись пасічником регулярно (особливо
в пору вигнання трутнів із бджолосімей). При закритому отворі (7) заглушкою
(14) рис.6 трут може накопичуватися , як в базовій частині(1) роз’ємного
корпуса ЛПРС-1 так і в тунелі знімної частини (6) корпуса . Для звільнення від
трутнів , а також і від підмору бджіл в тунелі, знімна частина (6) корпуса ЛПРС1 обережно відокремлюється від базової частини (1) і звільняється тунель від
трупиків бджіл та трутнів.
6.2. В випадку накопичення в тунелі підмору протягом активного періоду
життєдіяльності бджолосімей необхідно виконати дії прописані в п.6.1.
6.3. Роботи по очищенню просвітів нижньої решітки корпуса в випадку їх
засмічення також виконуються після відокремлення від базової частини (1)
корпуса знімної частини (6).
6.4. В процесі відокремлення знімної частини (6) від базової (1) ЛПРС-1, не
прикладати надлишкове зусилля і не створювати коливального
навантаження на елементи кріплення(2,10,15,)в вертикальній площині, що
може призвести до пошкодження конструкції або погіршення її кріплення.
Відокремлювати знімну частину корпуса (6) від базової (1) необхідно за
допомогою леза стамески , розташовуючи його по лінії їх з’єднання. При

цьому бажано виконувати ці операції щоб були задіяні обидві руки , тобто
однією рукою вставляти лезо стамески, повертаючи його вправо-вліво, а
другою рукою утримувати корпус ЛПРС-1 від зміщення .
6.5. При теплій погоді перед масовим виходом бджіл на очисний обліт з
метою зменшення забруднення решіток корпуса ЛПРС-1 випорожненнями,
доцільно відокремити стамескою рознімну частину корпуса (6) від базової (1)
на період поки не закінчиться обліт.
6.6. Якщо обліт відбувся за відсутності пасічника і сліди випорожнень бджіл
надто забруднили верх решітки і тунель ЛПРС-1, то необхідно в будь який час
роз’єднати корпус ЛПРС-1 і волосяною щіткою змити залишки екскрементів
теплою мильною водою, а також очистити льоток від підмору і зібрати корпус
ЛПРС-1 в відповідності з інструкцією (Рис. 1., Рис. 2., Рис. 3., Рис. 4.,).
6.7 Контролювати наявність зазору між першими планками верхньої і ніжної
решітки базової частини 1 корпусу ЛПРС-1 і поверхнею передньої стінки
вулика (величина зазору дорівнює товщині поперечних планок кріплення 10).

Колектив НТЦ «Чарунка» продовжує працювати над удосконаленням
конструкції ЛПРС-1 та розширенням її функціональних можливостей.
В разі виявлення недоліків просимо звертатись до реалізаторів де була
придбана ЛПРС-1 . Виробник гарантує надійне технологічне функціонування
ЛПРС-1 при дотриманні рекомендацій інструкції не менше 10 років.
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