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CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ
Marek Podlewski
Kujawskie Centrum Pszczelarskie
opalitka@wp.pl

Podstawowe zasady higieny prowadzenia pasieki
Higiena to nauka o zdrowiu i zapobieganiu chorobom oraz działanie pszczelarza
zmierzające do zapewnienia rodzinie pszczelej najlepszych warunków bytowania.
W pasiece stosujemy higienę:
▶▶ pasieczyska;
▶▶ dokonywania przeglądów w pasiece;
▶▶ uli i plastrów;
▶▶ sprzętu pasiecznego;
▶▶ pozyskiwania produktów pszczelich i ich przechowywania;
▶▶ zapobiegamy najczęściej występującym chorobom pszczół, rozpoznajemy je oraz
wykonujwmy podstawowe zasady leczenia.
Higiena pasieczyska
Przy wyborze miejsca na pasieczysko, pasieka stacjonarna powinna odpowiadać
takim warunkom jak: suchy teren, wilgotność ujemnie wpływa na rozwój wiosenny rodzin pszczelich i na zimowlę, sprzyja rozwojowi wielu chorób, a szczególnie
nosemozy. Ule powinny być ustawione w odpowiedniej odległości, co najmniej
2-4 m od siebie, co zapobiega rabunkom i błądzeniu pszczół. Wylotki powinny być
skierowane na południowy wschód lub południowy zachód, gdyż z tak ustawionych
uli wczesną wiosną pszczoły dokonują oblotów. Od wczesnej wiosny na apasieczysku
powinno być ustawione poidło. Pszczoły pozbawione poidła często pobierają wodę
z brudnych kałuż, ścieków, gnojowic, w których znajdują się drobnoustroje chorobotwórcze. Przez cały rok należy dbać o czystość pasieczyska. Konieczne jest koszenie
trawy, gdyż wysokie rośliny rosnące przed wylotkiem ułatwiają dostawanie się do
gniazda zarodników (letnich). Na pasieczysku nie pozostawiamy plastrów i śmieci
z dennic.
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Higiena dokonywania przeglądów w pasiece
Przy każdym przeglądzie należy zachować podstawowe zasady higieny pracy, tj.:
▶▶ czystość ubioru pszczelarza;
▶▶ czystość sprzętu;
▶▶ higieniczne warunki dokonywania przeglądów.
Odzież ochronna pszczelarza (kapelusz, bluza, fartuch, kombinezon), powinna
być czyste i pozbawione obcych zapachów. Pszczoły nie znoszą ostrych zapachów
np. alkoholu. W trakcie pracy w pasiece nie można myć rąk pachnącym mydłem.
Można je wypłukać roztworem sporządzonym z 1,0 l wody z 1 łyżeczką 10% octu lub
preparatem Bioval (0,5-1%). Odzież ochronna powinna być czysta, w jasnym kolorze
i z gładkiego materiału. Podczas pracy w ulach z chorymi rodzinami, ręce dodatkowo
należy umyć denaturatem (70%), a odzież powinna być odkażona przez gotowanie
w roztworze środków piorących.
Higiena uli i plastrów
Przed pierwszym oblotem lub w ich trakcie, w miarę możliwości należy usuwać
osyp zimowy z dennicy, w której znajdują się martwe pszczoły, cząstki odsklepów
woskowych, kryształki cukru i spadłe pasożyty Varroa. W osypie zimowym często żeruje larwa barciaka mniejszego. Można też spotkać roztoczka owłosionego, rozkruszka mącznego i suszonego, który może być zawleczony do magazynów miodu i być
przyczyną zepsucia miodu. Dennicę należy oczyścić, a wszystkie resztki po zimowli
spalić, ze spadłych pszczół pobrać próbki w ilości 30-50 owadów i przesłać do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w celu przebadania w kierunku nosemozy i akarapidozy
(choroba roztoczowa). W przypadku zauważenia pobrudzenia kałem dna ula, boków,
plastrów należy dokonać przełożenia rodziny do nowego ula (jeśli tylko pozwoli na to
temperatura). Ul należy poddać dezynfekcji, tj. dobrze oskrobać ściany, dennicę ula
z propolisu i wosku. Ul można wymyć 2% roztworem sody żrącej. Roztwór taki sporządzamy z 200 g sody kaustycznej zalanej 10 litrami letniej wody. Po takim zabiegu należy dobrze umyć wewnątrz ul. Można też opalić go płomieniem lampy benzynowej lub gazowej. Plastry po wycofaniu poddajemy odkażeniu w parach kwasu
octowego lodowatego (w szczelnych nadstawkach, szafach) co najmniej przez okres
7 dni w ilości 150-200 ml kwasu na 10 plastrów. Zabieg odkażania przeprowadzamy
w temperaturze nie niższej niż 17°C. Pary kwasu octowego lodowatego skutecznie
niszczą spory Nosema apis i dorosłych form barciaków. W ciągu całego roku wymieniamy w 100% całą rodzinę. Plastry wycofane z rodziny można poddać siarkowaniu
wykonanemu w magazynach. W tym celu, spala się 80-100 g siarki/m3 pomieszczenia. Po upływie 4-5 dni od pierwszego zabiegu należy wykonać drugie spalanie, ponieważ aby zadziałało na jaja barciaków.
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W ulach mogą pojawić się również inne szkodniki, tj.: osy, skorki, trojszyki. Są one
wszystkożerne i żywią się miodem, pierzgą, zmarłym czerwiem. Szkodniki te mogą
przenosić zakaźne choroby. Walka z nimi polega na mechanicznym pozbywaniu się.
Higiena sprzętu pasiecznego
Za pomocą sprzętu pasiecznego użytego podczas przeglądu rodzin pszczelich
można rozpowszechniać choroby zakaźne. Po zakończeniu pracy narzędzia należy
poddać dezynfekcji:
▶▶ dłuto pasieczne – odkażamy przez opalenie;
▶▶ sprzęt drewniany – opalić lub odkazić 2% ługiem sodowym.
Warunki dokonywania przeglądów
Rodzina pszczela jako organizm biologiczny żyje i bytuje w odpowiednich warunkach termicznych i wilgotnościowych. W ciągu roku są one zmienne. Tam, gdzie
czerwi matka temperatura wynosi 34°C, a wilgotność osiąga 80%, podczas, gdy na
skraju gniazda jest niższa. Całkowite rozbieranie gniazda może być dokonane w temperaturze nie niższej niż 15°C. Wielkość gniazda powinna być dopasowana do siły
rodziny.
Środki odkażające i lecznicze stosowane w pszczelarstwie
1. Dezynfekcja uli polega na oskrobaniu ścian i dennic ula, opaleniu płomieniem
lampy lub wyszorowaniu 2-3% roztworem sody żrącej (0,20-0,30 kg sody krystalicznej rozpuścić w 20-30 l wody) i wymyciu ścian ula i dennicy preparatem
ALVISEPT. Po takim zabiegu ula nie należy płukać.
2. Dezynfekcja rąk polega na stosowaniu 1% roztworu ługu sodowego, 70% roztworu denaturatu lub 0,5-1% Biovalu (z zachowaniem ostrożności).
3. Dezynfekcja sprzętu polega na opalaniu płomieniem lampy lutowniczej, myciu
4-3% roztworem sody żrącej, dezynfekcji denaturatem.
4. Dezynfekcja plastrów polega na siarkowaniu (50-70 g siarki/m3 pomieszczenia)
parami kwasu octowego lodowatego (150-200 ml roztworu/10 plastrów gniazdowych). Dezynfekcję najlepiej przeprowadzić w szafach lub w nadstawkach. Pary
kwasu są ciężkie, dlatego naczynie z kwasem umieszczamy na wierzchu plastra.
Preparat ALVISEPT przeznaczony jest do dezynfekcji plastrów z zapasami pierzgi
i pyłku. Można odkażać plastry w ulu, ale w trakcie zabiegu nie powinny one być
obsiadłe przez pszczoły. Plastry nie nie mogą także zawierać jaj, larw i krytego
czerwiu. Każdy plaster (po obydwu stronach) należy dokładnie opryskać (130 ml)
preparatem. Plastry magazynowe można odwiesić na stelaże jeszcze wilgotne, natomiast ulowe należy wstawić do rodziny po wyschnięciu.
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5. Dezynfekcja pasieczyska polega na zastosowaniu mleka wapiennego (1 część
mleka wapiennego i 3 części wody), a także polaniu nim i przekopaniu gleby
zwłaszcza przed ulami.
OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BADANIA PASIEK PODEJRZANYCH
O CHOROBY
Z pasieki podejrzanej o wystąpienie choroby należy pobrać próbkę do badań.
Można pobrać: czerw, pszczoły, miód, glebę i rośliny:
▶▶ pobranie próby czerwiu – z plastra o najbardziej charakterystycznych objawach
chorobowych pobiera się wycinek czerwia 10 x 10 cm, owija się w papier (najlepiej
pergaminowy), opisuje próbkę i wysyła do laboratorium badania chorób pszczół;
▶▶ pobranie próby spadłych pszczół do badania zakażenia nosemozą (z osypu zimowego pobieramy 30-50 spadłych pszczół do papierowego opakowaniae (koperty,
pudełka po zapałkach);
▶▶ pobranie próby spadłych pszczół w przypadku podtrucia pasieki – taką próbę pobiera komisja powołana przez Urząd Gminy lub Miasta.
CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE CHOROBY PSZCZÓŁ I CZERWIA
Pszczoły tak jak inne zwierzęta chorują. Choroba to zachwianie równowagi funkcjonowania organizmu. Rodzina pszczela jako całość stanowi super organizm biologiczny. We wszystkich zabiegach hodowlanych i leczniczych traktowana jest ona jako
podstawowa jednostka.
Na nią działają takie czynniki chorobotwórcze, jak:
▶▶ fizyczne – temperatura i wilgotność;
▶▶ chemiczne – naturalne (środki chemiczne stosowane w rolnictwie);
▶▶ biologiczne – mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.
Czynniki biologiczne określane są mianem patogenów i wywołują choroby zakaźne. Czynniki fizyczne i chemiczne dotyczą pojedynczych rodzin i wywołują choroby
niezakaźne.
PODZIAŁ CHORÓB PSZCZÓŁ
CHOROBY CZERWIA:

niezakaźne: jaja czcze, zaziębienie czerwia, czerw garbaty, uszkodzenie czerwia
przez motylicę.
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zakaźne: zgnilec amerykański (złośliwy), zgnilec europejski (kiślica), grzybica otorbielakowa (wapienna),grzybica kropidlakowa (kamienna).
Choroby pszczół dorosłych:
niezakaźne: śmierć z głodu, biegunka niezaraźliwa, zatrucie pszczół i choroba majowa.
zakaźne: czerniaczka jajników.
pasożytnicze: choroba sporowcowa (nosemoza), warroza, roztoczowa, pełzakowa.
OPIS CHORÓB
Jaja czcze – jaja płone jest chorobą występującą w pierwszym i drugim roku czerwienia matki.
Przyczyna: wady wrodzone matki (unasiennienie w bliskim pokrewieństwie).
Przebieg choroby: zamierają zarodki jaja w różnych stadiach rozwoju; wystąpienie
choroby potęgują takie czynniki, jak: ochłodzenie, niepogoda, brak pożytku, utrata
dużej ilości pszczół.
Zapobieganie: unikanie unasienniania matki w bliskim pokrewieństwie.
Postępowanie: wymiana matki na pełnowartościową, ścieśnić gniazdo, ocieplić,
podkarmić ciepłym syropem.
Zaziębienie czerwia to choroba czerwia trutowego i robotnic.
Przyczyna: długotrwałe obniżenie temperatury, podtrucie pszczół robotnic.
Przebieg choroby: choroba występuje przede wszystkim na wiosnę i jesienią przy
zbyt dużym poszerzeniu gniazda. Czerw zaziębiony zamiera całymi płatami na bocznych i dolnych częściach plastrów, a zwłaszcza czerw zakryty.
Zapobieganie: zawsze wielkość gniazda powinna być dopasowana do siły rodziny
pszczelej.
Postępowanie: usunięcie zamarłego czerwia, ścieśnienie gniazda, ocieplenie gniazda, podkarmienie ciepłym syropem, połączenie rodzin słabych.
Czerw garbaty
Przyczyna: wyczerpanie plemników w zbiorniczku nasiennym u matki lub zamarcie plemników w zbiorniczku nasiennym u matki na skutek obniżenia temperatury
zimą.
Objawy: matka składa jaja niezaplemnione do komórek pszczelich, pszczoły nadbudowują komórki i pojawiają się charakterystyczne garby.
Postępowanie: wymiana matki na pełnowartościową.
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Uszkodzenie czerwia przez mola barciaka
Przyczyna: mól barciak.
Przebieg choroby: mól barciak składa
jaja na dennicy ula, wylęgłe gąsienice odżywiają się okruchami wosku, dostają się
do plastrów gniazdowych, gdzie żerują po
denkach komórek robiąc charakterystyczne korytarze i uszkadzają czerw. Pszczoły
nie mogąc zasklepić komórki nadbudowują tzw. kołnierze, pozostawiając w środku otworki.
Postępowanie: walka z barciakami polega
na: utrzymaniu w czystości dennic, dopaPróba zapałki
sowanie wielkości gniazda do siły rodziny,
niszczenie szkodników w magazynach plastrów (siarkowanie plastrów).
Zgnilec amerykański (złośliwy)
Przyczyny: jest chorobą bakteryjną wywołaną przez Bacillus larvae White. W warunkach niesprzyjających bakteria ta wytwarza endospory (przetrwalniki) odporne
na czynniki zewnętrzne, które poza organizmem pszczoły mogą przetrwać do 35 lat.
W miodzie i wosku endospory giną dopiero w autoklawie w temperaturze 121°C lub
ciśnieniu 0,1 MAA działającym przez 30 minut.
Źródło zakażenia: martwy czerw, mleczko pszczele, miód, pyłek, plastry, wnętrze
ula.
Przebieg choroby: endospory po dostaniu się do organizmu larwy (1 dniowa)
w trakcie karmienia, kiełkują w przewodach pokarmowych larw – przekształcanie
w formę wegetatywną. Bakterie żywiąc się tkankami larw szybko się namnażają
i larwa obumiera.
Objawy choroby: ciało larwy przybiera
barwę brunatną, masa obumarłej larwy
przybiera postać ciągliwej masy (ciągnie
się długa nić), po zasychaniu larwa przybiera postać strupa przylegając do ścian
komórek plastra, wieczko komórki z czerwiem obumarłym traci połysk, matowieje,
a następnie tworzą się ciemne plamy wielkości główki szpilki, pszczoły chcąc usunąć obumarły czerw robią otworki.
Drogi rozprzestrzeniania się choroObraz czerwiu
by – za pomocą sprzętu pszczelarskiego,
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plastrów, karmienia miodem skażonym, rabunki (rodziny chore słabiej się bronią),
błądzenie pszczół.
Zwalczanie i zapobieganie: zgnilec amerykański należy do chorób zakaźnych zwierząt, które podlegają obowiązkowi zgłaszania i zwalczania; (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych Dz.U.
z 2004 r. Nr 69 poz. 625, rozdział 8 załącznik nr 2 poz. 22).
Zwalczanie i zapobieganie – metoda radykalna (niszczenie rodzin), dwukrotne
przesiedlanie, dezynfekcja uli i sprzętu.
W krajach Unii Europejskiej żaden z preparatów antybakteryjnych nie jest zarejestrowany jako preparat do stosowania dla pszczół.
Zgnilec europejski czyli kiślica to choroba zakaźna czerwia niezasklepionego
przebiegająca w dwóch postaciach: łagodnej (kwaśna) i złośliwej (gnilna).
Przyczyny: chorobę wywołują bakterie
Mellissococcus plutonius (Mellissococcus
pluton – ziarniak), Enterococcus taccalis
(przynoszony do ula z nektarem, pyłkiem,
wodą), Bacillus alvei – laseczka.
Przebieg choroby: to choroba przewodu
pokarmowego czerwia niezasklepionego.
Bakterie po wniknięciu do ciała larwy, szybko rozmnażają się i wypełniają całe jelito.
Przez oskórek larwy prześwituje kredowobiałe skupisko Mellissococcus plutonius.
Objawy choroby: oskórek larwy traci perłowe zabarwienie, ciało przyjmuje postać
brunatnej masy i ciągnie się krótka gruba nić, wieczko czerwia jest pomarszczone
i tworzą się na nim brunatne plamy i otworki.
Zwalczanie: zgnilec europejski znajduje się w wykazie B chorób zakaźnych zwierząt
Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji wg Ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. „O zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej” tekst
ujednolicony wg wersji obowiązującej od
dnia 13.02.2002 r.
Postępowanie: podobne jak przy zgnilcu
złośliwym.
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Grzybica otorbielakowa (wapienna)
Przyczyna: wywołuje ją grzyb Ascosphaera apis.
Przebieg choroby: zarodniki dostają się do ciała larwy przez pszczoły karmicielki.
Źródłem zakażenia jest chory martwy czerw, skażony miód i pyłek.
Drogi rozprzestrzeniania się choroby: matka (jej skłonności genetyczne), rabunki, błądzenie pszczół. Wystąpieniu choroby sprzyja spadek temperatury i zaziębienie
czerwia. Choroba zaczyna się od czerwia trutowego usytuowanego na brzegu gniazda. Zakażenie larw (4-6 dniowych) następuje przez przewód pokarmowy, gdzie zarodniki kiełkują w odcinku tylnym jelita tylnego (biała mumia). Czerw zamiera już
w stadium przedpoczwarkowym.
Zwalczanie i zapobieganie: usytuowanie pasieki na terenach suchych, eliminowanie
z hodowli rodzin słabych, zaopatrzenie rodziny w pokarm, wymiana matki pszczelej,
usunięcie plastrów z czerwiem zaatakowanym. Przy silnym nasileniu rodziny należy
przesiedlić do nowego ula na nowe plastry i podkarmić ciepłym syropem (na 1,0 l
syropu – 1 łyżka stołowa octu spirytusowego).
Grzybica kropidlakowa (kamienna, aspergiloza) – choroba czerwia
Przyczyna: chorobę wywołuje grzyb Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger.
Postępowanie: tak jak w przypadku grzybicy wapiennej.
Śmierć z głodu – choroba niezakaźna pszczół
Przyczyna: brak pokarmu i nieprawidłowe rozmieszczenie zapasów w okresie zimy,
wykrystalizowany zapas (miód rzepakowy) i pszczoły nie mogą go pobrać.
Objawy: w okresie zimy pszczoły wydają charakterystyczny szelest, między pszczołami na dennicy leżą kryształki cukru, pszczoły zamarłe w pustych komórkach (wystają odwłoki).
Zapobieganie: zaopatrzenie w okresie zimy w odpowiedni pokarm, ilość i prawidłowe jego rozmieszczenie. Jeśli część pszczół żyje należy dostarczyć im plastry z pokarmem, ścieśnić i ocieplić gniazdo. Długotrwały okres bezpożytkowy i sukcesywne zużywanie pokarmu przez pszczoły, zwłaszcza w okresie karmienia larw, doprowadza
do głodu, wówczas można zaobserwować wyrzucanie larw oraz zgryzanie zwłaszcza
zasklepionego czerwiu trutowego.
Biegunka – niezakaźna choroba pszczół dorosłych
Przyczyny: nieodpowiedni pokarm zawierający wiele niestrawnych składników (np.
gdy syrop zrobiony był ze zmiotków cukrowych zanieczyszczonych mąką), zbyt późne uzupełnienie zapasów zimowych (nieprzerobiony pokarm fermentujący w plastrach), miód spadziowy zawierający niestrawne składniki (trójcukier melecytoza
+ do 1% soli mineralnych), niepokojenie pszczół podczas zimowania powodujące
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stres i rozluźnienie ich w kłębie, niepełnowartościowa matka (strutowiała podczas
zimowli).
Objawy: brązowe plamy na plastrach i ścianach ula, pełzające po dennicy pszczoły
o silnie powiększonym odwłoku.
Zapobieganie i leczenie: zaopatrzenie na okres zimy w odpowiedni pokarm, wczesne uzupełnienie zapasów na zimę, na wiosnę przesiedlenie rodziny do nowego ula
na nowe czyste plastry z odpowiednim pokarmem, ścieśnienie gniazda i ocieplenie,
jeżeli to możliwe podkarmienie syropem lub sytą.
Zatrucie pszczół
Przyczyny: środki naturalne (alkaloidy, glikozydy, saponiny) występujące w nektarze roślin trujących, bakteryjne i grzybicze toksyny występujące w spadzi, trucizny
pochodzące z roślin produkujących trujący nektar (jaskier, rododendron, bagno
zwyczajne, tytoń, wilczomlecz, ciemiężyca, wawrzynek wilczełyko, ostróżka polna,
starzec strzałkowaty) oraz środki chemiczne stosowane w ochronie roślin.
Zapobieganie: niszczenie roślin trujących za pomocą naturalnych preparatów, wywożenie pasieki, stosowanie środków ochrony roślin o klasie najniższej toksyczności z zastosowaniem okresu prewencji i po ustaniu lotu pszczół zgodnie z instrukcją
na opakowaniu, zgłaszenie do Urzędu Gminy czy Miasta o miejscu postoju pasieki,
opryski dokonywać aparatami, które mają atest, a osoba wykonująca zabieg jest przeszkolona.
Postępowanie: powiadomić właściwy Urząd Gminy i Inspekcję Ochrony Roślin
w celu powołania Komisji. Pszczelarz może przystąpić do leczenia podtrucia po wizycie komisji, która sporządziła protokół i pobrała próbki pszczół oraz roślin, które były
opryskiwane. Jeżeli nastąpił duży ubytek pszczół należy ścieśnić gniazda lub połączyć
rodziny. W przypadku padania młodych pszczół konieczne jest zabranie plastrów ze
świeżym nakropem, ocieplenie rodzin i podkarmienie ich ciepłym syropem 1:1.
Choroba majowa – występuje u pszczół karmicielek i czerwia niezasklepionego
Przyczyny: pyłek roślin trujących (ciemiężycy, bagna zwyczajnego, naparstnicy,
ostróżki polnej, jaskra ostrego, wilczomleczu), przemarznięty pyłek z kasztanowca
zwyczajnego, pyłek zepsuty oraz przerośnięty przez pleśnie i grzyby.
Objawy: obecność mas zbitego pyłku w przewodzie pokarmowym pszczół, przez
oskórek czerwia jelita środkowego prześwituje masa zbitego pyłku.
Postępowanie: ocieplić gniazdo, podkarmić pszczoły ciepłym syropem cukrowym
(po dostarczeniu wody w syropie choroba mija).
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Czerniaczka grzybicza – zakaźna choroba matek, robotnic i trutni
Przyczyna: chorobę wywołuje grzyb Melanosella mors apis. U chorych osobników
w tkankach i narządach wewnętrznych dochodzi do zwyrodnienia, martwicy i odkładaniem melaniny. U matek ustanie czerwienia i śmierć.
Postępowanie: poddanie nowej pełnowartościowej matki, ocieplenie gniazda, podkarmienie pszczół ciepłym syropem.
Choroba sporowcowa – nosemoza – pasożytnicza choroba pszczół dorosłych
Przyczyny: chorobę wywołuje pierwotniak Nosema apis Zander – sporowiec pszczeli.
Spory odznaczają się znaczną wytrzymałością na działanie warunków zewnętrznych.
W miodzie w temperaturze pokojowej
zachowują żywotność 120-250 dni,
a w plastrach nawet do 2 lat. W temperaturze -20°C giną po 24 dniach.
Zakażenie następuje w trakcie pobierania pokarmu. Spory w jelicie środkowym pszczoły wysypują się i szybko namnażają.
Przebieg choroby zależy od stopnia inwazji i pory roku. Największe
nasilenie następuje w kwietniu. CzęPrzewód pokarmowy zdrowej pszczoły
sto nosemozie towarzyszą choroby
wirusowe – wirus włókienniczy i wirus czarnych mateczników.
Zwalczanie: przy silnym nasileniu należy przełożyć rodziny do nowego ula na nowe
plastry, dostarczyć im pyłku, podkarmić ciepłym syropem, ul poddać dezynfekcji,
a plastry przetopić lub poddać działaniu lodowatego kwasu octowego i wymienić
matkę.

Przewód pokarmowy pszczoły zarażonej
sporami pierwotniaka Nosema apis

Objawy biegunki spowodowane silnym
rozwojem nosemozy

Choroby i szkodniki pszczół ‒ Marek Podlewski
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Warroza
Przyczyna: Jest to choroba pasożytnicza. Roztocz Varroa destructor (wcześniej Varroa jacobsoni) bytuje na powłokach pszczół i czerwia. Żywi się hemolimfą (krwią
pszczół). Pełny cykl rozwojowy pasożyt przechodzi w komórce, w zasklepionym
czerwiu pszczelim i trutowym.
Drogi rozprzestrzeniania: poprzez pszczoły dorosłe (zbieraczki), rabunki i błądzenie pszczół.
Zwalczanie: w tym celu stosuje się leki zatwierdzone przez lekarza weterynarii, np.
Apiwarol AS (substancja czynna – amitraz 12,5 mg/tabletka do spalania), Bayvarol
o działaniu kontaktowym (substancja czynna – flumetryna 3,6 mg/t 4 paski na rodzinę, 2 paski odkład), Perizin (substancja czynna kumafos 32 mg/ml w postaci płynnej
w dawce 1 ml preparatu/49 ml wody i dajemy 5 ml/uliczkę), Biowar (500 mg amitrazu/1 pasek/2 paski na rodzinę). Preparaty zarejestrowane i stosowane w krajach
UE: Apistan – substancja aktywna (fluwalinat) – paski, Apivar – substancja aktywna
(amitraz) – paski, Apitol – substancja aktywna (chlorowodorek cymiazolu) – roztwór
do nakrapiania.
Zabiegi biotechniczne: wycinanie plastrów trutowych, wyłapywanie roztoczy
w rojach, całkowita wymiana plastrów, stosowanie kwasów organicznych do walki

Rodzina silnie porażona przez Varroa
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Larwa trutowa porażona warrozą

Badanie larw trutowych pod kątem
porażenia warrozą

z warrozą: mrówkowy (masowo stosowany w Niemczech), szczawiowy (3% w ilości 5-8 ml/ramkę) do oprysku późna jesienią, mlekowy (15% w ilości 5-8 ml/plaster
oprysk plastrów i pszczół najlepiej bez czerwia). Stosowane do zwalczania warrozy
produkty na bazie surowców naturalnych: Apilife VAR (płytki nasycone tymolem
75%, eukaliptolem 18%, kamforą 3,5% i mentolem), Tymowarol (Veto-Agro) preparat profilaktyczny zawierający 10 g tymolu.
Uwaga!
Zarówno leki, jak i przepisy związane z chorobami i zatruciami pszczół mogą
zmieniać się, dlatego należy je aktualizować.
Podtrucie i zatrucie rodzin pszczelich
W wypadku zaobserwowania przez pszczelarza podtrutych pszczół wracających
z pożytku, powinien on jak najszybciej namierzyć obszar na którym stosowany jest
środek chemiczny szkodliwy dla owadów. Niezwłocznie należy zwrócić uwagę osobie
wykonującej taki zabieg chemiczny, można wezwać policję i sołtysa danej wsi. Poinformować należy również prezesa koło pszczelarskiego lub związku. W komisji, która
określi osobę winną za podtrucie pszczół powinny być co najmniej 4 osoby. Przedstawiciel: Gminy/Miasta, PIORiN, PIWET, RZP/WZP. Jeśli pszczelarzem jest sołtys
może on poprosić swojego zastępcę o udział w komisji. Warto także, aby wezwana na
miejsce policja wylegitymowała i skontrolowała osobę wykonującą zabieg.
Przy sporządzaniu protokołu warto mieć gotowy arkusz podany przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. http://www.piwet.pulawy.pl/
Próbkę do badań należy pobierać niezwłocznie po wystąpieniu podejrzenia ostrego zatrucia pszczół i powołaniu komisji do jego wyjaśnienia. Próbkę do badań laboratoryjnych stanowi ok 1000 martwych pszczół (80-100 g), w wyjątkowych przypadkach na próbkę może składać się mniejsza liczba pszczół (min. 250).
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W ramach realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach prowadzona jest bezpłatna diagnostyka laboratoryjna do 100 przypadków
ostrych zatruć pszczół, które każdego roku występują w trakcie sezonu pszczelarskiego. Program będzie realizowany w latach 2014-2018.
Przysyłanie próbki związanej z podejrzeniem zatrucia pszczół środkami ochrony
roślin każdorazowo należy uzgodnić z pracownikiem laboratorium odpowiedzialnym za realizację zadania.
Dane kontaktowe:
prof. dr hab. Andrzej Posyniak (tel. 81 889 34 70, aposyn@piwet.pulawy.pl)
mgr Tomasz Kiljanek (tel. 81 889 31 78, tomasz.kiljanek@piwet.pulawy.pl)
Martwe pszczoły przeznaczone do badań laboratoryjnych mogą zostać zebrane
z okolicy wylotków uli, z ich dennic oraz z terenu pasieczyska lub plantacji, na której
zastosowano środki ochrony roślin stanowiące prawdopodobne źródło ostrego zatrucia pszczół. Miejsce zbierania zatrutych pszczół należy wskazać w protokole. Do
laboratorium PIWet-PIB należy wysłać jedną próbkę martwych pszczół (może to być
próbka zbiorcza pszczół pobranych z różnych miejsc).
Dodatkowo do badań mogą być przysłane próbki roślin pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. poz. 1549 z dnia 16 grudnia
2013 r.).
Próbki laboratoryjne, niezwłocznie po ich pobraniu, należy umieścić w czystym,
wykonanym z obojętnych materiałów opakowaniu, które zabezpiecza je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
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……..…………………….
(miejsce, data sporządzenia)

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODEJRZENIE OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
Komisja powołana przez Urząd Gminy/Miasta* w..........................................................................
w składzie:
1. Przedstawiciel Urzędu Gminy/Miasta*
Pani/Pan.................................................................................................................................................
2. Przedstawiciel PIORIN w............................. oddział w..................................................................
Pani/Pan.................................................................................................................................................
3. Przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w..............................................................
Pani/Pan.................................................................................................................................................
4. Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego/WZP/RZP* w.............................................
Pani/Pan.................................................................................................................................................
Przy udziale właściciela plantacji Pani/Pana.....................................................................................
zamieszkałej/ego w..........................................................gmina............................................................
powiat.............................................................województwo.................................................................
na której zastosowano środki ochrony roślin stanowiące prawdopodobne źródło zatrucia
pszczół.
Poszkodowany pszczelarz Pani/Pan...................................................................................................
zamieszkała/y w.......................................................gmina...................................................................
powiat...............................................................województwo..............................................................
nr WNI...................................................................................................................................................
Opis pasieki
1) Lokalizacja pasieki (opisać dokładnie położenie, np. w sadzie, na skraju lasu, itp, położenie
względem podejrzewanych plantacji – odległość, kierunek, sąsiedztwo upraw itp.)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2) Liczba rodzin pszczelich:
ogółem w pasiece..........................................w tym z objawami zatrucia............................................
całkowicie wymarłych..........................................................................................................................
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3) Objawy zatrucia
Komisja w dniu badania sprawy stwierdza, że efekt toksyczny: ustąpił / trwa / narasta*
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4) Stan zdrowotny pasieki ( opisać, czy stwierdzono jakiekolwiek objawy chorobowe):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Inne okoliczności mogące mieć wpływ na ubytek pszczół:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5) Szacowana wysokość szkody w pasiece wynosi (zł) .....................................................................
słownie ...................................................................................................................................................
Próbki pobrane do badań laboratoryjnych
Koszty badań laboratoryjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu, ponosi Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Badania odbywają się w ramach
realizacji zadania W-42 „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach” realizowanego w ramach programu wieloletniego
„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” (uchwała Rady Ministrów nr 229/2013
z dnia 31 grudnia 2013 r.)
Z pasieki poszkodowanego pszczelarza Pani/Pana..........................................................................
Adres......................................................................................................................................................
Nr WNI...................................................................................................................................................
Komisyjnie pobrano próbkę martwych pszczół (zgodnie z instrukcją PIWet-PIB)
zebranych przy ulach
zebranych z dennic
inne
/ jakie?...................................................................................................................................
• wielkość pobranej próbki ................................................
• numer plomby....................................................................
Data pobrania...........................................Podpis próbobiorcy.............................................................
Zgodnie z oświadczeniem pszczelarza od chwili zauważenia zamierania pszczół do momentu
pobierania próbek upłynęło.........................................godzin/dni*
Na podejrzanej plantacji Pani/Pana...................................................................................................
o obszarze..............................ha, w odległości........................m w linii prostej od badanej pasieki,
na której uprawiana jest .......................................................................................................................
(nazwa roślin i faza rozwojowa) w trakcie postępowania PIORiN wykazano stosowanie następujących środków ochrony roślin:
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.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ostatni zabieg wykonano..............................................w godzinach od....................do....................
Od czasu stosowania preparatu do chwili pobierania próbek pogoda była:
sucha/słoneczna/mglista/deszczowa/burzowa*....................................................................
Temp. powietrza w zakresie............................................°C.
W czasie oględzin na plantacji stwierdzono/nie stwierdzono* obecność martwych pszczół/
trzmieli*
W czasie oględzin plantacji stwierdzono/nie stwierdzono* loty pszczół.
Uwagi komisji:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Uwagi stron:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Protokół sporządził: ........................................................................
(Data i czytelny podpis)
Z treścią protokołu zapoznali się i jego kopię otrzymali:
Poszkodowany pszczelarz:...................................................................................................................
(Data i czytelny podpis)
Właściciel podejrzanej plantacji:........................................................................................................
(Data i czytelny podpis)
Członkowie Komisji:
1.......................................................................... 2................................................................................

(Data i czytelny podpis) (Data i czytelny podpis)
3.................................................................. 4...........................................................................
(Data i czytelny podpis) (Data i czytelny podpis)
Wyniki badań będą przekazane do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
1. dla PIWet-PIB
2. dla PIW

*niepotrzebne skreślić
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ZAKŁADANIE PASIEKI I GOSPODARKA PASIECZNA
Marek Podlewski
Kujawskie Centrum Pszczelarskie
opalitka@wp.pl

Pojęcie gospodarka pasieczna określa całokształt prac wykonanych w pasiece. Na
poziom prowadzonej gospodarki pasiecznej mają wpływ:
▶▶ baza pożytkowa;
▶▶ wiedza i doświadczenie pszczelarza;
▶▶ typ ula utrzymywany w pasiece;
▶▶ populacja utrzymywanych pszczół w pasiece.
Ze względu na rodzaj prowadzonej gospodarki wyróżniamy:
▶▶ gospodarkę pasieczna stacjonarną, gdzie pasieka utrzymywana jest przez cały rok
w jednym miejscu, a pszczoły korzystają z bazy pożytkowej w promieniu
2-2,5 km;
▶▶ gospodarka wędrowna, gdzie pasieka przewożona jest na kolejne pożytki, co
zwiększa intensywność produkcji;
Wszystkie prace związane z obsługą rodzin pszczelich skupiają się głównie na
utrzymaniu silnych i zdrowych rodzin przez cały sezon.
STYCZEŃ
Podstawowym obowiązkiem pszczelarza jest zapewnienie pszczołom spokoju
podczas trwającej zimowli. Powszechnie ludzie uważają, że pszczoły zimą „śpią”.
Podczas zimowli pszczoły zawiązują kłąb zimowy i wszystkie czynności ograniczają do utrzymania podstawowych procesów życiowych. Mimo ujemnych temperatur
panujących na zewnątrz ula pszczoły muszą utrzymać właściwy mikroklimat kłębu i wnętrza ula. Temperatura panująca wewnątrz kłębu utrzymuje się na poziomie
18-20oC, a na zewnątrz kłębu ok. 10oC. Pszczoły stykając się ze sobą ogrzewają się
wzajemnie. Aby wytworzyć energię potrzebną do ogrzania, robotnice wykonują rotacyjne ruchy w kłębie. Pszczoły korzystające z zapasu pokarmu w plastrach, odżywione zapasem energii przesuwają się na zewnątrz kłębu tworząc, tzw. otoczkę kłę-
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bu, jednocześnie zabezpieczają kłąb przed niepotrzebną utratą ciepła. Pszczoły bez
problemu są w stanie znieść niskie temperatury dochodzące nawet do -40oC. Natomiast zgubne są dla nich przeciągi i wilgoć w ulu. Źle zabezpieczone przed wiatrem
i nieprawidłowo ustawione ule są powodem szybszej wymiany powietrza w ulu, co
zmusza pszczoły do zwiększenia zużycia pokarmu i wzrostu nakładów energii na
uzupełnienie temperatury w gnieździe. Zimujące pszczoły wydzielają do atmosfery
ula zużyte produkty przemiany materii tj. dwutlenek węgla i parę wodną. Prawidłowa
wymiana powietrza w ulu następuje, gdy przez wylotek ograniczony wkładką wpada
świeże powietrze, opływa gniazdo wysycając parę wodną i wymienione gromadzi się
u góry nad powałką lub matą powałkową. Całkowite zamknięcie światła kondygnacji
ula powoduje gromadzenie się pary wodnej, a w efekcie zawilgocenie gniazda. Prawidłową wentylację zapewnia właściwa konstrukcja ula oraz zimna zabudowa gniazda
umożliwiająca właściwy obieg świeżego powietrza oraz przemieszczanie się kłębu
względem wylotu.
Niepokojenie pszczół bardzo negatywnie wpływa na pozostające w kłębie pszczoły. Badania wykazały, że jeżeli będziemy pukali zimą w ściankę ula przez ok. 5 min. to
pszczoły wrócą do stanu równowagi dopiero po 3 dniach.
Czynnikami mogącymi niepokoić pszczoły są pukające gałęzie, które zwisają nad
ulami, zwierzęta gospodarskie przemieszczające się na pasieczysku, myszy, które
mogły wejść do ula jeszcze jesienią i są w stanie zamęczyć pszczoły na śmierć. Jeśli
w pobliżu pasieki zauważyliśmy ptaki musimy zadbać o karmik dla nich, ponieważ
głodne wyspecjalizują się w wyłapywaniu wypryskujących pszczół (dzięcioły, sikorki). Niektóre z nich celowo uderzają dziobem w ul, aby wywabiać pszczoły. Pasieki
położone przy terenach leśnych powinny być właściwie ogrodzone przed wtargnięciem różnych zwierząt.
W czasie trwającej zimy także pszczelarz nie powinien niepotrzebnie zaglądać do
uli, nie chodzić między nimi szczególnie w mroźne i śnieżne dni. Jeśli pszczelarz właściwie przepracował jesień to w grudniu, styczniu i lutym nie ma potrzeby zaglądać
do uli.
Skutkami niepokojenia rodzin pszczelich są:
▶▶ rozluźnienie kłębu zimowego;
▶▶ podniesienie temperatury w gnieździe do 35oC, co bardzo często doprowadza do
rozpoczęcia czerwienia matki;
▶▶ utrzymanie wysokiej temperatury i pielęgnacja czerwiu przy niesprzyjających
warunkach pogodowych, co skutkuje dużym zużyciem pokarmu oraz przepełnieniem jelita grubego u pszczół;
▶▶ niepotrzebna utrata energii pszczół prowadzi do rozwoju chorób, szczególnie
choroby sporowcowej (nosemozy).
W styczniu i lutym uczestniczymy w organizowanych szkoleniach pszczelarskich.
W pracowni pszczelarskiej możemy czyścić, konserwować i modernizować puste ule
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oraz pozostały sprzęt pszczelarski. Przystępujemy do zbijania ramek oraz do nawlekania drutu ale jeszcze go nie naciągamy i nie wtapiamy węzy. Te czynności najlepiej
wykonać w kwietniu lub w maju, tuż przed wstawieniem ramek z węzą do uli.
LUTY
Osłuchiwanie rodzin można przeprowadzać tylko wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 0oC. Dla pszczelarzy mniej doświadczonych osłuchiwanie jest
ważnym wskaźnikiem stanu zimujących rodzin. Rodziny, które zimują właściwie, bez
żadnych zakłóceń, wydają równy „szum”, przypominający szum morza. Rodziny niepokojone (np. pukaniem gałęzi, obecnością myszy w ulu lub brakiem matki w rodzinie) wydają nierównomierny szum z wyraźnym zawodzeniem pojedyńczych pszczół.
Rodziny, w których brakuje pokarmu mogą wydawać ledwie słyszalny szum. Szacuje się, że od października do stycznia, przy prawidłowej zimowli zużywają zaledwie
3,5 kg zapasów pokarmu. Jeżeli w połowie lutego przystąpimy do porządkowania osypu zimowego, jesteśmy w stanie zdiagnozować stan zapasów pokarmu. Wszystkie ule
podejrzanie lekkie oznaczamy i w pierwszej kolejności uzupełniamy w nich zapasy.
Jeśli posiadamy zmagazynowane plastry z zapasami możemy je wstawić do gniazda
w uliczki, w których są obecne pszczoły. Jeśli wykonujemy to podczas chłodnych dni
odchylamy pusty plaster, a na jego miejscu umieszczamy plaster z pokarmem. Jeszcze
prościej możemy to wykonać kładąc plaster z zapasami na górnej części ramek. Wykonując tę czynność należy pamiętć o dokładnym ociepleniu powałki.
W ulach leżakach łatwiej jest przeprowadzić taki zabieg, ponieważ umożliwia to
jego kołnierz. Jeśli nie posiadamy zapasowych plastrów, możemy położyć ciasto cukrowo-miodowe, które zakupimy lub wykonamy sami.
Ciasto cukrowo-miodowe wykonujemy z sypkiego cukru pudru i miodu. Miód
dekrystalizujemy tak, aby miał temperaturę 40-42oC i wlewamy go do naczynia
z cukrem pudrem w proporcji 1 kg cukru na 0,3 kg płynnego miodu. Cukier starannie mieszamy z miodem, aż uzyskamy jednorodną masę. Mieszaninę zostawiamy
do wystygnięcia i sprawdzamy konsystencję. Dobrze wyrobione ciasto jest spoiste
i kruche. Tak przygotowane ciasto możemy rozłożyć na powałce w uliczkach, gdzie
znajdują się pszczoły. Aby ciasto nie spadało w otwarte uliczki możemy na ramkach
położyć gazę lub bandaż. Ciasto nie jest najwłaściwszym pokarmem dla pszczół o tej
porze roku, dlatego że pszczoły nie mają dostępu do wody.
Ratowanie rodzin przed śmiercią głodową przez poddanie ciasta najlepiej jest
przeprowadzić przed spodziewanym oblotem lub zaraz po oblocie, kiedy pszczoły
wykonują loty.
Czyszczenie dennic z osypu pozwala na zaobserwowanie stanu rodziny pszczelej:
obraz osypu zimowego wskazuje na przebieg zimowli:
▶▶ skupiony suchy osyp z niewielką ilością martwych pszczół i odsklepin to silna
rodzina i spokojna zimowla;
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▶▶ osyp rozproszony i duża ilość martwych pszczół wskazują na niespokojną zimowlę;
▶▶ spadłe trutnie wyrzucony czerw trutowy to rodzina bezmateczna lub matka trutowa;
▶▶ wyrzucony czerw pszczeli świadczy od braku pokarmu, pyłku;
▶▶ krople miodu w osypie – świadczą o wilgoci gniazda.
Próbki pszczół (ok. 20 sztuk martwych owadów) pobieramy i wysyłamy do najbliższego Zakładu Higieny Weterynaryjnej, w celu zbadania w kierunku wystąpienia
choroby sporowcowej (nosemozy). Pozostałe, martwe pszczoły pochodzące z osypu
należy niezwłocznie spalić lub zakopać.
Luty to miesiąc, kiedy promienie słoneczne silnie operują odsłonięte pasieczyska.
W celu osłonięcia uli przed wpływem silnych wiatrów oraz promieniami słonecznymi wywabiającymi pszczoły, a nawet zapewnienie drożnego wylotu przy dużym śniegu jest zakładanie przed wylotami pochylni ze ścinków sklejki, płyty pilśniowej itp.
MARZEC
Przedwiośnie, jest dla pszczół okresem najtrudniejszym. Pszczoły są wyczerpane
zimowlą. W pierwszych dniach marca najczęściej obserwujemy w pasiekach pierwszy wiosenny oblot pszczół. Jest to moment, w który pszczoły oczyszczają się z kału,
a jednocześnie sygnał dla całej rodziny żeby przystąpiła do rozwoju.
Czynnościami, które należy wykonać przed spodziewanym oblotem to:
▶▶ usunięcie osypów zimowych i sprawdzenie drożności wylotków;
▶▶ ustawienie na pasieczysku poidała z wodą, które należy uruchomić podczas oblotu. Aby pszczoły znalazły poidło wodę można lekko osłodzić lub posmarować
miodem deskę poidła. Pamiętajmy, aby poidło było osłonięte przed kałem oczyszczających się pszczół;
▶▶ jeżeli pomimo ciepła na pasieczysku zalega pokrywa śnieżna, można posypać
pasieczysko popiołem lub sieczką. Zalegający śnieg może doprowadzić do dużej
straty pszczół podczas oblotu. Pszczoły podczas oblotu siadają na nim i szybko
krzepną.
Podczas trwania oblotu można usunąć wkładki wylotowe, a po jego zakończeniu
ponownie założyć je.
Obserwacja oblotu dostarcza pszczelarzowi wielu cennych wskazówek na temat
kondycji rodzin po zimowli:
▶▶ rodziny silne w dobrej kondycji przeprowadzają energiczny, gromadny oblot
trwający 30-40 min., po czym wracają do ula;
▶▶ rodziny słabe lub chore wykonują oblot nieliczny, pszczoły pełzają z rozdętymi
odwłokami, bardzo często brudzą wylot i ścianę ula kałem (z rodzin podejrzanych
pobieramy próbki padłych pszczół i wysyłamy do badań w kierunku choroby sporowcowej (nosemozy) ‒ wywoływanej przez Nosema Apis;
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▶▶ brak oblotu może oznaczać śmierć rodziny podczas zimowli lub brak potrzeby
oblotu; niektóre rodziny silne i zdrowe nie mają potrzeby oblotu, albo wykonały
go wcześniej; brak oblotu może być spowodowany niedrożnym wylotkiem;
▶▶ ule z rodzinami, które osypały się podczas zimowli zabezpieczamy, martwe
pszczoły palimy albo zakopujemy, a plastry przeznaczamy do wytopu.
Zaraz po pierwszym oblocie należy dokonać wglądu do rodzin w celu skontrolowania zapasów pokarmu. W tym okresie „żelazny zapas pokarmu” powinien wynosić 5-8 kg. Wanda Ostrowska pisze: Rodzina dostosowuje rozwój do ilości posiadanego
pokarmu, bądź do przybytków nektaru.
W rodzinach, u których stwierdzimy brak zapasów uzupełniamy je. W rodzinach,
które dobrze przezimowały należy ścieśnić gniazda i dokładnie ocieplić powałki, aby
stworzyć możliwie optymalne warunki do rozwoju. Matki w rodzinach silnie ścieśnionych zaczerwiają większą powierzchnię plastra, ponieważ panują lepsze warunki
do wychowu czerwiu, a pszczołom łatwiej utrzymać właściwą temperaturę. Jeżeli posiadamy rodziny bardzo słabe, to czas na podjęcie decyzję o ich połączeniu. W ulach
korpusowych łączenie rodzin odbywa się poprzez przełożenie dwóch kondygnacji
z pszczołami gazetą lub papierem. Rodziny łączymy według zasady – rodzinę bez
matek dołączamy do rodziny z matką. Jeśli nie chcemy łączyć rodzin, wówczas możemy słabsze rodziny postawić na ulach z silnymi rodzinami, kładąc między nie kratę
odgrodową lub siatkę o oczkach 3-4 mm. Słaba rodzina ustawiona na górze dobrze
wykorzysta ciepło pochodzące od silnej rodziny i będzie mogła rozwinąć się. Korpus
ze słabą rodziną powinien posiadać wylot boczny. Jeśli nie mamy zapasowych plastrów to przy temperaturze 14oC można dokarmiać pszczoły płynnym, letnim syropem (1:1) poddając małe dawki 0,2-0,5 l – najlepiej w podkarmiaczkach ramkowych.
Jeśli nie mamy podkarmiaczek ramkowych, możemy nalać syrop do woreczków
strunowych, wykonać w nich jeden lub dwa otworki szpilką i położyć na ramkach.
Otworki muszą być małe i precyzyjne, aby syrop nie wyciekł na dennicę. Jeśli utrzymuje się stabilna pogoda zabieg można powtórzyć.
Kondycja rodzin pszczelich wiosną zależy w dużej mierze od właściwie przeprowadzonych zabiegów i siły zazimowanych rodzin.
Wiosną najlepiej rozwijają się te rodziny, które mogą korzystać z pożytków pyłkowych. Wczesnych obfitych pożytków pyłkowych dostarczają kwitnące leszczyna
i wierzba.
Rolą pszczelarza jest dbałość, aby rosły one jak najbliżej pasieki. Pyłek kwiatowy
można dostarczać pszczołom wraz z ciastem cukrowo-miodowym. Przygotowane
ciasto układamy na powałce. Pszczoły dzięki poddaniu ciasta z pyłkiem będą mogły
rozwijać się, nawet w okresie chłodu. Podczas wiosennych przeglądów, przed pojawieniem się pierwszego wziątku, można stymulować rozwój rodzin odsklepiając zapasy zimowe przez co prowokujemy pszczoły do przenoszenia pokarmu. Nie można
zapomnieć o ciągłym dostarczaniu wody do poidła.
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Jeżeli warunki pogodowe pozwalają to w drugiej połowie marca (15oC) należy
przystąpić do głównego przeglądu wiosennego, który da pełen obraz rozwoju rodzin
po zimowli.
Podczas przeglądu:
▶▶ sprawdzamy obecność matki i jakość jej czerwienia (zwarty czerw w różnym wieku świadczy o dobrej kondycji matki i dobrze rokuje dalszy rozwój rodziny);
▶▶ sprawdzamy zapasy pokarmu węglowodanowego i białkowego (zdarza się, że są
rodziny, które mają nadmiar zapasów pokarmu, wówczas wystawiamy 1-2 plastry
za zatworomatę i zastępujemy je plastrami z suszem, a plastry z zapasami pierzgi
ustawiamy zawsze w pobliżu czerwiu);
▶▶ rodziny, które mają zabrudzone ule i plastry kałem lub są zawilgocone przesiedlamy do czystych wydezynfekowanych uli i wymieniamy w miarę możliwości
plastry oraz podkarmiamy letnim syropem;
▶▶ dostosowujemy ilość plastrów do siły rodziny regulując wielkość gniazda zatworomatą, za którą umieszczamy plastry z zapasami pokarmu, z których pszczoły
mogą przenosić zapasy do gniazda;
▶▶ Silne rodziny osiadają 8-10 plastrów gniazdowych, średnie 6-8, słabe poniżej 6;
▶▶ brak czerwiu pszczelego lub obecność czerwiu trutowego świadczy o braku matki
lub o matce ztrutowiałej (taką rodzinę przeznaczamy do połączenia);
▶▶ rodziny silne nie wymagają stymulacji rozwoju.
KWIECIEŃ
Jeżeli wiosna jest opóźniona większość prac opisanych poprzednio można przeprowadzić dopiero w kwietniu. Podczas wiosennych przeglądów, przed pojawieniem
się pierwszego wziątku, można stymulować rozwój rodzin. Wówczas odsklepiając
zapasy zimowe prowokujemy pszczoły do przenoszenia pokarmu. Jeżeli pożytek towarowy występuje w drugiej połowie maja można stymulować rozwój rodzin wykorzystując wczesne pożytki. Najwięcej nektaru i pyłku dostarczają pszczołom kwitnące
wierzby, klony jawory, mniszek, sady, jarząb, głóg i inne.
Wanda Ostrowska pisze: Silne rodziny o odnowionym składzie zadawalająco wykorzystują pożytki rzepakowe bez specjalnych zabiegów przyśpieszania rozwoju.
Początek kwietnia to bardzo intensywny rozwój pszczół. Matki pszczele są lepiej
odżywiane, co powoduje wzrost tępa czerwienia (w marcu matki składają od 300 do
800 jaj/dobę, a w kwietniu powyżej 1000).
Kwietniowe ochłodzenie zmusza pszczelarza do podkarmiania rodzin. Co 4-5 dni
można poddać, tj. w marcu syrop (1:1,5), w dawkach 0,5 l, ciasto cukrowo-miodowe
lub cukrowo-miodowo-pyłkowe. Według Taranowa wykorzystanie pożytku jest proporcjonalne do ilości czerwiu wychowanego na 51 dni przed rozpoczęciem pożytku. O sile rodzin i ich wydajności decyduje więc ilość czerwiu wychowana w marcu
i kwietniu. Normalnie rozwijające się rodziny w III dekadzie kwietnia posiadają
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5-7 plastrów czerwiu. W silnych rodzinach można przystąpić po poszerzania gniazd.
według następujących zasad:
▶▶ gniazdo poszerzamy tylko wtedy, gdy pszczoły obsiadają na czarno wszystkie plastry gniazdowe;
▶▶ jednorazowo dostawiamy 1-2 plastry suszu, najlepiej jasnobrązowe;
▶▶ poszerzamy systematycznie, tak aby nie ograniczyć czerwienia matki;
▶▶ plastry zawsze stawiamy na skraju czerwiu, nie wychłodzimy w ten sposób gniazda;
▶▶ jeżeli zakładamy półnadstawki, to na początku można wpuści do nich pszczoły
2-3 uliczkami.
Pszczelarze posiadający wagi ulowe, rozpoczynają notatki wagowe.
Jeżeli planowana jest wymiana matek, dobrze jest w kwietniu, kiedy rodziny są
nieliczne wyszukać i poznakować matki. W tym celu podczas standardowego przeglądu szukamy na plastrach z czerwiem matki. Łapiemy ją do fajki i dla bezpieczeństwa przenosimy do pracowni. Jeżeli nie posiadamy dużej wprawy w znakowaniu
matek najłatwiej jest wypuścić ją z fajki na gąbkę (gr. 2-3 cm) i położyć na niej wycinek kraty odgrodowej (10 cm x 10 cm). Wówczas ustawi się ona tak, że cała będzie
w jednym oczku kraty odgrodowej, gdzie za pomocą białego korektora w pędzelku
lub lakieru do paznokci z pędzelkiem będzie można zrobić znaczek na płytce odwłokowej. Po jego wykonaniu matkę należy wpuści do klateczki lub pod kołpak, aby
farba czy korektor odparował. Tak poznakowaną matkę można łatwo wyszukać przy
każdym przeglądzie, a szczególnie wtedy, gdy zechcemy ją wymienić.
MAJ
W rodzinach kończy się wymiana starych zimowych pszczół na młode. Na większości terenów naszego kraju pojawiają się pożytki towarowe. Mmajowe pożytki
stanowią przewagę pożytków w całym roku. W niektórych regionach mogą przekraczać połowę pożytków całorocznych. Rodziny pszczele są w tym czasie na etapie
intensywnego rozwoju i tylko w części wykorzystują wydzielany w tym czasie nektar
i pyłek przez rośliny. W maju, szczególnie na początku, mamy niekorzystny stosunek pszczół lotnych do ilości młodych pszczół i czerwiu. Dlatego ważne jest zrównoważone poszerzanie gniazd. Poszerzając gniazda w maju, wykorzystujemy głównie
węzę. Pierwszym sygnałem, który zaobserwujemy w gnieździe o gotowości pszczół
do budowania węzy jest pobielanie plastrów.
Chociaż istnieje przekonanie, że dodawanie węzy istotnie obniża wydajność
miodu, to nie można zapominać o potencjale rodzin pszczelich. Wszystkie młode
pszczoły zaangażowane w budowanie plastrów zagospodarowują właściwie wosk,
który wydzielają ich gruczoły w 12-18 dniu po urodzeniu. Pszczelarze pozyskujący pyłek kwiatowy za pomocą dennicowych poławiaczy pyłku, bardzo często widzą
w szufladach „lusterka woskowe”, które nie znalazły zastosowania w ulu.
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Dodawanie węzy na obrzeżach czerwiu nie dzieli gniazda i nie zmusza pszczół do
jej budowy w okresach bezpożytkowych, a także nie powoduje jej niszczenia. Dodawanie węzy nie tylko nie wpływa na obniżenie zbiorów miodu, ale wnosi dynamizm
do rodzin pszczelich. W kondygnacjach miodni, węzę dostawiamy naprzemiennie
z plastrami suszu. Właściwa rotacja plastrami w gnieździe przyczynia się do ich wymiany i zapewnia zdrowotność w przyszłym sezonie.
W celu ograniczenia roztoczy Varroa destructor, od wczesnej wiosny wprowadza
się do rodzin ramki pracy. Ramka pracy to pusta ramka z węzą trutową lub ramka
z fragmentem suszu, na której pszczoły odbudowują komórki trutowe, a matka je
zaczerwia. Ramkę pracy umieszczamy w rodni jako ostatnią lub przedostatnią, po
osiągnięciu w rodzinie 7-8 plastrów czerwiu pszczelego. Po odbudowaniu jej i zasklepieniu usuwamy ją. Plastry z czerwiem trutowym wytapiamy gotując w wodzie.
W ten sposób prowadzimy mechaniczno-biologiczną walkę z roztoczami w ciągu sezonu produkcyjnego (dobrze jest jeśli usuniemy 2-3 plastry trutowe). Usuwając czerw
trutowy prowadzimy selekcją eliminującą trutnie z najgorszych rodzin, które mogłyby wpływać ujemnie na unasiennianie młodych matek. A także zapobiegamy przebudowywaniu komórek na plastrach gniazdowych. Obniżenie ilości czerwiu trutowego
w rodzinach istotnie wpływa na pojawianie się nastroju rojowego.
W maju w bardzo silnych rodzinach, można zaobserwować początki nastroju rojowego. Zdolność pszczół do rojenia jest dla nich naturalnym sposobem rozmnażania i odnowy stanu rodziny. Dla pszczelarzy jest zjawiskiem negatywnym, podnoszącym nakłady pracy i obniżającym wydajność produkcyjną rodzin. Rojliwość pszczół
jest cechą wysoce odziedziczalną (więcej na ten temat podano w rozdziale „Cechy
pszczół”).
Podstawowymi czynnikami sprzyjającymi rójce są:
▶▶ wiek matki (rodziny ze starszymi matkami szybciej wchodzą w nastrój rojowy);
▶▶ nadprodukcja mleczka pszczelego (przewaga czerwiu krytego sprawia wzrost
pszczół karmicielek, które nie mogą zagospodarować mleczka pszczelego);
▶▶ brak prawidłowego poszerzania rodni i miodni;
▶▶ duża ilość czerwiu krytego i słaba wentylacja ula sprawiają wzrost stężenia CO2;
▶▶ wady konstrukcyjne uli;
▶▶ genetyka pszczół (u matki po rojowych obserwujemy większe nasilenie rojliwości);
▶▶ załamanie pogody oraz przerwa w pożytku;
▶▶ opóźnione miodobranie.
Zabiegami wpływającymi na zapobieganie i obniżenie zdolności pszczół do rojenia są:
▶▶ terminowe poszerzanie gniazda w obrębie rodni i miodni plastrami suszu i węzą;
▶▶ częsta wymiana matek pszczelich;
▶▶ zapewnienie pszczołom właściwej wentylacji gniazda;
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▶▶ stosowanie ramki pracy;
▶▶ cykliczne odbieranie plastrów z czerwiem i pszczół do tworzenia odkładów i pakietów;
▶▶ przewożenie pszczół na pożytki.
Jeśli podczas nastroju rojowego prace w rodzinach ograniczymy tylko do zrywania mateczników, bez dodatkowych zabiegów spowodujemy przedłużenie nastroju
rojowego, a nie jego likwidację.
W czasie pożytków towarowych, poprzez zamianę nadstawek z miodem, można
prowadzić do wyrównania siły rodzin. W tym celu, w czasie trwania pożytku, w lotny
dzień zamieniamy miejscami nadstawki z rodzin słabych z nadstawkami z rodzin
silnych. Taki zabieg wyrównuje siłę rodzin, osłabia występowanie nastroju rojowego w silnych rodzinach, przyczynia się do poprawy wydajności miodowej. Podczas
tego zabiegu, przeprowadzonego na pożytku, nie ma konieczności strząsania pszczół
z nadstawek. Częste przeglądy rodzin pszczelich przeprowadzane w maju są dobrą
okazją do oględzin czerwiu. Obecność wszystkich stadiów czerwiu, który jest zwarty
na plastrze świadczy o jego zdrowotności i dobrej kondycji matki pszczelej. Jeżeli
czerw jest rozstrzelony, może dowodzić o tym, że matka jest stara lub o bliskim pokrewieństwie w obrębie populacji pszczół w pasiece. Jeżeli widzimy „podziurawione” wieczka z czerwiem możemy podejrzewać jedną z kilku chorób czerwiu: zgnilca
łagodnego lub złośliwego (kiślica), grzybicę otorbielakową. Wszystkie są groźne dla
pszczół. Zmienna majowa pogoda może być przyczyną choroby majowej. Jest to niegroźna choroba pszczół dorosłych. Jej przyczyną jest zblokowanie przewodu pokarmowego masami niestrawionego pyłku. Koniec maja jest okresem pierwszych miodobrań w pasiekach. Wówczas odbierany jest tylko z zasklepionych plastrów miód
dojrzały, co na ogół ma miejsce po zakończeniu pożytku rzepakowego. Zwlekanie
z odebraniem miodu grozi jego skrystalizowaniem w plastrach.
CZERWIEC
Przełom maja i czerwca to osiągnięcie przez pszczoły największej siły. Ule są poszerzone do maksimum. Początek czerwca to okres kwitnienia robinii akacjowej,
czeremchy, maliny, kruszyny, gorczycy świerzepy popularnej ognichy, koniczyny
i innych roślin oblatywanych przez pszczoły.
W zależności od pożytków jakimi dysponujemy, można prowadzić gospodarkę
opartą o izolację matek pszczelich. Ograniczając czerwienie matek poprzez umieszczenie ich w izolatorach (najlepiej 2 lub 3 plastrowych) ograniczamy ilość miodu
i nektaru, który zostaje zużyty przez rodzinę pszczelą. Izolując matki poprawiamy
wydajność miodową rodzin. Okres izolacji matki pszczelej nie powinien wynosić
więcej niż 3-4 tygodnie. Matki z bardzo plennych linii nie powinny być umieszczane
w izolatorach jednoplastrowych.
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Podczas izolowania matek niektóre rodziny w gnieździe na czerwiu poza izolatorem budują mateczniki. W pojedyńczych przypadkach odnotowuje się upadki matek
w izolatorach.
W pasiekach korzystających z kilku pożytków lub prowadzących wędrówki, ograniczenie czerwienia matki odbywa się najczęściej poprzez umieszczenie jej w jednej
kondygnacji rodni. W ulach leżakach wielkość rodni można ograniczyć stosując pionową kratę odgrodową. Zapewnienie właściwego rozwoju takich rodzin umożliwia
odbieranie miodu z poszczególnych pożytków i właściwe wykorzystanie siły rodziny. Zapewnienie ciągłości pożytków i właściwe poszerzanie gniazd suszem i węzą
bardzo mocno ogranicza występowanie nastroju rojowego. Pszczelarze prowadzący
gospodarkę polegającą na tworzeniu odkładów cyklicznie odbierają z rodzin pszczoły i czerw. Taki zabieg osłabia występowanie nastroju rojowego i zapewnia właściwą
strukturę biologiczną rodzin oraz ogranicza nadprodukcję mleczka pszczelego.
Czytamy: W nowoczesnej gospodarce pasiecznej celem jest zimowla silnych rodzin,
a tym samym wykorzystanie wczesnych pożytków oraz unasiennianie i wymiana matek.
Odkład jest nową rodziną pszczelą powstałą wskutek działania pszczelarza. Do
pojemnika na odkład (korpus, ul odkładowy, transportówka) przenosimy plastry
z czerwiem i obsiadającymi pszczołami oraz poddajemy matkę lub matecznik hodowlany.
W jakim celu tworzymy odkłady?
▶▶ zapobiegamy nastrojowi rojowemu (systematyczne odbieranie plastrów z czerwiem i obsiadającymi pszczołami obniża nadprodukcję mleczka pszczelego
i utrzymuje właściwą strukturę biologiczną rodzin);
▶▶ można powiększyć lub odbudować stan rodzin w pasiece (poprzez tworzenie odkładów w sposób planowy możemy tworzyć nowe rodziny w pasiece o dużym
potencjale produkcyjnym i dobrej kondycji w przyszłym sezonie pszczelarskim);
▶▶ tworzymy rodziny przejściowe do unasienniania matek (w mniejszych rodzinach
matki są chętniej przyjmowane i nie mamy przerwy w czerwieniu);
▶▶ można zimować matki zapasowe (4-5 plastrowe odkłady możemy zimować ustawiając je obok siebie naprzeciwlegle wylotami, aby zblokować w celu jak najmniejszej utraty ciepła, gdyż podnosi to skuteczność przezimowania);
▶▶ prowadzimy biologiczną walkę z warrozą (odbierając systematycznie czerw z rodzin produkcyjnych odbieramy wraz z nim część roztoczy Varroa destructor, które nie będą mogły namnażać się w rodzinach produkcyjnych).
Zalety tworzenia odkładów:
▶▶ brak przerwy w czerwieniu w rodzinach produkcyjnych;
▶▶ możliwość wymiany matki przez łączenie rodzin produkcyjnych z odkładami na
jesieni;
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▶▶ małe straty w przyjęciu i unasienieniu matek;
▶▶ jeśli poddajemy mateczniki unikamy zbędnej i czasochłonnej manipulacji;
▶▶ ponieważ z odkładów nie pozyskujemy miodu, możemy przystąpić po ich utworzeniu do zwalczania warrozy;
▶▶ rozwijające się odkłady weryfikują jakość matek pszczelich.
Odkłady w zależności od przeznaczenia można tworzyć z dwóch lub więcej plastrów czerwiu. Jeśli odkład tworzymy w celu powiększenia pasieki i wykonujemy go
w czerwcu, to najlepiej utworzyć go z czterech plastrów czerwiu obsiadanych przez
pszczoły i jednego plastra z zapasami, a jeśli odkład tworzymy jako przejściową rodzinę do unasiennienia matki przeznaczamy do tego 1-2 plastry z czerwiem i pszczołami oraz jeden plaster z zapasami. Po wykonaniu odkładu bardzo ważne jest, aby
przewieść go na inne pasieczysko, oddalone min. o 5-6 kilometrów. W odkładach
zaraz po ich utworzeniu można rozpocząć zabiegi zwalczania warrozy. Odkłady
są przyszłością pasieki w kolejnym sezonie pszczelarskim. Występujące w okresie
czerwca pożytki zabezpieczają pokarm dla utworzonych odkładów.
W okresie czerwca rozpoczynamy pozyskiwanie propolisu. Wówczas zastępujemy
powałkę siatką z tworzywa o oczkach 3 mm lub kratę do pozyskiwania propolisu.
Pszczoły nie lubiące przeciągów i wolnych przestrzeni gromadzą kit pszczeli.
W czerwcu można rozpocząć wymianę matek pszczelich. Szczegóły omówione są
w miesiącu lipcu. Podczas przeglądów bacznie obserwujemy czerw kryty.
Metody poddawania matek:
▶▶ Poddawanie matek w klateczkach. Metoda ta jest najczęściej stosowana w polskich pasiekach. W rodzinie osieroconej wieszamy w środku gniazda klateczkę
z matką. Klateczki transportowe zaopatrzone są w dwie komory pokarmowe ‒
większą i mniejszą. Mniejsza komora, po usunięciu zabezpieczenia, pozwala robotnicom wchodzić do wnętrza klatki i kontaktować się z matką. Po usunięciu
zastawki z większej komory możliwe jest wyjście z klateczki matki. W praktyce
otwór mniejszej komory otwieramy zaraz po poddaniu matki. Natomiast po 3-4
dniach wykonujemy przegląd rodziny w celu sprawdzenia czy pszczoły nie budują
mateczników, i jaki jest ich stosunek do matki jeszcze w klateczce. Często, gdy
dokonujemy drugiego przeglądu, a pszczoły akceptują matkę można zauważyć,
że pszczoły w przestrzeni, gdzie wisi klateczka rozpoczynają budowanie snozy, co
jest dowodem na zaakceptowanie matki.
▶▶ Poddawanie matki w izolatorze z siatki. Metoda ta jest bardzo skuteczna i godna
polecenia w przypadku poddawania matek unasiennionych i szczególnie cennych
w hodowli. Do wykonanego izolatora jednoramkowego obitego siatką o oczkach
2 x 2 mm lub 3 x 3 mm wkładamy plaster z wygryzającym się czerwiem oraz zapasami miodu i wpuszczamy matkę. Wygryzające się robotnice zaopiekują się matką
i po kilkunastu godzinach przystąpią do pielęgnowania jej i karmienia. Plaster
wraz z matką można usunąć z izolatora dopiero wtedy, gdy matka go zaczerwi.
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▶▶ Poddawanie matki z zastosowaniem sztucznego matecznika. Metoda bardzo
skuteczna. Aby poddać jej matkę należy wykonać matecznik. Można zrobić go
z dłuższej miseczki matecznikowej lub zwinąć z papieru i nasączyć woskiem.
W tak przygotowany matecznik wpuszczamy matkę (koniecznie oznakowaną)
i wklejamy go w plaster, najlepiej w miejsce, w którym znajdował się matecznik ratunkowy. Pozostałe mateczniki należy zlikwidować. Metoda ta jest godna polecenia
zarówno do poddawania matek unasiennionych, jak i nieunasiennionych.
▶▶ Poddawanie matki do okładów. Metoda jest niezwykle skuteczna i efektywna.
Im wcześniej będziemy dysponować matkami, tym uzyskamy silniejsze rodziny.
Najlepiej tworzyć odkłady do końca czerwca. Z rodzin produkcyjnych odbieramy plastry z czerwiem i obsiadającymi pszczołami i przenosimy je do pustego
ula, lub do transportówki. Oczywiście na plastrach nie można przenieść matki
z rodziny (lub rodzin), z której tworzymy odkład. Do odkładu wstawiamy trzy
plastry: jeden z zapasem miodu i pierzgi, a co najmniej dwa z czerwiem, i od razu
poddajemy matkę. Jeśli jest to matka unasienniona to bardzo szybko zaczerwi
wszystkie plastry. W obu przypadkach zarówno podczas tworzenia odkładów, jak
i sztucznych rojów osiągniemy wysoką skuteczność (powyżej 90%).
▶▶ Poddawanie matki na plaster. Po zabraniu starej matki, kładziemy na plaster
młodą matkę i obserwujemy przez kilka minut zachowanie pszczół. Jeśli pszczoły będą podchodziły i pielęgnowały matkę wyciągając w jej kierunku języczki,
jest to oznaka jej akceptacji. Może też nastąpić tzw. okłębienie matki. Wówczas
w przeciągu kilku sekund matka zostaje zaatakowana przez pszczoły. Jedne z nich
żądlą ją, a inne dotkliwie szarpią żuwaczkami. Zdarzają się przypadki, że już po
kilku minutach martwa (poćwiartowana) matka jest wyrzucona przed ul. Metoda
jest bardzo szybka, ale i wysoce ryzykowną i polecana dla bardzo doświadczonych
pszczelarzy.
▶▶ Poddawanie matki przez wylot. Metoda ta może być stosowana wyłącznie
w okresie trwającego pożytku i raczej wczesnym latem. Polega ona na wpuszczeniu w godzinach wieczornych osieroconej 2-3 godziny wcześniej matki przez
wylot. Matka przed wpuszczeniem do ula powinna być głodzona przez około godzinę. Zaraz po jej wejściu matki należy wpuścić kilka kłębów dymu przez wylot.
Z doświadczeń przeprowadzonych w ODR Zarzeczewo wynika, że modyfikacja
tej metody jest skuteczna podczas wpuszczenia matek dwuletnich lub starszych,
już wycofanych do rodzin z trutówkami fizjologicznymi. Przy poddawaniu kilkunastu matek uzyskano prawie 90% skuteczności.
Podczas poddawania matek dla wyrównania zapachu w rodzinie pszczelej i lepszego akceptowania matki poddawanej można zakropić do ula krople miętowe, melisę lub położyć na powałkę płytkę preparatu APILFVAR.

Zakładanie pasieki i gospodarka pasieczna ‒ Marek Podlewski

33

LIPIEC
Lipiec to najcieplejszy miesiąc w Polsce. W tym czasie kwitną i nektarują obficie
lipy, czemu sprzyja ciepłe i parne lata. Pszczelarze wędrujący z pszczołami wykorzystują pożytki z gryki, która ma podobne wymagania co lipa, ponadto jej nektarowaniu sprzyjają dobre warunki siedliskowe.
W lipcu w rodzinach pszczelich dominują głównie lotne pszczoły. Jest to okres,
kiedy w połowie miesiąca w wielu regionach naszego kraju zaczynają kończyć się
różne pożytki. Zakończenie kwitnienia i nektarowania roślin sprzyja występowaniu
rabunków. Prace związane z przeglądami rodzin i miodobraniem należy wykonywać
płynnie, zabezpieczając przed rabującymi pszczołami głównie plastry z miodem.
W tym czasie należy założyć w ulach wkładki wylotowe, ograniczające wejście do
nich.
Do czynników wzmagającymi rabunek w pasiece należą:
▶▶ długotrwałe prowadzenie prowadzenie przeglądów;
▶▶ nieszczelność uli;
▶▶ pozostawienie na pasieczysku plastrów;
▶▶ nieszczelna pracownia pszczelarska;
▶▶ utrzymywanie słabych rodzin na jednym pasieczysku z silnymi rodzinami.
Po zakończeniu pożytków należy przystąpić do odbierania miodu. Dbamy o to,
aby odbierać tylko plastry z miodem dojrzałym. Wyjmując plastry z ula omiatamy
zmiotką lub skrzydlakiem pszczoły do ula. Dla zapewnienia dużej wydajności pracy
przy miodobraniu i ograniczeniu rabunków pszczelarz może stosować do odbierania
całych korpusów z miodem przegonki.
Jest to prosty sprzęt pasieczny. Ich konstrukcja zapewnia przedostawanie się
pszczół tylko w jednym kierunku. Pszczelarze montują przegonki w płytach i umieszczają je między korpusami. Pszczoły schodzą z miodu do dolnych kondygnacji ula,
najczęściej po kilkunastu godzinach. Korpusy z miodem są wolne od pszczół. Zaletą
stosowania przegonek jest duża wydajność pracy przy odbieraniu plastrów z miodem,
ograniczenie czasu przy przeglądach rodzin pszczelich, możliwość odbierania całych
korpusów z miodem bez potrzeby indywidualnego przekładania ramek, ograniczenie rabunków szczególnie przy ostatnim miodobraniu. Do wad stosowania przegonek możemy zaliczyć dwukrotne unoszenie korpusów z miodem (przy znacznych
odległościach do pasiek, powoduje to dodatkową potrzebę dojazdu), czas potrzebny
na zejście pszczół z nadstawek ok. 24 godziny, obniżenie temperatury plastrów z miodem oraz zakup i wykonanie płyt przegonkowych.
W dużych pasiekach wydajność pracy przy miodobraniu można podnieść stosując urządzenia do wydmuchiwania pszczół oraz repelenty.
Urządzeniem do wydmuchiwania pszczół może być spalinowa turbina produkująca silny strumień powietrza za pomocą, którego wydmuchujemy pszczoły
z korpusów i zabieramy je do miodobrania.
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Prostym sposobem na odbieranie plastrów z miodem jest wykonanie lub zakup
omiatacza plastrów. Omiatacz umożliwia obustronne omiecenie pszczół do pojemnika na podstawę omiatacza, po czym wsypujemy je do ula. W małych pasiekach posiadanie omiatacza plastrów sprawia wzrost wydajności pracy przy odbieraniu miodu
i czyni miodobranie łatwiejszym.
Wykonywanie miodobrania w pasiece sprawia, że zakłócamy harmonię rodzin
podczas wykonywanych przeglądów i zabierania plastrów z miodem. Aby uniknąć
przedłużających się przeglądów w rodzinach, optymalnym rozwiązaniem podczas
miodobrania jest stosowanie podwójnego kompletu plastrów. Po zabraniu plastrów
z miodem w ich miejsce umieszczamy plastry puste, minimalizując w ten sposób
ingerencję w rodzinę pszczelą.
Znaczną ilość czasu pracy podczas miodobrania pochłania odsklepianie plastrów. Większość pszczelarzy stosuje tradycyjną metodę ich odsklepiania za pomocą
widelców do odsklepiania. W większych pasiekach stosowane są do tego celu noże
elektryczne, a w profesjonalnych gospodarstwach pasiecznych odsklepiarki mechaniczne lub nawet całe linie technologiczne do odbierania miodu. Bardzo ważnym elementem nowoczesnej pracowni pszczelarskiej jest wirówka do odsklepin.
Odzyskujemy w ten sposób miód, którego ręcznie nie jesteśmy w stanie oddzielić,
a zupełnie suche odsklepiny przetapiamy. W dużych pasiekach powinien być prowadzony oddzielny obieg wosku. Wosk pozyskiwany z odsklepin jest wolny od akarycydów i najlepiej byłoby go wykorzystać do produkcji węzy na własne potrzeby. Wytop
wosku w pasiekach należy prowadzić z użyciem topiarek słonecznych, co nie podraża
kosztów uzyskiwania surowca woskowego i pracochłonności. W pracowni pszczelarskiej wykonujemy brakowanie plastrów. Plastry które zamierzamy magazynować
należy zabezpieczyć przed motylicą. Wypróbowaną metodą jest przechowywanie ich
w pomieszczeniu o niskiej temperaturze 10-12oC (wyposażone w klimatyzator, sucha
chłodna piwnica itp.).
Plastry możemy przechowywać w szczelnych pojemnikach: zestawione puste
kondygnacje ula, szafy, beczki, transportówki w środowisku kwasu octowego lodowatego.
W gospodarce wędrownej zwłaszcza wykorzystującej pożytki lipcowe szczególnie
przydatne są ule kondygnacyjne, bowiem ułatwiają pracę pszczelarzowi i zapewniają
odpowiednią odnowę biologiczną rodziny (w pierwszym korpusie ciągle czerwi matka, a następne korpusy oraz nadstawka stanowią miodnie). W ulach stosowana jest
krata odgrodowa, za pomocą której pszczelarz reguluje pojemność rodni.
Kilka uwag dotyczących korzystania z pożytku z gryki:
▶▶ gryka nektaruje w godzinach dopołudniowych;
▶▶ miodobranie należy wykonać pod koniec trwania pożytku, w godzinach nektarowania;
▶▶ z powodu okresowego wystepowania wziątku nasila się występowanie rabunków;
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▶▶ na gryce wzrasta stopień agresywności pszczół, nawet z linii o dziedzicznie uwarunkowanej łagodności;
▶▶ plastry po odwirowaniu do osuszenia wstawiamy do uli po ustaniu lotu pszczół
(operujemy całymi korpusami lub nadstawkami).
Bezpośrednio po ostatnim miodobraniu przeglądamy rodziny w całej pasiece
w celu wstępnego oszacowania zapasów, ilości i jakości czerwiu oraz zdrowotności
czerwiu i pszczół dorosłych. Podczas tego przeglądu częściowo układamy gniazdo
do zimowania przesuwając plastry jasne i bardzo ciemne, na których jest czerw, na
skraj gniazda po to, aby po jego wygryzieniu usunąć je z gniazda. Po ostatnim miodobraniu pszczelarze powinni przystępować do zwalczania warrozy. Ilość czerwiu
pszczelego i trutowego w rodzinach od marca do lipca sprzyja namnożeniu się tego
pasożyta. Z badań wynika, że wartość progowa, której rodzina nie może przekroczyć to ok. 2500 pasożytów. Powyżej tej wartości leczenie rodzin, nawet radykalnymi
metodami, nie przynosi rezultatów. Aby nie przekraczać w rodzinach tych ilości roztoczy należy sprzężyć metody mechaniczno-biologiczne i chemiczne. Od wczesnej
wiosny trzeba stosować „ramki pracy”, w maju i czerwcu odbierać plastry z czerwiem
do odkładów, a po ostatnim miodobraniu przystępować do poddawania preparatów
farmakologicznych lub prowadzić przy pomocy parowników odparowanie kwasu
mrówkowego.
Począwszy od 20 lipca, matka przez sierpień do września powinna wznowić
intensywne czerwienie, bo najwartościowsze pszczoły do zimowania to te, które
wygryzają się miedzy 15 sierpnia a 10 września. Intensywność czerwienia stymulowana jest przez umiarkowany pożytek nektarowo-pyłkowy. Wobec jego braku
należy przystąpić do podkarmiania „pobudzającego” średnim syropem cukrowym,
w dawkach 1-2 litrowych co drugi dzień (zależnie od siły rodziny) oraz w przypadku
głodu pyłkowego należy dodać zapasowe plastry z pierzgą (wystawiamy je w maju
z gniazd i przechowujemy) lub zmielone obnóża pyłkowe. W rodzinie powinno być
co najmniej 5-6 kg miodu oraz 2 plastry z pierzgą. Ule o dużych ramkach rodni lepiej
zabezpieczają zapasy pierzgi.
W rodzinach korzystających z pożytków późnych (nawłoć i wrzos) intensywne
czerwienie matek pszczelich powinno nastąpić od 10 do 20 lipca, gdyż pszczoły wygryzione z tego czerwiu będą w II i III dekadzie sierpnia zbieraczkami. Rodziny korzystające z pożytków późnych powinny być odciążone od przerabiania zapasów na
zimę, jak również zasilone lub połączone z odkładem albo rodziną o dobrym składzie
biologicznym, w przeciwnym przypadku spracowane pszczoły nie rokują nadziei na
przetrwanie zimy.
W pasiekach wykorzystujących pożytki późne prowadzony jest nieco inny rodzaj
gospodarki pasiecznej, np. gospodarka dwurodzinna (część rodzin wykorzystuje pożytek późny, zaś druga stanowi rodziny pomocnicze wykorzystane do zasilania oraz
magazynowania w plastrach pokarmu na zimę).
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W praktyce pszczelarskiej sporządzamy kilka rodzajów syropów:
▶▶ syrop rzadki (1 porcja wody : 1 porcja cukru);
▶▶ syrop średni (2 porcje wody : 3 porcje cukru);
▶▶ syrop gęsty ( 2 porcje wody : 3 porcje cukru).
Ze względu na jakość syropu i wydajność pracy, odmierzoną porcję wody najlepiej
podgrzać do 60-70oC, wsypać omierzoną porcję cukru i mieszać aż do rozpuszczenia
cukru. Stosowanie syropu cukrowego ma kilka zalet. Syropy wymagają od pszczół
odparowania wody, a więc przenoszenia syropu i zagęszczania go co jest analogiczne
do zagospodarowania wziątku w ulu. Wielu pszczelarzy stosujących syrop cukrowy
dodaje do niego herbatki ziołowe (piołun, melisę, kobylak, pokrzywę itp).
SIERPIEŃ
Okres właściwego przygotowania rodzin pszczelich do zimowli to najważniejszy okres w roku pszczelarskim. Silne, zdrowe i właściwie przygotowane pszczoły
z odpowiednią ilością zapasów pokarmu zapewniają nie tylko dobrą zimowlę, ale
także obfite zbiory miodu w przyszłym sezonie. Aby to osiągnąć pszczelarze po ostatnim miodobraniu powinni zadbać, aby pszczoły właściwie rozwijały się do zimowli.
W tym okresie matki powinny mieć zapewnioną właściwą powierzchnię komórek
do czerwienia oraz właściwie ułożone i zestawione gniazdo złożone z plastrów średnio brązowych (poważnym błędem jest przemienne ułożenie plastrów ciemnych
i jasnych), zapewnienie odpowiedniej ilości zapasów pokarmu zarówno białkowego,
jak i węglowodanowego. Obfitość i jakość pyłku kwiatowego decyduje o ilości ciała
tłuszczowego u pszczół robotnic, które będą zimowały. Dobrze wykarmione pyłkiem
pszczoły, w dobrej kondycji przetrwają najtrudniejszy dla siebie okres. Dokarmianie
stymulacyjne można prowadzić przy użyciu syropu cukrowego lub syropów inwertowanych. Możliwość zastosowania syropów inwertowanych, które zawierają od 23
do 30% wody powoduje, że pszczoły mniej eksploatują się. Podczas podkarmiania
stymulacyjnego należy tak dobierać dawki syropu, aby nie zalać gniazda (jednorazowa dawka syropu nie powinna być większa niż 2-3 l). Jeśli używamy powałkowych
podkarmiaczek wiaderkowych wówczas można poddać więcej pokarmu, ze względu
na to że niewielkie otwory w pokrywie podkarmiaczki oraz ograniczona ich ilość
sprawia, że pszczoły będą pobierały wolniej. Właściwe dokarmianie zimowe należy
rozpocząć w drugiej połowie sierpnia .
Obecnie panujące w Polsce warunki nie sprzyjają oszczędnemu podkarmianiu.
Celowe jest zwiększenie ilości zapasu zimowego o 2-3 kg, zwłaszcza, gdy posiadamy
pszczoły o wczesnym rozwoju wiosennym.
Wielu pszczelarzy w rodzinach produkcyjnych w okresie przygotowawczym wymienia dwuletnie i starsze matki na młode. Dla zapewnienia silnych rodzin, dających
obfite zbiory miodu, można zastosować gospodarkę polegającą na łączeniu rodzin
produkcyjnych z odkładami. Powoduje to zimowanie silnych rodzin z młodymi mat-
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kami. W tym czasie umieszczamy starą matkę w klateczce i po 8-9 dniach usuwamy
ją, przeglądamy gniazdo, i jeśli występują mateczniki ratunkowe usuwamy je. Na tak
przygotowaną osieroconą rodzinę nakładamy pustą kondygnację ula i przenosimy
do niej przygotowany odkład z rozczerwioną matką. Między kondygnacjami umieszczamy papier lub gazetę (można poddać syrop).
Okres przygotowawczy to kontynuacja zwalczania warrozy. Metody biologicznomechaniczne były stosowane w maju i czerwcu. Po ostatnim miodobraniu należy
przystąpić do farmakologicznego zwalczania tego roztocza. Chcąc upewnić się czy
preparaty warrobójcze właściwie działają, należy zastosować papierowe wkładki dennicowe (jeżeli nie w całej pasiece to w losowo wybranych rodzinach). Pamiętajmy, aby
środki do zwalczania warrozy stosować przemiennie (każdego roku inny preparat).
WRZESIEŃ
W tym czasie kończą się intensywne prace pasieczne i obserwuje się spadek
aktywności pszczół. Dokarmianie rodzin na zimę należy zakończyć w II dekadzie
września. Termin ten, w pasiekach korzystających z pożytków późnych nieco się
przesunie. Wrześniowa pogoda jest zróżnicowana, oprócz ciepłych słonecznych dni
i przysłowiowego „babiego lata” występują pierwsze jesienne przymrozki oraz deszczowe dni, które utrudniają wykonanie prac w pasiece. W tym okresie należy jednak
przeprowadzić kontrolny przegląd pasieki, wycofanie podkarmiaczek, zabezpieczenie wylotków, prace porządkowe na pasieczysku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę
na ilość czerwiu, stan zapasów oraz liczbę plastrów obsiadanych „na czarno”.
Zdarza się tak, że pomimo równomiernego dokarmiania, jedne rodziny mają za
mało zapasu, a inne są przekarmione. Taka sytuacja występuje najczęściej w pasiekach,
w których na jednym toczku utrzymuje się kilka ras i linii pszczół, różniących się
pracowitością, tempem rozwoju, zużyciem pokarmu, obronnością oraz różnicą wieku matek w poszczególnych rodzinach, gdyż wiek matki ma wpływ na ilość i jakość
czerwiu w okresie przygotowania rodzin do zimowli. Najintensywniej czerwią matki młode. Przedłużające się czerwienie matek nie jest wskazane, gdyż pszczoły pochodzące z późnych lęgów nie są przygotowane fizjologicznie do zimowli, gdyż nie
zgromadzą w organizmie zapasów ciała tłuszczowego, a nastające okresy chłodów
nie pozwolą im na oblot przed zimą. Jesienne czerwienie matek stanowi dodatkowe
utrudnienie w walce z warrozą. Przyczynami przedłużającego się czerwienia są: długa, pogodna jesień i nektarujace rośliny poplonowe, dokarmianie pszczół małymi
dawkami syropu, zbyt wczesne docieplanie gniazd; obecność młodej matki.
Aby przerwać czerwienie, wskazane jest podanie rodzinom dużych dawek syropu
(2,5-3 l), ochłodzenie gniazda poprzez zabranie ociepleń (z dociepleniem gniazd nie
należy się spieszyć). Dodatkowym utrudnieniem czerwienia matki jest wstawienie
pomiędzy czerw plastrów z zapasami, przez co ograniczy się miejsce do składania
jajeczek.
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Zużycie pokarmu w pierwszym etapie zimowli jest bardzo małe, dlatego lepiej nie
dokarmiać rodzin, niż je przekarmić. Wiosną, w razie potrzeby, można uzupełnić
brakujące zapasy. Uniwersalną i aktualną zasadą jest dostosowanie siły rodziny do
pojemności gniazda, gdyż zbyt ciasno ułożone gniazdo ujemnie wpływa na przygotowanie rodziny do zimowli, gdyż przy podwyższonej temperaturze matka wznawia
czerwienie. Matki, które czerwiły późną jesienią lub podejmowały czerwienie zimą
są wyczerpane, ponieważ odbywało się ono w nietypowych warunkach. Te matki na
wiosnę trutowieją na skutek zanikania żywotności plemników (niedożywienie i niedotlenienie). Osłabione matki często osypują się zimą.
Trafność oceny dostosowania pojemności gniazda do siły rodziny należy sprawdzić podczas formułowania się kłębu z nastaniem pierwszych przymrozków. Jeżeli
w przedostatniej uliczce brak pszczół, świadczy to o zbyt obszernym gnieździe. Wówczas należy zabrać zbędne ramki, a jeżeli pszczoły siedzą poza gniazdem, należy powiększyć gniazdo dostawiając plastry z zapasami.
PAŹDZIERNIK
Wanda Ostrowska pisze: Dobrze przygotowana biologicznie rodzina pszczela, zaopatrzona w odpowiednią ilość zapasów ma ogromne możliwości dostosowania do
zmiennych warunków środowiska w czasie zimowli.
Obecne warunki klimatyczne powodują, że październik jest miesiącem obfitującym w dni lotne dla pszczół. System dopłat bezpośrednich wymusza na gospodarstwach rolnych uprawę roślin poplonowych, które są utrzymywane na polach
do późnej jesieni i dostarczają rodzinom pszczelim zarówno pyłku kwiatowego, jak
i nektaru. W październiku można jeszcze wykonać w pasiece wiele czynności, na
które nie starczyło dotychczas czasu.
Do tych prac możemy zaliczyć:
▶▶ w pogodne, lotne dni wykonujemy regulację wielkości gniazda;
▶▶ w rodzinach, w których obserwowaliśmy dużo czerwiu we wrześniu, sprawdzamy
stan zapasów i ich rozmieszczenia i w razie potrzeby wprowadzamy korektę;
▶▶ usuwamy preparaty warrobójcze w postaci pasków zawieszonych w ulach;
▶▶ ule wymagające interwencji naprawiamy (wymieniamy uszkodzone daszki,
uszczelniamy ubytki w ścianach zewnętrznych uli, zakładamy ocieplenia powałkowe);
▶▶ dopasowujemy wkładki wylotowe do wielkości gniazda;
▶▶ w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w ulu przy wkładaniu mat
bocznych należy zostawić wolną przestrzeń od ściany, poza tym zatwory nie powinny być szczelnie dopasowane do dennicy, zakładamy powałki lub ocieplenia
górne.
▶▶ w pracowni pszczelarskiej selekcjonujemy plastry z suszem, wytapiamy wosk
i zabezpieczamy plastry przed gryzoniami;
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▶▶ porządkujemy teren pasieczyska;
▶▶ prowadzimy nasadzenia krzewów i drzew miododajnych.
Dokarmianie pszczół, ułożenie gniazda oraz dostosowanie jego wielkości do siły
rodziny zakończyliśmy we wrześniu, a obecnie szczególną uwagę należy zwrócić na
ocieplenie i wentylację. W ciągu całego roku, z częściowym wyłączeniem okresu
zimowego, pszczoły aktywnie regulują temperaturę i wilgotność oraz skład powietrza w ulu. Niedociągnięcia ze strony pszczelarza próbują usunąć same pszczoły np.
uszczelnianie gniazda poprzez kitowanie. Od momentu formowania kłębu zimowego pszczoły regulują temperaturę powietrza w jego wnętrzu. W zbyt obszernym
gnieździe z zimującego kłębu szybciej ubywa ciepła, w ulu gromadzi się więcej pary
wodnej i dwutlenku węgla, zwłaszcza przy braku dobrej wentylacji. Nadmiar wilgoci w postaci skroplonej pary wodnej osiada na ramkach, matach, ścianach oraz
dnie ula, a wilgotne środowisko sprawia schładzanie się kłębu i zmusza pszczoły
do jego „podgrzewania”, co wiąże się z większym zużyciem pokarmu, a tym samym
doprowadza do przedwczesnego przeładowania jelita prostego i rozluźnienia kłębu.
Po ustaniu jesiennych rabunków należy poszerzyć wylotki, co ułatwi cyrkulację powietrza. Przyjęto, że na każdą zostawioną do zimowli ramkę powinien przypadać
1 cm2 wylotka, wówczas wymiana powietrza będzie dostateczna, a gniazdo niezawilgocone. W sprzedaży są ule drewniane i styropianowe z odpowiednią izolacją i dobrze rozwiązaną wentylacją. Elementem ula dającym pszczelarzowi możliwość regulacji cyrkulacji w ulu jest powałka zaopatrzona w otwory wentylacyjne tzw. pajączki,
których światło możemy dostosować do wielkości kłębu.
W październiku należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie uli, gdyż padające deszcze, kretowiny, nornice, mogły wpłynąć na utratę pionu ustawionych uli. Stojaki pod ulami regulujemy tak, aby ule posiadały leki 2-3% spad w kierunku wylotu.
Tak ustawiony ul pozwala na odprowadzanie wilgoci, która w postaci pary wodnej
skrapla się na dennicy oraz uniemożliwia zaciekanie deszczu przez wylot.
W drugiej połowie października w rodzinach nie mamy już czerwiu. Wówczas
można wykonać uzupełniające zabiegi na warozzę.
Kwas szczawiowy należy aplikować do rodzin poprzez odparowanie lub polewając
roztworem kwasu szczawiowego pszczoły w uliczkach między plastrami. Kwas szczawiowy w obu postaciach stosuje się tylko wtedy, gdy w rodzinach nie ma czerwiu,
w październiku i listopadzie. Aby sporządzić 3,2% roztwór dwuwodnego kwasu szczawiowego należy przygotować syrop cukrowy z 400 g cukru zmieszanego z 400 ml wody
i 30 g kwasu szczawiowego. W ten sposób uzyskujemy leczniczy roztwór 3,2% kwasu szczawiowego. Roztwór podczas poddawania do uli powinien mieć temperaturę
20-25oC, a po sporządzeniu można go przechowywać przez okres 1 miesiąca
w temperaturze poniżej 15oC. Jesienią, kiedy nie ma w rodzinach czerwiu, cienkim
strumieniem przygotowanego roztworu polewamy pszczoły w uliczkach, aplikując
na jedną uliczkę 5-8 ml cieczy, najlepiej za pomocą dużej strzykawki. Roztwór kwa-
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su nie może być stosowany częściej niż raz na jedno pokolenie pszczół. Za pomocą
parowników, na jedną rodzinę zużywamy od 1,5 do 2 g kryształków kwasu. Zabiegi
związane z poddawaniem kwasu szczawiowego do uli należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0oC.
Preparat Bee Vital Hive Clean (preparat ekologiczny), pobudza naturalny instynkt
oczyszczania się pszczół. Forma aplikacji to polewanie pszczół cienkim strumieniem
w uliczkach między ramkowych. Stosuje się ją w dawce 15-20 ml/rodzinę pszczelą.
LISTOPAD
W miesiącu tym jest coraz więcej dni chłodnych, deszczowych, a nawet mroźnych. Jednak zdarzają się także dni pogodne, podczas których pszczoły dokonują
oblotów. W wielu sytuacjach jesienne obloty mają dobroczynny wpływ na kondycję
najmłodszego pokolenia robotnic.
Pszczoły posiadają zdolność gromadzenia kału, co jest bardzo ważne w okresie zimowli, gdyż opróżnianie jelita nie może nastąpić poza ulem. Jelito proste ma określoną pojemność, która może zwiększyć się 5-7 razy i zmieścić około 40 mg kału. Przy
prawidłowym zimowaniu pojemność jelita prostego wystarcza pszczołom do pierwszego, wiosennego oblotu. W okresie zimowym pszczoły odżywiają się, wytwarzają
energię, utrzymują temperaturę w kłębie oraz reagują na inne zmiany zachodzące
w ich otoczeniu i tworzą swoisty mikroklimat.
Listopad jest pierwszym miesiącem zaliczanym do okresu zimowania, a jego
początek, w pełnym tego słowa znaczeniu, rozpoczyna się ostatnim, jesiennym oblotem, po którym pszczoły przebywają już tylko w ulu, aż do pierwszego, wiosennego oblotu. W wielu regionach Polski okres trwa 5 miesięcy. Przewaga chłodów sprawia, że pszczoły skupiają się formując kłąb zimowy, bywa i tak, że
w listopadzie jest stosunkowo ciepło i pszczoły odwiedzają kwitnące jeszcze poplony
i chwasty. Pożytki te nie mają znaczenia dla pszczół, ani dla pszczelarza, ale mogą być
przyczyną wznowienia czerwienia matki, co w tym okresie nie jest wskazane. Im dłużej na jesieni w rodzinie obecny jest czerw, tym coraz bardziej pogarsza się kondycja
zimującej rodziny.
Praktycznie o tej porze wszystkie prace związane z zazimowaniem rodzin powinny być wykonane. Należy pamiętać o usunięciu z rodzin pasków warrozobójczych.
Zdarza się, że listopad jest śnieżny. Najczęściej pierwszy atak zimy jest krótkotrwały.
W tym okresie można porządkować teren pasieczyska, rozgarnąć kretowiska, uprzątnąć ścięte drzewa i gałęzie, a zwłaszcza zgrabione liście, gdyż stanowią siedlisko dla
myszy i innych gryzoni, które podczas „uśpionej czujności pszczół”, mogą dostać się
przez wylotki lub szpary do wnętrza ula i grasując w okresie zimy doprowadzić do
wyniszczenia rodziny pszczelej.
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Należy dbać o porządek w pracowni, prowadzić segregację plastrów i wycinać
susz do przetopu. W celu utrudnienia myszom niszczenia plastrów, należy zawiesić
je w szczelnych szafach lub na wieszakach pod sufitem z zachowaniem odstępów
2 cm, a w razie potrzeby zastosować środki chemiczne (kwas octowy lodowaty, zatrute ziarno). W magazynach z plastrami powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja i niska temperatura.
W pracowni pszczelarskiej powinno być wyznaczone pomieszczenie do wirowania miodu oraz przechowywania produktów pszczelich, które musi być wyposażone
w sprzęt i naczynia do konfekcjonowania miodu odpowiadające obecnym normom
(blacha nierdzewna, szkło). Miód pszczeli jest produktem higroskopijnym i wchłania
obce zapachy, dlatego powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych naczyniach, w pomieszczeniu o wilgotność w granicach 65% i temperaturze 5-6°C. Wzrost
temperatury zwiększa poziom HMF w miodzie (im wyższa temperatura tym szybciej
miód starzeje się). Jeżeli dekrystalizujemy miód pamiętamy o bezpiecznej temperaturze nie wyższej niż 42oC.
Miesiące jesienno-zimowe należy poświęcić na podsumowanie i analizę przebiegu sezonu oraz znalezienie odpowiedzi na pytania, które zrodziły się w trakcie całego
sezonu. Należy podsumować wydajność poszczególnych rodzin przez pryzmat ich
rozwoju, rojliwości, łagodności, odporności na choroby itd. W tym okresie pozostaje
więcej czasu na poszerzanie wiedzy (publikacje naukowe, literatura fachowa, czasopisma, internet).
Prowadząc sprzedaż produktów konieczne jest zadbanie o szeroko pojęte działania marketingowe, wystrój kącika handlowego lub stoiska.
GRUDZIEŃ
Grudzień w Polsce jest miesiącem, kiedy średnie miesięczne temperatury dobowe
oscylują na poziomie 0oC. W prawidłowo zimującej rodzinie pszczoły skupione są
w kłębie. W tym okresie rodzina pszczela zużywa bardzo mało zapasów (ok. 25 g dziennie). Zużycie pokarmu wzrasta, gdy wystąpią w niej zakłócenia spokoju np. nieodpowiedni pokarm, zimowe czerwienie matki itp.
Rodziny silne lepiej zimują między innymi dlatego, że duża liczba pszczół dłużej utrzymuje ciepło, przy mniejszym zużyciu zapasów. W takiej rodzinie mniej wyczerpuje się pszczeli organizm, a pojemność jelita prostego wystarcza na całą zimę.
W rodzinach słabych jest nieco mniej pszczół, które krócej utrzymują wytworzone
ciepło, zatem muszą częściej pobierać pokarm w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w kłębie. Poziom temperatury w kłębie zarówno w silnych, jak i słabych rodzinach powinien być utrzymywany w granicach 22-, i dlatego w rodzinach słabych
bardziej eksploatują się pszczoły, a ich jelito proste wypełnia się znacznie szybciej.
W warunkach klimatycznych Polski występuje bardzo zmienna aura: dodatnie temperatury, zamiast śniegu pada deszcz, jest duża wilgotność i mało dni mroźnych,
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co ma wpływ na każdy żywy organizm, również na zimujące rodziny pszczele. Przy
takim układzie pogody w silnych rodzinach częściej występuje zimowe czerwienie
matek, co sporadycznie odnotowywane jest w czasie mroźnych zim. Wspomniane
anomalia pogodowe występujące w okresie zimowym negatywnie wpływają na przebieg zimowli rodzin pszczelich, co wiąże się z dużym zużyciem pokarmu, osłabieniem kondycji pszczół i dużym osypem. Wskazane jest więc utrzymywanie rodzin
z odpowiednią wentylacją, bez zbytniego ocieplenia.
Zimowy okres z powodzeniem można wykorzystać na działania marketingowe
poprawiające wizerunek pasieki. Pszczelarze dysponujący czasem mogą uczestniczyć
w pogadankach o życiu pszczół na zajęciach w przedszkolach, szkołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Takie zajęcia realizowane przez pszczelarzy są nie tylko próbą
przedstawienia jak cenne dla naszego organizmu są produkty pszczele, ale ile dobroczynnych zasług mają pszczoły dla środowiska naturalnego.
Grudzień to okres świąteczny, wielu pszczelarzy w swoim asortymencie ma oprócz
produktów także woskowe świece tak bardzo związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia.
ZAKŁADANIE PASIEKI
Założenie pasieki często wiąże się z o wiele większymi kosztami i nakładem pracy
niż mogłoby się wydawać. Znacznie łatwiej jest pasiekę powiększać ilościowo, choć
również nie jest to łatwe zadanie. Szczególnym problemem jest dziś brak pożytków,
na których moglibyśmy gospodarować.
Skrócony biznesplan założenia pasieki 20-pniowej:
Przy zakładaniu pasieki warto pomyśleć o kosztach, które pszczelarz będzie musiał ponieść w ciągu całego sezonu. Pasieka to nie tylko ule. W założeniu konieczny
jest zakup całego sprzęt oraz pszczół. Zakładając pasiekę od podstaw należy jednocześnie zainwestować jak najmniejsze pieniądze. Koszty podane poniżej oparte są
o ceny rynkowe z 2014 r.
Jakie czekają nas wydatki:
20 odkładów pszczelich – 200 zł x 20 szt.
20 uli wielkopolskich – 300 zł x 20 szt.
200 ramek wielkopolskich – 1,80 zł x 200 szt.
12 kilogramów węzy – 45 zł x 12 kg.
Drut nierdzewny – 32 zł x 1 szt.
Dłuto pszczelarskie nierdzewne i szczoteczka – 23 zł x 1 szt., 7 zł x 1 szt.
Podkurzacz nierdzewny – 79 zł x 1 szt.
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Kombinezon pszczelarski – 111 zł x 1 szt.
Transportówka/rojnica – 69 zł x 1 szt.
Podkarmiaczka wiaderkowa – 10 zł x 20 szt.
Przyjmujemy, że koszty adaptacji pomieszczenia zostaną pominięte.
Miodarka ze sterowaniem pół automatycznym – 3590 zł x 1 szt.
Stół do odsklepiania ramek – 940 zł x 1 szt.
Sito podwójne nierdzewne – 99 zł x 1 szt.
Odstojnik do miodu 50 l – 400 zł x 1 szt.
Widelec do odsklepiania – 30 zł x 1 szt.
Koszty zimowli:
Leki – apiwarol 60 zł x 4 szt. (w 1. roku bez ref.)
Pokarm zimowy – cukier 10 kg 25 zł x 20 szt.
Suma podstawowego wyposażenia pasieki wyniesie w pierwszym roku: 17220 zł.
Przy praktycznie zerowych przychodach z kupionych odkładów.
W kolejnym roku jeśli każda z rodzin przyniesie po 14 kg miodu sprzedawanego
średnio po 30 zł za słoik to:
10 słoików x 30 zł = 300 zł;
300 zł x 20 rodzin = 6000 zł.
W przypadku, kiedy chcemy robić odkłady i powiększać wciąż pasiekę kolejny
rok to ponowne zakupy ramek, leków, słoików, pokarmu, uli, matek pszczelich itd.
Podany przykład nie uwzględnia jednak pozyskiwania innych poza miodem produktów pszczelich, które mogą znacznie poprawić rentowność pasieki, np. poławianie
pyłku czy pozyskiwanie propolisu. W kolejnych latach można skorzystać z dofinansowań z ARR.
Powiększanie pasieki
Pszczelarz, którego tereny pożytkowe pozwalają na zwiększenie ilości rodzin
pszczelich często zastanawia się czy, i w jakiej ilości powiększać swoją pasiekę. Możliwość wykonywania odkładów z pasieki własnej wynosi średnio ⅓. Czyli z 20 rodzin można spokojnie zrobić 5-6 silnych odkładów, które nie osłabią zbytnio macierzaków. Optymalna liczba rodzin pszczelich przy średnich pożytkach wynosi około
25 rodzin na pasiekę. Na terenach bogatych w pożytki można ustawić nawet 50 rodzin pszczelich. Oczywiście jeśli w sąsiedztwie nie ma więcej dużych pasieczysk.
Kiedy chcemy powiększać ilość rodzin pszczelich, należy zastanowić się nad kolejnym miejscem ustawiania uli. Ważne, aby było to miejsce odsunięte od skupisk
ludzkich i osłonięte drzewami lub zabudowaniami. Należy unikać terenów otwartych
i obniżonych, które są wietrzne i wilgotne. Takie miejsca są nieprzychylne dla rodzin
pszczelich w okresie zimowli.
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Można również zastanowić się nad gospodarką wędrowną. Na taki sposób gospodarowania pozwolić mogą sobie jednak pszczelarze posiadający ule wielokorpusowe,
które o wiele łatwiej przewozić. Wędrowna gospodarka pasieczna na pewno poprawi ilość pozyskiwanych produktów pszczelich. A co za tym idzie poprawi dochód
pszczelarza.
Przygotowanie rodzin do transportu
W dniu, w którym pszczoły mają być wywiezione, ewentualnie 1-2 dni wcześniej, z gniazd i nadstawek należy usunąć ciężkie plastry z zapasami, zwłaszcza
plastry jasne, nieczerwione. W czasie załadunku i transportu byłyby one narażone na wyłamanie i niepotrzebnie zwiększą masę przewożonych uli. Gniazda
należy poszerzyć przez dodanie korpusów lub nadstawek, wypełnionych pustymi plastrami przeznaczonymi na miód. Ta wolna przestrzeń poprawi wentylację
w czasie przewozu, a po ustawieniu rodzin na pożytku zapewni miejsce na składanie
nektaru. Jeżeli jest obawa, że pszczołom mimo to będzie za ciasno, należy na czas
transportu dostawić dodatkowy pusty korpus (w ulach „Wielkopolskich” może to być
półnadstawka), do którego przejdzie nadmiar pszczół.
Pasieka wywożona na odległość większą niż 50 km powinna posiadać świadectwo zdrowia, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. O fakcie
przewiezienia pasieki na nowe miejsce należy poinformować Powiatowego Lekarza
Weterynarii, do którego pszczoły mają być przywiezione. Jeżeli pasieka na nowym
stanowisku przebywa dłużej niż 10 dni, przed kolejną wędrówką należy uzyskać kolejne świadectwo zdrowia, również wtedy, gdy będzie to powrót na miejsce jej stałego
pobytu. Każde świadectwo jest wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii,
w którym pasieka aktualnie przebywa.
Gospodarka rotacyjna. Jest to szczególny sposób prowadzenia pasieki. Model takiej
gospodarki jest powszechnie stosowany w Niemczech. Z każdej rodziny produkcyjnej tworzymy w maju odkład, który utrzymuje matkę. Jest on leczony i podkarmiany. Macierzaki przez cały sezon nie są leczone. Na początku września wiruje się je
z miodu i dołącza do silnych odkładów. Metoda gospodarki rotacyjnej ma na celu
produkcję wysokiej jakości miodu towarowego nieskażonego lekami.
Rodziny pomocnicze. W sezonie pasiecznym sukcesywnie tworzymy 2-4 ramkowe
rodziny pomocnicze. Są to odkłady z matkami przeznaczonymi do wycofania lub
z matkami tegorocznymi. Celem tworzenia tych odkładów jest wykorzystanie potencjału matek wycofywanych i osłabianie w rodzinach nastroju rojowego. Odkłady
z matkami pomocniczymi dołączamy do rodzin produkcyjnych na początku pożytku towarowego. Tą metodę można stosować z wykorzystaniem akacji, lipy, gryki lub
pożytków późnych.
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MIODOSYTNICTWO W PSZCZELARSTWIE POLSKIM
Mirosław Majcherek
Mistrz pszczelarstwa
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
za pracę na rzecz polskiego pszczelarstwa

Miody pitne nie są, jak się często mówi, tylko polskim trunkiem, ale także jednym
z najlepszych, jeśli nie najlepszym napojem i lekiem stosowanym w odpowiednich
ilościach.
Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r. na stołach w Brukseli
pojawił się polski trunek – miód pitny – dwójniak i trójniak Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie, który nie miał sobie równych smakiem, kolorem
i jakością. W ten sposób podtrzymano tradycję polskiego miodu pitnego i pszczelarstwa. Firma „Apis” poddała się wówczas certyfikacji na zgodność miodów pitnych:
półtoraka, dwójniaka, trójniaka i czwórniaka i w 2000 r. uzyskała prawa do używania
logo na terenie Unii Europejskiej i całego świata na Polski Miód Pitny.
Oprócz Polski starali się o to również Włosi, ponieważ w tym kraju miody pitne
sycone są od wieków.
Miody pitne od zarania dziejów produkowane były w starożytnym Egipcie, Mezopotamii, Grecji, Afryce, Skandynawii, Australii, Ameryce Południowej i Anglii.
Nasza tradycja, jak mówi stare porzekadło („kraj mlekiem i miodem płynący”)
ma to do siebie, że już za czasów pogańskich używano miodu pitnego do obchodzonego kultu Światowida, Św. Kupały i innych obrzędów słowiańskich.
Na porośniętych lasami terenach Słowian bartnicwo było dobrze rozwinięte.
Miód i wosk były jednymi z głównych produktów leczniczych, kultowych i handlowych. Przy prymitywnym na owe czasy sposobie pozyskiwania miodu, dużo było
jego „ubytków”, z którego produkowano napoje w zależności od potrzeb na leki lub
napój „rodowy”. Wraz z przyjściem chrześcijaństwa produkcja miodu pitnego uległa
poprawie i zaczęła być bardzo ważnym produktem w gospodarce. Bardzo dużą rolę
odegrały na polskich ziemiach klasztory, zakony i kościoły. To na ich terenie skupiała
się głównie produkcja miodów pitnych i poprawianie jego jakości. Miód pitny był
trunkiem wcześniej produkowanym niż piwo czy wino.
Greckie Dionizje urządzano najpierw na cześć miodu, który w formie ambrozji pili bogowie na szczycie Olimpu. Tak było też w Egipcie, gdzie miód pitny pili
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kapłani. Do dziś wśród dzikich ludów w Afryce, terenach po dawnej Mezopotamii,
Indiach, Ameryce Południowej jest znany miód pitny w formie czwórniaka kilkuprocentowego.
W Polsce wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa miody pitne były wyrabiane
przez klasztory na dużą skalę. Miody sycili dominikańscy kaznodzieje, jezuici, ojcowie cystersi, którzy znani byli jako doskonali rolnicy i pszczelarze. W ówczesnych
czasach było wiadomo, że zakonnicy produkowali znakomite trunki, ponieważ mieli
oni na to przyzwolenie. Wiele tych doskonałych trunków przeszło do historii miodosytnictwa i są nadal cenione. Dążąc do doskonałości duchowej wykazywali się skrupulatnością i trzymaniem reżimu przy produkcji miodów pitnych. Bartnicy i znachorzy również warzyli miody pitne jako lek lub napój rodowy.
Pierwszy przepis na polski miód pitny pochodzi z 1543 r. od penitencjarza Marcina z katedry w Gnieźnie, który go przekazał biskupowi Uppsalli – Olausowi Magnusowi mieszkającemu w Rzymie, a on zapisał go w księdze „Historii ludów północnych”. Był to miód sycony na gorąco – czwórniak. Oto fragment opisu waloru miodu
pitnego: ...i tak otrzymywano najwspanialszy i najzdrowszy napój, który mógł być podawany zarówno z winem , jak i w nagłych wypadkach , gdy winnice zostałyby zdewastowane, świetnie je zastępować, słusznie broniąc w ten sposób swego miejsca pośród
najznakomitszych napojów. Posiada on mianowicie w swej naturze doskonałą barwę,
smak i woń , jak również tajemniczą moc leczniczą oraz zdolności wzmacniające ten
krzepki lud, że nawet wino w swej najwyższej doskonałości z ledwością go przewyższa...
Miody pitne również wytwarzali księża. Zawsze były one serwowane jako „specjalny” trunek dla przyjezdnych, gości, pielgrzymów oraz jako lek dla chorych pochodzących z wyższego stanu. Przy klasztorach zaczęły powstawać gościńce z jadłodajnią i browarami, gdzie raczono piwem i miodem pitnym. Miód pitny warzono na
urządzeniach browarnych.
W czasach I Rzeczypospolitej zwyczaj ten był bardzo powszechny. Po przyjęciu
przez Polskę chrześcijaństwa, jako jedni z pierwszych, przybyli benedyktyni, później
cystersi i jezuici. Chłopi często płacili klasztorom podatki w naturze, m.in. miodem.
W klasztorach, oprócz upraw rolnych, zakładano duże pasieki.
W XIII w. cystersi, jako jedni z pierwszych, zakładali pasieki i wytwarzali miód
pitny, ponieważ każdy klasztor musiał posiadać winnice i wino do nabożeństwa mszy
świętej. W warunkach klimatycznych Polski łatwiej było użyć miodu pitnego niż założyć winnicę i produkować wino. Wina często dosładzano miodem, który był w tych
czasach jedynym słodkim produktem zastępującym cukier. Cystersi wprowadzili
w Polsce również uprawę chmielu, którym wzmacniali miód pitny.
W 1222 r. dominikanie założyli w Krakowie klasztor i od tego czasu sycili miody
pitny nie tylko na ziemiach polskich, ale także na wschodzie w Kijowie i Lwowie.
W 1577 r. otrzymali oni przywilej na sprzedaż miodu pitnego dwa razy w roku, (tzw.
dwa „kanony”), czyli na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tym przywilejem obdarzył
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ich król Stefan Batory. W 1614 r. Zygmunt III Waza potwierdził ten przywilej, co
stwierdza dokument – skarga mieszczan z 1616 r. na klasztor dominikanów Św. Mikołaja w Kijowie o pokątnym handlu miodem pitnym. Warszawscy dominikanie
również produkowali miód pitny, a z wpływów z jego sprzedaży budowali kościoły,
(np. Św. Jacka przy ul. Freta 10). Specjalizowali się w trunkach wyższej jakości, które
leżakowały do 8 lat tzw. dwójniaki dominikańskie, których recepturę stosuje również
dziś Maciej Jaros.
W 1564 r. do Polski przybyli jezuici, którzy zajęli się oświatą, edukacją i miodosytnictwem. Kiedy powstawał nowy klasztor jezuitów, poświęcono go i na tę okoliczność przysyłano z Połocka beczkę Batorynu – miodu syconego w roku założenia
tam przez króla Batorego collegium jezuickiego”. Taka beczka była podstawą do dalszej
produkcji i zapasów. Każdorazowo, ile miodu pobrano z beczki, o taką samą ilość
należało uzupełniano ją najstarszym trójniakiem.
Miody pitne doskonale nadają się do starzeń, dlatego jest prawdą, że pije się stuletnie miody pitne.
W czasach Rzeczypospolitej można było spotkać starsze trunki. W 1764 r. na
koronację Stanisława Augusta Poniatowskiego, Antoni Fukier wysłał miodne tokaje
z 1606 r., a w 1916 r. takie samo wino miodne Henryk Fukier wysłał do Budapesztu
na koronację cesarza Austro-Węgier – Karola Habsburga (trunek miał już 310 lat).
Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. zaczęły powstawać i kultywować tradycje
miodosytnictwa w różnych częściach kraju lokalne przetwórnie np. OSP w Poznaniu,
Krakowie, Lublinie, Lwowie, Warszawie, Wilnie i innych miastach.
W czasie II wojny światowej, po wejściu do Wilna w 1939 r. armii radzieckiej,
ostatnie zapasy Batorynów zostały zniszczone bądź rozbite. W ten sposób została
zniszczona wielowiekowa tradycja polskiego miodu pitnego „Batoryn”.
W Lublinie mimo wojny, przetrwała założona jeszcze w 1932 r., Spółdzielnia
Ogrodniczo- Pszczelarska „Apis”. W latach 30. XX w. była ona znana wśród firm
produkujących miody pitne na terenie Polski z doskonałej receptury i technologii,
czego dowodem były różne nagrody i wyróżnienia, np. w 1938 r. złote medale w San
Antonio w USA i Belgradzie.
Miody pitne zależą od fauny, jaka występuje na kuli ziemskiej i tradycji warzenia,
stąd mają różny smak. Ważnym składnikiem, który decyduje w procesie fermentacji
o smaku jest także woda. Od niej zależy w jakim kierunku brzeczka będzie fermentowała. Znany wzór chemiczny wody H2O składa się z atomu tlenu i wodoru. Ciało
ludzkie jest w 70-80% wypełnione wodą. Bez niej nasz organizm umiera. Dlatego
skład i pochodzenie wody jest tak ważne przy produkcji miodu pitnego. Doskonale
wiedzieli o tym starożytni i średniowieczni producenci tego trunku, albowiem pijąc
dobrą wodę, która ma odpowiedni skład przedłużamy swoje życie. Właściwa ilość
wodoru do tlenu zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi wolnych rodników. Bowiem ich niekontrolowany wzrost doprowadza do stresu oksydacyjnego (a to wpływa
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na miążdzycę, cukrzycę, choroby nowotworowe, uszkodzenia serca i mózgu). Antyoksydanty natomiast zapewniają ochronę przed wolnymi rodnikami. Pijąc wodę (lub
z nią zmieszane płyny) z aktywnym wodorem, dostarczamy do organizmu antyoksydanty, wzmacniające procesy reparatywne i opóźniające procesy starzenia. Całkowita
wymiana wody w organizmie człowieka trwa ok. 20 dni. Powinniśmy spożywać ją na
czczo rano, po przebudzeniu, w południe, pół godziny po posiłku oraz przed snem.
Organy człowieka potrzebują ok. 75% wody serce, mózg i mięśnie, ok. 83% nerki,
ok 86% płuca i wątroba. Dlatego w klasztorach, kościołach, dworach od wielu wieków dbano o własny napitek. Lekarze zalecali spożywanie leków w płynie o różnych
porach.
Ksiądz Jan Dzierżon działał w okolicach Nysy. Miał kontakt z pszczelarzami śląskimi. Doceniał ognichę, która masowo występowała na polu w zbożu i w przychaciach. Oto jego rada (fragment z artykułu pt. „Hodowanie pszczół – sztuka zrobienia
złota nawet z zielska” z 1845 r.): gdy spojrzę na kawałek pola w żółtym kolorze się
świecącego, jak gdyby samemu czystemi dukatami pokryte było... wiele złota dałoby się
z tego kwiecia wyciągnąć... to ziele w ciągu całego lata od maja do października w każdym zbożu i jarzynie, nawet i w jesieni na podorówkach rośnie i kwitnie,pszczoły twoje,
chociażby innego kwiecia nie miały,dobrze mieć się będą,a w ulach twoich bez ustania
wosku i miodu przybędzie... którym albo pokarmy swoje słodzić albo przemieniwszy go
w napój do wina podobny serce swoje bez grzechu orzeźwiać możesz.
Napój Dzierżona, na okoliczność jego jubileuszu, w oparciu o znalezioną przeze
mnie recepturę wyprodukowałem na początku XXI w. z napisem „Miód Dzierżona” – trójniak. W skład tego miodu wchodzi: miód lipowy, wielokwiatowy z ognichy
i jałowiec. W 1842 r. Jan Dzierżon wraz z Wilhelmem Brukiszem założyli na zamku
w Kopicach koło Grodkowa, Śląskie Towarzystwo Pszczelarskie.
W artykule w dużym skrócie przedstawiłem historię miodosytnictwa w Polsce
– od pradziejów do czasów współczesnych, aby Państwo mieli ogólną wiedzę o bogatym w tradycję miodosytnictwie na ziemiach polskich, podtrzymując i przekazując
pokoleniom nasz wielowiekowy ogólnodostępny skarb.
A oto kilka podstawowych uwag na temat miodu pitnego i receptury na klasyczny
trójniak, który zawsze sprawdza się. Jeżeli każdy będzie trzymał się żelaznej dyscypliny kiperskiej, to trunek zawsze uda się.
Miód pitny z naturalnego miodu pszczelego można otrzymać dwoma sposobami:
Na zimno bez gotowania brzeczki fermentacyjnej.
Na gorąco przez warzenie (to najpewniejszy i najlepszy sposób na wyprodukowanie
miodu pitnego).
Miody pitne na zimno to miody owocowe, gdzie do soków świeżo zrobionych
z owoców dodajemy zamiast cukru miód rozcieńczony z wodą (agrestowe, porzeczkowe, wiśniowe, malinowe i in.). Miody pitne na gorąco to miody sycone, które można
również mieszać z różnymi owocami i ziołami, np. agrestniak, wiśniak, maliniak i in.
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Te miody najbardziej udają się w produkcji i są dzięki temu wiekowe.
Miody pitne dzielimy na: półtoraki, dwójniaki, trójniaki i czwórniaki, w zależności od stosunku ilości dodanej do miodu wody:
1 część miodu do 0,5 części wody to półtorak (np. 1,0 l miodu/0,5 l wody);
1 część miodu do 1 części wody to dwójniak (np. 1,0 l miodu/1,0 l wody);
1 część miodu do 2 części wody to trójniak (np. 1,0 l miodu/2,0 l wody);
1 część miodu do 3 części wody to czwórniak (np. 1,0 l miodu do 3,0 l wody).
Można zatem wyprodukować miód pitny o różnej sile alkoholu i smaku, w zależności od ilości zużytego miodu i wody oraz zapraw, które dodaje się do brzeczki
fermentacyjnej. Zaprawy te decydują o smaku i klarowności miodu pitnego.
Półtoraki i dwójniaki leżakują bardzo długo, w zależności od temperatury i miejsca, w którym dojrzewają od 3-5, a nawet do 5-8.
Aby wyprodukować miód pitny należy zdecydować się czy chcemy wyprodukować dwójniak czy inny miód. Wówczas używamy w wyżej określonych stosunkach
ilość miodu do czystej wody.

Promocja miodów pitnych wyprodukowanych przez M. Majcherka
na podstawie udoskonalonej receptury Jana Dzierżona
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Naczynie do ważenia należy przygotować tak duże, aby brzeczka, którą będziemy
warzyć, zajmowała połowę tego naczynia lub maksymalnie 2/3, ponieważ w czasie
gotowania podniesie się do góry i może wykipieć.
Naczynie stawia się na wolnym jednostajnym ogniu i powoli rozgrzewa, po czym
wolno gotuje. W międzyczasie zdejmuje się szumowiny zważonej brzeczki do innego
naczynia. Gdyby nagle brzeczka zaczęła nam kipieć proszę dolać szybko małą ilość
zimnej wody. Kiedy brzeczka zacznie się gotować należy wziąć kawałek czystego patyka i zaznaczyć poziom płynu.
Po wolnym gotowaniu (około godziny lub dwóch), gdy szumowiny przestaną się
pojawiać na powierzchni brzeczkę uważamy za gotową do fermentacji. Należy włożyć jeszcze raz patyk i sprawdzić ile płynu ubyło. Jeśli tak, to uzupełnić go przegotowana wodą do pierwotnego poziomu. Następnie dodać przyprawy i gotować około
pół godziny. Tak przygotowaną brzeczkę ostudzić pod przykryciem do temperatury
ok. 30-35oC. Następnie zlać do wysterylizowanej, czystej butli fermentacyjnej z rurką
fermentacyjną.
Dwa lub trzy dni wcześniej należy przygotować w półlitrowej butelce (w zależności od ilości nastawu) drożdże winne, np. do wyrobu miodów pitnych lub typu sherry,
burgund lub tokaj tzn. drożdże, które osiągają duży procent alkoholu w fermentacji.
Kiedy w zakrytej wacikiem butelce drożdże pienią się i fermentują należy wlać je do
schłodzonej brzeczki miodowej. Od tej chwili zaczyna się tzw. pierwszy okres fermentacji. Butle należy trzymać w ciepłym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze
min. 20oC i wyższej. Butla powinna być zakryta. Po paru dniach fermentacja będzie
burzliwa. Cały czas trzeba sprawdzać czy nie brakuje wody w rurce fermentacyjnej,
a zwłaszcza letnią porą. Pilnować wacik, żeby nie dostały się muszki owocowe przez
rurkę do butli z brzeczką, gdyż zepsują proces fermentacyjny.
Pierwsza fermentacja trwa od półtora do dwóch, trzech miesięcy, w zależności od
tego, jaki produkujemy miód pitny – półtorak, dwójniak dłużej, trójniak i czwórniak

M. Majcherek w trakcie produkcji miodu pitnego w miodosytni w Juane Cloe we Francji
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krócej. Gdy fermentacja będzie już bardzo powolna, a w brzeczce pojawi się osad,
należy czystą wydezynfekowaną rurką spuścić miód do drugiej, czystej, wysterylizowanej, o takiej samej pojemności lub trochę mniejszej butli fermentacyjnej.
Druga fermentacja trwa około 5-7 miesięcy w temperaturze około 18-20oC,
w zależności od rodzaju miodu.
Po zakończeniu drugiej fermentacji, gdy stwierdzimy, że miód już nie fermentuje,
można już go zlewać do butelek, a jeśli nadal fermentuje, to ponownie zlać go znad
osadu i nastawić na trzecią fermentację w temperaturze 15-16oC, najlepiej w ciemnej
piwnicy. Warunek, aby była cały czas stała temperatura. Zawsze należy przestrzegać
sterylności, gdyż zanieczyszczona brzeczka może przejść w sztych octowy i miód będzie zepsuty. W produkcji domowej najlepiej udają się trójniaki.
Prosty przepis na trójniak kamieniecki cysterski według mojej receptury:
10 1 wody
2 kg miodu gryczanego
2 kg miodu lipowego
Wszystkie składniki zagotować, ściągnąć szumowiny i pod koniec warzenia dodać 30 ziaren jałowca, 10 ziaren ziela angielskiego, 5 goździków, 1 gałkę, muszkatołowa i około 0,5-1,0 l czystego soku malinowego lub wiśniowego. To wszystko delikatnie warzyć pod przykryciem około godziny. Następnie ostudzić, dodać drożdże,
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wlać do butli fermentacyjnej. W zależności od tempa fermentacji dodać pożywkę
Secalum oraz 40 g kwasku cytrynowego. Następnie fermentować jak wyżej. Nastawiona brzeczka powinna mieć Blg około 34,5oC. Wszystkie trojniaki najlepiej zaczynają fermentację jak Blg brzeczki wynosi w granicach od 30-35oC (kto ma w domu
cukromierz wskazane jest, żeby zmierzył zawartość cukru). W temperaturze 18-20oC
cukromierz powinien wskazywać zawartość cukru w brzeczce dla:
półtoraka – 58-66%;
dwójniaka – 45-50%;
trójniaka – 30-35%;
czwórniaka – 20-27%.
Jeżeli będziemy dodawać do wyrobu miodów pitnych soki to należy zapamiętać
ważną regułę (chodzi o proporcje soku do miodu pitnego). Im sok jest słodszy można
dodać go więcej. Im sok jest kwaśniejszy, należy dodawać go mniej. Warunkiem jest
żeby soki były świeżo przyrządzone, inaczej zepsują brzeczkę.
Najbardziej udają się miody pitne wyrabiane z miodów ciężkich, to jest z gryczanego, nektarowo-spadziowego i lipowego. Dłużej produkują się i są delikatniejsze,
ale interesujące w smaku z miodów: wielokwiatowego, akacjowego, wrzosowego. Im
brudniejszy i zanieczyszczony miód, tym więcej szumów wychodzi w czasie gotowania brzeczki. Dojrzały miód im leży dłużej, tym jest lepszy.
Z podziękowaniem dla braci pszczelarskiej w Nysie
za wysłuchanie wykładu i podtrzymanie tradycji miodosytnictwa.
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WYCHÓW MATEK PSZCZELICH
Cezary Kruk
24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 15/5
apis.polonia@wp.pl, cezarykruk2@wp.pl
Apis Polonia www.apis-polonia.eu
tel. 518-482-726

Ze względu na wychów, matki pszczele można podzielić na: matki z cichej wymiany, rojowe i ratunkowe. Matki pszczele wychowane przez pszczelarza w warunkach
sztucznych nazywane są matkami hodowlanymi. Obecnie jednak w myśl ustawy
o rozrodzie zwierząt pod pojęciem „matki hodowlanej” rozumie się matki o znanym
genetycznie pochodzeniu unasiennionej trutniami o znanym pochodzeniu. Istnieje
więc rozbieżność w nomenklaturze hodowlanej i nomenklaturze polskiego piśmiennictwa.
W niniejszym opracowaniu matkami hodowlanymi będę nazywał matki wychowane przez pszczelarza.
W Państwowym Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli na teoretyczne nauczenie młodych pszczelarzy wychowu matek poświęca się rok nauki. Istnieje kilkadziesiąt metod wychowu matek. W niniejszym referacie omówione zostanie jedynie
kilka z nich.
Przy wykorzystaniu różnych metod należy przestrzegać kilku zasad związanych
z biologią pszczół.
Pamiętamy o tym, że:
1. Rozwój matki od złożenia jaja do wygryzienia trawa 16 dni.
2. Zwykle rodzinie wychowującej poddaje larwy od świeżo wyklutych do maksymalnie 24-godzinnych. Rodzinie poddawać także można jaja 3-dniowe.
3. Przy założeniu, że poddajemy larwy 24-godzinne młode matki wyjdą z mateczników po 12 dniach.
4. Mateczniki można izolować w 2 terminach, albo tuż po zasklepieniu, czyli
w 9 dniu rozwoju, albo na 2 doby przed wygryzieniem matek, czyli w 14 dniu
rozwoju.
5. Szczególnej ostrożności wymagają mateczniki w okresie tzw. histolizy, czyli
w 11 dniu rozwoju.

54

II Nyska Konferencja Pszczelarska − 2016

Przy wychowie matek wykorzystujemy:
▶▶ rodziny zarodowe;
▶▶ rodziny wychowujące;
▶▶ startery (przy niektórych technologiach);
▶▶ sodziny wspomagające (przy niektórych technologiach).
Matki można wychowywać w komórkach naturalnych lub komórkach sztucznych
czyli tzw. miseczkach matecznikowych.
Wychów w miseczkach naturalnych to kilka metod wychowu. Ogólnie można powiedzieć, że metody wychowu w komórkach naturalnych są ekstensywne i można je
polecać tylko przy wychowie matek na bardzo małą skalę.
Metody wychowu w komórkach naturalnych:
1. Metoda Alleya;
2. Metoda Zandera;
3. Metoda Gonkiewicza;
4. Metoda Hopkinsa.
Metoda Alleya. Polega ona na poddaniu do osieroconej rodziny plastra pszczelego
z młodym czerwiem, jajeczkami i młodymi larwami. Plaster należy łukowato podciąć od dołu dając tym samym pszczołom miejsce na odciąganie mateczników. Po
2 dobach od poddania plastra należy dokonać wybrakowania tych mateczników, które są ze sobą „sklejone”. Uprości to wycinanie z plastra mateczników na 2 doby przed
wygryzaniem się matek. Mateczniki wycina się gorącym nożem i poddaje do rodzin,
odkładów lub ulików weselnych. Metoda Alleya jest metodą najprostszą, ale ekstensywną i polecać ją można jedynie wówczas, kiedy pszczelarz chce samodzielnie
odchować jedynie kilka lub kilkanaście matek. Po 10 dobach, czyli na 2 doby przed
wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub ulików weselnych.
Metoda Zandera. Polega ona na tym, że rodzinie poddajemy na ramce hodowlanej
pojedyncze komórki z jajami lub larwami wycięte z plastra. Komórki te przyklejone
są do koreczków Zandera. Jest to metoda ekstensywna i bardzo pracochłonna. Nie
polecam jej. Zdecydowanie prościej jest opanować przekładanie larw do sztucznych
miseczek matecznikowych. Po 10 dobach, czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek
przenosi się mateczniki do rodzin lub ulików weselnych.
Metoda Gonkiewicza. Polega ona na poddawaniu pojedynczych naturalnych komórek z larwą lub jajem przyklejonych do drewnianych kliników. Kliniki wbija się
w plaster z czerwiem a uliczki międzyplastrowe rozszerza do 2 cm. Po 10 dobach,
czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub
ulików weselnych.
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Metoda Hopkinsa. Stosowana jest w USA, w ulach wielokorpusowych. Na korpus
z silną osieroconą rodziną wychowująj daje się ramę o wysokości 3 cm i na niej
umieszcza się na płask plaster z jajeczkami i klującymi się larwami. Pszczoły odciągają mateczniki. Po 10 dobach, czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek przenosi się
mateczniki do rodzin lub ulików weselnych.
METODY WYCHOWU MATEK W KOMÓRKACH SZTUCZNYCH
Jest wiele metod wychowu matek w komórkach sztucznych. Jedyną niewielką
trudnością przy stosowaniu tych metod jest opanowanie sztuki przekładania larw.
Larwy poddaje się do:
▶▶ miseczek z naturalnego wosku;
▶▶ miseczki plastikowe.
Miseczki matecznikowe powinny mieć średnicę identyczną jak miseczki naturalne (rojowe lub cichej wymiany). Zaleca się średnicę 8-9 mm. Miseczki robimy
z czystego, dobrze sklarowanego wosku w miękkiej wodzie. Dodatek wosku pszczelego pochodzącego od innych gatunków pszczół obniża przyjęcie larw. Podobnie zafałszowanie wosku, np. parafiną może obniżyć przyjęcia larw. Najlepiej jest użyć wosku pochodzącego z dzikiej zabudowy z ramki pracy. Wosk powinien być uprzednio
sklarowany w miękkiej wodzie i rozgrzany do temperatury topnienia. Najlepiej jest
go rozgrzewać w łaźni wodnej, czyli przy użyciu 2 garnków: jeden mniejszy na wosk,
drugi większy na wodę. Najpraktyczniej jest rozgrzewać wosk na maszynce elektrycznej z regulowanym potencjometrem.
Miseczki robimy albo za pomocą zespolonych pałeczek drewnianych lub form
silikonowych. Szablon zanurzamy w ciepłym płynnym wosku 2-4 razy. Za każdym
razem szablon zanurzamy coraz płycej. W efekcie otrzymujemy miseczki o delikatnych ściankach i grubszym dnie.
Kompletujemy ramkę hodowlaną. Do beleczek ramki przyklejamy koreczki Zandera i miseczki woskowe. Praktycznie najlepiej jest przyklejać koreczki i miseczki
gorącym woskiem nanoszonym za pomocą pędzelka.
Klasyczny wychów matek z przekładanych larw. Osieracamy silną rodzinę pszczelą
w stadium tak zwanej dojrzałości biologicznej. Bardzo dobrze jest do tego wykorzystać rodzinę w nastroju rojowym. Rodzinie zabieramy nadmiar plastrów i czerwiu
otwartego. W środku gniazda zostawiamy 2 ramki z czerwiem otwartym. Pomiędzy
ramkami robimy lukę rozuwając na 3-5 cm obie ramki z czerwiem otwartym. Rodzinę osieracamy. Po 5-6 godzinach poddajemy jej ramkę hodowlaną z 40-60 młodymi
larwami. Po 2-3 dniach można dokonać brakowania nadmiaru mateczników. Likwi-
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dujemy nadmiar mateczników i zostawiamy maksymalnie 30-40. Zwykle rodziny
wychowujące wykorzystywane są 1 lub 2 razy w cyklu co 12 dni, czyli kolejną ramkę
hodowlaną poddajemy po zabraniu wygryzionych matek.
Wychów matek metodą ciągłą Cezarego Kruka. Przy tej metodzie wychowu rodzina wychowująca wykorzystywana jest wielokrotnie w cyklu 3-dniowym. Rodzina
wychowująca to odkład utworzony z silnej rodziny będącej w stadium tak zwanej
dojrzałości biologicznej. Odkład formujemy z 4 ramek z czerwiu i obsiadujących go
młodych pszczół. Do odkładu bierzemy 2 ramki czerwiu krytego i 2 czerwiu otwartego. Czerw otwarty umieszczamy w środku. Pomiędzy tymi ramkami robimy uliczkę na ramkę hodowlaną rozsuwając plastry i zostawiając lukę 3-4 cm. Do odkładu
strząsamy dodatkowo młode pszczoły z plastrów z czerwiem z 4-5 ramek. Po 5-6
godzinach od sformowania rodzina dostaje 1 ramkę hodowlaną z 40-60 larwami. Po
3 dobach przestawiamy ramkę hodowlaną do sąsiedniej uliczki i w „starą” uliczkę
poddajemy „nową” ramkę hodowlaną. Wychów kolejnej serii mateczników odbywa
się w obecności „starszych” mateczników. Czynność tę powtarzamy wielokrotnie
w cyklu 3-dniowym. Na każdą rodzinę wychowującą przypada 1 rodzina wspomagająca. Z rodziny wspomagającej 1 raz w tygodniu zabieramy 2 plastry z czerwiem
otwartym (jaja, larwy) i dajemy go w środek rodziny wychowującej. Ewentualne mateczniki ratunkowe niszczymy 1 raz w tygodniu. Autor tej metody formował rodziny
wychowujące na początku maja i prowadził w nich wychów do końca sierpnia. Tak
prowadzone rodziny odciągały do 40 serii hodowlanych. Z 1 rodziny uzyskiwano
1000-1500 mateczników. Przez cały okres wychowu odciąganie mateczników ratunkowych na ramkach z czerwiem otwartym było sporadyczne. Przez cały okres wychowu rodzina nigdy nie trutowiała. Na koniec wychowu otrzymywała ona matkę
czerwiącą. Matki kraińskie odchowywane za pomocą tej metody miały masę 260 mg,
a matki kaukaskie 255 mg.
Wychów matek pszczelich w Sądeckim Bartniku. Sądecki Bartnik to znana polska
firma pszczelarska. Pasieka liczy 1500 rodzin i 2500 ulików weselnych. Pasieka rocznie produkuje 16 000 matek pszczelich. Ich wychów przeprowadza się w obecności
matki pszczelej. Rodziny wychowujące wykorzystuje się wielokrotnie od początku
maja do połowy sierpnia. Rodziną wychowującą jest pełnowartościowa silna rodzina
pszczela obsiadająca min. 2 korpusy pszczół. Na dolnej kondygnacji jest rodnia oddzielona od miodni kratą odgrodową. Z rodni przenosi się do miodni 2 plastry czerwiu (1 plaster czerwiu otwartego i 1 czerwiu krytego). Między nimi pozostawia się
pustą uliczkę na ramkę hodowlaną. Po 24 godzinach rodzina dostaje ramkę hodowlaną i 45 larw. Po 5 dobach ramka hodowlana zostaje zabrana. Mateczniki inkubuje
się w cieplarce. Rodzina wychowująca dostaje młode larwy co 7 dni. Jedna rodzina
wychowująca w ciągu 3 miesięcy wychowuje 10-15 serii hodowlanych.
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Izolacja mateczników. Mateczniki izolujemy w 2 możliwych, alternatywnych terminach. Przy inkubacji mateczników w cieplarce izolujemy mateczniki w 9. dniu ich
rozwoju, czyli po 5 dobach od poddania larw w ramce hodowlanej. Jeżeli jest sporo
mateczników niezasklepionych dajemy je jeszcze do rodziny na kilka lub kilkanaście
godzin do zasklepienia. Przy inkubacji matek w rodzinie wychowującej izolujemy
mateczniki w 14. dniu ich rozwoju przedimaginalnego, czyli po 10 dniach od poddania ramki hodowlanej.
Brakowanie matek. Brakujemy matki po wygryzieniu. Eliminujemy matki małe, rachityczne, wadliwe, nieproporcjonalne. Norma Branżowa na matki zakłada, że pełnowartościowa matka musi ważyć min. 180-190 mg.
Brakowanie mateczników. Literatura zaleca brakowanie mateczników, jednak autor
tego nie zaleca. Z badań Jerzego Woykego wynika, że wielkość matek jest słabo skorelowana z wielkością zewnętrzną matecznika.
Wychów matek z jaj. Można wychowywać matki metodą Orosi Pala lub metodą Jentera. Są tą metody rzadko stosowane. Przyjęcia jaj są znacznie gorsze od przyjęć larw.
W przypadku metody Orosi Pala wycinamy sztancą dna komórek wraz z leżącym na dnie jajeczkiem. Dna komórek przenosi się do miseczek matecznikowych
i umieszcza na podłożu z mleczka pszczelego. Metoda Jentera to tzw. bezdotykowe
przenoszenie jaj lub larw. Matkę izolujemy na tzw. ramce Jentera. W ramce mającej powierzchnię około 1 dm2 część komórek ma ruchome denka. Ruchome denka
przenosimy do sztucznych miseczek matecznikowych. Tę metodę można polecać
w przypadku wychowu maksymalnie kilkuset matek. Za jej pomocą można przenosić zarówno jajeczka, jak i larwy.
Podwójne przekładanie larw. Metodę tę opracował prof. Taranow. Stosując ją do
ramki hodowlanej przenosimy najpierw larwy z jakiejkolwiek rodziny. Po 24 godzinach usuwamy je, a w ich miejsce poddajemy larwy z rodziny zarodowej. Metoda ta
zdaniem autora gwarantować miała uzyskiwanie matek najwyższej jakości. Jednak
została krytycznie oceniona przez niemieckiego badacza Karla Weissa. Jego zdaniem
jest ona pracochłonna i nie daje rewelacyjnego efektu. Po latach prof. Taranow sam
wycofał się z propagowania opisanej metody.
Podłoże na jakie przenosimy larwy. Larwy przekładać można na:
▶▶ rozcieńczone mleczko pszczele;
▶▶ mleczko od młodych larw;
▶▶ nakrop;
▶▶ wodę;
▶▶ przekładać bez podłoża łyżeczką chińską.

58

II Nyska Konferencja Pszczelarska − 2016

Podłoże na które przekładamy larwy ma małe znaczenie. Najgorszym podłożem
jest czysta woda. Ma ono małą lepkość i naraża larwy na ciśnienie osmotyczne (woda
wchłaniana jest przez ciało larwy). Pszczoły bardzo szybko po przełożeniu larwy
wyjadają niewłaściwe podłoże i zastępują go świeżym mleczkiem odpowiednim do
karmienia młodych larw. Ostatnio bardzo popularne w świecie hodowców matek jest
przekładanie larw łyżeczką chińską do suchej miseczki. W rzeczywistości przekładamy larwy z minimalną ilością mleczka z komórki pszczelej.
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Matka pszczela to w pełni rozwinięta doskonała samica. W pełnowartościowej
rodzinie pszczelej jest tylko jedna królowa. Wyjątkiem jest stan, kiedy w rodzinie
trwa tzn. „cicha wymiana” i wówczas w rodzinie mogą funkcjonować przez pewien
okres czasu 2 matki.
Matka pszczela w odróżnieniu od pszczół robotnic jest znacznie większa. Długość
jej ciała wynosi około 25 mm. Matka w odróżnieniu od robotnic nie ma szeregu
organów i wykształconych części ciała służących do pracy tj. koszyczek czy gruczoły woskowe. Jej żądło ma jedynie 1-3 zadziorki. Matka z kolei posiada szereg organów, których nie posiadają robotnice. W jajnikach ma ona 220-330 rurki jajnikowe.
W odwłoku posiada zbiorniczek nasienny, w którym przechowuje żywe plemniki.
Rozczerwiona matka może mieć ciężar około 180-300 mg. Dla porównania dorodna
pszczoła robotnica waży około 100 mg.
Fizjologicznie matka przeznaczona jest do funkcji związanych z rozrodem pszczół
i funkcją integracji rodziny pszczelej. Matka pszczela w szczycie plenności składa do
2000 jajeczek na dobę. Ciężar jajeczek składanych na dobę potrafi dorównać ciężarowi ciała matki. U ras Buckfast, złota amerykańska lub włoszka potrafią one złożyć na
do 3000 jajeczek/dobę. Rocznie w polskich warunkach klimatycznych matka składa
około 150 000 jajeczek.
Bezpośrednio po wygryzieniu matki nie są zdolne do kopulacji. Po wygryzieniu
muszą przejść intensywny trening, aby były zdolne do lotów godowych. Matki są
zdolne do naturalnego rozrodu do wieku 4 tygodni. Najintensywniejszy okres, kiedy
dążą one do lotów godowych ma miejsce, gdy są w wieku 7-14 dni. Okres ten należy
uznać za optymalny do naturalnego unasienniania.
W warunkach naturalnych matki dokonują lotów godowych dopiero przy minimalnej temperaturze zewnętrznej 2oC. Nieliczne ich loty obserwowano także przy
temperaturze w granicach 18-20oC.
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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 matki czerwienia.
Matki odbywają loty godowe od 5 dnia życia. Trwają one od 1 minuty do około
godziny. Najczęściej 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 ich ilości loty matek mogą 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 matka wykonuje 2 loty godowe
z kopulacją. Nawet pierwszy lot godowy może zakończyć się już kopulacją. Tak więc
matka nie musi dokonywać lotów orientacyjnych, aby została unasienniona.
Matka naturalnie unasienniona podejmuje czerwienie po 2 dniach od ostatniego
lotu zakończonego kopulacją. W jej organizmie w ciągu tych 2 dni następują „rewolucyjne” zmiany fizjologiczne. Najbardziej widocznym tego objawem jest to, że matka, która przygotowuje się do podjęcia czerwienia znacznie zwiększa swoją masę ciała. Mają one także wyraźnie powiększony odwłok i wolniej poruszają się po plastrze.
W przypadku matek unasiennianych naturalnie jednym z bodźców, który wpływa na wytłumienie popędu do dokonywania lotów godowych jest zgromadzenie
w zbiorniczku nasiennym min. 4 mln plemników. Matki unasienniane naturalnie
posiadają w zbiorniczkach nasiennych najczęściej od 4 do 6 mln plemników.
Pierwsze próby sztucznego unasienniania matek podejmował w końcu XVIII w.
szwajcarski przyrodnik Huber. Usiłował on wprowadzić matce nasienie do pochwy
za pomocą pędzelka. Pierwszy udany zabieg inseminacji 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 sztucznie unasiennił matkę w Polsce był Józef
Kalinowski (1956 r.). Ogromny wkład naukowy w doskonalenie sztucznego unasienniania 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 plemników. Inseminację 2-krotną stosuje się zazwyczaj w odstępie 48 godzinnym Matki poddane 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 nazywamy okresem latencji lub latencją. W przypadku matek unasiennianych sztucznie, według badań Kruka, okres ten wynosi około 10 dni, a w dużej populacji matek
od 3 do 45 dni.
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W praktyce pszczelarskiej stosuje się różne technologie postępowania z matkami
przed i po inseminacji. Najkorzystniejsze warunki dla nich zapewnia przetrzymywanie 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 matce przetrzymywanie w tzn. Q-bankach, czyli przetrzymywanie dużej liczby matek, zazwyczaj kilkudziesięciu w osieroconych rodzinach.
Matki przetrzymywane w Q-bankach są często uszkadzane przez pszczoły. Jasiński
stwierdził, że około 90% matek przetrzymywanych w Q-bankach miało uszkodzone
odnóża.
Podczas zabiegu inseminacji matki w celu ich unieruchomienia są poddawane
narkozie. Do tego celu wykorzystuje się CO2 lub N2O. Zabieg ten nie jest obojętny
dla ich zdrowia. Powoduje on rozrost w głowie matki gruczołu corpora allata i fizjologiczne postarzenie się inseminowanej matki. Producenci matek stosujący 1-krotny
zabieg inseminacji usypiają po raz drugi matki po 48 godzinach od zastosowanej
inseminacji. Takie postępowanie wpływa negatywnie na kondycję matek i dalsze ich
życie.
Matki sztucznie unasiennione dążą po zabiegu inseminacji do naturalnego dounasiennienia. Według badań Jasińskiego naturalnie dounasiennia się 90% matek
inseminowanych. Z tych powodów, w przypadku matek hodowlanych, należy (reprodukcyjnych) zabezpieczyć je przed możliwym lotem godowym poprzez zakratowanie 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 jej z trutniem w powietrzu. Badania na ten temat robiła w RFN Gudrun Keniger. Takie czynniki jak sam
lot godowy matek, widok trutni oraz wpływ ich feromonów nie miał wpływu na podjęcie przez nie czerwienia. Dopiero, kiedy w celach eksperymentalnych wystawiano
matki z zabezpieczoną przed pełną kopulacją komorą żądłową jedwabną osłoną, uzyskano pożądany efekt podjęcia przez nie czerwienia. Matki, które były wystawione
na taką próbę podejmowały czerwienie w ciągu 2-3 dni od momentu, kiedy trutnie
próbowały z nimi kopulować. Matki te czerwiły jako trutowe, ponieważ jedwabna
osłona zabezpieczyła je przed pełną kopulacją i dostaniem się do jajowodów nasienia
trutnia. Tak więc sama próba kopulacji jest w świetle tych badań najsilniejszym czynnikiem stymulującym składanie jajeczek.
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Sztuczne unasiennianie matki pszczelej

Ważnym czynnikiem związanym z procesem dojrzewania matki do lotu godowego lub zabiegu inseminacji jest trening, jakiemu pszczoły poddają młodą matkę.
W wyniku tego treningu zachodzą w jej organizmie ogromne zmiany fizjologiczne.
Matka traci bardzo dużo ze swojej masy ciała. 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%. Matki
takie najszybciej podejmują czerwienie. 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.
Porównano jaki miał wpływ na szybkość podjęcia czerwienia przez matki ich
wiek. Badaniami objęto matki przetrzymywane w ulikach weselnych. Najszybciej
podejmowały czerwienie matki które inseminowano w młodym wieku. Najlepsze
wyniki uzyskano dla matek inseminowanych w wieku 5-10 dni, gorszy wynik uzyskano dla matek inseminowanych w wieku 11-14 dni, a najgorszy przy inseminacji
matek najstarszych mających ponad 14 dni. Wynik tego eksperymentu wskazuje, że
najlepiej jest do inseminacji przeznaczać matki młode.
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Porównano także wiek pszczół towarzyszących matce w uliku weselnym na szybkość podejmowania przez nie czerwienia. Najszybciej podejmowały je matki 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 czerwienia
wygryzający się w uliku weselnym czerw pszczeli. Pochodził on w uliku weselnym
z czerwienia po pierwszej poddanej do ulika matce. Wygryzające się młode pszczoły całkowicie zniwelowały niekorzystną obecność w rodzince dużej ilości pszczół
starych. Z tego eksperymentu wypływa praktyczny wniosek, że można stymulować
podjęcie czerwienia przez matkę poprzez poddanie do rodzinki weselnej lub odkładu
ramki z wygryzającym się czerwiem.
Pozytywny wpływ na podejmowanie czerwienia przez matkę w warunkach ulika 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 temperatury minimalnej, maksymalnej, średniej doborowej, jak i promieniowania słonecznego wyrażanego w J/cm2.

Naturalne unasiennienie matki pszczelej

64

II Nyska Konferencja Pszczelarska − 2016

Wietrzność dnia nie miała wpływu na szybkość podejmowania czerwienia przez
matki inseminowane. Wietrzność dnia ma też niewielki wpływ na loty godowe matek. Co prawda młode matki najczęściej dokonywały lotów godowych przy prędkości
wiatru do 2-3 m/sek., to obserwowano także loty nawet przy wietrze ponad 10 m/sek.
Zachmurzenie ma 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 obserwowano loty
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 zniwelować nawet najbardziej intensywne sztuczne podkarmianie syropem. Istnieje
wyraźna liniowa zależność pomiędzy naturalnym wziątkiem a szybkością podjęcia
czerwienia przez inseminowane matki. Im silniejszy naturalny wziątek, tym szybciej
matki podejmują 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 wyraźny, stymulujący wpływ matki na pobieranie z podkarmiaczki pokarmu i przenoszenie go do plasterków w rodzince. Pobieranie go w rodzinkach, w których matki miały
podjąć czerwienie wzrasta na 2 doby przed podjęciem czerwienia w stosunku do
okresu poprzedzającego 2-, 3-krotnie.
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W literaturze opisano ponad 70 sposobów poddawania matek pszczelich. Żadna z metod nie daje 100% gwarancji, że poddawana matka zostanie przyjęta. Warto
przeanalizować czynniki wpływające na efektywność przyjmowania młodych matek.
Czynniki wpływające na przyjęcie lub nie przyjęcie młodej matki:
▶▶ pożytek;
▶▶ rabunki;
▶▶ stan rodziny;
▶▶ zgodność rasowa;
▶▶ jakość matek;
▶▶ rozdrażnienie rodziny;
▶▶ warunki agrometeorologiczne;
▶▶ pora sezonu;
▶▶ obecność trutówek;
▶▶ obecność czerwiu otwartego.
Pożytek. Generalnie obfity pożytek sprzyja przyjęciom matek. Obfity pożytek sprawia, że zajęte są jego zbiorem zarówno starsze pszczoły zbieraczki, jak i młodsze
pszczoły ulowe. W czasie bardzo obfitego pożytku matki można poddawać wprost
na plaster.
Rabunki. Rozdrażnienie rodziny rabunkami może powodować ogromne straty przy
poddawaniu matek. W takich okresach należy unikać wymiany matek.
Stan rodziny. Rodziny z dużym udziałem pszczół młodych znacznie chętniej przyjmują matki, niż rodziny z dużym udziałem pszczół starych. Świetnie przyjmują je
odkłady robione z plastrów z czerwiu krytego. Najchętniej przyjmują matki rodziny w stanie tzw. kompletnej bezmatecznosci, tzn. takie, które nie mają już czerwiu
otwartego.
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Zgodność rasowa. Niekiedy duże straty matek może spowodować mała zgodność
rasowa. Z reguły pszczoły przy małej zgodności rasowej intensywnie kitują klateczki,
w których poddawana jest młoda matka. Oceniane jest to jako objaw niekorzystny. Niektóre rasy i linie pszczół przyjmowane są bardzo trudno. Takim przykładem
może być linia „Dobra” z rasy kraińskiej.
Jakość matek. Znacznie chętniej przyjmowane są matki czerwiące od matek nieunasienionych. Najgorzej przyjmowane są matki inseminowane bez sprawdzonego czerwienia. Ich kondycja ma duże znaczenie. Matki wyczerpane transportem są gorzej
przyjmowane przez pszczoły.
Rozdrażnienie rodziny. Rozdrażnione pszczoły gorzej przyjmują matki. Pszczelarz
bardzo często nieumiejętną pracą może rozdrażnić pszczoły. Negatywnie na ich behawior wpływa gniecenie pszczół w czasie przeglądu.
Warunki agrometeorologiczne. Warunki agrometeorologiczne mogą mieć wpływ
na przyjęcia matek. Czynniki burzowe szczególnie niska prężność pary wodnej przed
burzą może spowodować rozdrażnienie wszystkich organizmów, nie wyłączając
z tego pszczół.
Pora sezonu. Wczesną wiosną pszczoły bardzo chętnie przyjmują młode matki.
W maju stanowią one 90%. Wraz z upływem sezonu przyjęcia matek spadają. Jednak
w drugiej połowie września i październiku przyjęcia matek znów są bardzo wysokie.
Trutówki. Bardzo negatywnie wpływają na przyjmowanie matek. Najlepiej takie rodziny likwidować. Rodziny z trutówkami przyjmują matki poddawane w mateczniku
na wygryzieniu. Opisana w literaturze metoda poddawania matek rodzinom z trutówkami poprzez wysypywanie pszczół z takich rodzin 150 m od pasieki jest pracochłonna i mało skuteczna.
Obecność czerwiu otwartego. Obecność czerwiu otwartego negatywnie wpływa na
przyjęcie młodej matki. Z tych względów godne polecenia jest poddanie matki najpierw do odkładu złożonego z plastrów z czerwiem krytym.
METODY PODDAWANIA MATEK
Omówimy jedynie kilka sprawdzonych metod:
1. Poddawanie matki w klateczce.
2. Poddawanie matki w mateczniku.
3. Poddawanie matki w izolatorze.
4. Poddawanie matki pod kołpak.
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5. Poddawanie matki przez wylot.
6. Poddawanie matki metodą Andrzeja Zawilskiego.
7. Poddawanie matki wraz z rodzinką weselną.
8. Poddawanie matek bez wyszukiwania matki metodą Henryka Skowrona.
Poddawanie matki w klateczce. Jest to najpopularniejsza metoda stosowana wśród
pszczelarzy. Starą matkę usuwamy. W klateczce transportowej lub klateczce Zandera poddajemy młodą matkę. Klateczkę umieszczamy w środku rodni. Na klateczkę można wyciąć otwór w plastrze. Bardzo często umieszczamy ją pomiędzy plaster
a beleczkę boczną lub dolną. Niektóry rozsuwają plastry i w luce między plastrami
poddają matkę wiszącą na beleczce na druciku. Jeżeli jest słaby pożytek rodzinę podkarmiamy. Po 2-3 dniach przeglądamy ją. Zrywamy ewentualne mateczniki ratunkowe. Jeżeli pszczoły akceptują matkę, co poznajemy po tym, że tłumnie siedzą na
klateczce i kontaktują się z nią czułkami, wówczas matkę wypuszczamy pod ciasto
poprzez wyjęcie zatyczki lub zstąpienie korka w klateczce Zandera ciastem miodowo-cukrowym. Niektórzy zaklejają porcję ciasta kawałkiem podziurkowanej węzy.
W dobrych warunkach poużytkowych dzięki tej metodzie można uzyskać przyjęcia
sięgające 90%.
Poddawanie matki w mateczniku. Poddajemy osieroconej rodzinie mateczniki na
1-2 doby przed ich wygryzieniem. Matecznik umieszczamy na plastrze z czerwiem
w centrum gniazda. Przed poddaniem matecznik sprawdzamy. Badamy go czy nie
jest zamarły. Niektórzy pszczelarze oglądają matecznik pod żarówką. Autor poleca
delikatne potrząśniecie nim i „zakolebanie go”. Jeżeli wewnątrz matecznika „kolebie
się” poczwarka to znaczy, że jest on żywy. W przypadku, kiedy matecznik był inkubowany w rodzinie objawem, że jest w nim żywa poczwarka jest „obranie” końcówki
matecznika przez pszczoły z wosku. Przyjęcia mateczników są niemal 100%. Matki
przyjmują w nich nawet pszczoły z trutówkami. Jedynym mankamentem tej metody
jest to, że matkę należy przy pierwszej okazji oznakować.
Poddawanie matki w izolatorze. Po osieroceniu rodziny należy odnaleźć plaster
z czerwiem krytym i wygryzającym się. W tym celu plaster omiatamy dokładnie
z pszczół. Umieszczamy go w izolatorze z siatką o oczkach 2-3 mm. Matkę umieszczamy w izolatorze. Młode wygryzające się pszczoły tworzą świtę czerwiącej matce.
Po tygodniu matkę można uwolnić z izolatora. Tą metodą poddajemy matki wyjątkowo cenne.
Poddawanie matki pod kołpak z siatki. Kołpakiem o powierzchni około 1 dm2
przykrywamy plaster z czerwiem wygryzającym się. Pod nim umieszczamy matkę
pszczelą. Postępujemy identycznie jak w przypadku matek w izolatorze. Po kilku
dniach matkę uwalniamy.
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Poddawanie matki przez wylot. Metodą tą poddawała matki Wanda Ostrowska.
Rodzinę osieracamy. Po 5-6 godzinach, najlepiej w godzinach wieczornych, poddajemy matki przez wylot. PW tym momencie pszczoły są silnie wzburzone i mrowią się
w okolicach wylotu. Puszczamy w wylot kłąb dymu. Puszczamy przegłodzoną przez
1 godzinę matkę pszczelą. Dajemy jeszcze jeden kłąb dymu. Metodę tę stosujemy
w sytuacji, kiedy trwa dobry wziątek. Autor poddawał tą metodą matki w pasiece
Ryszarda Olejniczaka i miał wynik około 90% przyjęć.
Poddawanie matki metodą Andrzeja Zawilskiego. Jest to metoda poddawania matek przy stanie tzw. „kompletnej bezmateczności”. Rodzinę osieracamy. Przez 9 dni
podkarmiamy ją i pozwalamy założyć dowolną ilość mateczników ratunkowych. Po
9 dniach rodzina osiąga stan tzw. „kompletnej bezmateczności”. Zasklepieniu ulegają ostatnie komórki czerwiu pszczelego. Przeglądamy rodzinę. Zrywamy wszystkie
mateczniki. Matkę poddajemy od razu pod ciasto. Dzięki zastosowaniu tej metody
przyjęcia matek sięgają prawie 100%.
Poddawanie matki wraz z rodzinką weselną. Tą metodą poddawane są między innymi matki w Sądeckim Bartniku. Rodzinę w dzień osieracamy. Po kilku godzinach
na gniazdo dajemy papierowy ręcznik i stawiamy ul Mini-Plus bez dennicy. Rodzinę
podkarmiamy. Matka poddawana jest do rodziny wraz z rodzinką weselną. Tą metodą poddano 350 matek w 2006 r. Pszczoły przyjęły 345 matek.
Poddawanie matek bez wyszukiwania starej matki metodą Henryka Skowrona.
Na rodzinę w ulu wielokorpusowym dajemy najwyższą kondygnację. Od pozostałego
gniazda oddzielamy ją kratą ogrodową i tworzymy w najwyższej kondygnacji okresowy odkład. Wylot najwyższej kondygnacji kierujemy w kierunku przeciwnym niż
wylot rodziny zasadniczej. Poddajemy do niego matkę. Po unasiennieniu się matki
rodziny łączymy bez wyszukiwania matki starej. Pszczoły zazwyczaj wybierają matkę
młodszą.
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apis.polonia@wp.pl, cezarykruk2@wp.pl
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Wychów matek to osobny dział z zakresu pielęgnacji rodzin pszczelich. W podręcznikach pszczelarskich omawiany jest jako działalność specjalistyczna. Do wychowu matek używamy specjalistycznego sprzętu.
Sprzęt do wychowu matek to:
▶▶ ramka hodowlana;
▶▶ bloki styropianowe;
▶▶ klateczki do izolacji matek;
▶▶ klateczki do transportu matek;
▶▶ cieplarki do inkubacji mateczników;
▶▶ uliki weselne;
▶▶ uliki odkładowe.
Ramka hodowlana. Jest to zazwyczaj ramka gniazdowa podzielona w poprzek kilkoma beleczkami. Ramkę dadanowską dzielimy zazwyczaj 4 beleczkami poziomymi,
natomiast wielkopolską 3 beleczkami poziomymi. Niektóre ramki hodowlane mają
wymienne beleczki na korki i miseczki. Takie ramki stosowane są w Sądeckim Bartniku.
Bloki styropianowe. Bloki styropianowe służą do wstępnej izolacji mateczników.
Powstaje on z bloku styropianowego o grubości 5 cm. W bloku nawiercone są wiertłem otwory o średnicy 13 mm i głębokości 4 cm. W nich umieszcza się mateczniki
w 9. dniu rozwoju i przetrzymuje w cieplarce przez 6 dni. Po tym okresie mateczniki
przenosi się do klateczek zaopatrzonych w ciasto lub porcję miodu w miseczce woskowej.
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Klateczki do izolacji matek. Najpopularniejszą klateczką do izolacji matek jest klateczka Zandera. Posiada ona nawiercony otwór do zaopatrzenia wygryzionej matki
w porcję miodu. Niektórzy wklejają do niej miseczkę woskową i zakrapiają do miodem. Do izolacji mateczników stosuje się także inne klateczki, np. klateczkę Babika
czy Mullera. W Sądeckim Bartniku do izolacji matek stosuje się klateczki transportowe typu krakowskiego. Najlepszym pokarmem dla młodej matki jest płynny miód.
Znacznie gorszym pokarmem jest ciasto miodowo-cukrowe. Młoda matka pszczela
wydziela mało śliny, i z tego powodu pobieranie pokarmu w formie ciasta jest dla niej
sporym wysiłkiem.
Klateczki do transportu matek. Jest na rynku kilka typów klateczek. Najpopularniejsze z nich to klateczki Folchron, Babika, Łysonia oraz klateczki typu krakowskiego. Przy przetrzymywaniu matek przeznaczonych do inseminacji w Q-bankach najlepiej sprawdzają się klateczki firmy Folchron. Posiadają one grube ścianki i otwory
zwężające się do środka. Dzięki temu pszczoły nie uszkadzają przylg i nóg matkom.
Jeżeli chodzi o transport i poddawanie matek wszystkie wymienione typy klateczek
są porównywalne.

Uliki weselne

Sprzęt do wychowu matek − Cezary Kruk

71

Cieplarki do inkubacji mateczników. Na ryku jest kilka cieplarek do inkubacji mateczników. Najpopularniejsze są cieplarki wodno-elektryczne z płaszczem wodnym.
Dobra cieplarka powinna zapewnić utrzymanie stabilnej temperatury 34-35oC i wilgotność względną powietrza 80%. W Sądeckim Bartniku wykorzystywana jest cieplarka mogąca jednorazowo pomieścić kilka tysięcy mateczników. Wielu pszczelarzy
bazuje na cieplarkach własnej konstrukcji.
Uliki weselne. Jest wiele typów ulików weselnych. W przeszłości wykorzystywane
były uliki weselne 1-ramkowe. W przeszłości najpopularniejszy był ulik Zandera.
Uliki 1-ramkowe miały sens wówczas, kiedy wywożone były na trutowisko. Ulik
1-ramkowy umożliwiał kontrolę rodzinek i sprawdzenie czy rodzinki są nasiedlone
pszczołami po odsianiu trutni. Innym typem są uliki: Kalinowskiego, Szymankiewicza i Waryna. W latach 80. XX w. popularny w Polsce stał się ulik trapezoidalny
wzorowany na uliku z Kirschain. Obecnie bardzo popularny staje się ulik Mini-Plus.
Jest to jedyny ulik weselny, w którym można przezimować matki zapasowe.
Obecnie każda licząca się firma pszczelarska produkująca sprzęt pszczelarski produkuje różne uliki weselne (Łysoń, Babik, Sułkowski, Ratajczak). Sprzęt z tych firm
jest pod względem jakości i funkcjonalności porównywalny.

Uliki odkładowe
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Uliki odkładowe. Wielu pszczelarzy przy naturalnym unasiennianiu matek bazuje
na małych ulikach odkładowych na ramkę gniazdową. Uliki te mieszczą od 3 do 6
ramek gniazdowych. Szczególną ich zaletą jest prostota przy tworzeniu w nich rodzinek i ich likwidacji. Z ulików tych nie uciekają rodzinki. Można wykorzystać je
do tworzenia okresowych rodzin pomocniczych, a także zimować w nich rodziny
pszczele. Wszystkie liczące się pszczelarskie firmy w Polsce produkują uliki odkładowe (Łysoń, Babik, Sułkowski, Ratajczak, Tumidajewicz). Ulik weselny można wykonać bardzo tanio samemu. Ulik wykonany ze styroduru lub płyty OSB kosztuje
pszczelarza, jeżeli nie policzy się własnej pracy około 20 zł. Oczywiście ul wykonany
przez renomowaną firmę będzie dużo droższy.
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Warroza od lat stanowi jeden z głównych problemów pszczelarstwa. Do walki
z warrozą wykorzystuje się masowo różnego rodzaju leki warrozobójcze. Niestety ich
zastosowanie przyczynia się do skażenia gniazda pszczelego i pszczelich produktów.
Aby uniknąć skażenia najlepszym wyjściem byłoby wyhodowanie pszczół opornych
na warrozę.
Przez długi okres czasu uważano, że roztocz pasożytujący na pszczole wschodniej
(Apis cerana) i pszczole miodnej (Apis mellifera) wywołuje ten sam gatunek Varroa
jacobsoni. Obecnie badacze doszli do wniosku, że inwazję na pszczole miodnej wywołuje roztocz Varroa destructor, a na pszczole wschodniej Varroa jacobsoni. Między
obydwoma gatunkami istniej duża bariera genetyczna i przyjmuje się, że obydwa gatunki nie krzyżują się ze sobą.
Z pośród 100 roztoczy jakie mogą występować w rodzinie pszczelej, Varroa destructor uchodzi za jednego z najgroźniejszy pasożytów. Następstwem jego pasożytowania jest obniżenie ilości hemolimfy, zmniejszenie ilości białek w hemolimfie
i zaburzenie syntezy białek odpornościowych w ciele tłuszczowym (Gliński i Jarosz
1984), Chmielewski i inni (2007). W efekcie pasożytowania na pszczołach tych roztoczy wygryzają się pszczoły upośledzone i ze szczątkowymi skrzydłami. Brak leczenia warrozy prowadzi w ciągu 2-3 lat do zagłady rodziny pszczelej.
Aby wyhodować pszczołę odporną na warrozę warto byłoby prowadzić selekcję
wzmacniającą jeden z poznanych mechanizmów odpornościowych. Istnieje kilka
mechanizmów ograniczających przyrost populacji warrozy. Jednym z nich jest zdolność do samooczyszczania (grooming behaviour), wzajemne oczyszczanie się robotnic z pasożytów, oczyszczanie czerwiu z pasożytów, różnice w atrakcyjności czerwiu
dla pasożytów (czerw pszczeli i czerw trutowy), zaburzenia w płodności samic pasożytów. Jednym z najważniejszych mechanizmów ograniczających przyrost populacji
tych roztoczy jest długość trwania okresu czerwiu zasklepionego (Chmielewski i in.
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2007). Istotne znaczenie może mieć też długość trwania okresu przerwy w czerwieniu matek i wychowu czerwiu pszczelego w okresie zimowli.
Aby omówić możliwość selekcji pszczół w kierunku oporności na warrozę warto
przyjrzeć się jak wygląda selekcja w warunkach naturalnych. Selekcja naturalna jest
najdoskonalsza. Populacja naturalna jest z reguły dosyć odporna na choroby i pasożyty. Populacje zwierząt udomowionych są wrażliwe na choroby i znacznie bardziej
genetycznie wydelikacone od osobników dziko żyjących. W przyrodzie zazwyczaj
istnieje równowaga pomiędzy drapieżcą a ofiarą i pomiędzy pasożytem a żywicielem.
Taka równowaga istnieje pomiędzy pszczołą Apis cerana i pasożytem Varroa jacobsoni.
Pszczoły wschodnie (Apis cerana) oczyszczają się z pasożytów w ciągu kilku sekund. Pszczoły oczyszczają się również wzajemnie. Oczyszczają one także czerw
w ciągu od kilku sekund do kilku minuty. U pszczoły miodnej proces oczyszczania
czerwiu z pasożytów jest mniej efektywny. Samice warrozy u Apis cerana nie namnażają się na czerwiu pszczelim, a jedynie na trutowym. Pomimo tego, że czerw
pszczeli porażany jest w 10%, warroza wydaje płodne potomstwo jedynie na czerwiu
trutowym.
Z pszczół miodnych odporność na warrozę wykazuje pszczoła kapsztadzka (Apis
mellifera capensis), żyjąca w południowej Afryce. Pszczoły tej rasy są w stanie żyć bez
leczenia. Okazuje się, że mają one bardzo krótki okres czerwiu zasklepionego, wynoszący 9,6 doby. Czerw pszczół ras europejskich rozwija się w ciągu 21 dni, z czego
12 dni to okres rozwoju czerwiu w stanie zasklepionym. W efekcie warroza, która
jest w stanie bardzo dobrze namnażać się na czerwiu pszczelim nie ma szansy na
zamknięcie cyklu rozwojowego na czerwiu pszczoły kapsztadzkiej.
Ciekawe obserwacje prowadzono w rodzinach z mieszanym składem robotnic
Apis mellifera i Apis cerana. W rodzinach Apis mellifera, którym poddano czerw Apis
cerana, i które miały mieszany skład, robotnice pszczoły wschodniej bardzo efektywnie czyściły czerw Apis melifera z roztoczy. Istnieje nadzieja, że być może pszczoła
miodna „nauczy się” tego zachowania.
Badacze dosyć wcześnie, bo już w latach 90. XX w. zwrócili uwagę na pszczoły
z Ameryki Południowej. Żyją tam pszczoły miodne ras europejskich i afrykanizowanych. Pomimo braku leczenia radzą sobie one z warrozą. W badaniach stwierdzono
oporność pszczół z Urugwaju oraz Brazylii. Próbowano hodowli tych pszczół w Europie. Stwierdzono jednak, że w europejskich warunkach mają one mniejszą oporność
niż w Ameryce. W Europie 20% Varroa destructor nie daje płodnego potomstwa,
podczas gdy w Urugwaju nie daje płodnego potomstwa 60-90% samic. Okazuje się,
że Amerykę Południową opanowała warroza typu japońskiego, podczas gdy Europę
znacznie bardziej ekspansywna typu koreańskiego.
Ciekawym zjawiskiem jest znacznie większa podatność na warrozę czerwiu trutowego niż pszczelego. Na czerwiu trutowym namnaża się 95% warrozy, a na pszczelim
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73% roztoczy. Zjawisko to reguluje prawdopodobnie hormon juwenilny. Sztuczne
dodanie tego hormonu do czerwiu pszczelego sprawiło, że każda samica dawała 1,4
potomstwa, podczas gdy w grupie kontrolnej zaledwie 0,5.
Obserwowano pszczoły w południowym Wietnamie. Średnie porażenie ich wynosiło 5%, mimo, że były porażone od 20 lat i nie stosowano tam żadnych środków
chemicznych (Woyke 1987). Średnie porażenie rodzin pszczelich pasożytem było pomimo to stabilne.
Rodziny pszczele różnią się znacznie poziomem ilości pasożytów na 100 pszczołach. Częściowo wynika to z różnej podatności na pasożyta. Określona genetyczna
odziedziczalność oporności pszczół na warrozę wynosi 0,25-0,36. Ta niezbyt wysoka
odziedziczalność daje jednak nadzieję na wyhodowanie pszczół odpornych na tego
pasożyta.
O sukcesie reprodukcyjnym Varroa destructor decyduje długość trwania okresu
czerwiu zasklepionego. Literatura przyjmuje, że czerw pszczeli rozwija się 21 dni.
Okres trwania czerwiu otwartego to 9 dni. Okres trwania czerwiu zasklepionego to
12 dni, czyli 288 godzin. Przyjmuje się, że gdyby skrócić okres czerwiu zasklepionego
o 2 doby, to warroza nie dawałaby na nim płodnego potomstwa.
Podbudowę teoretyczną jak wyhodować pszczoły oporne na warrozę dał Jerzy
Woyke (1988). Badacz ten na zaproponował selekcję pszczół charakteryzujących się
najmniejszym przyrostem w rodzinie populacji Varroa destructor i przeznaczanie do
dalszego rozrodu rodzin najbardziej opornych. Wykład Jerzego Woyke wygłoszony
na konferencji pszczelarskiej w 1988 r. był przetłumaczony następnie na wiele języków na świecie.
Prekursorem w próbach wyhodowania pszczół opornych na warrozę był w Polsce
Jerzy Bobrzecki z Olsztyna. W latach 1987-1989 w pasiece doświadczalnej w Wielkim
Lesie (Puszcza Piska) prowadził obserwację na dwóch grupach rodzin pszczelich:
grupie kontrolnej (K) leczonej standardowo preparatami warrozobójczymi i grupie
testowej (T) nieleczonej. Porównano rodziny 4 ras pszczół: kaukaskiej, kraińskiej,
środkowoeuropejskiej i pszczoły leśnej (augustowskiej). Zaobserwowano różnice
w oporności poszczególnych ras pszczół. Największą oporność wykazywały stosunkowo prymitywne pszczoły rasy augustowskiej. Rodziny tej rasy żyły w dobrej kondycji przez 3 sezony bez leczenia.
W Niemczech, w Instytucie Pszczelnictwa w Oberusel eksperymentalnie próbowano wyhodować pszczołę oporną na warrozę. Materiałem hodowlanym były mieszańce pszczoły kraińskiej i pszczoły kapsztadzkiej (Apis mel car x Apis mel capensis).
Mieszańce były krzyżowane wypierająco trutniami kraińskimi przez kilka pokoleń.
Następnie selekcjonowano je w kierunku skrócenia okresu czerwiu zasklepionego.
Identyczne badania prowadzono w Polsce w Olsztynie w latach 90. XX w. Była to
praca doktorska Macieja Siudy. W efekcie zabiegów hodowlanych udało się skrócić
okres czerwiu zasklepionego o kilkanaście godzin. Po 5 pokoleniach pszczoły nie
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różniły się pod względem walorów użytkowych od klasycznej krainki. Mieszańce
obydwu ras pszczół dawały czerw o pośrednim okresie trwania czerwiu zasklepionego.
Badania w kierunku skrócenia okresu czerwiu zasklepionego prowadziła w Puławach Zofia Konopacka. Selekcja obejmowała pszczoły kraińskie. Bazowano na
pszczołach przekazanych instytutowi przez pszczelarza z Pomorza o nazwisku Grunt.
Niestety wieloletnia praca hodowlana w tym wypadku zakończyła się niepowodzeniem.
Ciekawe obserwacje na temat oporności pszczół na warrozę prowadził Jerzy Smoter z Tymbarku. Obserwacją objął pasiekę bazującą na linii „Dobra”. Prowadził on
regularną ocenę stopnia inwazji warrozy na podstawie naturalnego osypu na wkładkach higienicznych. Osypane samice Varroa obserwował następnie pod mikroskopem. Zauważył, że wiele z martwych roztoczy miało uszkodzone odnóża. Jerzy Smoter uważa, że jego pszczoły atakują Varroa i uszkadzają.
Obserwacje na temat behawioru pszczół i czyszczenia się z warrozy prowadziła
w ramach swojej pracy doktorskiej Beata Bąk w Katedrze Pszczelnictwa w Olsztynie.
Badanie obejmowało wiele linii i ras pszczół. Autorka w wyniku badań ustaliła, że
pszczoły leśne z populacji augustowskiej oraz krainki z linii „Dobra” najintensywniej
czyściły się z pasożytów. Pszczoły tych linii wykazywały też najmniejsze porażenie
pasożytami warrozy. Badanie stopnia porażenia warrozą dokonywano metodą „flotacyjną”. Metoda ta polega na pobraniu próbki 300 pszczół, zamrożeniu ich, a następnie wypłukaniu ich zimną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i przecedzeniu
przez podwójne sito do miodu. Na sicie górnym (rzadszym) zostają pszczoły, a na
sicie dolnym (gęstszym) zostają osobniki Varroa.
Badacze niemieccy zaobserwowali, że niektóre z linii krainki posiadają zdolność
do częściowego oczyszczania się z osobników Varroa. Daje to nadzieję na ograniczanie przyrostu pasożytów na tej drodze.
W ostatnich latach badacze i pszczelarze zwrócili uwagę na pszczołę primorską
żyjącą w rejonie Władywostoku. Od dawna żyje ona wraz z Varroa i bez leczenia jest
w stanie funkcjonować. Cechuje się częściową odpornością na tego roztocza. Dyskusyjne są jej walory użytkowe. Zdaniem dr. Benedykta Polaczka pszczoła ta jest bardzo
agresywna, co dyskwalifikowałoby ją w nowoczesnej gospodarce pasiecznej. Natomiast zdaniem znanego hodowcy Leszka Stępnia jest ona łagodna i spokojnie można
polecać ją do hodowli w polskich pasiekach. Nieznany jest mechanizm odporności
tej pszczoły na warrozę. Niektórzy badacze jak dr hab. Krzysztof Olszewski przypuszczają, że mechanizm odporności u tej rasy polega na bardzo długim okresie trwania
w rodzinie pauzy zimowej w wychowie czerwiu.
W Niemczech od 2000 r. rozpoczęto masową selekcję pszczół na oporność na
warrozę. Oparto ją na wielu liniach pszczół rasy kraińskiej. Pszczoły selekcjonowane
znane są pod nazwą pszczół AGT, co po rozwinięciu oznacza Arbeitsgemeinschaft
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Toleranzzucht. Zespół hodowlany liczy 150 hodowców, a populacja selekcjonowana
około 2000 rodzin pszczelich. Naukowego wsparcia udziela pszczelarzom Instytut
Pszczelnictwa w Hohen Neuendorf.
Głównym kierunkiem selekcji jest selekcja w kierunku oporności na warrozę.
Pszczoły są regularnie monitorowane na podstawie naturalnego osypu na wkładkach
higienicznych i badane na intensywność inwazji warrozy na bazie opisanej wcześniej
metody flotacyjnej.
Oprócz selekcji na warrozę pszczoły AGT selekcjonowane są również na:
▶▶ wydajność miodową;
▶▶ łagodność;
▶▶ trzymanie się plastrów;
▶▶ nierojność;
▶▶ odporność na grzybicę wapienną.
Naukowe wsparcie Instytutu polega na:
▶▶ pomocy w przeprowadzaniu oceny matek;
▶▶ kontroli materiału hodowlanego;
▶▶ wsparciu w upowszechnianiu materiału hodowlanego;
▶▶ współpracy ze związkami i stowarzyszeniami pszczelarskimi.
Pasieka uczestnicząca w programie AGT powinna spełnić pewne wymogi:
▶▶ powinna liczyć minimum 12 pni;
▶▶ posiadać co najmniej 3 różne grupy siostrzane;
▶▶ rodziny wiosną powinny być silne obsiadać co najmniej 1 korpus.
Ocena materiału AGT odbywa się na dużym obszarze. Aktualnie pszczoły AGT są
eksportowane między innymi do Polski.
W USA selekcjonuje się także pszczoły linii o nazwie VSH (Varroa Sensitive Hygiene). Pszczoły VSH w wieku 15-18 dni czyszczą intensywnie gniazdo pszczele.
Odsklepiane są porażone larwy. Zapach odsklepianych poczwarek stymuluje kolejne pszczoły do dalszego działania. Czerw zainfekowany jest zjadany lub wyrzucany.
Pszczoły VSH redukują płodność roztoczy Varroa. W rodzinach VSH tylko 30% roztoczy jest zdolna do rozpłodu.
Podane przykłady dają pszczelarzom nadzieję na wychowanie pszczół opornych
na warrozę i znaczne zredukowanie lub nawet wyeliminowanie leków, które skażają
produkty pszczele.
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W przeszłości problem grzybicy traktowany był w pasiece jako zjawisko marginalne. Chorobę leczono jedynie poprzez zastosowanie najprostszych zabiegów pielęgnacyjnych. Często wystarczało wyłącznie ścieśnienie gniazd osłabionych rodzin, dobre
ocieplenie oraz podkarmienie ich ciepłym syropem. Niekiedy pszczelarz uzyskiwał
efekt wyleczenia przez zwykłe przestawienie rodziny chorej z miejsca zacienionego
w miejsce dobrze nasłonecznione.
Grzybica wapienna stała się w polskich pasiekach poważnym problemem w latach
90. XX w. Szczególnie ostry przebieg tej choroby obserwowany był w południowej
Polsce. Problem grzybicy łączono z nadmiernym stosowaniem w profilaktyce fumagiliny, leku przeciw chorobie zarodnikowcowej. Prawdopodobnie, główną przyczyną
problemu była zwiększona zjadliwość grzyba wobec czerwiu pszczelego i osłabienie
systemu immunologicznego pszczół. Nie wyklucza się jednak, że przyczyną mogło
być także podłoże rasowe chorych rodzin i wydelikacenie populacji pogłowia pszczół.
Jedną z dróg walki z chorobą może być selekcja pszczół
odpornych na grzybicę. Jedną
zaś z metod oceny może być
test na zachowanie higieniczne
pszczół. Test polega na poddaniu do obserwowanych rodzin
martwego lub uszkodzonego
czerwiu. Rodziny, które usuwają większość czerwiu w ciągu
24 godzin ocenić można jako
higieniczne, a te które tego nie
robią jako niehigieniczne.
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W Puławach, w Oddziale Pszczelnictwa ISK w latach 1998 i 2002 przeprowadzono kontrolę stanu zdrowotnego oraz test na zachowanie higieniczne pszczół w pasiekach hodowlanych, w których prowadzono hodowlę 3 linii pszczół.
W 1998 r. obserwacje prowadzono na 32 rodzinach rasy kaukaskiej linii „Puławska”, zaś w 2002 r. obserwacjami objęto 30 rodzin rasy kraińskiej linii „Marynka”
i 5 rodzin kraińskich linii „GR1”.
W przypadku linii „GR1” wytypowanymi rodzinami pszczelimi były rodziny, które hodowca zakwalifikował do kategorii rodzin zarodowych, czyli tych, które przeznaczono do dalszej reprodukcji i odchowu od nich matek hodowlanych do grupy
selekcyjnej i matek użytkowych oraz matek hodowlanych przeznaczonych na sprzedaż.
Linia „Puławska” i „Marynka” nie były selekcjonowane w kierunku odporności
na grzybicę wapienną, zaś linię „GR1” selekcjonowano w kierunku takiej odporności. Linia „GR1” reklamowana była jako linia odporna na grzybicę i odznaczająca się
wybitnym instynktem higienicznym.
Stan zdrowotny oceniano na podstawie klinicznych objawów choroby w trakcie
sezonu. Przeglądy rodzin dokonywano do wiosny do lata średnio raz na 2 tygodnie.
W rodzinach, w których zaobserwowano objawy grzybicy wapiennej kwalifikowano jako chore. Na podstawie ilości mumii znajdujących się na plastrach, dennicy
oraz na ziemi przed ulem rodziny określano jako porażone słabo, średnio lub silnie.
W przypadku, kiedy stwierdzano pojedyncze mumie − stopień porażenia określano
jako słaby, jeżeli mumii było kilkadziesiąt − jako średni, a w przypadku kilkuset mumii − jako silny.
Test higieniczny polegał na ocenie tempa usuwania z gniazda uszkodzonego czerwiu pszczelego. Czerw w stadium poczwarki uszkadzano poprzez przekłucie igłą.
W rodzinie uszkadzano w ten sposób po 100 komórek czerwiu. Kontrolę rodzin
przeprowadzano po 24 i 72 godzinach, licząc oczyszczone komórki po usuniętych
poczwarkach. Test higieniczny w 1998 r. powtórzono w czerwcu, lipcu i sierpniu,
natomiast w 2002 r. w maju i czerwcu.
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Tabela 1
Stan zdrowotny rodzin pszczelich trzech linii hodowlanych w 1998 i 2002 r.
Liczba
rodzin
(szt)

Rodziny
zdrowe
(%)

Porażenie
słabe
(%)

Porażenie
średnie
(%)

Porażenie
silne
(%)

Cau Puławska

32

75,0

12,5

9,4

3,1

Car Marynka

30

93,3

6,7

0,0

0,0

Car GR1

5

0,0

20,0

0,0

80,0

Linia
hodowlana

Tabela 2
Wyniki testu higienicznego trzech linii hodowlanych w 1998 i 2002 r.
Liczba rodzin
pszczelich
(szt)

Liczba
uszkodzonych
poczwarek
(szt)

Oczyszczone
komórki
po 24 godz.
(%)

Oczyszczone
komórki
po 72 godz.
(%)

Cau Puławska

32

100

95,6

99,2

Car Marynka

30

100

98,8

99,8

Car GR1

5

100

26,5

77,4

Linia
hodowlana

Na podstawie wyników i dokonanych obserwacji linię „Marynka” ocenić można
jako linię odporną na grzybicę wapienną o wybitnym instynkcie zachowania higienicznego. Pszczoły kaukaskie linii „Puławska” są populacją średnio wrażliwą na grzybicę wapienną, ale charakteryzują się dobrym instynktem higienicznym.
Linia „GR1” okazała się bardzo wrażliwa na grzybicę wapienną. We wszystkich
rodzinach (100%) stwierdzono objawy choroby, w tym w większości rodzin (80%)
zaobserwowano silne porażenie czerwiu. Linia „GR1” charakteryzuje się bardzo słabym zmysłem zachowania higienicznego. Po 24 godzinach rodziny usuwały zaledwie
26,5% uszkodzonego czerwiu, a po 72 godzinach 77,4%.
Wyniki testu są tym bardziej zaskakujące, gdyż linie, które w ocenie wypadły dobrze i bardzo dobrze pod względem zdrowotności i zachowania higienicznego nigdy nie były selekcjonowane w tym kierunku, podczas gdy linia „GR1” od kilku lat
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selekcjonowana była w kierunku wzmocnienia zachowania higienicznego pszczół
i reklamowana jest jako linia rzekomo odporna na grzybicę wapienną.
Przedstawione wyniki badań były badaniami własnymi autora. Nie były to badania statutowe Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach.
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W latach 2006- 2015 w pasiece zajmującej się produkcją matek pszczelich na skalę
masową testowano wartość ulików weselnych typu Mini-Plus. Uliki te są od kilku lat
nowością na polskim rynku.
Tabela 1
Przybliżona liczba wykorzystywanych rodzinek weselnych w sezonie pszczelarskim
w latach 2006-2015
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)
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

Zimowla

Oceniano wartość tego ulika weselnego zarówno w okresie sezonu letniego, jak
i w okresie zimy. Uliki oceniano pod kątem ich praktycznego wykorzystania zarówno przy produkcji matek unasiennianych naturalnie, jak i unasiennianych sztucznie
ze sprawdzonym czerwienie. Sprawdzono także możliwość przechowywania w nich
matek zapasowych w okresie zimowli. Oceniano też wiele praktycznych aspektów
związanych z ich wykorzystaniem, m.in.: ekonomia, ergonomia, efektywność, komfort pracy itp.
Uliki weselne typu Mini-Plus, produkowane są przez firmę ŁYSOŃ. W całości
zbudowane są ze styropianu. Składają się one z miniaturowych korpusów o wewnętrznym świetle w przekroju poprzecznym 23 x 23 cm. Korpus zawiera 6 miniramek
o wymiarach zewnętrznych 21,5 x 16,5 cm. Jest to ¼ ramki dadanowskiej. Wewnętrzne światło 1 miniramki to powierzchnia użytkowa 2,8 dm2. Komplet ulika Mini-Plus
to dennica, korpus, podkarmiaczka górna i daszek.
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Zimowla matek zapasowych. W ciągu 9 zimowli testowano możliwość wykorzystania tych ulików do przezimowania matek zapasowych. Jednym z problemów
w pasiece wczesną wiosną, jest często stwierdzany brak matek w rodzinach produkcyjnych. Na przedwiośniu, kiedy praktycznie nie ma możliwości zorganizowania wczesnego wychowu matek oraz ich unasienniania, rodziny takie skazane są na
zagładę. W praktyce wczesną wiosną rodziny bezmateczne są likwidowane poprzez
ich dołączanie do rodzin pełnowartościowych. W starszej literaturze pszczelarskiej
zalecało się zimowanie obok rodzin zasadniczych odkładów z matkami zapasowymi
w ilości 10% stanu zazimowanej pasieki. Jest to kosztowna metoda. 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-Plusach.
Poza jedną mało udaną zimowlą 2008/2009, kiedy zginęło aż 50% zazimowanych
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% zazimowanych rodzinek z matkami zapasowymi. Rekordowo dobry wynik uzyskano
w sezonie 2009/2010, gdzie przezimowało 93,9% matek.
Nasiedlenie ulików Mini-Plus po raz pierwszy. Jedynie w sezonie 2006, kiedy po
raz pierwszy zastosowano w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”, uliki Mini-Plus wymagały klasycznego nasiedlenia pszczołą. Zasiedlano je w maju ilością 0,5
l pszczół. Rodzinki po nasiedleniu trafiały na 2 doby do piwnicy, po czym wystawiano je wieczorem na pasieczysko. Przez cały sezon pasieczny wykorzystywano rodzinki do naturalnego unasienniania matek lub też do doprowadzania matek unasiennionych sztucznie do czerwienia. Rodzinki weselne w okresie od maja do września
zwiększały swoja siłę średnio 3-4 krotnie.
Tworzenie mini odkładów w ulikach Mini-Plus. W pozostałych sezonach 20072015 produkcja nowych rodzinek w ulikach Mini-Plus polegała na klasycznym
dzieleniu rodzinek weselnych w sposób identyczny jak przy 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 zasiedlanego ulika wraz z pszczołami 2 ramek czerwiu krytego + 1 ramki z zapasem pokarmu. Dalsze poszerzanie rodzinki odbywało się ramkami z węzą. Rodzinki w sezonie od maja do sierpnia podkarmiane były ciastem Apifondą. W latach 2011-2015
z 1 przezimowanej rodzinki tworzono w sezonie średnio 7 nowych rodzinek weselnych.
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Unasienianie naturalne matek pszczelich. Z 1 ulika Mini-Plus można w sezonie
uzyskać 2- 5 matek unasienionych naturalnie.
Przygotowanie rodzinek do zimy. Na koniec sezonu rodzinki najsłabsze łączono.
Postępowano tak, aby we wrześniu uzyskać siłę 2 pełnych korpusów pszczół. Rodzinki zimowano na 2 pełnych korpusach, liczących łącznie 12 małych rameczek.
Rodzinka przed zimą podkarmiana była syropem poddawanym w górnych podkarmiaczkach. Jako karmę stosowano Apifortunę. Rodzinka samodzielnie przerabiała
poddany pokarm. Pszczoły zimowano na toczku.
Podsumowanie. Dziesięcioletnie wykorzystanie nowej technologii i nowego sprzętu
pasiecznego na skalę masową pozwala na obiektywną ocenę. Pod bardzo wieloma
względami (ekonomia, ergonomia, 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 całoroczne wykorzystanie. Ulik Mini-Plus ma także cenne walory, które można wykorzystać
w dydaktyce i doświadczalnictwie.

Mini-Plusy na pasieczysku latem
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Hodowla zwierząt to zespół zabiegów zmierzający do poprawy założeń dziedzicznych. W zakres hodowli wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt,
ich selekcja, a także dobór osobników do dalszych kojarzeń. Pszczoły podobnie jak
inne zwierzęta podlegają także hodowli prowadzonej przez człowieka.
Zasięg geograficzny pszczoły miodnej
W warunkach naturalnych wszystkie zwierzęta podlegają naturalnej selekcji
i ewolucji. W populacjach naturalnych (dzikich) poddanych selekcji naturalnej dochodzi do ciągłych zmian, których celem jest jak najlepsze dostosowanie populacji
do zmiennych warunków naturalnego środowiska.
Ojczyzną pszczoły miodnej jest Afryka i Azja Mniejsza. Z tych terenów, na wskutek zmian klimatycznych oraz działalności człowieka, pszczoły rozprzestrzeniły się
praktycznie na wszystkie kontynenty naszego globu (poza Antarktydą).
Populacja europejska pszczoły miodnej
Populacja naturalna pszczół europejskich jest stosunkowo młoda. Pszczoła miodna opanowała Europę po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, czyli około 10 tysięcy
lat temu. W stosunku do pojawienia się pszczoły miodnej na kuli ziemskiej, które
szacowane jest na co najmniej 100-200 mln lat jest to okres stosunkowo krótki. Był
on jednak na tyle długi, aby z populacji pierwotnej pszczoły miodnej wyewoluował
szereg podgatunków i ras geograficznych różniących się od siebie dość znacznie.
Udomowienie pszczół
Przez wiele tysiącleci pszczoły jako zwierzęta dzikie podlegały jedynie selekcji
naturalnej, która kieruje się prostymi i brutalnymi prawami. Przetrwać może jedynie osobnik silny, żywotny i dobrze dostosowany do zajmowanej niszy ekologicznej.
Osobnik słaby, mało żywotny i mało ekspansywny po prostu ginie.
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Człowiek pierwotny przez tysiące lat w okresie funkcjonowania gospodarki łowiecko-zbierackiej łupił spotykane rodziny pszczele. Zazwyczaj niszczył je w celu
zdobycia miodu. Dowodem na to są malowidła naskalne wykonane przez ludzi pierwotnych. Najstarsze malowidło przedstawiające wybieranie miodu liczy sobie 10-20
tysięcy lat i przedstawia kobietę podbierającą miód z naturalnej dziupli. Znalezisko
to pochodzi z Groty Pajęczej z Hiszpanii.
Z czasem jednak pojawiły się inne formy gospodarowania. Pojawiło się prymitywne rolnictwo i ludzkość przeszła do trybu życia osiadłego. Pierwsze enklawy najstarszych osad ludzkich to teren historycznego Sumeru, Babilonu, Asyrii, Anatolii,
Palestyny i Egiptu. Potem stałe osady ludzkie pojawiły się także w Grecji i Italii. Najstarsze ślady stałego osadnictwa z Anatolii i Palestyny pochodzą z przed 10 tysięcy
lat. Prawdopodobnie w tym okresie pojawiły się też pierwsze próby udomowienia
pszczoły miodnej.
O udomowieniu pszczoły miodnej możemy mówić dopiero wówczas kiedy człowiek zaczął budować dla pszczół ule, czyli sztuczne pomieszczenia do ich zasiedlenia.
Do tego momentu pszczoły gnieździły się wyłącznie w dziuplach i szczelinach skalnych. Od tej pory możemy też mówić o początkach hodowli pszczół przez człowieka.
Pszczoły współcześnie żyjące na dziko
Warto pamiętać, że pszczoła miodna jest tylko częściowo udomowionym zwierzęciem. Pszczołom pomoc i ingerencja człowieka nie jest wcale niezbędna do przetrwania. W wielu regionach na ziemi równolegle do populacji pszczół udomowionych istnieje populacja pszczół żyjących na dziko. Często populacja pszczół dzikich
jest liczniejsza od udomowionych. Taka sytuacja jest w Afryce, Azji, Australii oraz
Ameryce Południowej. Często zdarza się, że pszczelarz złapie rój dzikich pszczół
i osadzi je w ulu. Często zdarza się także, że rój pszczeli ucieknie pszczelarzowi
i osiedli się w sposób naturalny w dziupli. W Polsce jeszcze do niedawna w dużych
kompleksach leśnych w dziuplach żyły dzikie lub zdziczałe pszczoły. Jako ciekawostkę podam, że do chwili pojawienia się warrozy w Polsce, czyli do połowy lat 80. XX w.
w Puszczy Białowieskiej leśnicy szacowali, że na każdym oddziale leśnym (1 km2)
żyło od 1 do 5 rojów w naturalnych dziuplach.
Obydwie populacje pszczół bez przeszkód krzyżują się ze sobą. Kopulacja pszczół
w powietrzu, znaczny zasięg lotów godowych matek (do 10 km) i trutni (do 6 km)
sprzyja wymianie genów pomiędzy obydwoma populacjami. Jednym słowem z punktu widzenia biologii zarówno dzika, jak i udomowiona populacja pszczoły miodnej
to jedna i ta sama populacja pszczoły miodnej.
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Pszczoły na terenach Polski
Pszczoły na terenach Polski żyły od bardzo dawna. Także w okresie pomiędzy
zlodowaceniami. Najstarsze znalezisko pszczoły kopalnej, zatopionej w bursztynie
bałtyckim liczy około 40 mln lat. Zmiany klimatyczne sprawiały, że wielokrotnym
przemianom ulegała także nasza flora i fauna. Według dokumentów pochodzących
ze źródeł antycznych teren dzisiejszej Polski obfitował w produkty pszczele. Wosk
pszczeli był dla kupców wędrujących szlakiem bursztynowym cennym towarem kupowanym w ramach handlu wymiennego. Najstarsze polskie kroniki Galla Anonima,
Wincentego Kadłubka i Jana Długosza określają Polskę jako kraj mlekiem i miodem
płynący. Najstarszy polski podręcznik pszczelarski to książka Walentego Kąckiego
z 1614. Tu warto zaznaczyć, że jest to jednocześnie jedna z pierwszych książek, jaka
ukazała się w języku polskim drukiem i pierwsza książka pszczelarska w języku słowiańskim, jaka ukazała się drukiem na świecie. Na koniec warto podkreślić rangę
pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez fakt, że jeden z tomów „Historii Polski” Joachima Lelewela w całości poświęcony jest bartnictwu i pszczelarstwu na ziemiach polskich.
Bartnictwo i pasiecznictwo przydomowe
Pomimo tych niewątpliwie ważnych dowodów rangi pszczelarstwa w gospodarce
narodowej, sama hodowla i selekcja pszczół była wówczas w powijakach. Dominował prosty chów w barciach, kłodach, bezdenkach i koszkach. Polskie pszczelarstwo
rozwijało się dwiema podstawowymi drogami. Starszą formą pszczelarstwa na naszych terenach było bartnictwo, czyli pszczelarstwo puszczańskie, natomiast młodszą
i nowocześniejszą formą pasiecznictwo
przydomowe. Pasiecznictwo przydomowe zaczęło rozwijać się wraz z trzebieniem puszcz w XIV w. w Wielkopolsce,
a z czasem rozprzestrzeniło się także
na teren całego kraju. W XIX w. dominowało już pasiecznictwo, a bartnictwo
występowało jedynie w regionach obfitujących w duże kompleksy leśne, takie jak
Puszcza Białowieska. Ostatnie enklawy
tradycyjnego bartnictwa znikły z terenów Polski w latach 40. XX w. Łatwość
w krzyżowaniu się pszczół sprawia, że
populacja pszczół udomowionych na danym terenie praktycznie niczym nie różniła się zasadniczo od populacji dzikich.
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Zarys historii pszczelarstwa
W okresie średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia niemal cała wiedza
na temat pszczół, oprócz doskonalonej stale praktyki pszczelarskiej ukształtowana
była przez powielanie poglądów Arystotelesa. Ten genialny filozof i uczony żyjący
w III w. p.n.e. prowadził eksperymenty na pszczołach i opisał ich biologię. Wiele
z jego poglądów było bardzo trafnych. Starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie potrafili w intensywny sposób gospodarować w sztucznie budowanych ulach. Stosowano nawet wędrówki z pszczołami na barkach spławianych wzdłuż Nilu. Arystoteles
obserwacje pszczół prowadził w specjalnych ulach snozowych. Ten wynalazek ze
starożytności na ponad 2000 lat przeszedł w zapomnienie. Gospodarka w ulu nierozbieralnym nie dawała pszczelarzowi możliwości na skuteczną obserwację rodziny
pszczelej i bardziej zaawansowane technologie pasieczne.
Pszczelarstwo na terenach Polski i Europy w XVII i XVIII w.
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, najazdach barbarzyńców i wielkiej wędrówce
ludów w Europie nastąpił wielowiekowy regres w nauce, metodach gospodarowania,
a także w pszczelarstwie. Wiele wynalazków i odkryć znanych już w starożytności
poszło w zapomnienie. Dopiero odkrycia badaczy i pszczelarzy z XVII i XVIII w.
były na tyle znaczące, że dorównywały lub przewyższały stan wiedzy z okresu starożytności.
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Warto wymienić niektóre z nich, szczególnie te, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogły mieć wpływ na hodowlę pszczół. Największą barierą w obserwacji
biologii pszczół stwarzał nierozbieralny ul. Pomimo tych niedogodności pszczelarze
potrafili wówczas zajmować się sztucznym rozmnażaniem pszczół. W 1565 r. Jacob
Nicol, pszczelarz żyjący na Śląsku radził jak wychować matkę pszczelą.
Pionierskie prace nad hodowlą i selekcją pszczół
Wszystkie wymienione konstrukcje uli pochodzą z połowy XIX w. Bardzo możliwe, że poszczególni konstruktorzy na podobne pomysły wpadali niezależnie od siebie. Odkrycia te otworzyły możliwości obserwacji biologicznych i prac hodowlanych.
Początkowe prace udoskonalające pielęgnację pszczół odnosiły się głównie do konstrukcji ula lub innego sprzętu niezbędnego do pracy. Początkowe prace z zakresu
biologii nie miały przełożenia na rozwiązania praktyczne z zakresu samej hodowli
i selekcji.
Problemy z obserwacją rozrodu pszczół wynikają z faktu tego, że kopulacja matek
i trutni odbywa się w powietrzu na znacznej wysokości i często w dużej odległości od
pasieki. Podstawą hodowli wszystkich zwierząt, oprócz ich selekcji, jest także dobór
osobników do rozpłodu. Nad rozwiązaniem tego problemu borykało się kilka pokoleń biologów i pszczelarzy. Huber w latach 1788-1791 usiłował wprowadzić nasienie
do pochwy matki za pomocą włosia z końskiego ogona. Niestety były to próby nieskuteczne. Dążąc do opanowania kontrolowanego rozpłodu należało w badaniach
ustalić szczegółów z zakresu naturalnego rozrodu pszczół. Znaczący udział w tym
mieli polscy badacze. Biologiczne warunki do odbywania lotów godowych, tj.: wiek
matek, warunki pogodowe, temperatura otoczenia określiła w swoich badaniach Zofia Soczek (1958a, 1958b, 1959).
Pszczelarstwo w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). W czasie okupacji niemieckiej po raz pierwszy na terenie naszego kraju rozpoczęto realizację spójnego
programu hodowlanego odnośnie pszczół. Okupant niemiecki realizował politykę
zwiększenia wydajności w produkcji rolnej. Na terenach Generalnej Guberni działali
inspektorzy powiatowi ds. pszczelarstwa i rozprowadzali wartościowy materiał hodowlany w polskich pasiekach. Na tereny nizinne wprowadzano pszczołę rasy środkowoeuropejską z linii hodowlanej „Nigra”. Była to linia wyhodowana przez Kramera
i wywodząca swój rodowód ze Szwajcarii. Na tereny podgórskie i górzyste wprowadzano pszczoły rasy kraińskiej pochodzące z Austrii. Były to głównie pszczoły z linii
„Sklenarka”.
Dążono wówczas do do rejonizacji hodowanych ras. Za linię graniczną terenów
pszczoły środkowoeuropejskiej i kraińskiej przyjęto linię kolejową łączącą Kraków
z Przemyślem. Na północ od tej linii zalecano hodowlę pszczoły środkowoeuropejskiej, a na południe kraińskiej.
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Warto odnotować, że w okresie okupacji niemieckiej w 1940 r. w Polsce powstało
pierwsze polskie trutowisko. Zlokalizowane było ono w lesie Dąbrowa na południe
od Lublina. Do pewnego stopnia jego powstanie było w pewnym sensie motywowane
patriotyzmem polskich pszczelarzy. Pszczelarzom udało się przekonać administrację
okupanta, że potrafią sami zorganizować spójny program hodowlany, bazujący na
selekcji i hodowli pszczół miejscowych.
Hodowla w okresie powojennym
W okresie jednak od 1945 do 2009 r. w zakresie hodowli i selekcji pszczół na
terenie Polski ukazało się kilka aktów prawnych, które warto chronologicznie przypomnieć.
Bezpośrednio po wojnie naród w naturalny sposób dążył do odbudowy zniszczeń wojennych. Jednym z celów działań w pszczelarstwie była odbudowa krajowego pogłowia pszczoły miodnej. Zajmował się tym reaktywowany po wojnie Instytut
Pszczelnictwa w Lublinie i nowo utworzone jedyne na świecie Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
Z inicjatywy tych podmiotów w 1946 r. powołano Centralną Komisję Hodowli
Matek. Komisja ta wytyczyła główne kierunki pracy hodowlanej nad pszczołą miodną obowiązujący na terenie całego kraju. Program ten zatwierdzony został później
przez Ministerstwo Rolnictwa.
Ten pierwszy ogólnopolski dokument dzielił teren naszego kraju na 5 stref hodowlanych: I − poznańska, II − gdańska, III − białostocka, IV − lubelsko-warszawska
i V − krakowska.
W myśl tych założeń całość hodowli w kraju podlegała merytorycznie pod Centralną Komisję Hodowli Matek. Organem wykonawczym komisji był natomiast Zakład Hodowli Matek Instytutu Pszczelarskiego w Lublinie. Każda strefa otrzymała
za zadanie zorganizowanie po I strefowej pasiece doświadczalnej i po 1. trutowisku.
Przyjęto także zasadę, że stacje zajmować się będą selekcją własnego, miejscowego
materiału hodowlanego z populacji naturalnej. W okresie od 1946 do 1975 w krajowej hodowli dominowało przekonanie, że najlepszą drogą poprawy pogłowia pszczół
będzie selekcja materiału miejscowego. Wychodzono z założenia, że materiał ten jest
najlepiej dostosowany do miejscowych warunków klimatyczno pożytkowych. Każda
strefa hodowlana otrzymała za zadanie zorganizowanie własnej stacji strefowej wyposażonej w pasiekę doświadczalną i trutowisko. Założeniem tego programu było
stworzenie także całościowej infrastruktury hodowlanej w kraju.
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W każdym województwie w myśl tych założeń powinien pracować 1 wojewódzki
inspektor hodowli pszczół, który miałby uprawnienia do uznawania pasiek współpracujących według następujących stopni pasieki:
1. postępowe;
2. przykładowe;
3. doświadczalne;
4. zarodowe.
Wymogi wobec każdej z tych pasiek były jasno zdefiniowane. Pracami selekcyjnymi miały zajmować się pasieki doświadczalne i zarodowe.
Jednym z zadań pasiek doświadczalnych było prowadzenie selekcji matek pszczelich oraz branie udziału w specjalnych doświadczeniach pszczelarskich.
Pasieki zarodowe dzieliły się na 2 kategorie (A i B). W pasiekach tych odbywać się
miała hodowla reprodukcyjna matek pszczelich, prowadzenie ich rodowodów, kontrola i ewidencji i sprzedaży. W pasiekach A matki unasienniane miały być na terenie
pasieczyska, natomiast w pasiekach zarodowych B na trutowisku.
Każda ze stref hodowlanych odpowiedzialna była za hodowlę innej linii hodowlanej:
Stacja Poznańska mieściła się w Rudkach koło Obornik i dysponowała trutowiskiem
w Mokszu koło Szamotuł. Prowadziła selekcję linii „Lechitka”.
Stacja Gdańska mieściła się w Krynicy Morskiej. Na miejscu stacji funkcjonowało
także trutowisko. Prowadziła on selekcję linii „Żuławka”.
Stacja Białostocka przez długi okres czasu była w stadium organizacji i nie posiadała
pasieki i funkcjonującego trutowiska.
Stacja Warszawsko-Lubelska mieściła się na Górnej Niwie koło Puław. Dysponowała trutowiskiem w Gołębiu koło Puław. Zajmowała się selekcją linii „Maryninka”,
wyhodowanej przez T. Wawryna w 1948 r.
Stacja Krakowska z siedzibą w Damienicach koło Bochni (początkowo w Winiarach) dysponowała trutowiskiem w Puszczy Niepołomickiej. Prowadziła selekcję linii hodowlanej „Dobra”, selekcjonowanej wcześniej przez kilkanaście lat przez Jana
Czecha z miejscowości Dobra koło Limanowej.
Norma Branżowa na matkę pszczelą- BN-77/9148-02- norma od 1977 roku
Norma branżowa na matkę pszczelą określała parametry jej ciała, kondycję fizyczną, określała masę matki (ciężar) i minimalną liczbę rurek jajnikowych.
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z 10 lutego 1975 r. (M.P. z 1975 r. nr 6, poz. 36)
regulowało przepisy stawiane pasiekom zarodowym i reprodukcyjnym. Według tych
przepisy na temat selekcji pszczół i wychów matek pszczelich zarządzało Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przepisy te koordynowała
Centralna Stacja Hodowli Zwierząt (CSHZ). Podlegało jej wówczas 17 Okręgowych
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Stacji Hodowli Zwierząt (OSH). Granice działalności OSHZ pokrywały się prawie
z granicami dawnych województw, z podziału administracyjnego Polski do 1975 r.
Po podziale administracyjnym na 49 województw każda OSHZ koordynowała
pracę hodowlaną na terenie kilku „małych” województw. W każdej z OSHZ pracował
przynajmniej 1 pracownik odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad pasiekami
zajmującymi się hodowlą pszczół i reprodukcją matek. Pod OSHZ podlegały bezpośrednio państwowe Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt (SHiUZ), zajmujące
się selekcją pszczół oraz wychowem matek pszczelich. W latach 70. i 80. XX w. działało 10 pasiek SHiUZ-owskich. Nadzorowi OSHZ podlegały także działające na ich
terenie wszystkie prywatne i państwowe pasieki zarodowe, pasieki reprodukcyjne,
a także funkcjonujące na danym terenie trutowiska. System ten uzupełniony był dodatkowym nadzorem ze strony lokalnych struktur Polskiego Związku Pszczelarskigo (PZP), Zakładów Higieny Weterynaryjnej (ZHW) oraz Urzędu Wojewódzkiego
(UW).
Schemat organizacyjnych hodowli pszczół w Polsce opisał w swojej książce Andrzej Pidek. System ten funkcjonował w Polsce w latach 1975-1997. W okresie tym,
na terenie Polski, rocznie uznawano za pasieki zarodowe od 6 do 12 pasiek, a za
reprodukcyjne od 180 do 220 pasiek. Ten model organizacyjny hodowli i selekcji
pszczół w Polsce funkcjonował przez 22 lata, aż do pojawienia się nowej ustawy regulującej dotychczasowe przepisy prawne.
Ustawa Sejmu RP z 20 sierpnia 1997 (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) zmieniła dotychczasowy system organizacyjny hodowli i selekcji pszczół i zastąpiła go
nowym systemem. Ustawa zmieniła stosowaną terminologię i nomenklaturę fachowego nazewnictwa stosowanego w hodowli pszczół. W miejsce pasiek zarodowych
powołano pasieki hodowlane. Zniesiono status pasiek reprodukcyjnych, wychodząc
z założenia wychodząc zapewne z założenia, że w epoce wolnego rynku każdy może
uczestniczyć w reprodukcji materiału hodowlanego i nie powinno podlegać to żadnym ograniczeniom i żadnej kontroli. Matki zarodowe i reprodukcyjne otrzymały
nową nazwę matek hodowlanych, natomiast pozostałe noszą nazwę matek użytkowych. Tu warto przypomnieć, że przyjęty system nazewnictwa nie jest zgodny z nazewnictwem stosowanym naszej rodzimej bibliografii pszczelarskiej. Według kanonu
uznanej literatury matki dzielono na matki wychowane w warunkach naturalnych.
Matki te, to matki z cichej wymiany, rojowe i ratunkowe. Według literatury matki
wychowane pod kontrolą człowieka nazywane były matkami hodowlanymi. Do niedawna dzielono je na matki zarodowe, reprodukcyjne i użytkowe. Uznałem, że warto
zaznaczyć ten brak spójności pomiędzy terminologią wynikającą z ustawy o rozrodzie zwierząt, a terminologią stosowaną w literaturze.
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Od Ustawy Sejmu RP z 20 sierpnia 1997 roku ustawę tą zmieniano jeszcze 3 razy.
Są to kolejno:
Ustawa z 12 marca 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 866);
Ustawa 29 czerwca 2007 (Dz. U. z 24 lipca 2007, Nr 133, poz. 921);
Ustawa z 5 listopada 2009.
Aktualnie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że w Dzienniku Ustaw
Nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r. pod pozycją 1775 została opublikowana ustawa
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich. Opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw automatycznie anuluje
wcześniejsze dokumenty prawne z tym związane.
Zgodnie z obowiązującym prawem, każda kolejna ustawa znosi ustawę poprzednią. Kolejne ustawy w odniesieniu do pszczoły miodnej niemal całkowicie pokrywają
się z ustawą z 1997 r. Zmiany dotyczyły głównie drobnych zmian brzmienia poszczególnych punktów ustaw poprzedzających.
Obecnie w Polsce działa około 40 pasiek hodowlanych. Materiał hodowlany
z nich wpisany jest do księgi głównej i rejestru hodowlanego.
Rocznie hodowla licencjonowana produkuje rocznie około 100 tys. matek pszczelich. Oprócz tego około 200- 300 pasiek prywatnych produkuje matki użytkowe nie
prowadząc pracy hodowlanej i bazują albo na materiale z pasiek hodowlanych albo
na materiale importowanym. Pasieki te produkują prawdopodobnie łącznie około
100 tys. matek.
Jeżeli by te dane zsumować to łączna roczna produkcja matek w Polsce wyniosłaby około 200 tys. sztuk. Jest to duży postęp. W latach 70. XX w. łączna produkcja matek wszystkich pasiek zarodowych i reprodukcyjnych wynosiła łącznie około
20 tys. sztuk. W latach 90. XX w. globalna produkcja matek wynosiła 40 tys. rocznie.
Praktyka pszczelarska zdecydowanie zaczęła o wiele intensywniej wymieniać stare matki na młode od 2004 r., czyli chwili, kiedy objęto matki pszczele 100% dotacją
przy ich zakupie. Było to tzw. „matki unijne”. Aktualnie państwo nieco ograniczyło
skalę dotacji.
Niestety okres ten to także radykalne pogorszenie jakości matek oferowanych
przez pasieki hodowlane. Krytyka pszczelarzy dotyczyła przede wszystkim lichej
jakości matek sztucznie unasiennionych. Liczne protesty środowisk pszczelarskich
sprawiły, że państwo wycofało dotację do tej najbardziej kontrowersyjnej kategorii
matek. Uważam, że jest to właściwy krok w dobrym kierunku.
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Aktualnie w Polsce istnieje około 40 tys. pasiek oraz około 1,1 mln rodzin pszczelich. Pracą hodowlaną zajmuje się w Polsce około 40 pasiek hodowanych, realizujących różne programy hodowlane. Jesienią 2006 r. w pasiekach hodowlanych, zazimowano w stadach zachowawczych łącznie 2500 rodzin pszczelich. W liczbie tej 1500
rodzin znajduje się w hodowli zachowawczej, w zamkniętych rejonach w Puszczy
Augustowskiej i Puszczy Kampinoskiej. Rzeczywista populacja selekcjonowana wynosi około 1000 rodzin, czyli zaledwie 0,1% krajowego pogłowia pszczół.
Aktualny model hodowli pszczół w Polsce. Większość pasiek hodowlanych bazuje
na bardzo małych populacjach pszczół, liczących od kilku do kilkudziesięciu rodzin
pszczelich. Jest to bardzo szczupła baza materiału hodowlanego, co w konsekwencji
prowadzi do zubożenia genetycznego populacji.
W większości stad hodowlanych rodziny posiadają krótkowieczne matki sztucznie unasiennione. Krótkowieczność matek w dużym stopniu wynika z błędów stosowanej technologii przy ich wychowie. Często w rzeczywistości, rzekoma praca
hodowlana i ocena rodzin sprowadza się do reprodukcji kolejnej generacji matek
– córek od matek, które jedynie przeżyły okres oceny, a nie od matek o największej
wartości hodowlanej. Warto pamiętać, że stałe bazowanie na sztucznej inseminacji,
w długiej perspektywie może prowadzić do degeneracji genetycznej pszczół i pojawienia się w niej genów letalnych i półletalnych. W konsekwencji prowadzi to do
wydelikacenia pogłowia.
Linie hodowane w czystości z konieczności bazują na materiale silnie zinbredowanym. Uzyskiwanie postępu hodowlanego w tych warunkach jest w rzeczywistości
iluzją.
Dobór trutni ogranicza się niemal wyłącznie do zapewnienia jedynie ich czystości
rasowej. Tylko nieliczni hodowcy stosują selekcję pni ojcowskich oraz celowy dobór
par rodzicielskich.
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W większości pasiek, selekcja opiera się na wynikach oceny indywidualnej, co
nie jest najlepszą metodą hodowlaną. Standardowa pasieka hodowlana opiera swoje obserwacje, obserwując jedną grupę selekcyjną, na jednym pasieczysku i wykorzystującą jeden kompleks pożytkowy. Metodą taką nie sposób jest wyhodować linii
maksymalnie uniwersalnej. Selekcja opiera się niemal wyłącznie na podstawie oceny
własnej jest ona bardzo względna i często zawodna.
Stosowany system państwowych dotacji oraz sztucznie nakręcone lobby, zapewnia sukces ekonomiczny pasiekom hodowlanym, produkującym masowo matki
użytkowe sztucznie unasiennione bez sprawdzonego czerwienia. W końcowym efekcie, pasieki hodowlane zamiast zajmować się tym do czego są powołane, czyli pracą hodowlaną, w sezonie pasiecznym zajmują się masową reprodukcją matek często
o wątpliwej wartości użytkowej.
Alternatywna koncepcja hodowli pszczół w Polsce wynika z krytycznej analizy
rzeczywistości. Populacja hodowlana powinna być radykalnie powiększona do stanu obejmującego co najmniej 10% populacji pszczół w kraju. W tym celu powinna
nastąpić maksymalna liberalizacja wszelkich przepisów mogących ograniczać uzyskanie statusu pasieki hodowlanej. W Polsce istnieje wiele pasiek zajmujących się reprodukcją matek o długiej tradycji i dużej renomie, które mogłyby z tego skorzystać.
Linia hodowlana, aby prowadzić w niej hodowlę z prawdziwego zdarzenia powinna liczyć min. 100 rodzin pszczelich i charakteryzować się dużym bogactwem
genetycznym. Miarą bogactwa genetycznego takiej populacji powinna być ilość posiadanych grup matecznych, a nie tylko liczba pni pszczelich.
Należy wykorzystać możliwość uzyskiwania postępu hodowlanego poprzez selekcję pni ojcowskich. Populację hodowlaną można bardzo łatwo radykalnie powiększyć poprzez włączenie do hodowli, populacji rodzin z matkami F1, utrzymywanymi
w pasiekach produkcyjnych, będących z pasieką hodowlaną w kooperacji. Pasieka
hodowlana powinna dążyć do stworzenia zespołu pasiek produkcyjnych, będących
z nią w kooperacji. W pasiekach tych należałoby prowadzić ocenę terenową materiału
hodowlanego i ostrą selekcję pni ojcowskich z matkami F1. Trutnie z 10% najlepszych
rodzin powinny trafiać z powrotem do pasieki hodowlanej. W ten sposób selekcjonowana populacja selekcjonowana wraz z pniami z matkami F1 mogłaby obejmować
nawet kilka tysięcy rodzin pszczelich przypadających na jedną linię hodowlaną.
Ostrość selekcji w hodowli powinna naśladować selekcję naturalną. Selekcja
w pniach ojcowskich oraz selekcja pobranych trutni do rozpłodu powinna być bardzo ostra, natomiast potencjalnych pni matecznych umiarkowana. Niestety stosowana praktyka jest odwrotna.
Proponuję zastąpienie doboru indywidualnego trutni, doborem masowym. Prostą formą takiego doboru trutni przy inseminacji jest użycie nasienia mieszanego
po wielu trutniach. Najprościej uzyskać je można poprzez naturalne wymieszanie
odłowionych najwartościowszych trutni w rodzinie lub zastosowanie nasienia ho-
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mogenizowanego. Dzięki temu „uśredniony truteń” użyty do podczas inseminacji,
w minimalny sposób wpływałby na ocenę pnia matecznego, a populacja byłby dzięki
temu „genetycznie bogata”.
Kolejnym atutem alternatywnego sposobu hodowli, byłaby możliwość wyhodowanie ras i linii maksymalnie uniwersalnych i najlepiej dostosowanych do zróżnicowanego środowiska. Sprzyjała by temu hodowla bazująca na wielu populacjach,
w wielu pasiekach i korzystających z przeróżnych kompleksów pożytkowych oraz
selekcjonowanych w różnych warunkach środowiskowych.
Selekcja indywidualna stosowana w pasiekach powinna zostać zastąpiona o wiele doskonalszą selekcją rodzinową, oceniającą o wiele trafniej wartość hodowlaną
pszczół. Oceniana grupa mateczna przy selekcji rodzinowej powinna liczyć 7-10 pni.
Taka grupa umożliwia już bardzo precyzyjną ocenę wartości hodowlanej. Selekcja
indywidualna w grupie matek – sióstr powinna mieć znaczenie wtórne i drugorzędne. Selekcję opartą na ocenie własnej należy koniecznie wzbogacić oceną potomstwa.
Dobrze byłoby też dołączyć ocenę krewnych w linii bocznej.
Produkcja matek sztucznie unasiennionych reprodukcyjnych oraz matek na potrzeby oceny stacjonarnej powinna bez względu na koszty maksymalnie optymalizować warunki ich uzyskania. Matki tej kategorii powinny być długowieczne i posiadać
minimum 5-6 mln plemników w zbiorniczkach nasiennych.
Wsparcie państwa poprzez system dotacji powinno być skoncentrowane przede
wszystkim na maksymalnych dotacjach do matek reprodukcyjnych ze sprawdzonym
czerwieniem. Najlepiej byłoby, aby takie matki pasieka hodowlana sprzedawała wraz
z odkładem, po to aby pszczelarz odbiorca nie narażał ich na ryzyko podczas poddawania i aby zaraz po zakupie mógł przystąpić do ich reprodukcji. Matki tej kategorii
powinny być drogie, tak aby ich produkcja zapewniała dobrą rentowność pasiekom
hodowlanym. Masową reprodukcją matek użytkowych powinny zajmować się pasieki reprodukcyjne nie prowadzące pracy hodowlanej. Należałoby przywrócić status
pasiek reprodukcyjnych.
W systemie uznawania pasiek hodowlanych zarówno zarodowych jak i reprodukcyjnych powinny aktywnie uczestniczyć przedstawiciele związków pszczelarskich.
Byłby to powrót do starej dobrej praktyki. Aktywne włączenie związków pszczelarskich do hodowli byłoby bardzo pomocne w stworzeniu masowej hodowli i wielkiej
populacji hodowlanej. Matki oferowane na polskim rynku dla pasiek produkcyjnych
powinny być objęte kontrolą ich jakości (monitoring). Najlepiej aby prowadziła to instytucja nie powiązana z rynkiem producentów. Z pewnością poprawiłoby to jakość
produkowanych matek.
W nomenklaturze hodowlanej należy też powrócić do tradycyjnego nazewnictwa.
Matki hodowlane należy dzielić na zarodowe, reprodukcyjne i użytkowe, a pasieki hodowlane na zarodowe i reprodukcyjne. Byłoby to logiczne, spójne, zrozumiałe
i zgodne z polskim piśmiennictwem.

Mirosław Majcherek
W braci pszczelarskiej ma przydomek „Najlepszy aktor wśród pszczelarzy i pszczelarz
wśród aktorów”.
Mistrz pszczelarski. Wykształcenie aktorskie. Pszczelarstwem zajmuje się od
1959 r. W 7 klasie szkoły podstawowej, mając 13 lat, przeżył fascynację pszczołami. Złapał
i osadził pierwszy rój pszczół. Ta fascynacja trwa do dzisiejszego dnia. W wieku 16 lat
został członkiem Komisji Chorób Pszczół w Kole Pszczelarskim w Oleśnicy. W drugiej połowie lat 70. XX w. został prezesem Koła Pszczelarzy Wrocław-Kszyki, którym
jest do dziś. W latach 80. XX w. został szefem Apipolu na województwa: poznańskie,
dolnośląskie, pomorskie. W tym czasie założył firmę pszczelarską „Apia”.
Jest wieloletnim delegatem z Dolnego Śląska na Walne Zjazdy Polskiego Związku
Pszczelarzy. Mirosław Majcherek jest członkiem Komisji Statutowej PZP. Wywalczył
zapis w statucie PZP o możliwości sprzedaży i produkcji miodu pitnego przez związki pszczelarskie. Był pomysłodawcą i jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Oleśnicy w 2004 r., w których brało udział około 20 tys.
ludzi. W 2006 r. był współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Kluczborku. Począwszy od III do ostatniej XXV Biesiady w Sądeckim Bartniku jest jej koordynatorem i prowadzącym.
Na sesji Rady Miasta Wrocławia na jego wniosek uchwalono możliwość trzymania pszczół we Wrocławiu (od 7 lipca 2016 r.), o co walczył przez dwa lata.
Opracował normy na ziołomiód z tymianku i aloesu. W Głównym Inspektoracie
Sanitarnym zarejestrował 4% maść propolisową, 10% etanolowy ekstrakt propolisu
w sprayu i kroplach. Jako pierwszy w Polsce zarejestrował i uruchomił produkcję
gumy do żucia z propolisem na ból gardła i paradentozę (balonową i rozpuszczalną),
gumę z mleczkiem pszczelim oraz tabletki z pyłkiem kwiatowym i dolomitem.
W 2005 r. wyprodukował Kamieniecki Miód Pitny Cysterski, w 2006 r. na Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Kluczborku, w 100 rocznicę śmierci Jana Dzierżona,
wypromował recepturę miodu pitnego Jana Dzierżona. W 2008 r. wyprodukował
Dolnośląski Miód Pitny „Liczyrzepa” (Duch Gór Karkonoszy), w 2011 r. we Wrocławiu Ślężański Miód Pitny i w Przemkowie Miód Pitny „Przemko” – książęcy trójniak
oparty na miodzie wrzosowym.
W latach 80. XX w., na Targach Zdrowej Żywności w Tarnowie, za produkty
pszczele otrzymał wyróżnienie. W 2016 r. na jubileuszowej XXV Biesiadzie w Sądeckim Bartniku otrzymał wyróżnienie dla najlepszego konferansjera biesiady. Dedykacja na kryształowo-bursztynowym pucharze brzmi: Najwspanialszemu konferansjerowi wśród Braci pszczelarskiej i Mistrzowi słowa i elokwencji..., który z aktorską
swadą przekazuje wiedzę o życiu pszczół.
Odznaczony został: w 2013 r. odznaczeniem Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem
Zasługi za zasługi dla pszczelarstwa polskiego, w 2004 r. odznaczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zasłużony dla Rolnictwa, w 2008 r. Medalem Jana Dzierżona
przez PZP w Jeleniej Górze oraz odznakami PZP: Brązową, Srebrną i Złotą.
Dane adresowe: tel. 501210383

Cezary Kruk
W 1982 r. ukończył Państwowe Techniku Pszczelarskie w Pszczelej Woli, a następnie w 1987 r. zootechnikę na Akademii Rolniczo-Techniczna w Olsztynie oraz
indywidualny tok studiów z pszczelarstwa i pszczelnictwa.
W latach 1977-1987 odbywał praktyki pszczelarskie w 300-pniowej pasiece
w Państwowym Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, 200-pniowej pasiece Ryszarda Olejniczka w Kutnie, 1000-pniowej pasiece Feliksa Karnera w Austrii, praca
w 100-pniowej pasiece w Katedrze Pszczelnictwa AR-T w Olsztynie, praktyka w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach oraz praktyki u kilku pszczelarzy w Polsce, staż
w 100-pniowej Pasiece Zarodowej WOPR w Końskowoli.
W latach 1988-2003 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Pszczelnictwa
w Puławach, a w latach 2007-2016 głównego specjalisty ds. pszczelarstwa z zakresem zadań na województwo lubelskie w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Puławach oraz jako nauczyciel akademicki przedmiotu pszczelnictwo na Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2003 do chwili obecnej współpracuje z 1600-pniowym
Gospodarstwem Pasiecznym „Sądecki Bartnik”
Jest autorem 100 publikacji, doniesień naukowych i artykułów popularno-naukowych. Pod jego redakcją ukazało się 8 książek z materiałami konferencyjnymi.
Był głównym organizatorem Lubelskich Konferencji Pszczelarskich w latach
2010-2015.
Za swoją pracę i działalność został odznaczony w 2000 r. odznaczeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Polskiej Kultury za druk i kolportaż wydawnictw niezależnych, w 2007 r. odznaczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zasłużony dla Rolnictwa i w 2011 r. Srebrną odznaką Polskiego Związku
Pszczelarzy oraz w 2012 r. odznaczeniem Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi
za działalność dydaktyczną w pszczelarstwie.
Dane adresowe:
ul. Kaniowczyków 15/5, 24-100 Puławy
tel.: 518482726
cezarykruk2@wp.pl, apis.polonia@wp.pl
www.apis-polonia.eu

Marek Podlewski
Ukończył zootechnikę na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Od 1989 r. pracował jako specjalisty ds. pszczelarstwa w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie. Od 1995 r. samodzielne
prowadzi pasiekę hodowlaną i jest wiceprezesem Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza,
a od 2007 r. właścicielem Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego.
Marek Podlewski jest wysokiej klasy specjalistą inseminatorem matek pszczelich
i rzeczoznawcą chorób pszczół.
W swoim dorobku ma następujące tematy badawcze: „Metody przechowywania
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OFEROWANE RASY NA 2017 ROK
▶▶ Karpatka
▶▶ Prima
▶▶ Gema
▶▶ WG
▶▶ Alpejka
▶▶ Nieska
▶▶ Jugo
▶▶ Woźnica
▶▶ Karolinka
▶▶ Troisek
▶▶ Sklenar
▶▶ AGT
▶▶ Buckfast

CENY MATEK NA 2017
Matecznik – 10 zł
Matka nieunasieniona – 15 zł
Matka unasieniona naturalnie – 40 zł
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Nyski
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