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CO DECYDUJE O SZYBKOŚCI PODJĘCIA CZERWIENIA 
PRZEZ MATKĘ PSZCZELĄ

Cezary Kruk
www.apis-polonia.eu/; apis.polonia@wp.pl, tel. 518-482-726

Matka pszczela to w pełni rozwinięta doskonała samica. W pełnowartościowej 
rodzinie pszczelej jest tylko jedna królowa. Wyjątkiem jest stan kiedy w rodzinie trwa 
tzw. „cicha wymiana” i wówczas w rodzinie mogą funkcjonować przez pewien okres 
czasu 2 matki.

Matka pszczela, w odróżnieniu od pszczół robotnic, jest znacznie większa. Dłu-
gość jej ciała wynosi około 25 mm. Matka w odróżnieniu od robotnic nie ma szere-
gu organów i wykształconych części ciała służących do pracy t.j. np. koszyczek czy 
gruczoły woskowe. Jej żądło ma jedynie 1-3 zadziorki. Matka z kolei posiada szereg 
organów, których nie posiadają robotnice. W jej jajnikach znajdują się 220-330 ru-
rek jajnikowych oraz w odwłoku zbiorniczek nasienny, w którym przechowuje żywe 
plemniki. Rozczerwiona matka może mieć ciężar 180-300 mg. Dla porównania do-
rodna pszczoła robotnica waży około 100 mg.

Fizjologicznie matka przeznaczona jest do funkcji związanych z rozrodem pszczół 
i integracją rodziny pszczelej. W szczycie plenności składa ona do 2000 jajeczek na 
dobę. Ciężar jajeczek składanych przez matkę w ciągu doby potrafi dorównać cię-
żarowi jej ciała. Matki niektórych ras jak Buckfast, złota amerykańska lub włoszka 
potrafią złożyć na dobę nawet do 3000 jajeczek. Rocznie w naszych warunkach kli-
matycznych matka składa około 150 000 jajeczek.

Bezpośrednio po wygryzieniu matki nie są zdolne do kopulacji, ponieważ mu-
szą przejść intensywny trening, aby osiągnąć zdolność do lotów godowych. Matki są 
zdolne do naturalnego rozrodu do wieku 4 tygodni. Najintensywniejszy okres kiedy 
dążą one do lotów godowych ma miejsce, gdy osiągają wiek 7-14 dni. Czas ten należy 
uznać za okres optymalny do naturalnego unasienniania.

W warunkach naturalnych matki dokonują lotów godowych dopiero w tempe-
raturze zewnętrznej minimum 20oC. Nieliczne loty matek obserwowano także przy 
temperaturze w granicach 18-20oC. 

Ruttner uważał, że matki wystawione na trutowisko powinny podjąć czerwienie 
w ciągu 14 dni. Po tym okresie zalecał likwidację matek nieczerwiących. Jedynie  
w przypadku, kiedy w ciągu 14 dni od wystawienia matek na trutowisku nie było 
przynajmniej 3 dni lotnych, w takich wypadkach dopuszczał on dodatkowy okres 
czasu na podjęcie przez nie czerwienia.
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Matki odbywają loty godowe od 5 dnia życia. Trwają one od 1 minuty do około 
1 godziny. Najczęściej jednak lot godowy matki trwa od kilku do kilkunastu minut. 
Zasięg lotu większości matek, w sytuacji kiedy jest dużo trutni w naturze wynosi do  
3 km. Przy małej ilości trutni może on mieć zasięg nawet do 10 km. 

Loty godowe można podzielić na loty orientacyjne i z kopulacją. Matki wykonują 
od 1 do 5 lotów godowych z kopulacją. Najczęściej są to 2 loty godowe z kopulacją. 
Pierwszy z nich już może zakończyć się kopulacją. Tak więc matka nie musi dokony-
wać lotów orientacyjnych, aby została unasienniona.

Matka unasienniona naturalnie podejmuje czerwienie po 2 dniach od ostatniego 
lotu zakończonego kopulacją. W jej organizmie w ciągu tych 2 dni następują „rewo-
lucyjne” zmiany fizjologiczne. Najbardziej widocznym objawem podjęcia czerwienia 
jest znaczne zwiększenie masy ciała oraz wyraźne powiększenie odwłoka oraz wol-
niejsze poruszanie się po plastrze.

W przypadku matek unasiennianych naturalnie, jednym z bodźców, który wpły-
wa na wytłumienie popędu do dokonywania lotów godowych, jest zgromadzenie  
w zbiorniczku nasiennym minimum 4 mln plemników. Matki unasienniane natu-
ralnie posiadają w zbiorniczkach nasiennych najczęściej od 4 do 6 mln plemników.

Jeśli chodzi o matki unasienniane sztucznie, to pierwsze próby w tym zakresie po-
dejmował w końcu XVIII w. szwajcarski przyrodnik Huber. Usiłował on wprowadzić 
matce nasienie do pochwy za pomocą pędzelka. Pierwszy udany zabieg inseminacji 
matek z wykorzystaniem strzykawki dokonał w 1927 r. Watson z USA.

Sztuka sztucznego unasienniania matek nieustannie była doskonalona w latach 
50., 60. i 70. XX w. Pierwszym, który w 1956 r. sztucznie unasiennił matkę w Polsce 
był Józef Kalinowski. Ogromny wkład naukowy w doskonalenie sztucznego unasien-
niania miał także Jerzy Woyke i Zygmunt Jasiński. Badacze ci ustalili, że optymalnym 
okresem do zabiegu inseminacji jest okres, kiedy matki są w wieku 7-14 dni. Badacze 
ci ustalili także, że najlepiej jest matki inseminować 1 raz dawką 8 µl lub 2 razy dawką 
4 µl. Inseminację 2-krotną stosuje się zazwyczaj w odstępie 48 godzin. Matki pod-
dane 2-krotnej inseminacji gromadzą znacznie więcej plemników w zbiorniczkach 
nasiennych. Przy produkcji wysokiej jakości matek hodowlanych (reprodukcyjnych) 
powinno się stosować 2-krotny zabieg inseminacji.

Okres od zabiegu inseminacji do momentu podjęcia przez matkę czerwienia na-
zywamy okresem latencji lub latencją. W przypadku matek unasiennianych sztucznie 
według badań Kruka okres ten wynosi około 10 dni. U dużej populacji matek okres 
ten wynosił od 3 do 45 dni.

W praktyce pszczelarskiej stosuje się różne technologie postępowania z matkami 
przed i po inseminacji. Najkorzystniejsze warunki dla matek zapewnia przetrzymy-
wanie ich w rodzinach pszczelich, odkładach lub ulikach weselnych. Matki można 
też przetrzymywać w laboratorium w towarzystwie od 100 do 300 pszczół robotnic. 
Najgorsze warunki zapewnia matkom przetrzymywanie ich w tzn. Q-bankach, czyli 
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przetrzymywanie dużej liczby matek, zazwyczaj kilkudziesięciu, w osieroconych ro-
dzinach. Matki przetrzymywane w Q-bankach są często uszkadzane przez pszczoły 
robotnice. Jasiński stwierdził, że około 90% matek przetrzymywanych w Q-bankach 
miało uszkodzone odnóża.

Podczas zabiegu inseminacji matki unieruchamiane są poprzez poddanie narko-
zy. Do tego celu wykorzystuje się CO2 lub N2O. Zabieg ten nie jest obojętny dla zdro-
wia matek. Powoduje on w głowie matki rozrost gruczołu corpora allata oraz fizjo-
logiczne postarzenie się inseminowanej matki. Producenci matek stosujący 1-krotny 
zabieg inseminacji usypiają po raz drugi matki po 48 godzinach od zastosowanej 
inseminacji. Postępowanie takie wpływa negatywnie na kondycję matek i dalsze ich 
życie.

Matki sztucznie unasiennione dążą po zabiegu inseminacji do naturalnego do-
unasiennienia. Według badań Jasińskiego naturalnie dounasiennia się 90% matek 
inseminowanych. Z tych powodów należy w przypadku matek hodowlanych (repro-
dukcyjnych) zabezpieczyć je przed możliwym lotem godowym poprzez zakratowa-
nie wylotka kratą odgrodową. W przypadku produkcji matek użytkowych można 
pozwolić im na naturalne dounasiennienie.

Najsilniejszym czynnikiem który wpływa na podjęcie czerwienia przez matki 
unasienniane naturalnie jest sam akt kopulacji i połączenie się matki i trutnia w po-
wietrzu. Badania na ten temat robiła w Niemczech Gudrun Keniger. Takie czynni-
ki jak sam lot godowy matek, widok trutni oraz wpływ feromonów trutni nie miał 
wpływu na podjęcie przez matki czerwienia. Dopiero, kiedy w celach eksperymen-
talnych wystawiano matki z zabezpieczoną przed pełną kopulacją komorą żądłową 
jedwabną osłonę uzyskano pożądany efekt podjęcia przez nie czerwienia. Matki, któ-
re były wystawione na taką próbę podejmowały czerwienie w ciągu 2-3 dni od mo-
mentu, kiedy trutnie próbowały z nimi kopulować. Matki te czerwiły jako trutowe 
ponieważ jedwabna osłona zabezpieczyła je przez pełną kopulacją i dostaniem się do 
jajowodów nasienia trutnia. Tak więc sama próba kopulacji jest w świetle tych badań 
najsilniejszym czynnikiem stymulującym składanie jajeczek.

Ważnym czynnikiem związanym z procesem dojrzewania matki do lotu godo-
wego lub zabiegu inseminacji jest trening jakiemu pszczoły poddają młodą matkę.  
W wyniku tego treningu zachodzą w jej organizmie ogromne zmiany fizjologiczne. 
Reakcja na trening w przypadku młodych matek jest bardzo różna. Matki tracą od 
0 do 50% swojej masy ciała. Według badań Kruka najkorzystniej jest kiedy matka  
w wyniku treningu utraci 20-25% masy. Matki takie najszybciej podejmują czerwie-
nie. Natomiast matki „niedotrenowane”, które straciły niewiele masy ciała (0-10%), 
jak też matki „przetrenowane”, które straciły nadmiernie dużo masy ciała (30- 50%) 
podejmują po zabiegu inseminacji czerwienie znacznie później. 

Badano także wpływ wieku matek (także przetrzymywanych w ulikach wesel-
nych) na szybkość podjęcia czerwienia. Najszybciej podejmowały czerwienie matki, 
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które inseminowano w młodym wieku. Najlepsze wyniki uzyskano dla matek inse-
minowanych w wieku 5-10 dni, nieco gorszy dla matek inseminowanych w wieku 
11-14 dni, a najgorszy dla najstarszych, mających ponad 14 dni. Wynika z tego, że do 
inseminacji najlepiej przeznaczać matki młode.

Porównano także wiek pszczół towarzyszących matce w uliku weselnym na szyb-
kość podejmowania przez nie czerwienia. Najszybciej podejmowały czerwienie mat-
ki w towarzystwie pszczół młodych. W praktyce najszybciej podejmowały czerwienie 
matki w rodzinkach weselnych z pierwszego nasiedlenia ulika pszczołami. Wraz ze 
starzeniem się pszczół, stanowiących obsadę ulika weselnego, wydłużał się też okres 
podejmowania przez matki czerwienia.

Stwierdzono także, że pozytywnie przyspieszał podjęcie przez matkę czerwie-
nia wygryzający się w uliku weselnym czerw pszczeli. Pochodził on z czerwienia 
po pierwszej, poddanej do ulika matce. Wygryzające się młode pszczoły całkowi-
cie zniwelowały niekorzystną obecność w rodzince dużej ilości pszczół starych.  
Z przeprowadzonego doświadczenia, że można stymulować podjęcie czerwienia 
przez matkę poprzez poddanie do rodzinki weselnej lub odkładu ramki z wygryza-
jącym się czerwiem.

Pozytywny wpływ na podejmowanie czerwienia przez matkę, w warunkach uli-
ka weselnego, ma wysoka temperatura zewnętrzna. Pomimo tego, że w rodzinkach 
weselnych pszczoły w aktywny sposób mogą wpływać na temperaturę panującą  
w rodzince, stwierdzono pozytywny wpływ wysokiej zarówno zewnętrznej tempe-
ratury minimalnej, temperatury maksymalnej, temperatury średniej doborowej,  
a także promieniowania słonecznego wyrażanego w J/cm2.

Wietrzność dnia nie miała wpływu na szybkość podejmowania czerwienia przez 
matki inseminowane, ale miała niewielki wpływ na loty godowe matek. Co praw-
da młode matki najczęściej dokonywały lotów godowych przy prędkości wiatru do  
2-3 m/sek. Obserwowano także loty matek nawet przy wietrze ponad 10 m/sek.

Zachmurzenie ma też niewielki wpływ zarówno na loty godowe matek, jak też 
podejmowanie czerwienia przez matki inseminowane. Pomimo tego, że słoneczna 
pogoda do pewnego stopnia wpływa pozytywnie na loty godowe matek, to obserwo-
wano loty godowe nawet przy 100% zachmurzeniu nieboskłonu. 

Naturalny wziątek ma ogromny, pozytywny wpływ na szybkość podejmowania 
czerwienia przez matki sztucznie unasiennione. Wpływu tego nie jest w stanie zni-
welować nawet najbardziej intensywne sztuczne podkarmianie syropem. Istnieje wy-
raźna liniowa zależność pomiędzy naturalnym wziątkiem a szybkością podjęcia czer-
wienia przez inseminowane matki. Im był silniejszy naturalny wziątek, tym szybciej 
matki podejmowały czerwienie po zabiegu inseminacji.

Stwierdzono bardzo ciekawy wpływ matki, która fizjologicznie „dojrzewa” do 
podjęcia czerwienia na pszczoły robotnice w uliku weselnym. W ulikach weselnych 
zaopatrzonych w specjalne podkarmiaczki słoikowe, zaobserwowano bardzo wyraź-
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ny stymulujący wpływ matki na pobieranie z podkarmiaczki pokarmu i przenoszenie 
go do plasterków w rodzince. Pobieranie pokarmu w rodzinkach, w których matki 
miały podjąć czerwienie, wzrasta 2-3-krotnie na dwie 2 doby przed podjęciem czer-
wienia w stosunku do okresy poprzedzającego.

fot. Wygryzające się pszczoły
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WPŁYW ZASŁONIĘCIA NIEBOSKŁONU W MIEJSCU 
USYTUOWANIA RODZIN PSZCZELICH 

NA EFEKTYWNOŚĆ NATURALNEGO UNASIENNIANIA SIĘ 
MATEK PSZCZELICH

Cezary Kruk
www.apis-polonia.eu/; apis.polonia@wp.pl; tel. 518-482-726

Obserwacje pochodzące z 2007 r. prowadzono w pasiece prywatnej w Dąbrówce 
koło Kazimierza Dolnego i pasiece w Pożogu koło Puław. Materiał badawczy oparty 
był na obserwacji 80 rodzin pszczelich.

Porównano wpływ oświetlenia nieboskłonu widocznego z wylotka rodziny 
pszczelej na efektywność naturalnego unasienniania się matek pszczelich.

Matki poddawano do 3-ramkowych odkładów tworzonych na pasieczysku. Od-
kłady składano z 2 plastrów czerwiu krytego i 1 plastra z zapasem. Dodatkowo strze-
pywano do odkładu  pszczoły z 1 plastra z czerwiem otwartym lub krytym. Pszczoły 
lotne mogły powracać do swoich macierzaków. Do rodzin poddano matki pszczele 
„jednodniówki”, oznakowane opalitkami oraz w klateczkach transportowych firmy 
FOLCHRON. Matki poddawano w towarzystwie około 10 pszczół robotnic.

Matki poddawano do rodzin pszczelich w ulach dadanta. W każdym ulu były po 
2 rodziny pszczele rozdzielone szczelną przegrodą. Rodziny korzystały z osobnych 
wylotów. Jeden wylotek usytuowany był w ścianie przedniej, a drugi w ścianie tylnej. 
W Dąbrówce wylotki główne skierowane były na zachód, a zapasowe na wschód.  
W Pożogu natomiast było odwrotnie, wylotki główne skierowane były na wschód,  
a zapasowe na zachód. 

Pasieka w Dąbrówce usytuowana była na skraju sosnowego młodnika o wyso-
kości około 15 m, obok pola uprawnego. Rodziny pszczele ustawione były w dwóch 
równoległych do ściany lasu rzędach. Pierwszy rząd uli ustawiony był 3 m od ściany 
lasu, a drugi 7 m. Odkłady, które korzystały z wylotków głównych (grupa I) wyla-
tywały na zachód na stronę pola i miały odsłonięty cały nieboskłon. Rodziny, które 
wylatywały na wschód (grupa II), wylatywały na ciemną ścianę lasu. 

W pasiece w Pożogu pasieczyskiem był jeden rząd uli. Ustawione one były 3 
metry od szpaleru drzew owocowych o wysokości około 6 metrów. Rodziny, które 
wylatywały z wylotów głównych, kierowały się na wschód, na „otwarty nieboskłon” 
(grupa III). Rodziny korzystające z wylotków zapasowych wylatywały na zachód, na 
„zasłonięty nieboskłon” (grupa IV). Każda grupa liczyła po 20 odkładów. 
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Po poddaniu matek skontrolowano ich przyjęcia i w odkładach, które kształtowa-
ły się następujące:
Grupa I − 100%
Grupa II − 95%
Grupa III − 100%
Grupa IV − 95%

Co kilka dni kontrolowano unasiennianie się matek. Ostatecznie po 14 dniach od 
poddania matek uzyskano następujące wyniki w unasiennieniu naturalnym matek. 
W grupie I unasienniło się 100% matek (odsłonięty nieboskłon), w grupie II − 0% 
matek (zasłonięty nieboskłon) − wszystkie matki zginęły w lotach godowych, w gru-
pie III − 80% matek (odsłonięty nieboskłon), w grupie IV (zasłonięty nieboskłon) 
− 47,4% matek.

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że w przypadku zasłonięcia niebo-
skłonu pszczołom startującym z wylotka, może bardzo niekorzystnie odbijać się na 
wynikach naturalnego unasienniania się matek pszczelich. Być może matki z rodzin 
usytuowanych w kierunku „zasłoniętego nieboskłonu” nalatywały na rodziny usytu-
owane w kierunku „odsłoniętego nieboskłonu” i były w efekcie ścinane przez obce 
pszczoły.

Uzyskane wyniki pochodzą z jednego sezonu i wymagają potwierdzenia w kolej-
nych powtórzeniach (latach).

fot. Matka pszczela (zasoby Pszczela Wola)
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TESTOWANIE WARTOŚCI ULIKÓW WESELNYCH MINI-PLUS 
W SEZONIE LETNIM I ZIMOWYM DO UNASIENNIANIA 

MATEK ORAZ ZIMOWANIA MATEK ZAPASOWYCH 
W LATACH 2006-2015

Cezary Kruk
www.apis-polonia.eu/; apis.polonia@wp.pl; tel. 518-482-726

W latach 2006-2015 w pasiece zajmującej się produkcją matek pszczelich na skalę 
masową testowano wartość ulików weselnych typu Mini-Plus. Są one od kilku lat 
nowością na polskim rynku.

Tabela 1. Przybliżona liczba wykorzystywanych rodzinek weselnych w sezonie 
pszczelarskim w latach 2006-2015

Oceniano jego wartość zarówno w okresie sezonu letniego, jak i w okresie zimy. 
Uliki oceniano także pod kątem ich praktycznego wykorzystania zarówno przy pro-
dukcji matek unasiennianych naturalnie, jak i matek unasiennianych sztucznie ze 
sprawdzonym czerwieniem. Sprawdzono także możliwość przechowywania w nich 
matek zapasowych w okresie zimowli. Oceniano również wiele praktycznych aspek-
tów związanych z ich wykorzystaniem m.in. ekonomikę, ergonomię, efektywność, 
komfort pracy itp. 

Rok Rodzinek weselnych (szt.)
2006 300
2007 700
2008 1000
2009 1300
2010 1700
2011 2000
2012 2000
2013 2000
2014 2000
2015 2000

Razem 15000
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Tabela 2. Efektywność zimowli matek zapasowych w latach 2006-2015 (przybliżona 
liczba rodzinek weselnych)

Uliki weselne typu Mini-Plus produkowane są przez firmę ŁYSOŃ. W całości zbu-
dowane są ze styropianu. Składają się one z miniaturowych korpusów o wewnętrz-
nym świetle w przekroju poprzecznym 23 x 23 cm. Korpus zawiera 6 mini-ramek  
o wymiarach zewnętrznych 21,5 x 16,5 cm. Jest to ¼ ramki dadanowskiej. Wewnętrz-
ne światło 1 mini-ramki to powierzchnia użytkowa 2,8 dcm2. Komplet ulika Mini-
-Plus to dennica, korpus, podkarmiaczka górna i daszek.

Zimowla matek zapasowych. W ciągu 9 zimowli testowano możliwość wykorzy-
stania tych ulików do przezimowania matek zapasowych. Wczesną wiosną jednym  
z problemów w pasiece byłóoczęsto stwierdzany brak matek w rodzinach produkcyj-
nych. Na przedwiośniu, kiedy praktycznie nie ma możliwości zorganizowania wcze-
snego wychowu matek i ich unasienniania, rodziny takie skazane były na zagładę.  
W praktyce wczesną wiosną rodziny bezmateczne są likwidowane poprzez ich dołą-
czanie do rodzin pełnowartościowych. W starszej literaturze pszczelarskiej zalecało 
się zimowanie, obok rodzin zasadniczych odkładów z matkami zapasowymi w ilo-
ści 10% stanu zazimowanej pasieki. Metoda ta jest kosztowna. Próby zimowli matek  
w rodzinkach weselnych, w ulikach różnych typów, w warunkach Polski kończyły się 
zazwyczaj niepowodzeniem. 

W latach 2006-2015 oceniono próbę zimowli matek zapasowych w Mini-Plus-
-ach. Poza jedną mało udaną zimowlą 2008/2009, kiedy to zginęło aż 50% zazimowa-
nych rodzinek, pozostałe zimowle można uznać za zakończone sukcesem. Przyczyną 
mało udanej zimowli 2008/2009 była silna nosema.

Średnio w latach 2006- 2015 udało się efektywnie przezimować około 82,4% za-
zimowanych rodzinek z matkami zapasowymi. Rekordowo dobry wynik uzyskano  
w sezonie 2009/2010 uzyskując 93,9% przezimowanych matek.

Zimowla Zazimowano (szt.) Przezimowało (szt.) Przezimowało (%)
2006/2007 125 98 78,4
2007/2008 228 206 90,4
2008/2009 250 125 50,0
2009/2010 330 310 93,9
2010/2011 350 300 85,7
2011/2012 350 300 85,7
2012/2013 350 300 85,7
2013/2014 350 300 85,7
2014/2015 350 300 85,7

Razem 2683 2239 82,4
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Nasiedlenie ulików Mini-Plus po raz pierwszy. Jedynie w sezonie 2006, kiedy to 
po raz pierwszy zastosowano w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” uliki 
Mini-Plus wymagały klasycznego nasiedlenia pszczołą. W maju zasiedlono je ilo-
ścia 0,5 l pszczół. Rodzinki po nasiedleniu trafiały na 2 doby do piwnicy, po czym 
wystawiano je wieczorem na pasieczysko. Przez cały sezon pasieczny wykorzystywa-
no rodzinki do naturalnego unasienniania matek lub też do doprowadzania matek 
unasiennionych sztucznie do czerwienia. Rodzinki weselne w okresie od maja do 
września zwiększyły swoją siłę średnio 3-4 krotnie. 

Tworzenie mini odkładów w ulikach Mini-Plus. W pozostałych sezonach 2007- 
2015 produkcja nowych rodzinek w ulikach Mini-Plus polegała na klasycznym 
dzieleniu rodzinek weselnych w sposób identyczny jak w produkcji odkładów.  
W połowie maja siła przezimowanych rodzinek w Mini-Plusach wynosiła od 2 do 
6 korpusów pszczół. Stworzenie nowej rodzinki polegało na przeniesieniu do zasie-
dlanego ulika wraz z pszczołami 2 ramek czerwiu krytego oraz 1 ramki z zapasem 
pokarmu. Dalsze poszerzanie rodzinki odbywało się ramkami z węzą. Rodzinki w se-
zonie od maja do sierpnia podkarmiane były ciastem Apifondą. W latach 2011-2015  
z 1 przezimowanej rodzinki tworzono w sezonie średnio 7 nowych rodzinek wesel-
nych.

fot. Mini-Plusy na pasieczysku. Unasiennianie naturalne matek pszczelich (pasieka latem)
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W sezonie z 1 ulika Mini-Plus można uzyskać 2-5 matek unasiennionych natu-
ralnie.

Przygotowanie rodzinek do zimy. Na koniec sezonu rodzinki najsłabsze łączono. 
Postępowano tak, aby we wrześniu uzyskać siłę 2 pełnych korpusów pszczół. Ro-
dzinki zimowano na 2 pełnych korpusach liczących łącznie 12 małych rameczek. 
Rodzinka przed zimą podkarmiana była syropem poddawanym w górnych podkar-
miaczkach. Jako karmę stosowano Apifortunę. Rodzinka samodzielnie  przerabiała 
poddany pokarm. Pszczoły zimowano na toczku.

Podsumowanie. Dziesięcioletnie wykorzystanie nowej technologii oraz nowego 
sprzętu pasiecznego na skalę masową pozwala na obiektywną ocenę. Ze względu na 
aspekt ekonomiczny, ergonomiczny, efektywność i komfort pracy, uliki Mini-Plus 
okazały się bardzo dobre. Wielką zaletą gospodarki w ulikach typu Mini- Plus jest 
rozwiązanie problemu kłopotliwego i kosztownego zasiedlania rodzinek weselnych 
każdego roku. Siła rodzinek w Mini-Plusach pozwala praktycznie na ich całorocz-
ne wykorzystanie. Ulik Mini-Plus ma także cenne walory, które można wykorzystać  
w dydaktyce i doświadczalnictwie.

 

fot. Unasiennianie naturalne (zasoby Pasieka-Bieszczady)
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EFEKTYWNOŚĆ NATURALNEGO UNASIENNIANIA SIĘ 
MATEK W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ICH PODDANIA 

DO RODZIN PSZCZELICH

Cezary Kruk
www.apis-polonia.eu/; apis.polonia@wp.pl; tel. 518-482-726

Materiał badawczy pochodził z czerwca 2008 r. Obserwacje prowadzono w pasie-
ce prywatnej w Gołębiu koło Puław. Matki poddawano do 3-ramkowych odkładów 
tworzonych na pasieczysku. Odkłady składano z 2 plastrów czerwiu krytego i 1 pla-
stra z zapasem. Dodatkowo strzepywano do odkładu  pszczoły z 1 plastra z czerwiem 
otwartym lub krytym. Pszczoły lotne mogły powrócić do swoich macierzaków.

Utworzono dwie grupy rodzin liczących po 20 sztuk.

Grupa I (matki) to 20 odkładów, do których poddano matki jednodniówki, wygry-
zione w cieplarce i oznakowane opalitkami. Umieszczono je w klateczkach wysył-
kowych firmy „Folchron” w towarzystwie około 10 pszczół robotnic i porcją ciasta 
miodowo- cukrowego.
 

Grupa II (mateczniki) to 20 odkładów, do których poddano matki w matecznikach 
„na wygryzieniu” na 1 dzień przed wygryzieniem. Mateczniki przed poddaniem ich 
do rodzin sprawdzano czy matki w nich żyją. Zabieg wykonano przez delikatne ich 
potrząśnięcie. Jeżeli matka w mateczniku żyła objawiało się to kolebaniem dojrzewa-
jącej poczwarki tak jak w „Kinder Niespodziance”. 

Obie grupy matek, czyli matki w klateczkach (grupa I) oraz matki w mateczni-
kach (grupa II) były siostrami i pochodziły z tej samej serii wychowu, czyli larwy 
mateczne poddane były do tej samej rodziny wychowującej i w tym samym dniu. 
Matki miały więc identyczne warunki wychowu. W czasie poddawanie matek trwał 
dobry wziątek nektarowy.

Matki w matecznikach (grupa II) poddawane były do odkładów 1 dzień wcześniej 
niż matki w klateczkach transportowych (grupa I).

Matki z grupy I wygryzały się w cieplarce, były znakowane i pakowane do klate-
czek z ciastem oraz pszczołami towarzyszącymi. W efekcie poddawane były do ro-
dzin jako tzn. matki „jednodniówki”. Pszczoły mogły je uwolnić dopiero po wyjedze-
niu z komory pokarmowej ciasta, co zajmowało im 1-2 dni.

Po 7 dniach od chwili wygryzienia się matek przeprowadzono kontrolę ich przy-
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jęć. Stwierdzono przyjęcie 100% matek zarówno w grupie I, jak i II.
Po 7 dniach, w niektórych rodzinach, stwierdzono obecność zasiewu jajeczek, 

czyli faktu podjęcia przez matki czerwienia. W grupie II (mateczniki), zaobserwo-
wano, że aż 15 matek (75%) z tej grupy już czerwi, jednocześnie w grupie I (matki) 
nastąpiło czerwienie tylko 1 matki (5%).

Po 14 dniach od wygryzienia się matek stwierdzono czerwienie 90% matek w gru-
pie I (matki) i 100% matek w grupie II (mateczniki). Dwie matki (10%) z grupy I 
(matki) zginęły w czasie lotów weselnych.

Wyniki doświadczenia wskazują, że sposób poddania matek miał ogromny wpływ 
na szybkość podjęcia przez nie czerwienia. Matki poddane w matecznikach dużo 
szybciej podejmują czerwienie. Zapewne spowodowane jest to tym, że od pierwszych 
godzin po wygryzieniu, matka miała zapewnione optymalne warunki. Prawdopo-
dobnie decydujący był tu wpływ optymalnego treningu i optymalnego odżywiania. 
Matki w matecznikach poddane były identycznej, optymalnej opiece jak jak w wa-
runkach naturalnych (matki rojowe, matki z cichej wymiany).

Zaskakujące jest bardzo szybkie podjęcie czerwienia przez matki poddawane  
w matecznikach „na wygryzieniu”. Wskazywałoby to, że matki musiały pójść na loty 
godowe z kopulacją już w wieku 5 dni. Zapewne do dobrego unasiennienia ich wy-
starczył im tylko 1 lot godowy z kopulacją.

Dużo lepsze wyniki przy poddawaniu matek w matecznikach „na wygryzie-
niu” stwierdzili wybitni pszczelarze praktycy tacy jak: Maria Gembala (Konferencja 
Pszczelarska w Lipsku w 2015 − materiały konferencyjne) oraz Mariusz Chachuła 
(dane nie publikowane). Praktycy Ci potwierdzili, że matki poddawane w matecz-
nikach „na wygryzieniu” są bardzo dobrze przyjmowane, a matki, które z nich się 
wygryzą bardzo dobrze unasienniają się naturalnie.

Jedynym mankamentem metody poddawania matek w mateczniku „na wygry-
zieniu” jest to, że matka wygryziona jest nieoznakowana. Należy ją oznakować przy 
pierwszej nadarzającej się okazji.
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SPOSOBY OCHRONY KONDYCJI RODZIN PSZCZELICH
W WARUNKACH SKAŻENIA CHEMICZNEGO 
ORAZ UBOŻENIA PASTWISKA PSZCZELEGO

Zbigniew Lipiński
doktor habilitowany pszczelnictwa, doktor nauk weterynaryjnych

w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Pomimo powszechnej wiary w prawie że zbawczą moc ,,nowoczesności” „życie 
biologiczne na ziemi a z nim cała ludzka cywilizacja pogrąża się coraz głębiej w che-
micznym bagnie, które zajmuje coraz to nowe obszary. Na bagno to  składają się 
przede wszystkim gleby i wody zatrute produktami najprzeróżniejszych sztucznych 
celowych i ubocznych syntez chemicznych. Są to głownie pestycydy i odpady przemy-
słowe t.j.: dioksyny, metale ciężkie, detergenty itp. Ponieważ nigdy one wcześniej na 
ziemi nie znajdowały się, to w każdym przypadku są niebezpieczne dla organizmów 
żywych,w tym pszczół, których detoksykacyjne zdolności metaboliczne kształtowały 
się przez niewyobrażalnie długi okres czasu w warunkach kontaktu jedynie z toksy-
nami naturalnego pochodzenia. Dla przykładu organizm pszczoły miodnej w obec-
nie znanej nam postaci,  kształtował się co najmniej 100 milionów lat. Interesujące 
jest, że temu zjawisku towarzyszył słabnący kontakt pszczół z naturalnymi, głownie 
roślinnymi toksynami, o czym  świadczy fakt, że jej białkowy, enzymatyczny układ 
detoksykacyjny służący do odtruwania organizmu z wszelkiego rodzaju naturalnych 
toksyn jest o wiele uboższy w enzymy niż np. organizm muszki owocowej, która ada-
ptowała się do odżywiania się nawet psującymi się tkankami roślin.  

Postęp we wspomnianej nowoczesności zaszedł już tak daleko, że pszczoły oraz 
ich produkty zaczęły być postrzegane jako wskaźniki czystości środowiska naturalne-
go, co nie dotyczy już  tylko związków chemicznych ale również bakterii, które pory-
wane przez wiatr osiadają na pyłku, a nawet przedostają się do nektaru. Tu wspomnę, 
że w USA stwierdza się w pyłku pozostałości od 30-40 rodzajów pestycydów. Zaś 
do ochrony rzepaków używa się około ⅓ ogółu stosowanych w rolnictwie środków 
ochrony roślin. Równocześnie, wspomniane ,,chemiczne bagno” w szybkim tempie 
ubożeje w pożytki pszczele tak dalece, że obecnie rzadko można znaleźć pszczoły, 
u których poziom białka surowego w suchej masie ciała przekracza 40-50%, gdzie 
dla ich prawidłowego np. zimowego funkcjonowania trzeba od 65 do 67% białka 
surowego. A zatem w sytuacji kiedy niedobór białka znacznie osłabia nie tylko wspo-
mniane zdolności detoksykacyjne, ale również zdolności immunologiczne, wszelka 
gospodarka pasieczna traci sens w przypadku obecności pozostałości pestycydów 
oraz nędznych pożytków. Tym bardziej, że reklamowane młode z reguły długo i obfi-
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cie czerwiące  matki pszczele nadmiernie drenują rodziny pszczele ze wspomnianego 
białka i innych składników pokarmowych. Ten wątek dokończę w trakcie wykładu,  
a teraz dwanaście podstawowych wskazówek których bezwzględne przestrzeganie 
powinno umożliwić pszczołom normalny rozwój, zaś pszczelarzowi w miarę godzi-
we zyski z pasiek.  

1. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad terminowego zwalczania warrozy oraz 
profilaktyki zgnilca amerykańskiego zarówno we własnej pasiece, jak i w najbliż-
szym sąsiedztwie. 

2. Liczba rodzin pszczelich musi odpowiadać zasobom pokarmowym pastwiska 
pszczelego, to znaczy ilości i jakości (pyłku, nektaru/spadzi, wody, propolisu) oraz 
zasobom finansowym na zakup w miarę nagłej potrzeby dodatkowych  ilości cu-
kru, leków, węzy itp. 

3. Miejsce stałego stacjonowania pasieki powinno być wolne od chemicznego ska-
żenia roślin, gleby i wody. 

4. W trakcie wędrówek na pożytki, należy maksymalnie skracać czas przebywania 
pszczół na plantacjach chronionych chemicznie, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na możliwość podtruwania pszczół wodą.   

5. Podstawą kierowania rozwojem rodziny pszczelej w celu uzyskania wysokich 
zbiorów miodu jest stałe utrzymywanie równowagi węglowodanowo-białkowej   
(nektarowo-pyłkowej) w żywieniu pszczół.  

6. W skład każdej pasieki powinno wchodzić kilka wskaźnikowych pni z pszczo-
łami (A. mellifera mellifera L.) ras miejscowych np. z pszczołą augustowską,  
w celu  stałej oceny stanu środowiska (skażenie, bogactwa pożytku) i jego wpływu 
na kondycję i zdrowie reszty wysoce miodnych pszczół  w pasiece.  

7. W pasiekach wędrownych stacjonarnych o bogatej bazie pożytkowej, gdzie rodzi-
ny pszczele są prowadzone przez selekcjonowane na miodność matki użytkowe, 
należy trzymać pszczoły w ulach dających możliwość nieskrępowanego rozwoju 
rodzin pszczelich, ale zgodnie z zasadami sztuki pszczelarskiej. 

8. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad jesiennego schładzania rodzin z tenden-
cją do przedłużonego czerwienia matek. 

9. Pszczoły kończące sezon na późnych pożytkach o niskiej zawartości białka su-
rowego w pyłku winny być wzmacniane przed zimą odkładami o dużej ilości 
młodych, ,,tłustych” pszczół i czerwiu zasklepionego z poza obszaru ostatniego 
pożytku.  

10. W trakcie każdego przeglądu należy obserwować zwartość czerwiu zasklepione-
go, ilość mleczka pszczelego w komórkach z młodym czerwiem, stan różnorod-
ności i ilości pyłku oraz pierzgi oraz objawy rojowej reakcji stresowej itp. 
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11. Nie dopuszczać do stanu niedożywienia oraz głodu w rodzinach pszczelich. Zi-
mowanie silnych rodzin wymaga minimum 14 kg cukru. Stąd do złożenia zapa-
sów zimowych należy maksymalnie wykorzystać pszczoły letnie.

12. Pszczelarz powinien stale liczyć swoje siły w tym zasoby kapitałowe w odniesieniu 
do prognozowanej liczby zimowanych rodzin pszczelich i rodzaju prowadzonej 
gospodarki pasiecznej. 

fot. Martwe pszczoły po wylocie na nieprawidłowo opryskany rzepak
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PROBLEMATYKA INWAZJI ROZTOCZY V. DESTRUCTOR 
W KRAJOWYCH PASIEKACH 

W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYNIKÓW BADAŃ

Krystyna Pohorecka
Doktor w Zakładzie Chorób Pszczół

Państwowym Instytucie Weterynaryjnym − PIB
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy; krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl

Warroza jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną i najtrudniejszą do zwalczenia  
chorobą pszczoły miodnej (Apis mellifera) na całym świecie. W kraju inwazja rozto-
czy V. destructor stanowi kluczową przyczynę strat rodzin pszczelich w okresie zimo-
wania. 

Biologia roztoczy Varroa destructor
Dorosłe samice V. dsetructor są koloru brunatnego i charakteryzują się grzbieto-

wo-brzusznym spłaszczeniem ciała oraz poprzecznie owalnym kształtem, natomiast 
samce są szaro-białe, kształtu prawie kulistego. Samce nigdy nie opuszczają komórek 
z czerwiem zasklepionym i giną po zapłodnieniu samicy, dlatego nie spotykamy ich 
na dorosłych pszczołach, na których pasożytują wyłącznie samice. Całkowity okres 
rozwoju roztoczy, od jaja do postaci dorosłej, trwa dla samca ok. 7 dni, a dla samicy 
ok. 6 dni. Narządy gębowe typu kłująco-ssącego umożliwiają roztoczom przebicie 
okrywy ciała pszczół, zwłaszcza błon międzysegmentalnych, dlatego samice paso-
żyta szczególnie chętnie usadawiają się na odwłoku. Zarówno osobniki dorosłe, jak 
i stadia rozwojowe Varrozy, odżywiają się wyłącznie hemolimfą. Charakterystyczna 
jest dla nich wytrzymałość na brak pokarmu. Na martwych pszczołach mogą przeżyć 
około 16-17 dni, a na plastrach z zamarłym czerwiem nawet do 32 dni. Poza ulem, na 
roślinach miododajnych, mogą przeżyć nawet do 3 dni. Długość życia roztoczy zale-
ży także od warunków zewnętrznych, ponieważ są wrażliwe na wysoką temperaturę  
i wysuszenie. Osobniki, które pasożytują na pszczołach w pełni sezonu żyją średnio 
od 1 do 2 miesięcy, natomiast w czasie zimy są zdolne przetrwać kilka miesięcy. 

Wpływ roztoczy na pszczoły i rodzinę pszczelą
Mechanizm szkodliwego oddziaływania roztoczy na pszczoły jest wielokierun-

kowy. Spasożytowane owady lub ich formy rozwojowe ulegają osłabieniu na skutek 
utraty hemolimfy, a wraz z nią, składników pokarmowych. Przy jednym do trzech 
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roztoczy pasożytujących na jednej larwie, ubytek hemolimfy wynosi 24% objętości, 
a przy 4-6 pasożytach sięga 40%. Zmniejszenie poziomu białka w hemolimfie jest 
powszechnie uważane za główną przyczynę spadku wagi pszczół i skrócenia długości 
ich życia. Zaburzeniu ulegają także mechanizmy odpornościowe, co stwarza lepsze 
warunki dla rozwoju infekcji bakteryjnych i wirusowych. Rozwój infekcji wiruso-
wych wywoływanych przez wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirusa ostre-
go i powolnego paraliżu pszczół (ABPV i SPV), wirusa choroby woreczkowej (SBV), 
wirusa kaszmirskiego (KBV) i wirusa czarnych mateczników (BQCV jest ściśle zwią-
zany z obecnością V. destructor, które pośredniczą w przenoszeniu (są wektorem)  
i rozprzestrzenianiu wirusów w obrębie rodziny pszczelej. Pasożyty umożliwiają wni-
kanie cząsteczek wirusa bezpośrednio do hemolimfy, co powoduje ich szybkie na-
mnażanie i rozwój choroby. Najgroźniejszym i najbardziej rozpowszechnionym wi-
rusem jest wirus DWV, który obecnie uważany jest za jeden z głównych czynników 
powodujących masowe ginięcie rodzin pszczelich. 

Rozmiar szkód, jakie roztocze wyrządzają rodzinom, nie jest bezpośrednio sko-
relowany z określoną liczbą pasożytów, ponieważ zależy także od siły i kondycji 
rodzin. Dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem, pozwalającym prognozować 
niebezpieczeństwo, jakie dla danej rodziny stanowi określona liczba pasożytów, jest 
intensywność inwazji, czyli liczba roztoczy przypadająca na pojedynczą pszczołę (za-
zwyczaj podaje się ją w przeliczeniu na 100 pszczół jako wartość procentową). Wi-
docznym skutkiem średniej inwazji jest zahamowanie rozwoju rodzin i zmniejszenie 
ich wydajności miodowej, natomiast przy silnej pojawia się także poważne ryzyko 
ich zagłady. W warunkach klimatu umiarkowanego intensywność inwazji zimowych 
pszczół powyżej 7% uznawana jest za krytyczną dla przetrwania okresu zimowania. 

Przy silnej inwazji pszczoły są niespokojne, widać kalekie robotnice, część czer-
wiu zamiera, a ilość czerwiu trutowego zmniejsza się nawet o połowę. Rodziny są 
wyraźnie osłabione. Dość charakterystyczne jest opuszczanie uli przez pszczoły. Na 
jesieni zdarza się często, że pszczoły w przygotowanych do zimowania rodzinach 
(podkarmionych), nie formują kłębu i w krótkim czasie znikają, pozostawiając puste 
gniazda z zapasami pokarmu i resztką czerwiu. Rodziny nieleczone, silnie porażone, 
osypują się w okresie jesienno-zimowym lub na przedwiośniu w ciągu 2-3 lat.

Czynniki wpływające na rozwój inwazji V. destructor
Generalnie szczyt nasilenia inwazji w pasiekach występuje w końcu sezonu 

pszczelarskiego, ale liczba pasożytów w poszczególnych rodzinach jest zazwyczaj 
bardzo zróżnicowana. Dzieje się tak, ponieważ na wzrost populacji roztoczy w sezo-
nie wiosenno-letnim ma wpływ wiele, wzajemnie ze sobą powiązanych czynników. 
Oczywiście do tego, aby V. destructor mógł się w rozmnażać niezbędna jest obecność 
czerwiu, ale istotna jest także jego ilość i rodzaj. Podczas cyklu rozwojowego pasożyta 
w komórkach z czerwiem pszczelim od jednej samicy Varroza powstaje średnio 1,3-
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1,5 samic córek, natomiast na czerwiu trutowym od 2,2 do 2,6. Liczba potomnych 
samic-córek uwarunkowana jest także czasem złożenia przez matkę pierwszego jaja 
(im później tym mniej potomnych osobników) i liczbą samic-matek rozmnażających 
się w tej samej komórce czerwiu (im więcej samic-matek, tym mniej potomnych sa-
mic-córek od każdej z nich). Nie wszystkie samice są zdolne do rozmnażania, część 
z nich pozostaje niepłodna, przy czym mogą one stanowić od 5% do nawet 20%. 
Zróżnicowana jest także liczba cykli reprodukcyjnych poszczególnych samic. W na-
turalnych warunkach, spośród unasiennionych, zdolnych do rozrodu osobników, 
większość (ponad 70%) składa jaja tylko jeden raz, pozostałe odbywają dwa lub mak-
symalnie trzy cykle rozrodcze. Na tempo przyrostu populacji roztoczy ma również 
wpływ długość trwania fazy foretycznej poszczególnych samic, czyli czasu pasożyto-
wania na dorosłych pszczołach (od momentu wydostania się wraz z wygryzającymi 
się pszczołami z komórek z czerwiem do ponownego wejścia do nowych komórek). 
Przy dostatecznej ilości czerwiu, mogą one przebywać na pszczołach od 4 do 11 dni, 
a w miarę zmniejszania się liczby komórek z larwami, faza ta wydłuża się. Warunki 
dla rozwoju roztoczy są zdecydowanie korzystniejsze w rodzinach z młodymi, pra-
widłowo czerwiącymi matkami, co oznacza, że w silnych rodzinach należy oczeki-
wać wyższego poziomu porażenia. W czasie jednego sezonu pasiecznego powstaje 
od kilku do kilkunastu nowych generacji pasożyta, a przesądza o tym długość okresu 
składania jaj przez matki pszczele. Ocieplenie klimatu, wyraźnie odczuwalne w kraju 
na przestrzeni ostatnich lat bez wątpienia wydłuża okres czerwienia matek i sprzyja 
powstawaniu większej liczby pokoleń roztoczy. Poziom inwazji V. destructor deter-
minują także cechy uwarunkowane genetycznie, związane z zachowaniem pszczół. 
Rodziny z silnym instynktem czyszczenia są w stanie usunąć część roztoczy z komó-
rek z czerwiem lub z ciała dorosłych owadów. Do redukcji liczby pasożytów docho-
dzi także podczas rojenia się pszczół (analogiczna sytuacja ma miejsce w rodzinach,  
z których pszczelarz tworzy odkłady, lub nawet zabiera tylko część pszczół czy czer-
wiu do zasilenia innych rodzin). Błądzenie pszczół i rabunki są przyczyną zarówno 
ubytku, jak i przyrostu pasożytów w rodzinach pozostających ze sobą w niedalekim 
sąsiedztwie. Pomimo że, wiele czynników mających wpływ na rozwój i rozprzestrze-
nianie V. destructor nie zależy od pszczelarzy, to jednak o kształtowaniu się sytuacji 
epizootycznej warrozy w pasiekach, decyduje sposób prowadzenia rodzin, a przede 
wszystkim elementy gospodarki pasiecznej związane ze zwalczaniem pasożytów. 

Sytuacja epizootyczna inwazji V. destructor
Z badań monitoringowych prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wynika, że 

intensywność inwazji roztoczy w krajowych pasiekach jest wysoka. Przykładem może 
być ocena stopnia porażenia rodzin po zakończeniu głównego pożytku (lipiec-sier-
pień). W próbkach pszczół pobranych z gniazd, na 100 dorosłych pszczół przypadało 
średnio 7; 4,5 oraz 6 roztoczy (odpowiednio w latach 2012, 2013 i 2014). Oznacza 
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to, że średnia intensywność inwazji w tych rodzinach była bliska wartości porażenia 
uznanej za alarmującą. Ponieważ ocena była prowadzona jeszcze przed wykonaniem 
letnio-jesiennych zabiegów, uzyskane wyniki jednoznacznie pokazuję wagę prawi-
dłowego wyleczenia rodzin. Niestety w wielu pasiekach zabiegi zwalczania inwazji 
nie są wystarczająco efektywne. Podczas przeprowadzonej wiosną ubiegłego roku 
oceny obecność roztoczy stwierdzono w 29% rodzin, które przezimowały, a średni 
poziom  porażenia rodzin wynosił 3 pasożyty/100 pszczół. Natomiast w przypadku 
rodzin osypanych pasożyty wykryto w 91,3% próbek. Liczba roztoczy przypadająca 
na 100 pszczół średnio sięgała 20 sztuk. 

Zwalczanie inwazji V. destructor
Kluczowym etapem w rozwoju rodzin pszczelich jest okres wychowu poko-

lenia pszczół zimowych. Uzyskanie w tym okresie maksymalnie niskiego pozio-
mu stopnia porażenia rodzin przez pasożyty jest konieczne do ich skutecznej 
ochrony podczas zimowania. Pszczoły zimowe muszą przeżyć kilka miesięcy i jeżeli 
będą ciężko porażone przez roztocze w stadium larwalnym, długość ich życia skró-
ci się drastycznie. Im więcej pasożytów będzie o tej porze w rodzinach tym więcej 
pszczół zimowych pozbawiona zostanie możliwości przetrwania do wiosny. Utrzy-
manie niskiego, bezpiecznego dla rodziny poziomu infestacji w ciągu całego roku, 
zapewnia zintegrowany system zwalczania pasożyta (IMP), ale w kraju stosuje go 
nieliczna grupa pszczelarzy. W ponad 80% pasiek zabiegi przeprowadza się jedynie 
późnym latem. Przy takim modelu postępowania tylko wcześniejsze podanie leku 
(zaraz po głównym miodobraniu, najlepiej w drugiej połowie lipca) może ochronić 
czerw przed silną inwazją. Reguły tej powinno się bezwzględnie przestrzegać w sytu-
acji, gdy w roku poprzedzającym, wszystkie zabiegi wykonano w obecności czerwiu. 
Nawet wówczas, gdy w pasiekach pozyskiwany jest miód z późniejszych pożytków 
lepszym rozwiązaniem jest chociaż częściowe obniżenie populacji pasożytów. Prze-
sunięcie leczenia na okres późniejszy (wrzesień, październik), pozwala co prawda 
zniszczyć więcej pasożytów, ale nie eliminuje skutków wysokiej infestacji w okresie 
wychowu pszczół zimowych czyli skrócenia długości ich życia, i może nie uchronić 
przed osypaniem się rodziny w czasie zimy. Przy stosowaniu w rodzinach z czerwiem 
substancji naturalnych lub preparatów działających krótkookresowo (np. Apiwaro-
lu), dla uzyskania niskiego poziomu inwazji wiosną następnego roku niezbędne jest 
wykonanie chociaż jednego zabiegu w okresie bezczerwiowym. Należy także zwrócić 
uwagę na fakt, że w praktyce poziom porażenia rodzin przez roztocze oceniany jest 
bardzo rzadko. Z reguły wszystkie rodziny w pasiece są leczone w jednakowy sposób, 
co przy dużej zmienności inwazji w poszczególnych rodzinach może być  powodem 
niewystarczającego jej ograniczenia w tych mocniej spasożytowanych (szczególnie  
w tych przypadkach, gdy zabiegi przeprowadzane są w obecności czerwiu). Rokrocz-
ne powielanie tego samego modelu zwalczania pasożyta, w przypadku  jego niedosta-
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tecznej efektywności zawsze będzie powodowało sukcesywny wzrost populacji roz-
toczy w rodzinach w kolejnych latach, co po jakimś czasie doprowadzi do ich utraty. 

Dlatego w praktyce warto stosować dwie podstawowe zasady leczenia warrozy:
1. Jeżeli w okresie, kiedy w rodzinach jest czerw, zwalczanie roztoczy wykonywa-

ne jest za pomocą substancji naturalnych lub preparatów działających krótko-
okresowo (np. Apiwarol), to  chociaż jeden dodatkowy zabieg powinien zostać 
wykonany w okresie bezczerwiowym;

2. Jeżeli w roku poprzedzającym nie zwalczano pasożytów w okresie bezczerwio-
wym ( jesienią) i nie wykonano żadnych zabiegów w okresie wiosennym, lecze-
nie należy rozpocząć zaraz po głównym miodobraniu (druga połowa lipca). 

Lecznicze preparaty weterynaryjne dopuszczone do stosowania 
w krajowych pasiekach

APIWAROL (Biowet), s.a. – amitraza – 12,5 mg/tabletkę 

Stosowanie: 
Według wskazówek zamieszczonych w ulotce informacyjnej Apiwarolu, najlepsze 

efekty lecznicze uzyskuje się po przeprowadzeniu dwukrotnego odymiania wiosną  
i dwu- lub trzykrotnego odymiania jesienią, w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajdu-
je się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu ponieważ preparat nie niszczy roztoczy 
znajdujących się w zasklepionym czerwiu. Jednocześnie zaleca się uzupełnienie tych 
zabiegów o usuwanie roztoczy w trakcie sezonu pszczelarskiego poprzez wycinanie 
czerwiu trutowego lub stosowanie ramek pracy. Rekomendowany jest zatem model 
zintegrowanej walki z warrozą, który poprzez ograniczanie populacji roztoczy w cią-
gu całego sezonu umożliwia przesunięcie głównych zabiegów letnich na okres, gdy  
w rodzinach nie ma już czerwiu, co gwarantuje ich wysoką skuteczność.

Uwagi: 
 ▶ Nie należy odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +10°c.
 ▶ Odymianie należy wykonać wieczorem po zakończonym locie pszczół.
 ▶ Wyloty należy zamknąć na okres 20 minut.
 ▶ Nie stosować w okresie produkcji miodu przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
 ▶ Jesienne leczenie należy przeprowadzać po usunięciu zapasów miodu z leczonej 

rodziny.

W przeważającej liczbie pasiek zabiegi odymiania wykonywane są jednak wów-
czas, gdy w rodzinach jest czerw. Ponieważ brak jest zaleceń producenta odnoszących 
się do tego okresu, w latach 2014-2015, w pasiekach Zakładu Chorób Pszczół PIWet-
-PIB i Zakładu Pszczelnictwa IO wykonano badania, których celem było ustalenie 
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optymalnego modelu zastosowania Apiwarolu w okresie intensywnego wychowu po-
kolenia pszczół zimowych. W doświadczeniu starano się określić jak dużo pasożytów 
ginie w rodzinach podczas kolejnych zabiegów i czy odstęp czasu pomiędzy nimi 
ma także wpływ na końcowy efekt leczniczy. W badaniach porównano także wpływ 
metody odymiania (odymiacz elektryczny z metodą spalania tabletek bezpośrednio 
w ulach). Wyniki zamieszczono są w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Efektywność warrobójcza zabiegów odymiania preparatem Apiwarol  
rodzin pszczelich z czerwiem, wykonanych za pomocą odymiacza elektryczne-
go typu Wakont, w zależności od liczby zabiegów i odstępu czasu pomiędzy kolej-
nymi zabiegami, w porównaniu do skuteczności zabiegów wykonanych w okresie  
bezczerwiowym
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Praktyczne wnioski, jakie nasuwają się po analizie wyników opisanych powy-
żej badań można sformułować następująco:
1. Zwalczanie V. destructor Apiwarolem w okresie, kiedy w rodzinach jest dużo 

czerwiu, nawet po wykonaniu czterokrotnej fumigacji powoduje tylko częściowe 
uwolnienie ich od roztoczy.

2. Przy wysokim poziomie inwazji nawet po wykonaniu czterokrotnego odymiania, 
ilość pozostałych przy życiu pasożytów będzie stwarzać wysokie ryzyko utraty 
rodzin w krótkim czasie.

3. Nawet po wykonaniu czterokrotnego odymiania niezbędne okazuje się wykona-
nie dodatkowego leczenia rodzin, najlepiej w okresie, gdy niewielka ilość czerwiu 
gwarantuje wysoką skuteczność wielu środków.

4. Pomimo że końcowa efektywność czterech zabiegów odymiania nie zależała bez-
pośrednio od odstępów czasu pomiędzy nimi (skuteczność zabiegów w grupach 
nie różniła się istotnie) to wydaje się, że najkorzystniejsze jest odymianie rodzin 
Apiwarolem co cztery lub sześć dni, ponieważ rodziny zostają uwolnione od pa-
sożytów w znacznie krótszym czasie, co zapewnia ochronę większej ilości czerwiu 
i wolniejszy przyrost populacji roztoczy.  

5. Efektywność zabiegów odymiania jest większa tylko, gdy preparat aplikuje się  
w sposób zgodny z zaleceniami producenta czyli poprzez spalanie tabletek bez-
pośrednio w ulach; metoda aplikacji Apiwarolu ma szczególne znaczenie w rodzi-
nach z czerwiem; czterokrotne odymienie rodzin poprzez spalenie tabletek bez-
pośrednio w ulach skutkowało zniszczeniem średnio 74% roztoczy, podczas gdy, 
w  rodzinach, w których stosowano odymiacz elektryczny  zginęło o 30% mniej 
pasożytów.

6. W rodzinach bez czerwiu (niezależnie od metody podania preparatu) skutecz-
ność każdego z zabiegów odymiania jest istotnie wyższa w porównaniu do rodzin  
z czerwiem, co świadczy o zadawalających efektach warroabójczego działania 
Apiwarolu.

7. Populacja dorosłych pszczół (siła rodzin) także rzutuje w sposób istotnyna rezul-
taty zabiegów leczniczych; w przypadku rodzin bez czerwiu odymianych późną 
jesienią, już po jednorazowym zabiegu ginie średnio 97% pasożytów czyli o bli-
sko 50% więcej niż po jednorazowym odymieniu rodzin bez czerwiu w sierpniu,  
w których dopiero po 4. zabiegach uzyskano obniżenie poziomu inwazji o 90%.  

BAYVAROL (Bayer), s.a. flumetryna 3,6 mg/pasek 
Stosowanie:

 ▶ Rodziny pszczele w pełni rozwinięte − 4 paski, rodziny małe, odkłady − 2 paski. 
W ulach wielokorpusowych 4 paski w każdym korpusie gniazdowym.

 ▶ Paski zawieszamy pomiędzy ramkami w części gniazdowej każdego ula.
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 ▶ W rodzinach bez czerwiu paski należy pozostawiać w ulach przez 15 dni. 
 ▶ Przy obecności czerwiu paski powinny pozostawać w gnieździe przez 42 dni. 
 ▶ Preparat stosować w okresie pełnej aktywności pszczół, po miodobraniu (od koń-

ca lipca do połowy września). 

Uwagi:
 ▶ Stosowanie preparatu przy niskiej temperaturze obniża efekt leczniczy.
 ▶ Należy zadbać aby pszczoły miały dostęp do obydwu stron pasków.
 ▶ Nie należy zaniżać dawki, gdyż sprzyja to powstawaniu oporności wśród roztoczy;
 ▶ Nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni − powoduje to uodparnianie się 

roztoczy na stosowany preparat nie poprawia efektu leczniczego.
 ▶ Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

BIOWAR 500 (Biowet), s.a. – amitraza 500 mg/pasek
Stosowanie:

 ▶ Paski do zawieszania w ulu w dawce 2 paski/ul. Paski pozostawić w ulu na okres  
6 tygodni, a następnie je usunąć. 

 ▶ W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić 
miejsce ich zawieszenia tak, aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich 
usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. 

 ▶ Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni.
 ▶ Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wio-

snę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Uwagi:
 ▶ Paski należy umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości 

pszczół, w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron.
 ▶ Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.
 ▶ Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

APIGUARD (VITA EUROPE LIMITED), s.a. – tymol – 12,5 g/50 g żelu
Stosowanie:

 ▶ Otwartą tackę z preparatem umieszcza się na ramkach z czerwiem, najlepiej cen-
tralnie nad gniazdem.

 ▶ Po 10 dniach należy sprawdzić tackę czy jest pusta i wymienić na następną. Jeżeli 
po 10 dniach na tacce pozostał jeszcze produkt, należy tackę pozostawić na kolej-
ne 4 dni, a następnie wymienić na nową.
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 ▶ Pozostawić drugą tackę analogicznie jak pierwszą przez kolejne 2-4 tygodnie.
 ▶ Całkowity czas leczenia trwa 4-6 tygodni.

Uwagi:
 ▶ Apiguard działa najlepiej w temperaturze powyżej 15°C. Preparat jest także efek-

tywny w niższych temperaturach, ale żel wyparowuje wolniej, w związku z tym 
preparat musi pozostać w ulu dłużej.

 ▶ W temperaturze powyżej 25°C tymol jest szybciej uwalniany i dystrybuowany  
w ulu, zatem możliwe jest skuteczne użycie połowy dawki Apiguard. Należy za-
stosować 2 dawki po 25 g w odstępie tygodnia zamiast 2 x 50 g w odstępach dwu-
tygodniowych.

 ▶ Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla pszczół, aby mogły swobodnie 
wchodzić do wnętrza tacki − można do tego celu użyć nadstawki.

 ▶ Apiguard może być zastosowany o każdej porze dnia, ale najlepsze rezultaty przy-
nosi zastosowanie go w porze popołudniowej lub wieczornej, gdy spada tempe-
ratura, a pszczoły są w ulu bądź wracają do ula. W przypadku stosowania prepa-
ratu w niższej temperaturze tempo uwalniania substancji czynnej jest wolniejsze 
i pszczoły mogą przyzwyczajać się do zapachu szybciej niż w przypadku zastoso-
wania środka w wyższej temperaturze, gdy pszczoły są najbardziej aktywne.

 ▶ Apiguard najlepiej zastosować latem lub jesienią, poza okresem pożytku. Należy 
unikać stosowania preparatu w czasie pożytku nektarowego, aby miód nie prze-
szedł zapachem tymolu.

API LIFE VAR (Chemicals Laif), s.a. – tymol 74,08 g, olejek eukaliptusowy 16 g, 
kamfora 3,7 g, mentol 3,7 g (w 100 g produktu)
Stosowanie:

 ▶ Do każdego ula należy włożyć po jednej płytce, 3-4 razy w odstępach 7-10 dni. 
 ▶ Po otwarciu opakowania (zawartość: 2 płytki) należy jedną płytkę podzielić na  

3-4 części i ułożyć je na górnych beleczkach ramek gniazdowych (beleczki mię-
dzyramkowe powinny być usunięte, żeby zapewnić swobodną cyrkulację substan-
cji lotnych pomiędzy plastrami). 

 ▶ Wskazane jest zastosowanie płytek Api Life Var w okresie po ostatnim miodobra-
niu.

Uwagi:
 ▶ Stosować przy temperaturze zewnętrznej powyżej 18oC.
 ▶ Przy temperaturze powyżej 30oC należy przyzwyczaić pszczoły do zapachu leku 

przez umieszczenie kawałka płytki w ulu na jeden dzień przed rozpoczęciem le-
czenia.



Problematyka inwazji roztoczy V. destructor w krajowych pasiekach... − Krystyna Pohorecka 31

 ▶ Unikać rabunków w trakcie stosowania Api Life Var.
 ▶ Nie stosować leku w razie wystąpienia rabunku.
 ▶ Płytki należy umieścić w ulu wcześnie rano lub przed zachodem słońca.
 ▶ Nie należy stosować Api Life Var przed odwirowaniem miodu towarowego z uli.

THYMOVAR (Andermatt BioVet AG), s.a. – tymol 15 g/pasek
Stosowanie:

 ▶ Pojedynczy pasek należy podzielić na dwie części i umieścić na górnych belecz-
kach gniazdowych w przeciwległych rogach korpusu (beleczki międzyramkowe 
powinny być usunięte, żeby zapewnić swobodną cyrkulację substancji lotnych 
pomiędzy plastrami). 

 ▶ W ulu typu Dadant stosować 1,5 paska.
 ▶ W ulu składającym się z dwóch korpusów gniazdowych należy zastosować 2 paski 

na górnym korpusie.
 ▶ Czas leczenia 3-4 tygodnie, po tym czasie należy wymienić paski na nowe i lecze-

nie kontynuować przez kolejne 3-4 tygodnie. 
 ▶ Należy zapewnić około 5 mm przestrzeń pomiędzy paskiem i powałką, bądź dasz-

kiem.
 ▶ Leczenie rozpocząć po ostatnim miodobraniu.

Uwagi:
 ▶ Nie stosować, gdy temperatura w dzień jest wyższa niż 30oC.
 ▶ Optymalna temperatura stosowania 20-25oC.
 ▶ Skuteczność leku spada gdy średnia temperatura spada poniżej 15oC.
 ▶ Zapas i czerw znajdujący się w odległości mniejszej niż 4 cm od paska może zo-

stać usunięty.
 ▶ Należy stosować preparat we wszystkich rodzinach jednocześnie w celu uniknię-

cia rabunków.

b. kwasy organiczne, Bee Vital Hive Clean 

KWAS SZCZAWIOWY
W pszczelarstwie stosuje się dwuwodny kwas szczawiowy dostępny w postaci kry-

stalicznej. Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać 
stosując środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.

Uwaga ogólna do stosowania kwasu szczawiowego (niezależnie od metody apli-
kacji) – zaleca się stosowanie kwasu w rodzinach, w których nie ma już czerwiu lub 
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jest go bardzo mało, czyli późną jesienią, wówczas skuteczność zabiegów sięga po-
wyżej 90%. Zaleca się odstęp 3 miesięcy pomiędzy kolejnymi zabiegami z użyciem 
kwasu szczawiowego (ze względu na możliwość szkodliwego oddziaływania na ro-
dzinę pszczelą). W naszych warunkach klimatycznych kwas szczawiowy powinien 
być stosowany w miesiącach jesiennych (październik/listopad, a nawet grudzień jeśli 
temperatura powietrza nie jest niższa od 3-5°C). 

Metody aplikacji kwasu szczawiowego:
A. Polewanie – na pszczoły w uliczkach między ramkowych − sposób najbardziej 
bezpieczny dla pszczelarza i najmniej czasochłonny.

 ▶ Stężenie 3,5% r-r kwasu szczawiowego w syropie cukrowym 1:1.
 ▶ 5 ml/uliczkę − średnio 30 ml/mała rodzina, 40 ml/średnia, 50 ml/duża.
 ▶ Stosujemy tylko jeden zabieg.

Przygotowanie 3,5% roztworu kwasu szczawiowego: 3,5 g (krystalicznego dwuhy-
dratu kwasu szczawiowego) + 100 ml syropu cukrowego (w stosunku wagowym 1:1)  
= dawka lecznicza dla 2 rodzin. 

B. Opryskiwanie pszczół na plastrach
 ▶ Stężenie roztworu tak jak przy nakrapianiu. 
 ▶ dawka 5-8 ml plaster (łącznie dla oprysku z obydwu stron plastra).

C. Odymianie – pszczoły w kłębie 
 ▶ Odparowywanie kryształków, tabletek, żelu.
 ▶ Wymaga podgrzania.
 ▶ Urządzenia Varrox, Varrex.
 ▶ Dawki 1-2 gramy (w zależności od siły rodz.).
 ▶ Czas zabiegu – 4 min./ul.
 ▶ Zamknięte wylotki. 
 ▶ Skuteczność > 90%, gdy nie ma czerwiu.
 ▶ Skuteczność około 45%, gdy jest czerw.
 ▶ 1 zabieg – temp. > 2°C.
 ▶ Mniej szkodliwe dla pszczół ale bardziej szkodliwe dla pszczelarzy.

KWAS MRÓWKOWY
Jego stosowanie jest najbardziej rozpowszechnione w Niemczech. Skuteczność 

preparatu uwarunkowana jest ilością kwasu odparowanego. Dobre rezultaty uzysku-
je się wówczas, gdy w ciągu doby odparowuje go od 7 do max. 10 ml kwasu/dobę/
rodzinę obsiadającą plastry w 1 korpusie  Podczas zabiegów wylot musi być otwarty,  
a temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż 12oC i wyższa niż 25oC. 
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Liczba zabiegów – Terapię przy użyciu kwasu mrówkowego prowadzi się zwykle 
dwukrotnie (jeśli nie stosuje się innego środka do leczenia jesiennego).

I zabieg – po głównym pożytku ( koniec lipca) przez około 5-10 dni (zazwyczaj roz-
twór kwasu 60-65% łączna maksymalna ilość kwasu przy leczeniu trwającym 10 dni: 

 ▶ około 100 ml kwasu/rodzinę jednokorpusową
 ▶ około 200 ml kwasu/rodzinę dwukorpusową

Uwaga: 
W naszych warunkach o tej porze roku rodziny są silne i w przypadku gospodarowa-
nia w ulach wielokorpusowych (obecnie używa tego typu uli większość pszczelarzy) 
należy raczej rozpatrywać dawkę 200 ml kwasu /rodzinę.

II zabieg – na jesieni (wrzesień/październik) przez około 10-14 dni, temperatura 
zewnętrzna powyżej 12°C, (można stosować roztwór kwasu 85% przy temperaturze 
poniżej 20°C). Łączna maksymalna ilość kwasu przy leczeniu trwającym 14 dni to 
około od 140 do 240 ml kwasu/rodzinę (w zależności od liczby korpusów). 

Uwaga: w naszych warunkach, o tej porze roku, siła rodzin jest zdecydowanie mniej-
sza i z reguły gniazda pszczele są już ułożone i ścieśnione do 1 korpusu, można zatem 
przyjąć dawkę około 150 ml kwasu/rodzinę 

Sposoby aplikacji kwasu:
 ▶ Dozownik Nassenheide (Beckera) (montaż w ramce). Zaletą tego urządzenia 

jest możliwość oceny ilości odparowywanego kwasu (dozownik wyposażony jest  
w skalę w ml) i jej regulacja poprzez zastosowanie odpowiedniego knota.

 ▶ Butelki medyczne (metoda ze spodkiem i wkładką chłonną, metoda bez spodka  
z wkładką z miękkiej płyty) od góry.

 ▶ Wkładki od góry i od dołu (w młodych rodzinach przed zasklepieniem czerwiu 
po miodobraniu).

METODA NIEMIECKA − jako wzór różnych sposobów podawania kwasu mrów-
kowego leczenie krótkookresowe (sierpień przed karmieniem) − 5 dni (z butelką  
i spodkiem 50/100 ml kwasu 85%; z butelką i wkładką 25/50 ml kwasu 85%), leczenie 
długookresowe (wrzesień po karmieniu) – 10 dni (z butelką i spodkiem 100/200 ml 
kwasu 85%; z butelką i wkładką 25/50 ml kwasu 85% można dać 2x).

 ▶ Wkładki od góry – 2 ml kwasu 60%/ramkę Zandera.
 ▶ Wkładki od dołu – 4 ml kwasu 60%/ramkę Zandera w ulach jednokorpusowych; 

3 ml kwasu 60%/ramkę Zandera w ulach dwukorpusowych; liczba zabiegów:  
3-4 razy co 4-7 dni.
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Przed podaniem kwasu do ula należy go schłodzić, co zapobiega gwałtownemu 
parowaniu po włożeniu do ula, które niepokoi pszczoły i w rzadkich przypadkach 
może doprowadzić do utraty matki przez jej okłębienie.

Kwas mrówkowy jest jedyną substancją roztoczobójczą przenikającą przez zaskle-
py na czerwiu i niszczącą tam pasożyty.

Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać stosując 
środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.

KWAS MLEKOWY
Działanie kwasu polega na podrażnianiu aparatu gębowego V. destructor, przez 

co nie mogą one pobierać pokarmu i giną z głodu. Należy jednak pamiętać, że kwas 
mlekowy w zbyt dużych stężeniach działa również drażniąco na języczki pszczół oraz 
może powodować uszkodzenia czerwiu niezasklepionego. Kwas mlekowy wykorzy-
stuje się głównie do jesiennego, wspomagającego zwalczania warrozy przy niskich 
temperaturach otoczenia, które uniemożliwiają użycie innych metod. Kwasu mleko-
wego nie należy stosować w czasie pożytku i w obecności w gnieździe miodu towaro-
wego. Ponieważ substancja ta nie wykazuje działania bójczego na pasożyty znajdujące 
się pod zasklepami komórek wskazane jest jej stosowanie w okresie bezczerwiowym. 

Wystarczy wtedy dwukrotnie w odstępie 7-10 dni opryskać pszczoły na plastrach 
15% roztworem kwasu mlekowego, nie dopuszczając do przemoczenia pszczół.

Na jeden plaster zużywa się od 10 do 12 ml roztworu, nanosząc spryskiwaczem 
5-6 ml na jedną stronę dobrze obsiadanego przez pszczoły plastra. Jeżeli pszczół jest 
mało, dawkę kwasu na plastrze trzeba zmniejszyć.

Można przyjąć, że dawka lecznicza na 1 rodzinę pszczelą (2 zabiegi opryskiwania) 
nie powinna przekroczyć 300 ml 15% r-r kwasu mlekowego.

Aby otrzymać tak stężony roztwór, 150 g kwasu rozpuszcza się w 1,0 l wody lub 
mieszając: 1,0 l 90% kwasu z 6,0 l wody; 1,0 l 80% kwasu z 5,2 l wody; 1,0 l 70% kwasu 
z 4,3 l wody; 1,0 l 60% kwasu z 3,4 l wody; 1,0 l 50% kwasu z 2,6 l wody.

Kwas mlekowy stosuje się w stężeniu 15%. Pszczoły opryskuje się na plastrach (nie 
dopuszczając do ich przemoczenia) 5-6 ml na jedną stronę plastra, jeżeli pszczół jest 
mało dawkę kwasu należy zmniejszyć. Na jeden korpus gniazdowy używa się jedno-
razowo 100-120 ml roztworu kwasu.

Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać stosując 
środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.

BEEVITAL HIVE CLEAN  - Instrukcja producenta zawiera następujące dane:
 ▶ Skład: woda, sacharoza, kwas cytrynowy, kwas szczawiowy, ekstrakt propolisu,  

olejki eteryczne
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BEEVITAL® HIVE CLEAN aktywuje naturalną skłonność pszczół do oczyszcza-
nia się:

 ▶ Preparat nie ma działania toksycznego, czyli NIE ZABIJA WARROZY.

BEEVITAL® HIVE CLEAN  stosować w temperaturze zewnętrznej od −5°C do 
25°C. Stosowanie w niższych temperaturach podnosi skuteczność preparatu. 
Szczególnie, gdy dennice są zimne lub temperatura zewnętrzna jest około +10°C.

 ▶ Wystarczy „polać” pszczoły w 3 do 6 uliczkach. W zależności od siły rodziny  
i pory roku zaleca się użycie od 10 ml do 20 ml BEEVITAL® HIVE CLEAN.

 ▶ Aby całkowicie unieszkodliwić opadłe na dno ula pasożyty należy stosować 
wkładki dennicowe z lepką substancją.

 ▶ Przy właściwym zastosowaniu nie występują żadne negatywne działania na 
pszczoły, czerw i matkę pszczelą.

 ▶ Zabiegi można przeprowadzać w ciągu całego roku. 
 ▶ Luty/marzec/kwiecień, w momencie, gdy pszczoły zaczynają zbierać pierwszy py-

łek.
 ▶ Maj/Czerwiec − w trakcie silnego rozwoju rodziny, szczególnie w momencie two-

rzenia odkładów.
 ▶ Lipiec/sierpień po miodobraniu.
 ▶ Listopad/grudzień/styczeń w zależności od sytuacji rodziny pszczelej oraz tempe-

ratur zewnętrznych (można stosować do −5ºC, lepszy wynik przy +5ºC i więcej).

fot. Warroza pszczół
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ANALIZA PYŁKOWA − JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH BADAŃ 
JAKOŚCIOWYCH MIODÓW

Dariusz Teper
doktor w Zakładzie Pszczelnictwa w Instytucie Ogrodnictwa w Puławach

e-mail: dariusz.teper@man.pulawy.pl

Wprowadzenie
Polska Norma „Miód pszczeli” (PN–88/A–77626) przestała obwiązywać w mo-

mencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 
października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlo-
wej miodu. Rozporządzenie nie precyzuje jednak tematyki związanej z procentowym 
udziałem pyłku w miodach odmianowych, dlatego Polska Norma wciąż obowiązuje 
jako dokument do dobrowolnego stosowania. Opisano tam dość szczegółowo meto-
dykę przygotowywania preparatów mikroskopowych i przeprowadzania jakościowej 
analizy pyłkowej miodów.

Aby przeprowadzić taką analizę niezbędne jest wyposażenie laboratorium w od-
powiedni sprzęt jak: waga analityczna o dokładności 0,01 g, wirówka laboratoryjna 
pozwalająca uzyskać 3 tys. obr./min., płyta grzejna, mikroskop optyczny o powięk-
szeniu 400 x z okularami wyposażonymi w siatkę pomiarową. Konieczna jest także 
umiejętność przygotowywania preparatów mikroskopowych z osadu miodowego  
i sprawnej obsługi mikroskopu. Poza tym konieczne jest również poznanie budowy 
ziaren pyłku, aby móc je poprawnie identyfikować. Pomocne w tym są atlasy pyłkowe 
w formie książkowej jak i dostępne na stronach internetowych. Każde laboratorium 
melisopalinologiczne powinno zgromadzić również, jak największą kolekcję prepa-
ratów porównawczych wykonanych z pyłku pobranego z kwiatów poprawnie ozna-
czonych roślin.

Palinologia jest działem botaniki zajmującym się budową ziaren pyłku. Znajdu-
je ona zastosowanie w paleobotanice, gdzie dzięki analizie pyłkowej można poznać 
gatunki roślin rosnących na danym terenie przed wieloma tysiącami, a nawet mi-
lionami lat, badając osady z poszczególnych warstw utworów geologicznych. Aero-
palinologia zajmuje się badaniem tzw. aeroplanktonu, w skład którego wchodzi nie 
tylko pyłek roślin wiatropylnych, ale i zarodniki grzybów. Są to czynniki powodujące 
alergie inhalacyjne jak np. katar sienny w okresie kwitnienia traw. Analiza pyłkowa 
ma również praktyczne zastosowanie przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego czy kryminalistyce. Palinolodzy wraz z innymi specjalistami brali udział 
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w badaniach autentyczności Całunu Turyńskiego, a palinologiczne badanie skamie-
niałych odchodów nietoperzy sprzed około 2 tys. lat pozwoliło poznać menu tych 
roślinożernych, latających ssaków w tak odległych czasach. 

Ostatnia, a interesująca nas najbardziej dziedzina palinologii, to melisopalinologia 
(melitopalinologia). Zajmuje się ona badaniem produktów pszczelich między inny-
mi w celu poznania źródeł pożytków nektarowych i pyłkowych. Głównym zadaniem 
analizy pyłkowej miodów jest ich klasyfikowanie do odmian (botaniczne pochodze-
nie) i określenie ich geograficznego pochodzenia, co pozwala na wykrywanie zafał-
szowań. Chodzi tu głównie o sprzedaż miodów importowanych, często z odległych 
stref klimatycznych, jako miodów polskich lub ich mieszanie z krajowymi miodami. 

Budowa ziarna pyłku
Ziarna pyłku poszczególnych gatunków roślin różnią się między sobą elementami 

budowy zewnętrznej warstwy – eksyny (egzyny), grubością wewnętrznej warstwy −
intyny, charakterystyką protoplastu, wielkością oraz kształtem. Badanie morfologii 
pyłku wiąże się z poznaniem różnych struktur obserwowanych zarówno w mikrosko-
pie świetlnym jak i elektronowym. Zróżnicowanie symetrii i form ziaren pyłku nastę-
puje już na etapie jego powstawania, poprzedzającym pylenie. W pylnikach znajdu-
ją się komórki macierzyste ziaren pyłku, które ulegają dwu, następującym po sobie, 
podziałom zakończonym wytworzeniem tzw. tetrady (4 połączone ziarna). Na ogół 
tetrada nie jest trwała i ziarna pyłku rozdzielają się w momencie osiągnięcia dojrzało-
ści. Tetrady mogą jednak pozostać nienaruszone. Ma to miejsce w przypadku roślin 
z rodziny wrzoścowatych (Ericaceae), które mają pyłek złożony i jest on wypylany  
w postaci tetrady. W odniesieniu do położenia pojedynczego ziarna w tetradzie pier-
wotnej, można określić jego biegun proksymalny (bliższy środka tetrady) i dystalny 
(dalszy od środka tetrady). Linia łącząca oba bieguny to oś polarna czyli biegunowa. 
Prostopadle do osi biegunowej, przez środek ziarna, przechodzi płaszczyzna równi-
kowa. Mówimy, że ziarno znajduje się w położeniu biegunowym, gdy oś biegunowa 
pokrywa się z osią optyczną, a w położeniu równikowym jeśli oś optyczna pokry-
wa się z płaszczyzną równikową. Przekrój optyczny równikowy odpowiada zarysowi 
równika w ziarnie o położeniu biegunowym. O przekroju optycznym południkowym 
mówimy wówczas, gdy mamy obraz otrzymany na poziomie płaszczyzny przecho-
dzącej przez oś biegunową. Formę pojedynczego ziarna pyłku określamy przez sto-
sunek osi biegunowej do średnicy w płaszczyźnie równikowej. Wymiary ziaren pyłku 
podaje się w mikrometrach (1µm = 1/1000 mm). Przez „P” oznacza się długość osi 
biegunowej, a przez „E” średnicę ziarna w płaszczyźnie równikowej.

Większość ziaren w położeniu biegunowym jest: okrągła, trójkątna, okrągława, 
trójkątnawa lub ma formę bardziej złożoną.
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W położeniu równikowym wyróżnia się ziarna dłuższe niż szersze (długoosiowe) 
i szersze niż dłuższe (krótkoosiowe). Ziarna okrągłe lub okrągławe w rzucie bieguno-
wym, których oś równikowa jest zbliżona lub równa osi biegunowej są kuliste (sfe-
ryczne) lub kulistawe (subsferyczne).

Tabela 1. Wymiary ziaren pyłku wahają się od kilku do ponad 200 µm, dlatego wpro-
wadzono ich ogólny podział co do wielkości:

Ogólnie rzecz biorąc ziarno pyłku zbudowane jest z zewnętrznej, ochronnej war-
stwy - eksyny i wewnętrznej, otaczającej cytoplazmę intyny. Eksyna zbudowana jest 
z bardzo wytrzymałych bezazotowych związków − sporopolenin i ma budowę war-
stwową. Dzięki dużemu zróżnicowaniu w budowie eksyny możliwe jest rozpoznawa-
nie gatunków roślin, od których dany pyłek pochodzi. Intynę tworzą związki celulo-
zy. Jest ona elastyczna i ma zdolność chłonięcia wody.

Ziarna pyłku mają otwory w eksynie, przez które kiełkują łagiewki pyłkowe i są to 
tzw. apertury. Zależnie od ich kształtu wyróżnia się pory i bruzdy. Pory mają formę 
zaokrągloną, podczas gdy bruzdy są wydłużone. Bruzda może być połączona z po-
rem i mówimy wtedy, że ziarno pyłku jest bruzdowo porowe. Liczba i rozmieszczenie 
apertur jest bardzo różne. W badanych przez nas ziarnach pyłku najczęstsze są formy 
trójbruzdowe, trójbruzdowoporowe i wielobruzdowe.

Skąd obecność pyłku w miodzie?
Jest kilka powodów zaprószenia miodów pyłkiem. Pierwszy, główny powód, zwią-

zany jest z budową kwiatów, z których pszczoły zbierają nektar. Gdy pylniki znaj-
dują się dostatecznie blisko nektarników, sypki pyłek łatwo dostaje się do nektaru. 
Sprzyjają temu również podmuchy wiatru i odwiedzanie kwiatów przez owady, które 
strącają pyłek do nektaru. Nektar zaprószony pyłkiem pobierany jest przez robotnice 
pszczoły miodnej do wola i przenoszony do ula. Jednak zawartość pyłku w nekta-
rze w momencie pobierania go z kwiatu przez pszczołę różni się od jego zawartości 
w nektarze oddawanym do komórek plastra. Spowodowane jest to budową układu 
pokarmowego pszczół. Pomiędzy wolem, a przedżołądkiem znajduje się fałd pier-
ścieniowy tworzony przez mięśnie wentyla przedżołądka, który działa jako regulator 
zawartości pyłku w miodzie przez swą zdolność wychwytywania ziaren pyłku z wola, 

< 10 µm bardzo małe ziarna pyłku (Myosotis – niezapominajka)
10-25 µm małe ziarna pyłku (Salix – wierzba)
25-50 µm średnie ziarna pyłku (Quercus – dąb)
50-100 µm duże ziarna pyłku (Zea – kukurydza)
100-200 µm bardzo duże ziarna pyłku (Cucurbita – dynia)
> 200 µm ogromne ziarna pyłku (Mirabilis - dziwaczek)
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bez naruszenia jego płynnej zawartości, i przekazywania ich do dalszego odcinka 
układu pokarmowego. Zatem, im większa jest odległość między źródłem nektaru 
 a ulem, a więc im dłużej nektar pozostaje w wolu, tym miody są uboższe w pyłek.

Bardzo wysokie zaprószenie nektaru pyłkiem m.in. u kasztana jadalnego (Casta-
nea sativa), cennej rośliny pszczelarskiej występującej na południu Europy, spowo-
dowane jest obfitością pyłku produkowanego przez liczne pylniki, który z łatwością 
osypuje się do wyeksponowanego nektaru. Innym przykładem są drobne, o rurko-
watej budowie, kwiaty niezapominajki (Myosotis). Taka budowa kwiatu sprawia, że 
owad chcąc dostać się do słodkiej wydzieliny wpycha głową prawie całą zawartość 
pylników do nektaru. Miody pochodzące z tych pożytków, aby były uznane za od-
mianowe, muszą zawierać co najmniej 90%, a nawet 99% pyłku tych rośliny. Miody 
takie nazywane są nadprószonymi.

Skrajnie odmienny przypadek stanowią tzw. miody niedoprószone. Pozyskiwane 
są one z roślin, których kwiaty mają budowę utrudniającą łatwe zaprószenie nektaru 
pyłkiem. Do takich roślin, w naszym klimacie, należy lipa (Tilia), u której wystarczy 
20%-owy udział pyłku aby uznać miód lipowy za odmianowy i robinia (Robinia pse-
doacacia) błędnie nazywana akacją, w przypadku której wystarczy 30%-owe zapró-
szenie. U lipy, mimo wyeksponowanych nektarników u nasady działek kielicha, pyłek 
ma utrudniony dostęp do nektaru, ponieważ pylniki umieszczone są na dość długich 
nitkach i wystają poza obręb kwiatu. Ponadto kwiatostany zwisają zwykle ku dołowi, 
co sprawia, że większość pyłku osypuje się na liście poniżej i na ziemię. Utrudniony 
dostęp pyłku do nektaru w kwiatach robinii spowodowany jest specyficzną budową 
kwiatu, gdzie pręciki i słupek (w początkowej fazie) osłonięte są szczelnie przez płatki 
korony tworzące tzw. łódeczkę.

Kolejnym powodem występowania ziaren pyłku w miodzie jest zaprószenie przez 
robotnice przynoszące pyłek do ula na swym ciele, poruszające się po plastrach. Jesz-
cze innym powodem może być wirowanie przez pszczelarza plastrów z komórkami 
pierzgi lub resztkami miodu z poprzednich pożytków. W tym przypadku obraz pył-
kowy, jaki otrzymamy w czasie analizy, będzie niezgodny z faktycznym pochodze-
niem miodu bo pierzga może pochodzić z wcześniejszego okresu lub nawet z po-
przedniego roku. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby pszczelarze chcący 
pozyskiwać miody odmianowe zwracali szczególną uwagę na to, aby nie przenosić 
plastrów z komórkami pierzgi z gniazda do miodni.

W miodach spotyka się często pyłek roślin wiatropylnych. Dostaje się on do mio-
du najczęściej wraz ze spadzią występującą na liściach spadziujących roślin jak: lipa, 
klon, dąb; a z iglastych: świerk, jodła, modrzew, do której łatwo się przykleja. Poza 
pyłkiem wraz ze spadzią do ula przynoszone są zarodniki i strzępki grzybni grzybów 
rozwijających się na bogatej w cukry spadzi należących w większości do klasy grzy-
bów niedoskonałych (Fungi imperfecti) i skupiska komórek glonów rozwijających 
się zwłaszcza na igłach zimozielonych roślin nagozalążkowych. Ponadto w miodach 
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spotyka się drożdżaki, łuski wosku, łuski ze skrzydeł motyli, roztocza, włoski roślinne 
i zwierzęce, części ciała pszczół, sadze, zanieczyszczenia pochodzenia humusowego, 
okrzemki (prawdopodobnie z wody przynoszonej do ula) i inne. 

Analiza pyłkowa miodów
Analiza pyłkowa miodów obejmuje dwa rodzaje analiz − ilościową i jakościową. Ana-
liza ilościowa ma na celu policzenie wszystkich części roślinnych (N), a więc ziaren 
pyłku, zarodników grzybów i strzępków glonów w 10 g miodu. Analiza ta pozwala na 
przypisanie badanego miodu do jednej z pięciu klas.

klasa I – N/10 g ≤ 20 x 103, miody odmianowe niedoprószone (robinia, lipa, szałwia, 
lawenda);
klasa II - N/10 g pomiędzy 20 a 100 x 103, miody nektarowe i nektarowo-spadziowe;
klasa III - N/10 g pomiędzy 100 a 500 x 103, nadprószone i spadziowe;
klasa IV - N/10 g pomiędzy 500 a 1000 x 103, miody silnie nadprószone i uzyskiwane 
przez wyciskanie w prasach;
klasa V – N/10 g > 1000 x 103, tylko miody wyciskane przy zastosowaniu pras.

Analiza jakościowa pozwala na określenie odmian miodów i wykrycie miodów 
pochodzących z innych stref klimatycznych lub ich dodatków do miodów krajowych. 
Aby poprawnie określić rośliny, z nektaru których powstał miód należy w czasie li-
czenia ziaren pyłku w preparacie mikroskopowym zapisywać oddzielnie pyłek roślin 
beznektarnikowych i wiatropylnych i nie brać ich pod uwagę w wyliczeniach procen-
towego udziału ziaren pyłku pochodzących z roślin nektarodajnych.

Za wynik końcowy badania należy przyjąć średnie z minimum dwóch ozna-
czeń zestawione w tabeli, w której wymienione są typy pyłku roślin nektarodajnych 
oznaczone w preparacie mikroskopowym wykonanym z osadu miodowego oraz ich 
udział procentowy. Pyłek roślin nienektarujących i wiatropylnych zapisuje się w od-
dzielnej tabeli. Podanie liczby ziaren pyłku roślin wiatropylnych i niedostarczających 
nektaru może być pomocne w identyfikowaniu miodów spadziowych i nektarowo-
-spadziowych.
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Tabela 2. Wyniki analizy ocenia się w oparci o przepisy regulujące procentowy udział 
pyłku przewodniego w nektarowych miodach odmianowych zawarte w Polskiej Nor-
mie „Miód pszczeli” PN-88/A-77626.

Za miód odmianowy można uznać tylko taki, w którym procent pyłku prze-
wodniego po zaokrągleniu do 1% jest równy lub przekracza minimalny procentowy 
udział pyłku dla danego miodu odmianowego określony w Polskiej Normie na miód 
pszczeli.

Jeżeli w osadzie miodowym zostaną stwierdzone ziarna pyłku roślin niewystę-
pujących w klimacie Polski tzn. nie są wymienione w „Krytycznej liście roślin na-
czyniowych Polski”, miód taki należy uznać za importowany lub mieszankę miodów 
importowanych z miodami polskimi.

Dla dokładniejszego określenia odmiany miodu należy przyjąć średnią z kilku 
oznaczeń (minimum dwóch). W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszcze-
gólnymi oznaczeniami większych niż 5%, wykonać trzecie i czwarte oznaczenie. Do 
obliczenia średniej przyjąć dwa lub trzy wyniki o najbliższej względem siebie warto-
ści.

Przykładowe gatunki roślin niedostarczających pożytku nektarowego, których 
pyłek spotykany jest w miodach, np.: wiatropylne – dąb, wiąz, brzoza, topola, babka, 
komosa, bylica, trawy, kukurydza, turzyca, orzech włoski; nienektarujące lub nek-
tarujące bardzo słabo – mak, dziurawiec, wiązówka błotna, pięciornik, truskawka, 
jaskry.

Rozpoznawanie miodów z importu
Każdy miód zawiera potwierdzenie swojego botanicznego i geograficznego po-

chodzenia w postaci znajdujących się w nim setek tysięcy ziaren pyłku roślin, z nekta-
ru których powstał. Rozpoznawanie miodów pochodzących z innych stref klimatycz-
nych jest stosunkowo łatwe, ponieważ w obrazie pyłkowym występują zwykle ziarna 
pyłku roślin w naszym klimacie niespotykane lub występujące w znacznie wyższych 
procentach. I tak na przykład miody północnoamerykańskie zawierają zwykle wyso-

Odmiana miodu Minimalny procentowy udział pyłku 
przewodniego

Rzepakowy – Brassica napus 45
Akacjowy (robiniowy) – Robinia pseudacacia 30
Lipowy – Tilia sp. 20
Gryczany – Fagopyrum esculentum 45
Wrzosowy – Calluna vulgaris 45
Wielokwiatowy bez pyłku przewodniego
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ki procent pyłku lucerny (Medicago), nostrzyk (Melilotus), koniczyna biała (Trifolium 
repens), a towarzyszy im często pyłek floksa (Phlox), komosowate (Chenopodiaceae), 
niecierpek (Impatiens); ponadto miody te zawierają często znaczne ilości drożdża-
ków. Miody pochodzące z południowych stanów USA charakteryzują się pyłkiem 
błotnicy (Nyssa), ostrokrzewu (Ilex), jadłoszynu (Prosopis) i mandarynki, pomarań-
czy (Citrus) w różnych proporcjach. 

Największymi eksporterami miodu w Ameryce Południowej i czołowymi w świe-
cie są Chile i Argentyna. W miodach z tych krajów występuje często wysoki udział 
pyłków komonicy (Lotus) i roślin należących do rodziny mimozowatych (Mimosace-
ae). Pyłkami charakterystycznymi dla miodów z tego regionu jest spotykany w niż-
szym procencie pyłek buzdyganka (Tribulus) i pyłek rośliny należącej do astrowatych 
(Asteraceae) o średnicy ponad 60 µm. Spotykany jest również pyłek Lomatia dentata 
ze srebrnikowatych (Proteaceae) i Eucryphia cordifolia, rośliny występującej w górach 
na terytorium Chile.

W Polsce pozyskiwane są odmianowe miody nektarowe z lipy (Tilia), robinii (Ro-
binia), rzepaku (Brassica), gryki (Fagopyrum) i wrzosu (Calluna), a kierując się na 
południe Europy spotykamy miody słonecznikowe (Helianthus), z kasztana jadal-
nego (Castanea sativa), eukaliptusa (Eucalyptus), niezapominajki (Myosotis) − rejon 
alpejski, lawendy (Lavandula) itd. Chyba najdalej, ze wszystkich krajów, w kierunku 
pozyskiwania miodów odmianowych posunęły się Włochy, bo obecnie produkuje się 
tam około 40 odmian. Niektóre gatunki roślin występujące na bardzo ograniczonym 
terenie pozwalają na bardzo precyzyjne określenie geograficznego pochodzenia mio-
du. Taką rośliną wskaźnikową jest np. gązewnik (Loranthus europeus), półpasożyt 
dębów podobny do jemioły pospolitej (Viscum album), występujący tylko w dolinie 
Dunaju.

Miody chińskie ze względu na wielkie obszary tego kraju powstają z nektaru roślin 
wielu stref klimatycznych, a więc ich spektrum pyłkowe może być bardzo szerokie  
i często podobne do obrazu pyłkowego uzyskiwanego w naszych krajowych miodach. 
Jednak wykrycie ziaren pyłku charakterystycznych dla terytorium Chin i odmienny 
procentowy udział pyłku w osadzie miodowym niż ten, jaki charakteryzuje polskie 
miody w połączeniu z oceną organoleptyczną pozwala zwykle na ich wykrycie.

Literatura podaje wiele cech miodów chińskich i charakterystyczny dla nich py-
łek:

 ▶ traganek (Astragalus sinicus) – pyłek podobny do komonicy (Lotus) jednak szer-
szy z linią wzdłuż bruzd;

 ▶ typ chiński – pyłek trójporowy, niewielkich rozmiarów (poniżej 20 µm), 
spotykany w miodach od dawna, jednak dotychczas nieokreślonego gatunku;

 ▶ olsza (Alnus) – pyłek drzewa o wiatropylnych kwiatach, w Polsce kwitnącego 
bardzo wczesną wiosną (marzec – kwiecień), bardzo rzadko spotykany w mio-
dach z innych krajów;
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 ▶ liczne okrągłe ziarna pyłku zbóż, typu traw o średnicy około 40-45 µm pochodzą-
ce najprawdopodobniej z ryżu (Oryza);

 ▶ bardzo wysoki (ponad 50%) udział pyłku lipy w miodach lipowych, niespotykany 
w innych krajach.

Ponadto miody chińskie obfitują często w różnego rodzaju zanieczyszczenia i osa-
dy humusowe. 

O wiele trudniejsze jest zidentyfikowanie miodów importowanych z krajów  
o podobnym do polskiego klimacie, w których skład florystyczny jest zbliżony do 
naszego. W tym celu konieczne jest dobre poznanie obrazu pyłkowego miodów pol-
skich.

gryczanego lipowego

rzepakowego wrzosowego

OBRAZY MIKROSKOPOWE MIODÓW:
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