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INVESTIGATION OF THE EFFECT  
OF DIFFERENT STABILIZATION METHODS  

FOR THE CONSERVATION OF BIOLOGICALLY  
ACTIVE COMPONENTS OF DRONE BROOD 

 
Abstract. This article presents the results obtained by the stabilization of drone brood on apiaries in South 

Kazakhstan, which were held in different temperature regimes and with the use of different storage technologies. 
Types of stabilizing: keeping drone brood in a comb and in the shape of homogenate in the freezer; stabilization of 
drone brood with the addition of the 90% drone brood and honey 10%; stabilization in 700 ethanol (10% drone brood 
and 90% ethyl alcohol); vacuum freeze-drying. And also it has been described dynamics of changes of the organo-
leptic and physico-chemical indications during keeping 6, 12 months. Since a drone brood contained a large amount 
of decene, amino acids, they are subject to changes in external factors. The studies on storage of drone brood comb 
in a homogenate showed no obvious difference or change in physical and chemical composition in the freezer. When 
the process of storing drone brood and honey increased oxidation rate, as well as experiments have shown that the 
process of storing the product for more than 3 months, there is a gray film and consequently increases the oxidation 
rate. Tincture made from drone brood and 700 of ethyl alcohol in its organoleptic characteristics, especially well 
preserved and had a spicy aroma. The physical and chemical properties of the preparation "Apistimul" obtained by 
freeze-drying under vacuum during keeping is not very much changed and also can be stored for 2 years. 

 Keywords: drone, honey, homogenate, decenoic acid, ethanol, drone brood, preparation. 
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К. Б. Шоинбаева, Т. Өмірзақ, Т. Биғара, Д. E. Кудасова, А. Оспанова  
 

М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 
 

АТАЛЫҚ АРА ҰРЫҚТАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ 
КОМПОНЕНТТЕРІН САҚТАУДАҒЫ ТҮРЛІ ТҰРАҚТАНДЫРУ 

ƏДІСТЕРІНІҢ ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 

Аннотация. Мақалада Оңтүстік Қазақстан облысындағы омарта шаруа қожалықтарынан алынған 
аталық ара ұрықтарын түрлі температуралық режимдерді, технологияларды қолдана отырып сақтаудың 
түрлері келтірілген: аталық ара ұрықтарын ұяшықтан бөліп алмай сол қалпында жəне гомогенат күйіндегі 
аталық ара ұрықтарын тоңазытқышта сақтау; (90%) аталық ара ұрықтарына (10%) бал қосу арқылы 0...+20С 
тұрақтандыру əдісі; этил спиртінің 700 концентрациясында (10% аталық ара ұрықтары мен 90% этил спирті) 
тұрақтандыру; сублимациялық кептіруді қолдану арқылы 6 мен 12 ай бойы сақтау барысындағы өнімнің 
органолептикалық, физико-химиялық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы сипатталған. Аталық ара ұрық-
тары құрамындағы амин қышқылдары, 10-окси-2-децен қышқылының əсерінен температуралық өзгерістерге 
сезімтал болып келеді. Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəтижелері бойынша аталық ара ұрықтарын 
ұяшықтардан бөлмей сол қалпында сақтау мен ұяшықтарынан бөліп алып гомогенат түрінде тоңазытқышта 
сақтаудың арасында айтарлықтай айырмашылық байқалмаған. Ал аталық ара ұрықтары мен бал қосылған 
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өнімді ұзақ сақтауға болмайтындығын, сақтау процесі барысында дайын өнімнің бетінде жұқа, қоңырқай 
түстес қабықша қаптап, ары қарай қышқылдану процесі артатындығы байқалған. Этил спирті ерітіндісінде 
тұндырылып сақталған өнімнің органолептикалық көрсеткіштерінің ішінде хош исі жақсы сақталатындығын 
көрсеткен. Сонымен қатар, сублимациялық вакуумдық кептіру арқылы алынған «Апистимул» препаратының 
физико-химиялық құрамы, сақтау барысында қатты өзгермегендігін жəнесақтау мерзімі 2 жылға дейін жете-
тіндігі анықталды. 

Түйін сөздер: аталық ара, бал, гомогенат, децен қышқылы, этил спирті, аталық ара ұрықтары, препарат. 
 

Кіріспе. Биологиялық белсенді қоспалар түрлі технологиялық əдістерді: ұнтақтау, экстрак-
циялау, шикізатты кептіруді қолдану арқылы алынады. Нəтижесінде олар дайын экстракт, ұнтақ 
немесе паста түріндегі консистенцияға ие болады.  

Бал ара өнімдері өзіндік физико-химиялық қасиеттері бар, биологиялық белсенді заттар қоры 
көп, өсімдік-жануар тектес өнімдерге жататындығы белгілі. 

Apis melifera бал арасының аталық ара ұрықтары, аналық сүтше тəрізді сыртқы факторларға 
тəуелді болып келеді. Ғалымдардың жүргізген зерттеулерінде дернəсілдерден алынған биомас-
саның сақталу мерзімі өте қысқа: бөлме температурасында – 1 сағаттан артық сақталмайтындығы, 
ал -20С – 6 тəулік жəне -180С – 10 айды құрайтындығын көрсеткен. Ол дернəсілдердің құрамында 
ақуыз (13-15%), су (77-79%) мөлшерінің көп болуына, сонымен қатар нейтралды қышқылдылық 
(рН 5,8) қасиет көрсететіндігіне байланысты. Сондықтан да оны өндіру мен сақтау барысындағы 
технологияны дұрыс жүргізбеу мезофильді, патогенді бактериялардың пайда болуына алып келуі 
ықтимал [1]. 

Аталық ара ұрықтарын сақтаудың технологияларына: балмен консервациялау, қант ұнтағын 
қосу, этил спирті ерітіндісінде тұндырып сақтау, қатырып қою əдістерін жатқызуға болады. 

Балмен консервациялау – бал ара өнімдерінің ішіндегі биологиялық белсенді заттарды сақтау-
дағы ең қолайлы жəне оңай əдістің біріне жатады. Аталық ара ұрықтары (3-5% мөлшерінде) мен 
бал қосылған, өнімнің физико-химиялық көрсеткіштері сақтау барысында қатты өзгеріске ұшыра-
майды жəне оны сақтау ұзақтығының мерзімі шамамен 6 айды құрайды. Ал бал құрамына оның 
мөлшерін 10%-дан артық қосудың пайдасы болмайды, өнім керісінше тез бұзылады. Бұған дəлел 
ретінде өнімнің физико-химиялық, органолептикалық көрсеткіштерінің нашарлауын: мұндай 
композиция бөлме температурасы жағдайында алғашқы айларда ақ ашып кететіндігін, ал тоңазыт-
қышта сақтау барысында оның бетін жұқа қабық қаптайтындығын келтіруге болады. Оны ары 
қарайғы тоңазытқышта - 6...- 120С сақтау өнім (6ай бойы) құрамындағы пайдалы заттар мөлше-
рінің айтарлықтай төмендейтіндігін көрсеткен [2]. 

Қант ұнтағын 1:2 қатынасында қосу арқылы консервациялау, алынған өнімді 0 – 50С екі айға 
дейін сақтауға мүмкіндік береді. 

В.И. Лебедев аналық сүтшені сақтау технологиясы барысында - адсорбциялауды ұсынады. 
Осы технологияны аталық ара ұрықтарын сақтау барысында адсорбент түрін өзгерту мен қосымша 
өнімдер қосу арқылы қолдануға болады [3].  

Гомогенатты алдын ала залалсыздандыру арқылы адсорбциялау берілген өнімнің сақтау 
мерзімін ұзартуға көмектеседі. Аталық ара ұрықтары мен бал қосу арқылы дайындалған өнімге бал 
ара өсіру шаруашылығымен айналысатын ҒЗИ- да нормативтік-техникалық жобасына құжаттар 
құрылған [4].  

Осылайша, аталық ара ұрықтарынан алынған гомогенат - құрамы бойынша аналық сүтшеге 
жақын келетін күрделі өнім болып табылады. Ғылыми əдебиеттерде оның құрамы, алу жолдары 
туралы бірқатар мəліметтер келтірілген [5-9].  

Сондықтан да берілген зерттеу жұмысының мақсаты аталық ара ұрықтарын ұзақ уақыт, бөлме 
температурасында сақтауға, жануарлар мен адамдарға қабылдауға, тасымалдауға ыңғайлы бола-
тындай жаңа форма мен сақтау технологиясын құру. 

Түрлі сақтау технологиясындағы аталық ара ұрықтарының сапасын бағалау: органолеп-
тикалық, физико-химиялық көрсеткіштері бойынша жүргізілді.  

Зерттеу əдістері мен материалдар. Зерттеу жұмыстарының барысында мынадай тұрақтан-
дыру əдістерінің əсері зерттелді: аталық ара ұрықтарын ұяшықтан бөліп алмай сол қалпында жəне 
гомогенат күйіндегі аталық ара ұрықтарын тоңазытқышта сақтау; (90%) аталық ара ұрықта-     
рына (10%) бал қосу арқылы 0...+20С тұрақтандыру əдісі; этил спиртінің 700 концентрациясында 
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2-сурет – Бал (90%) мен аталық ара ұрықтары (10%) қоспасын 0 +20С жағдайында  
6, 12 ай сақтау барысындағы химиялық көрсеткіштері, n=3 

 
Гомогенатты тұрақтандыруға арналған келесі тəжірибемізде аталық ара ұрықтары этил 

спиртінің 400, 700, 960 ерітіндісінде тұндырылып, сақталды. Зерттеу нəтижелері боынша 700 ертін-
діде тұндырылған аталық ара ұрықтарының құрамы айтарлықтай жақсы сақталғандығын көрсетті. 
Сондықтан да ары қарайғы тəжірибелерде осы ерітінді тұнбасы пайдаланылды. 3-суретте 700 
концентрациясында сақтау нəтижелері көрсетілген. 

Тұнбаның құрамындағы химиялық көрсеткіштер бір жыл бойы сақтау барысында құрамын-
дағы қанықпаған қосылыстардың болуы есебінен өнімнің түпнұсқалылығын қамтамассыз етеді. 
Барлық үлгілерде қышқылдану көрсеткіші 6 айда бастапқы үлгіге қарағанда 5 есеге жуық артқан-
дығын көрсетті. Органолептикалық көрсеткіштері 12 айда: түсі – бастапқы өнімдегідей, ақшыл 
сары, хош иісі сол қалпында сақталған. Ал биологиялық белсенді заттар мөлшері: 9,1 ден 19,76% 
азайған.  
 

 
3-сурет – Аталық ара ұрықтарын этил спиртінің 700 концентрациясында 6 жəне 12 ай бойы  

(10% аталық ара ұрықтры мен 90% этил спирті) сақтау барысындағы химиялық көрсеткіштері, n=3 
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Ұнтақ түріндегі биологиялық белсенді қоспаларды алу өнім құрамындағы артық су мөлшерін 
жоюға негізделген. Қазіргі таңда ұнтаққа айналдыру бойынша белгілі заманауи технологиялар 
қатарына мұздату, сублимациялық кептіру мен криогендік ұнтақтау жатады [11-15]. 

Кептірудің дəстүрлі əдістері (жылумен өңдеу жəне т.с.с) өнім құрамындағы пайдалы заттар 
қорын жояды. Сублимация əдісімен кептірілген өнімдер өзінің құрамындағы заттар мөлшерін 
өзгеріссіз қалыпта сақтап, суға түскен кезде толығымен еріп кететін қасиетке ие болады жəне 
өнімнің бастапқы органолептикалық көрсеткіштері мен құрамындағы: дəрумендер, қоректік 
элементтер толығымен дерлік сақталады [16-20].  

Жүргізілген тəжірибелер нəтижесінде аталық ара ұрықтарын ұзақ уақыт, бөлме темпера-
турасында сақтауға, қабылдауға сонымен қатар құрамындағы биологиялық белсенді заттарын 
сақтай отырып жануарлар мен адамдарға қабылдауға, тасымалдауға ыңғайлы болатындай жаңа 
форма мен сақтау технологиясын құру қажеттігі туындады. 

Аталық ара ұрықтарының құрамында 10-окси-2-децен қышқылы болатындықтан ол əлсіз 
антиоксиданттық қасиет көрсететіндігі белгілі, сондықтан аталық ара ұрықтары гомогенаты 0,9% 
натрий хлориді ерітіндісімен 4:1 қатынасында араластырылып, лиофильденген ұнтақ күйге одан, 
таблеттелген формаға келтірілді. Дайын өнімге «Апистимул» аты берілді. Алынған препаратты бір 
жыл бойғы сақтау барысындағы көрсетіштері (4-сурет) келтірілді. Органолептикалық көрсет-
кіштері 6 жəне 12 айда: ақшыл сары, ұнтақ түрінде, өзіне тəн хош иісі сақталған. Ондағы құрғақ 
заттардың массалық үлесі 26,9%-дан 94,0% артқан. Ал децен қышқылдарының массалық үлесі 
гомогенат күйіндегі аталық ара ұрықтарына қарағанда 2 есеге дейін артқан. 

 

 
 

4-сурет – Апистимул препаратының (4:1) 6 жəне 12 ай бойы сақтау кезіндегі химиялық көрсеткіштері, n=3 
 

Қорытынды. 6 жəне 12 ай бойы түрлі температуралық режимде, əртүрлі технологияларды 
пайдалана отырып, сақтау бойынша жүргізілген тəжірибелердің нəтижелерін қорытындылай келе 
сублимациялық кептіру жолымен, ұнтақ түріндегі «Апистимул» препаратының көрсеткіштері 
сақтау барысында қатты өзгермегендігін, қабылдау барысында қолайлы болатындығын көрсетті. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты стабилизации трутневого расплода, полученные на пасе-

ках Южного Казахстана, которые содержались в разных температурных режимах и с использованием раз-
личных технологий хранения. Виды стабилизации: хранение трутневого расплода в сотах и в виде гомоге-
ната в морозильной камере; стабилизация трутневого расплода с добавлением 90% трутневого расплода и 
10% меда; стабилизация в 700 этиловом спирте (10% трутневый расплод и 90% этиловый спирт); вакуумная 
сублимационная сушка. А также были описаны динамика изменений органолептических и физико-хими-
ческих показаний при хранении 6, 12 месяцев. В виду того, что в трутневом расплоде в большом количестве 
содержатся деценовые, амино- кислоты они подвержены к изменениям внешних факторов. В результате 
проведенных исследований при хранении трутневого расплода в сотах и в виде гомогената в морозильной 
камере не показало явных отличии или изменений в физико-химическом составе. При процессе хранения 
трутневого расплода с медом вырос показатель окисляемости. Кроме того, опыты показали, что при 
процессе хранения данного продукта более 3-х месяцев появляется серая пленка и соответственно повы-
шается показатель окисляемости. Настойка, приготовленная из трутневого расплода и 700 этилового спирта, 
по своим органолептическим показателям особенно хорошо сохранилась и имела пряный аромат. Показа-
тели физико-химических свойств препарата «Апистимул», полученного путем сублимационной вакуумной 
сушки, при процессе хранения не очень сильно изменились и препарат может храниться в течение 2 лет. 

Ключевые слова: трутень, мед, гомогенат, деценовая кислота, этиловый спирт, трутневый расплод, 
препарат. 
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