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Biologiczne podstawy gospodarki pasiecznej ‒ Marek Podlewski

W naszym kraju dominują pasieki amatorskie liczące od kilku do kilkudziesięciu
rodzin pszczelich, tylko kilka procent stanowią pasieki zawodowe. Wszyscy pszczelarze wyrażają jednak ogromne zaniepokojenie zdrowiem swoich pszczół.
Ostatnie lata to „wołanie pszczelarzy o pomoc”.
Nieskuteczne leki do zwalczania Varroa destructor, uodpornienie się pasożyta na
wiele substancji czynnych, choroby wirusowe, „trujący cukier”, Nosema ceranae, coraz bardziej zatrute środowisko naturalne to wszystko skłania nas do refleksji nad
przyszłością prowadzenia pasiek.
Skala produkcji miodu na całym świecie jest dużo niższa, niż innych gałęzi produkcji rolnej, a więc i problemy pszczelarstwa odchodzą na dalszy plan. Wszystkie
te problemy sprawiają, że w środowisku pszczelarskim obserwujemy coraz większe
zniechęcenie do dalszych działań.
Czy uda się nam przetrwać bez pszczołowatych, czy wołanie pszczelarzy pozostanie bez echa!
Ogromna pasja z jaką pszczelarze hodują pszczoły powoduje, że wielu z nich odbudowuje swoje pasieki i próbuje prowadzić je innymi metodami zapewniającymi
lepszą zdrowotność i kondycję .
Marek Podlewski

BIOLOGICZNE PODSTAWY GOSPODARKI PASIECZNEJ
Pojęcie „pszczoła” dotyczy nie tylko udomowionej przez człowieka pszczoły
miodnej, ale obejmuje również inne owady dziko żyjące zaliczane do nadrodziny
Apoidea. Nadrodzina ta liczy ok. 25 tys. gatunków, z czego największe zagęszczenie
występuje w ciepłych i suchych rejonach strefy umiarkowanej. Pszczoły charakteryzują się tym, że odwiedzają kwiaty dla zbioru pyłku i nektaru, które służą im i ich
potomstwu za pokarm. Niektóre z nich dodatkowo karmią swoje larwy wydzieliną
gruczołów gardzielowych, tzw. mleczkiem pszczelim. Wielkość ciała pszczół może
się wahać od 2 do 40 mm. Okrywa ciała większości z nich jest obficie owłosiona.
Włoski często są uformowane w różnego rodzaju szczoteczki lub pęczki umieszczone
na odnóżach lub odwłoku i służą pszczołom do przenoszenia pyłku. Tej funkcji służą
również odpowiednio przekształcone niektóre części odnóży, które u pszczoły miodnej wraz z odpowiednio wykształconymi włoskami tworzą aparaty do przenoszenia
pyłku np. koszyczek . Odpowiednio przekształcony aparat gębowy jest dodatkowym
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przystosowaniem pszczół do wykorzystywania kwiatów jako źródła pokarmu. Jego
części składowe układają się w wąskie urządzenie służące do ssania nektaru. Samice
budują i zaopatrują w pokarm swoje gniazda u większości gatunków pszczół. Niektóre jednak podrzucają swoje jaja do gniazd wybudowanych i zaprowiantowanych
przez inne gatunki pszczół. Jest to tzw. kleptopasożytyzm. Tylko ok. 10% gatunków
pszczół wykazuje różne stopnie rozwoju społecznego, natomiast przeważająca liczba
gatunków prowadzi samotniczy tryb życia.

PODGATUNKI PSZCZOŁY MIODNEJ WYSTĘPUJĄCE
W EUROPIE I W POLSCE
Kierując się pomiarami biometrycznymi i miejscem występowania wyróżniono
25 populacji pszczół, które zakwalifikowano jako podgatunki lub rasy geograficzne
w obrębie czterech grup.
1. Ciemne pszczoły z Północnej i Zachodniej Europy oraz Północnej Afryki a. środkowoeuropejskie – A.m. mellifera; b. Hiszpani i Portugalii – A.m. iberica; c. oraz
3 podgatunki z Afryki
2. Pszczoły Bałkanów i pośrednie a. kraińskie – A.m. carnica; b. macedońskie –
A.m. macedonica; c. południowogreckie – A.m. cecropia; d. włoskie – A.m. ligustica; e. sycylijskie – A.m. sicula.
3. Pszczoły orientalne a. kaukaskie – A.m. caucasica; b. armeńskie – A.m. armenica;
c. perskie – A.m. meda; d. anatolijskie – A.m. anatolica; e. syryjskie – A.m. syrica
f. cypryjskie – A.m. cypria; g. pszczoły z Krety – A.m. adami.
4. Pszczoły afrykańskie
W Polsce utrzymywane w pasiekach są następujące rasy pszczół: A .m. carnica,
A. m. caucasica, A. m. mellifera, i A. m. ligustica. Pszczoła kraińska (A. m. carnica).
Pierwotnie występowała na półwyspie Bałkańskim, południowo-wschodnich Alpach,
terenie Czech i Słowacji oraz w pasie pogórza na terenie Polski. Na wschodzie zasięg
tej pszczoły przekracza Karpaty obejmując Rumunie, Besarabię i prawdopodobnie
Podole. Obecnie jest hodowana w niemal wszystkich krajach europejskich. Długość
języczka tej pszczoły zajmuje pośrednie miejsce między długością języczka pszczół
środkowoeuropejskich i kaukaskich. Matki tej rasy na wiosnę szybko rozpoczynają
składać dużą liczbę jaj, lecz potem ich aktywność spada. Podczas przerw we wziątku
matka radykalnie ogranicza czerwienie. Ich szybki wiosenny rozwój powoduje, iż
szybko wchodzą w nastrój rojowy, choć równie łatwo się go pozbywają. Dużą ich
zaletą jest dobre trzymanie się plastrów, spokojne zachowanie podczas przeglądów
gniazda oraz pracowitość. Cechująca je łagodność sprawia, że pszczoły kraińskie pre-
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dysponowane są do utrzymywania na terenach gęsto zaludnionych, działkach, blisko
osiedli gospodarskich.
Pszczoła kaukaska (A. m. caucasica). Jak sama nazwa mówi pochodzi z rejonów
Kaukazu. Mimo, że jest najmniejsza spośród ras europejskich, wyróżnia się najdłuższym języczkiem, dzięki czemu ceniona jest jako dobra zapylaczka koniczyny czerwonej. W gnieździe plastry są nierówne, często połączone ze sobą. Bardzo mocno
kitują gniazdo i wylot. Miód składają w części gniazdowej, czym mocno ograniczają matkę w czerwieniu szczególnie podczas trwania silnych pożytków. Rozwijają się
dość późno, przez co są mało rojliwe. Cechuje je duża pracowitość i łatwość wyszukiwania źródeł pożytku, a także ekonomicznie zużycie pokarmu. Chętnie i dobrze
wykorzystują późne pożytki. Pszczoły kaukaskie charakteryzują się łagodnością i dobrym trzymaniem się plastrów.
Pszczoła środkoweuropejska (A. m. mellifera). Pierwotnie zajmowała nizinną
część Francji, Szwajcarię, Niemcy (oprócz pasa przybrzeżnego), a także dużą część
Polski będąc tu rodowitą pszczołą. Została jednak wyparta przez inne podgatunki
pszczół, przede wszystkim przez A. m. caucasica i A. m. carnica ze względu na silne zachowania obronne. Wykazują powolny rozwój wiosenny na wiosnę, w okresie
późnego lata wychowują dużo czerwiu tworząc silne rodziny do zimowli. Są umiarkowanie rojliwe, mało ekonomiczne w zużyciu pokarmu. Pszczoła ta jest pobudliwa,
często wręcz złośliwa. Podczas przeglądu gniazda robotnice bardzo szybko opuszczają plastry tworząc „brody” u dołu i uciekają w naprzeciwległy koniec ula. W krzyżówkach z innymi rasami może dawać pszczoły charakteryzujące się dużą rojliwością
i agresywnością.
Pszczoła włoska (A. m. ligustica) jest w miarę łagodna, ale w krzyżówkach z innymi rasami może dać pszczoły agresywne. Wyróżnia się spośród innych pszczół trzymanych w Polsce pszczół żółtym umaszczeniem. Jest mało rojliwa. Matki pszczele
są intensywnie czerwiące, w pełni sezonu mogą składać nawet do 3500 jaj na dobę,
w związku z dużą ich plennością rodziny szybko rozwijają się na wiosnę.
Morfologia pszczoły miodnej z uwzględnieniem różnice między poszczególnymi
osobnikami pszczół. Zasadniczo ciało pszczół składa się z trzech podstawowych części: głowy, tułowia i odwłoka.
W głowie usadowiona jest para czułków, natomiast w tułowiu trzy pary odnóży
oraz dwie pary skrzydeł. Ciało pszczoły, zwłaszcza robotnicy, na całej powierzchni, zawiera liczne włoski. Poszczególne osobniki zwane również kastami pszczół są
przystosowane do pełnienia różnych funkcji, co odzwierciedla się w ich budowie zewnętrznej. Powierzchnia ciała matki jest znacznie mniej owłosione niż ciało robotnic. Jedynie wyróżnia się tarczka (grzbietowa płytka drugiego segmentu tułowiowego), która jest zupełnie łysa. Tam pszczelarze przyklejają opalitek. Odwłok matki jest
dłuższy od końcowej linii skrzydeł, a w szczycie czerwienia pogrubia się i znacznie
wydłuża, ponieważ znajdujące się w nim jajniki mocno nabrzmiewają. Zewnętrznie
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widzimy sześć pierścieni odwłokowych. Skrzydła na tle reszty ciała wydają się małe,
mimo, że w rzeczywistości są dłuższe niż u robotnic. Mają szersze i grubsze żyłki,
a ich błona jest grubsza i nieco ciemniejsza niż u pozostałych kast. Podobnie jak
u robotnicy, oczy u matki pszczelej znajdują się po bokach głowy, a przyoczka w
górnej jej części. Matka pszczela posiada aparat żądłowy, ale w przeciwieństwie do
robotnic w szczecince żądła nie ma zadziorów.
Trzy postacie pszczoły miodnej
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Ciało robotnicy jest mniejsze od matek pszczelich i mocno owłosione, co jest
przystosowaniem do zbierania pyłku. Do tego celu służą im również odpowiednio
zbudowane odnóża. Powierzchnia ich skrzydeł nie jest może tak imponująca jak
u trutni, ale wystarcza w zupełności do wykonywania długich lotów na pożytki. Aparat gębowy jest dobrze wykształcony. Robotnice mają silne żuwaczki oraz długi języczek. Oczy i przyoczka są usadowione podobnie jak u matek.
Robotnice posiadają aparat żądłowy, który jest używany przez nie do obrony
gniazda przed intruzami. Niestety, w szczecince żądła znajdują się zadziory, co jest
przyczyną śmierci robotnic, które go użyją. Zadziory działają jak kotwiczki i uniemożliwiają wyciagnięcie żądła np.: z elastycznej skóry człowieka. Szarpiąca się,
zdenerwowana robotnica powoduje, że aparat żądłowy odrywa się od jej ciała, powodując powstanie wielkiej rany w odwłoku. Trutnie są największymi osobnikami
w rodzinie pszczelej. Są to samce. Ich jedyną funkcją jest unasienienie matki pszczelej. Mają dobrze rozwinięte skrzydła, które sięgają poza koniec odwłoka. Umożliwiają
im one wykonywanie dalekich lotów w poszukiwaniu matek pszczelich i miejsc gromadzenia się trutni. Ich oczy złożone są większe niż u samic i łączą się w górnej części
głowy, a na przedzie znajdują się przyoczka. Taka wielkość i rozmieszczenie narządu
wzroku znacznie ułatwia dostrzeżenie matki pszczelej i pościg za nią, zwłaszcza, że
truteń do kopulacji podchodzi z niższego pułapu niż matka. Czułki trutni składają się
z większej liczby członów niż samic, jest to również przystosowanie do poszukiwania
matek pszczelich. Na czułkach bowiem znajdują się narządy węchu, które pozwalają samcom wychwytywać wydzielane przez matki feromony. U trutni nie występuje
aparat żądłowy, za to posiadają dobrze rozwinięty aparat kopulacyjny. Samce mają
uwsteczniony aparat gębowy w związku z tym nie są przystosowane do samodzielnego odżywiania.
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OKRYWA CIAŁA – BUDOWA I FUNKCJE
Budowa głowy, tułowia i odnóży pszczół. Okrywę ciała pszczół nazywamy oskórkiem. Jest ona martwym wytworem jednowarstwowego nabłonka. W oskórku można
wyróżnić trzy warstwy:
── pikutikulę – warstwę powierzchniową;
── gzokutikulę – warstwa zewnętrzną;
── endokutikulę – warstwę wewnętrzną. Spełnia on dwie podstawowe funkcje: chroni organizm pszczoły przed działaniem zewnętrznych czynników, a także stanowi
jej zewnętrzny szkielet. Epikutikula jest najcieńsza i nie zawiera chityny, za to silnie jest impregnowana substancjami tłuszczowymi, co sprawia, że woda nie zwilża jej powierzchni. Egzokutikula jest cienką warstwą z dużą ilością chityny, dzięki
czemu nadaje twardość pancerzowi pszczół. Zanika tylko w tych miejscach, gdzie
jest on rozciągliwy, np. w 8 miejscu łączenia się pierścieni ciała. Endokutikula
jest wielowarstwowa i zawiera chitynę, ale nie w tak dużej ilości jak egzokutikula,
dzięki czemu jest dość elastyczna i rozciągliwa. Głowa ma kształt sercowatej puszki z przedniej strony wypukłej, a z tylnej wklęsłej.
Po bokach głowy znajduje się para oczu złożonych, a na górze lub z przodu (w zależności od kasty)
znajdują się przyoczka. Otwór gębowy otoczony jest
narządami tworzącymi aparat gębowy typu gryząco-ssącego. Na przedniej części głowy osadzone są
czułki służące pszczołom jako narząd węchu, smaku
i dotyku. Głowa połączona jest szyją z tułowiem. Tułów zbudowany jest z trzech segmentów: przedtułowia, śródtułowia oraz zatułowia.
Dodatkowo w skład tułowia wchodzi pierwszy pierścień odwłoka. Każdy z pierścieni tułowiowych zbudowany jest z czterech płytek: grzbietowej,
brzusznej oraz dwóch bocznych. W rzeczywistości w
Schemat wygldu głowy robotnicy
tułowiu nie dostrzeżemy budowy pierścieniowej, ponieważ płytki tworzące pierścienie są w różnym stopniu zmodyfikowane. Między płytkami grzbietowymi, a bocznymi wyrastają dwie pary
skrzydeł. Natomiast w miejscu łączenia się płytek brzusznych z bocznymi znajdują się
trzy pary odnóży. Chodząc pszczoła opiera się z jednej strony na dwóch odnóżach,
a z drugiej na jednym. Każde odnóże składa się z pięciu części: biodro, krętarz, udo,
goleń i pięcioczłonowa stopa zakończona dwoma pazurkami i przylgą. Pierwszy człon
stopy jest największy i nazywa się piętą. U robotnic odnóża poza funkcją chodzenia, znalazły dodatkowe zastosowanie, mianowicie pozwalają im oczyszczać ciało z
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pyłku, a także go transportować.
W pierwszej parze odnóży możemy stwierdzić obecność aparatu do czyszczenia czułków.
Zbudowany jest z kolca znajdującego się w końcowej części
goleni, który przy zgięciu stopy
zagłębia się w specjalne wcięcie
na pięcie. W efekcie powstaje
otwór, przez który robotnica
przeciąga czułki oczyszczając je w ten sposób z pyłku. Na
drugiej parze odnóży również
w końcowej części goleni znajduje się ostroga, która pomaga robotnicy w ściąganiu
obnóży pyłkowych umieszczanych w koszyczkach
trzeciej pary odnóży. Koszyczek jest zagłębieniem
na zewnętrznej części goleni.
Powierzchnia jego jest nieowłosiona, znajdują się tam tylko dwie lub trzy szczecinki. Na zewnętrznych krawędziach goleni wyrastają długie
włoski, które są łukowato zagięte nad powierzchnią koszyczka. Włoski te rozchylają się w miarę
zwiększania obnóża, obejmując je i przytrzymując
w ten sposób w koszyczku. Na krawędzi golenia po
wewnętrznej stronie nogi znajduje się rząd kolców
zwany grzebyczkiem. Dodatkowo szpara między
dolną krawędzią golenia a górną stopy tworzy tzw.
szczypce pyłkowe.
Na piętach wszystkich odnóży znajdują się gęste szczeciniaste włoski, które tworzą pewien rodzaj
szczoteczek, przy czym u robotnic na trzeciej parze
odnóży włoski układają się w 10-11 (w zależności
od rasy) regularnych rzędów.
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BUDOWA SKRZYDEŁ, ODWŁOKA
Pszczoła lata dzięki skrzydłom. Najsilniej są rozwinięte u trutni, najsłabiej
u matek pszczelich. Są one obszernymi fałdami oskórkowymi, uwypuklającymi się pomiędzy krawędzią płytki
grzbietowej, a górnymi krawędziami
płytek bocznych. Wypełnia je hemolimfa i przebiegają w nich tchawki oraz
nerwy. Skrzydła wzmocnione są żyłkami, których układ jest cechą charakterystyczną dla rasy. Środkowa część
tylnej krawędzi przedniego skrzydła
posiada rynienkę, a w przedniej krawędzi tylnego skrzydła znajdują się
haczyki. Po rozłożeniu skrzydeł te elementy łączą się ze sobą, dzięki temu
powstaje duża, zwarta powierzchnia
nośna. Skrzydła poruszają się dzięki
silnie rozwiniętym mięśniom pionowym i podłużnym znajdującym się
w puszce tułowiowej.
Odwłok zbudowany jest z 10 pierścieni składających się z dwóch płytek: grzbietowej zwanej tergitem i brzusznej zwanej sternitem. Zewnętrznie w zależności od kasty widzimy tylko sześć lub siedem
pierścieni odwłokowych, ponieważ pierwszy pierścień wchodzi w skład tułowia,
a pozostałe przekształciły się w części składowe aparatu żądłowego matek pszczelich
i robotnic lub aparatu kopulacyjnego trutni.

ROZMIESZCZENIE, BUDOWA I FUNKCJE GRUCZOŁÓW WOSKOWYCH
I ZAPACHOWYCH
Cztery pary gruczołów woskowych umieszczone są między VI a VII sternitem
u robotnic. Powierzchnię tych gruczołów pokrywa oskórek tworząc białe plamy nazywane lusterkami woskowymi. Są one przykryte tylnymi brzegami leżących przed
nimi sternitów. Powstaje w ten sposób kieszonka woskowa, w której zastyga wydziela-
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ny przez gruczoły płynny wosk, tworząc
łuseczki woskowe. Czynności wydzielnicze pełnią tu przekształcone komórki
nabłonka, znajdujące się pod lusterkami
woskowymi. Komórki te łączą się z ciałem białkowo-tłuszczowym, w którym
zachodzi synteza wosku.
Gruczoł zapachowy Nasonowa znajduje się również u robotnic na grzbietowej części odwłoka między VI a VII
tergitem. Pszczoły, aby uwidocznić jego
biało-szarawą wałeczkowatą powierzchnię, w specyficzny sposób wyginają
odwłoki. W celu przyspieszenia rozprzestrzeniania się wydzieliny gruczołu
Nasonowa, robotnice intensywnie machają 10 skrzydełkami. Wydzielina ta
służy robotnicom do rozpoznawania się, znakowania trasy lotu na pożytek i różnych
miejsc i ma specyficzny zapach zbliżony do zapachu melisy.

FUNKCJONOWANIE I ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH UKŁADÓW
PSZCZOŁY ORAZ ROZWÓJ OSOBNICZY PSZCZÓŁ Z UWZGLĘDNIENIEM
ETAPÓW CZERWIU OTWARTEGO I KRYTEGO
Układ pokarmowy zbudowany jest z trzech głównych odcinków: jelito przednie,
jelito środkowe i jelito tylne. W skład jelita przedniego wchodzą gardziel, przełyk,
wole miodowe i przedżołądek. Do gardzieli uchodzą różnego rodzaju gruczoły, które
mają znaczenie przy przeróbce pokarmu i nie tylko. Gruczoł wargi dolnej zbudowany z pięciu części odpowiedzialny jest za produkcję płynu będącego mieszaniną substancji wodnistej i substancji o charakterze emulsji tłuszczowej. Produkt ten zawiera
enzymy rozkładające cukry. Gruczoł gardzielowy występuje tylko u robotnic i jest
odpowiedzialny za produkcję mleczka pszczelego. Gruczoł żuwaczkowy, występuje
u matki i robotnic, z tym, że o wiele mocniej jest rozwinięty u matki, a jego wydzielina
tworzy substancję mateczną. Wole miodowe służy robotnicom do transportu wody
i pokarmu płynnego. Pojemność wola wynosi 56mm3 . Przedżołądek znajdujący się
za wolem pozwala regulować przejście pokarmu do dalszej części przewodu pokarmowego. Jelito środkowe ma kształt pętli, jest silnie pofałdowane i jest odpowiedzialne za właściwe procesy trawienia i wchłaniania. Jelito tylne jest złożone dwóch części:
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jelita cienkiego i jelita prostego. W tym ostatnim zachodzi odwadnianie przetrawionego pokarmu. Jelito proste jest bardzo rozciągliwe i pojemne, dzięki czemu może
pomieścić masy kałowe robotnic gromadzące się podczas zimowli. Przepełnione jelito proste ma kształt gruszkowaty.

UKŁAD ODDECHOWY
Wymiana gazowa u pszczół zachodzi dzięki systemowi tchawek i worków powietrznych rozmieszczonych w całym ciele. Otwory prowadzące do tchawek
nazywamy przetchlinkami. Znajdują się one na bokach
tergitów poczynając od drugiego segmentu tułowia,
a kończąc na ósmym odwłokowym. Tchawki są zakończone komórkami gwiaździstymi (tracheoblastami), od
których palczasto odchodzą tracheole na końcach wypełnione płynem. Te ostateczne przewodziki wnikają
do tkanek pszczoły, gdzie zachodzi wymiana gazowa.
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UKŁAD KRWIONOŚNY
Hemolimfa u pszczół pełni funkcję krwi. Jest to bezbarwny płynem.
Składa się on z osocza i upostaciowanych ciałek krwi zwanych hemocytami. Hemolimfa spełnia w organizmie
różne funkcje: jest rezerwuarem wody
(84-94%), rozprowadza substancje odżywcze i hormony, pośredniczy w usuwaniu zbędnych produktów przemiany
materii, pośredniczy w termoregulacji, bierze udział w procesach krzepnięcia i odnowy tkanek. Mówimy, że pszczoły mają układ krwionośny typu otwartego, ponieważ
hemolimfa krąży w całej jamie ciała i częściowo w naczyniach: pięciokomorowym
sercu i aorcie.
Ściśle z układem krwionośnym jest związane ciało białkowo-tłuszczowe. Zbudowane jest ono z dwóch typów komórek: tłuszczowych i wydzielniczych. Komórki te
tworzą większe lub mniejsze skupienia na powierzchni narządów wewnętrznych i na
błonach okołosercowej i okołonerwowej. Ciało tłuszczowe pełni funkcje spichlerzowe, czyli gromadzi substancje zapasowe w postaci białek, tłuszczy i glikogenu, a także
jest odpowiedzialne za syntezę różnych substancji.

UKŁAD NERWOWY
Funkcją układu nerwowego jest odbieranie bodźców docierających do organizmu, oraz wysyłanie impulsów do organów i narządów ciała, które mają na te bodźce reagować. U pszczoły układ nerwowy zbudowany jest z komórek nerwowych
i glejowych i dzieli się na trzy układy: centralny (ośrodkowy), trzewny (współczulny)
i obwodowy. Centralny układ nerwowy składa się z szeregu zwojów nerwowych połączonych ze sobą za pomocą podłużnych i poprzecznych pni nerwowych. W obrębie centralnego układu wyróżnia się mózg i łańcuszek brzuszny. Mózg znajduje się
w głowie pszczoły i nazywany jest zwojem nadprzełykowym i łączy się on spoidłami
ze zwojem podprzełykowym tworząc obrączkę okołoprzełykową.
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UKŁAD WYDALNICZY
Funkcję układu wydalniczego pełnią cewki Malpighiego. U pszczół jest ich ok.
150 i znajdują się przy przedniej części jelita cienkiego.

UKŁAD ROZRODCZY
Układ rozrodczy u matki pszczelej jest zbudowany z dwóch jajników, jajowodów
bocznych przechodzących w środkowy, pochwy, zbiorniczka nasiennego i worka
kopulacyjnego, do którego prowadzi otwór kopulacyjny. Jajniki w przeciwieństwie
do jajników robotnic są bardzo duże, składają się ze 110 do 220 rurek jajnikowych.
Zbiorniczek nasienny nie występuje u robotnic, a matce służy do przechowywania
przez całe życie 12 zdobytego podczas lotu weselnego zapasu plemników. Pojemność
zbiorniczka nasiennego waha się od 0,95 do 1,3 mm3 i jest on w stanie pomieścić do
6-7mln plemników.

Układ rozrodczy trutni zbudowany jest z parzystych jąder wraz z nasieniowodami, parzystych pęcherzyków nasiennych, gruczołów śluzowych, przewodu wytryskowego i narządu kopulacyjnego. Podczas kopulacji z matką pszczelą pod wpływem
wzrostu ciśnienia w hemolimfie dochodzi do wynicowania narządu kopulacyjne-
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go, co prowadzi do śmierci trutnia. Zanim z komórki plastra wygryzie się dorosła
pszczoła (postać imago), musi ona przejść pewne etapy rozwoju. Rozwój osobniczy
wszystkich kast pszczół składa się z takich samych stadiów rozwojowych, różni się
tylko czasem ich trwania (tab. 1). W sumie matka pszczela rozwija się 16 dni, robotnica 21 dni, a truteń 24 dni. Wszystkie postacie rozwojowe pszczół nazywamy czerwiem. Przy czym czerwiem otwartym (niekrytym) nazywamy potomstwo pszczół
do momentu zasklepienia komórki, a czerwiem krytym wszystkie postacie rozwojowe od momentu zasklepienia komórki do momentu wygryzienia. Karmione przez
robotnice są larwy zwinięte, przy czym mleczko pszczele otrzymują przez pierwsze
trzy dni życia larwy robotnic i trutni oraz larwy matki pszczelej do końca żerowania.
Starsze larwy zwinięte trutni i robotnic są odżywiane papką miodowo-pyłkową.
Rozwój osobniczy matek pszczelich, robotnic i trutni
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RODZINA PSZCZELA JAKO CAŁOŚĆ ORAZ ROLA MATKI PSZCZELEJ
I JEJ RODZAJE
Rodzina pszczela jest uważana za fenomenalny organizm, którego prawidłowe
funkcjonowanie zależy od współdziałania wszystkich komórek, którymi są poszczególne osobniki pszczół. Sercem tej społeczności, niechybnie jest matka pszczela, często potocznie nazywana królową. Oprócz składania jaj, produkuje ona substancje
chemiczne zwane feromonami. Kompleks tych feromonów tworzy substancję mateczną. Feromony matki 13 warunkują zachowanie harmonii i spójności całej rodziny pszczelej. Najbardziej podatne na działanie substancji matecznej są inne samice zwane robotnicami. Feromony matki hamują u nich rozwój rurek jajnikowych
i mobilizują je do spełniania swoich społecznych funkcji. Zatem w prawidłowo funkcjonującej rodzinie pszczelej matka jest jedyną płodną samicą. Latem liczba robotnic w rodzinie może dojść do 80 tys., natomiast zimą liczba ta spada nawet do ok.
10 tys. Samce zwane trutniami mają tylko jedno zadanie do spełnienia – unasienienie
matki pszczelej, czyli przekazanie swoich genów. Są one zatem potrzebne rodzinie
pszczelej w okresie rozrodczym. W pełni sezonu w rodzinie może być od kilkuset
do kilku tysięcy samców. Zarówno matki jak i robotnice posiadają podwójną liczbę
chromosomów – mówimy, że są diploidalne. Trutnie rozwijają się z komórek niezapłodnionych, w związku z tym mają pojedynczą liczbę chromosomów mówimy, że
są haploidalne.
Matki pszczele są najdłużej żyjącymi osobnikami pszczelimi i w warunkach naturalnych mogą żyć nawet 5 lata. Rozwijają się one z jaj zapłodnionych w komórkach
zwanych matecznikami. Komórki te mają specyficzną budowę, ponieważ w przeciwieństwie do komórek pszczelich czy trutowych nie posiadają regularnych kształtów,
wielkości czy rozkładu. Są one długie i skierowane do dołu. Możemy wyróżnić mateczniki rojowe, na cichą wymianę oraz mateczniki ratunkowe. Mateczniki rojowe
pojawiają się w sytuacji, gdy pszczoły chcą się roić. W zależności od siły pędu rodziny
pszczelej do rójki liczba tych mateczników w gnieździe jest różna i waha się od kilku
do 20. Charakterystyczne dla mateczników rojowych jest to, że dno miseczki matecznikowej nie dochodzi do środkowej
ściany plastra. Podobnie pszczoły budują
mateczniki na cichą wymianę, z tym, że
jest ich zaledwie kilka. Podejmują te działania, ponieważ obecna matka im nie odpowiada. Przyczyny mogą być różne np.
niepełna sprawność fizyczna spowodowana brakiem fragmentów odnóży, starość,
niekompletny garnitur feromonów lub ich
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niskich poziom itp. W momencie, gdy zginie nagle matka pszczela pszczoły dążą
do jej wychowania z jedno- do trzydniowej larwy robotnicy. Poszerzają wtedy komórkę pszczelą z larwą i podwyższają jej ścianki kierując je w dół. W ten sposób
powstaje matecznik ratunkowy, z którego wygryzie się matka ratunkowa. Pierwszą
funkcją, jaką matka spełnia w rodzinie pszczelej jest funkcja rozrodcza, która polega na składaniu jaj. W celu spełnienia tej funkcji musi ona odbyć lot weselny. Po
wygryzieniu młode matki dojrzewają do kopulacji przez okres od 4 do 6 dni. W tym
czasie są 14 obficie karmione i poddawane treningowi przez robotnice. W piątym
lub szóstym dniu matka wylatuje po raz pierwszy na krótki lot orientacyjny, a po
2-3 dniach wykonuje jeden lub kilka dłuższych lotów weselnych. Matka rozpoczyna
czerwienie po 2-3 dniach od lotu weselnego. Opiekujące się nią robotnice nazywamy świtą, liżą one ją pobierając w ten sposób substancję mateczną, a także karmią.
W okresie czerwienia matka pobiera od 0,25 do 0,5 g mleczka na dobę. Przed złożeniem jaja matka bada komórkę i składa jajo co około 30 s. Matka zaczerwia plaster
mniej więcej od środka i idzie w kierunku spiralnym. W szczycie czerwienia w ciągu
doby składa 1-2,5 tys. jaj, a droga jaką musi wtedy pokonać wynosi ok. 250 m/dzień.
Drugą funkcją jaką matka pełni w rodzinie pszczelej jest jej integracja poprzez wydzielanie bukietu substancji chemicznych zwanych feromonami. Pszczoły odczuwają
brak matki już po 15-30 min. Aby odczuwać obecność matki pszczoły ze świty muszą
mieć możliwość jej dotykania. Matka sama rozprowadza na własnym ciele feromony około 2-3 razy na godzinę. Najważniejsza jest substancja mateczna wydzielana
przez gruczoł żuwaczkowy matki. Jej obecność w rodzinie pszczelej: hamuje instynkt
budowy mateczników, wychów nowych matek i instynkt migracyjny, wzbudza u robotnic instynkt budowy plastrów trutowych i wychów trutni, stymuluje u robotnic
aktywność gruczołów gardzielowych i woskowych, stymuluje pszczoły do lotów na
pożytek i zbierania zapasów, wabi trutnie i prowokuje u nich instynkt kopulacyjny,
stabilizuje grono rojowe, działa uspakajająco na robotnice.

ROLA TRUTNI W RODZINIE PSZCZELEJ ORAZ SUKCESJA PRACY
ROBOTNICY
Metody porozumiewania się pszczół . W końcu kwietnia w warunkach Polski w
rodzinach pszczelich pojawiają się trutnie i można je spotykać do końca sierpnia. Ta
kasta pszczół odpowiedzialna jest tylko za unasienienie matek. Trutnie są do tego
doskonale przystosowane (patrz rozdz. 3) w swej budowie. Plemniki są wytwarzane
w jądrach w stadium larwy i poczwarki. Zatem opuszczający komórkę truteń ma
pełny komplet plemników, ale nie jest jeszcze zdolny do unasienienia. Po 2-4 dniach
od wygryzienia plemniki przechodzą do pęcherzyków nasiennych, gdzie są odży-
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wiane, a jądra ulegają degeneracji. Dopiero w dziesiątym dniu swego życia dorosłego truteń jest zdolny do przeprowadzenia nasienia do aparatu kopulacyjnego, a tym
samym staje się zdolny do kopulacji. Trutnie do 5 dnia życia nie 15 opuszczają ula.
Potem wykonują loty orientacyjne i w celu wypróżnienia się, a starsze samce latają w
celu poszukiwania matek pszczelich. Kopulacja zachodzi w powietrzu na wysokości
10-40 m, są to tzw. miejsca gromadzenia trutni. Matka pszczela kopuluje średnio
z 8 trutniami. Po kopulacji truteń ginie. Trutnie, którym nie uda się unasienić matki
żyją około jednego miesiąca. .

ROLA ROBOTNIC W RODZINIE PSZCZELEJ,
SUKCESJA PRACY ROBOTNICY
Życie robotnicy możemy podzielić na dwa etapy etap pszczoły ulowej i etap
pszczoły lotnej. Pierwszy trwa ok. 21 dni. Pszczoły ulowe pracując w ulu mają przypisane sobie różne obowiązki w zależności od wieku (tab. 1). Wiąże się to często
z fizjologicznie uwarunkowaną aktywnością różnych gruczołów. Po zakończeniu
etapu pszczoły ulowej pszczoły opuszczają ul i rozpoczynają etap pszczoły lotnej
(pszczoły zbieraczki). Zajmują się zbieraniem i przynoszeniem do ula następujących
substancji: nektar i spadź, wodę, pyłek, substancje balsamiczne. W zależności od wieku robotnice pełnią różne zadania (sukcesja pracy robotnicy) czynność etap wiek
czyszczenie komórek plastra 1-2 karmienie larw starszych mieszanką pyłku i miodu
pszczoły karmicielki 3-6 karmienie larw młodszych wydzieliną gruczołów gardzielowych (mleczkiem pszczelim) 7-14 odbieranie nektaru od zbieraczek, przerabianie go
na miód, zasklepianie komórek z miodem, magazynowanie pyłku i robienie pierzgi,
8-14 budowa plastrów pszczoły woszczarki 15-18 obrona gniazda pszczoły strażniczki 19-21 zbieranie pokarmu pszczoły zbieraczki 22 i starsze praca w terenie.
Czynności
Czyszczenie komórek
Karmienie larw starszych mieszanką
pyłku i miodu
Karmienie larw młodszych mleczkiem
Odbierania i zagęszczanie nektaru
Zasklepianie komórek
Magazynowanie pyłku
Budowanie plastrów
Obrona gniazda
Zbieranie nektaru, pyłu, propolisu

Etap rozwoju

Wiek
1-2
3-6

pszczoły karmicielki

7-14
8-14

pszczoły woszczarki
pszczoły strażniczki
pszczoły zbieraczki

12-18
19-21
22 i starsze
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METODY POROZUMIEWANIA SIĘ PSZCZÓŁ
W celu przekazywania sobie informacji na temat położenia pożytku, ewentualnie
miejsca na gniazdo pszczoły wykształciły mechanizm porozumiewania się za pomocą tańców. Jednym z ważniejszych punktów odniesienia orientacji przestrzennej jest
położenie słońca na niebie.
Taniec okrężny wykonywany jest wtedy gdy źródło pożytku znajduje się w odległości do 10 m od ula. Pszczoła wykonująca taki taniec chodzi po plastrze po linii
okręgu raz w prawo, a raz w lewo.
Taniec wywijany jest wykonywany przez robotnice, wówczas, gdy miejsce, które chcą wskazać znajduje
się powyżej 100 m od ula. Pszczoła przebiega w linii
prostej krótki odcinek wywijając odwłokiem w prawo
i w lewo. Potem zatacza półkole w lewo wracając do
punktu wyjścia, znowu biegnie po linii prostej i zatacza półkole w prawo. Taniec ten zawiera również informację o kierunku źródła pokarmu. Mianowicie kąt
zawarty między pionem plastra, a prostą, po której biegnie robotnica podczas tego tańca odpowiada kątowi
zawartemu między pożytkiem, ulem, a słońcem. Przy czym, jeżeli pszczoła biegnie
głową skierowaną ku górze plastra, to znaczy, że pożytek znajduje się w kierunku
słońca, a jeżeli biegnie z głową skierowana ku dołowi plastra, oznacza to, że pożytek
znajduje się w kierunku przeciwnym niż słońce.
Taniec sierpowaty – jest tańcem pośrednim między tańcem okrężnym a wywijanym. Droga przebiegu
robotnicy podczas tego tańca przypomina dwa sierpy,
które w jednym punkcie ze sobą się łączą. Im dalej znajduje się pożytek od ula (odległość zbliża się do 100 m)
tym bardziej sierpy do siebie się zbliżają przechodząc
powoli w taniec wywijany.

GNIAZDO PSZCZELE ORAZ BUDOWA PLASTRÓW I RODZAJE KOMÓREK
ROZKŁAD CZERWIU, MIODU, PYŁKU W PLASTRZE I GNIEŹDZIE PSZCZELIM
Rodzina pszczela żyje w zamkniętych pomieszczeniach. W warunkach naturalnych są to najczęściej dziuple drzew. Obecnie większość rodzin pszczelich utrzymywana jest przez człowieka w ulach. Podstawę gniazda pszczelego tworzą woskowe
plastry. Są one zbudowane z sześciokątnych komórek równomiernie umieszczonych
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po obu stronach środkowej ścianki. Poszczególne ściany komórek są nachylone
względem siebie o 120º. Komórki nie są rozmieszczone poziomo, ale odchylone ku
górze od poziomu o 5º. Dno komórki ma kształt trójkątnej piramidy. Trzy romby
dna stanowią jednocześnie część den trzech komórek po przeciwnej stronie plastra.
Odległość między środkowymi ściankami sąsiadujących ze sobą plastrów wynosi
35-38 mm. Grubość plastrów waha się między 23 a 26 mm. Między plastrami są
przerwy zwane uliczkami międzyplastrowymi. Ich wielkość wynosi 10-12 mm. Na
plastrze możemy spotkać trzy rodzaje komórek. Pierwsze są to komórki pszczele,
w nich rozwijają się robotnice, a także są składane zapasy pokarmu. Ich szerokość
wynosi średnio 5,38 mm, co oznacza, że na jednym dm2 z obydwu stron plastra znajduje się ok. 720 komórek.
Drugi rodzaj to komórki trutowe. Średnica takiej komórki wynosi średnio
6,88 mm, w związku z tym na 1 dm2 plastra będzie ich ok. 500. W nich rozwijają się
trutnie i również może być składowany zapas pokarmu. Ostatni rodzaj komórek, są
to duże, nieregularne i skierowane do dołu mateczniki, w nich rozwijają się matki
pszczele. Czerw w gnieździe znajduje się w pobliżu wylotka. Skrajne plastry zawierają
tylko zapasy pokarmu.
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Na plastrze czerw tworzy elipsę i znajduje się w jego dolnej części, otoczony jest
od góry wianuszkiem pierzgi, a nad nią, w najwyższej części plastra znajdują się zapasy miodu. Często komórki tam są pogłębione, co powoduje zwężenie uliczek miedzyplastrowych nawet do 6 mm.

ROCZNY CYKL RODZINY PSZCZELEJ
Przedwiośnie Podczas zimowli pszczoły cały czas zachowują aktywność. Są uwiązane w kłąb zimowy, który powoli przesuwa się po plastrach spożywając zgromadzone na zimę zapasy pokarmu. Na przedwiośniu w gnieździe powoli kończy się pokarm
i jelita proste robotnic są już mocno przepełnione. Pszczoły niecierpliwie oczekują
cieplejszego dnia by móc się oblecieć i dostarczyć tak niezbędną do karmienia matki
i do wychowu czerwiu wodę i pyłek. Matka zaczyna składać jaja nawet już w lutym.
Moment rozpoczęcia czerwienia przez matkę zmusza robotnice do podniesienia
w gnieździe temperatury do 34,5ºC i utrzymania jej na stałym poziomie. Ważnym
momentem w życiu rodziny pszczelej jest oblot wiosenny, który odbywa się w lutym-marcu, gdy temp. w cieniu osiągnie 8-12ºC. Po oblocie pszczoły z czasem nasilają
swoje loty, głównie po pyłek i wodę. Mimo, że trwa wychów czerwiu, siła rodziny
nie wzrasta, dzieje się tak dlatego, że zachodzi wymiana jakościowa pszczół tzn. giną
stare pszczoły i są zastępowane młodymi. Dopiero po tym okresie, który może trwać
do pierwszej dekady maja, następuje wymiana ilościowa pszczół, czyli przybywa coraz więcej młodych pszczół, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu siły. W połowie
maja pszczoły zaczynają produkować wosk, co objawia się m. in. pobielaniem plastrów. Powstanie nastroju rojowego Wzrost liczby robotnic w gnieździe powoduje,
że w rodzinie pszczelej dochodzi do: zachwiania proporcji między karmicielkami
a larwami oraz nierównomiernego rozchodzenia się substancji matecznej. Dodatkowo następuje nadmierna koncentracja dwutlenku węgla. Wszystkie te czynniki
w konsekwencji prowadzą do wychowu czerwiu trutowego, zaczerwienia miseczek
matecznikowych oraz powstania trutówek anatomicznych, które w przyszłości będą
stanowić zastęp pszczół rojowych. Tydzień przed wyjściem roju robotnice przestają
karmić matkę mleczkiem pszczelim i zaczynają ją intensywnie odżywiać pokarmem
wysokoenergetycznym, czyli miodem. Dzień po zasklepieniu pierwszego rojowego
matecznika, czyli w dziewiątym dniu licząc od złożenia pierwszego jaja na matkę,
rój wraz ze stara matką opuszcza ul. Jest to pierwak. Około 70% pszczół roju stanowią robotnice młodsze niż 10 dniowe. Część rodziny zostająca w ulu określana jest
macierzakiem. W dwa dni po wygryzieniu pierwszej młodej matki rojowej, czyli w
8-7 dni po wyjściu pierwaka może wyjść wraz z nią drugi rój – drużak. Jeżeli rodzina
jest w silnym nastroju rojowym może wydać kolejne roje, które nazywamy odpowiednio trzeciakiem, czwartakiem itd. Pierwak po znalezieniu miejsca na gniazdo
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ma szanse szybciej dojść do równowagi. W pozostałe rojach, muszą unasiennić się
matki. Nastrój rojowy przynosi pszczelarzom straty, ponieważ w tym czasie pszczoły
pracują mało intensywnie lub nie pracują, a zebrane zapasy pokarmu wykorzystują
na energię potrzebną do rojenia. Dlatego opracowano szereg metod pozwalających
zminimalizować wpływ nastroju rojowego.
Główny pożytek W tym okresie zbieraczki przynoszą do ula największe ilości
nektaru. Czas jego występowania zależy od okresu kwitnienia roślin. W warunkach
Polski najczęściej trwa od maja do drugiej dekady lipca. W tym okresie większość
prac robotnic koncentruje się na przynoszeniu i gromadzeniu nektaru oraz jego
przerabianiu na miód. Obfity pożytek może przyczynić się do likwidacji nastroju rojowego, a także ograniczyć matkę w czerwieniu.
Okres przygotowania do zimowli. Główny pożytek kończy się w lipcu. Dochodzi do zmniejszenia siły rodzin. Matka znowu rozpoczyna intensywne czerwienie.
Ilość i jakość czerwiu ma teraz decydujące znaczenie dla przebiegu zimowli całej
rodziny. Dlatego pszczelarz powinien zadbać o podkarmianie stymulujące matkę do
składania większej ilości jaj. Pszczoły wygryzające się z komórek plastra jesienią nie
karmią już czerwiu i intensywnie odżywiają się pyłkiem, aby nagromadzić zapasy w
ciele białkowo – tłuszczowym. We wrześniu matka powinna zaprzestać czerwienia,
ponieważ wygryzające się z tego czerwiu robotnice nie będą mogły już przygotować
się do zimowli.

+10

-10

Zachowanie pszczół w kłębie wraz ze zmianą temperatury otoczenia

Zimowla, w momencie, gdy nie ma już czerwiu w gnieździe, temperatura spada
do 20ºC. Gdy temperatura na zewnątrz obniży się do 12ºC, pszczoły uwiązują się
w luźny kłąb, czyli kulę poprzecinaną plastrami. W centrum kłębu znajduje się matka
i robotnice są uwiązane luźniej, zachowując pewną aktywność. Na zewnątrz pszczoły
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tworzą zwartą warstwę zwaną otoczką kłębu. Robotnice tworzące otoczkę co kilka
godzin wchodzą do wnętrza kłębu, żeby się ogrzać. Wraz ze spadkiem temperatury
kłąb się zacieśnia. Nawet przy -30ºC robotnice starają się wewnątrz kłębu utrzymać
temperaturę +20ºC. Przy otoczce waha się ona od 0 do 8ºC. Robotnice wytwarzają
ciepło przez spożywanie i biologiczne spalanie cukrów prostych – glukozy i fruktozy.
Reakcje te zachodzą w silnie rozwiniętych mięśniach tułowia. Ich drżenie pozwala
pojedynczej robotnicy podnieść temperaturę swojego ciała nawet do 38ºC.
Marek Podlewski
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ZIMOWY UKŁAD GNIAZDA RODZINY PSZCZELEJ
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 18-24oC, na zewnątrz kłębu
ok.10oC. Pszczoły stykając się ze sobą ogrzewają się wzajemnie wytwarzając energię
potrzebną do ogrzania, robotnice wykonują rotacyjny ruch w kłębie; pszczoły korzystające z zapasu pokarmu w plastrach – odżywione z zapasem energii przesuwają
się na zewnątrz kłębu tworzą tzw. otoczkę kłębu, 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: 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 już 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. Głodne ptaki
w pobliżu pasieki specjalizują 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 ,,nieproszonych gości”.
W czasie trwającej zimy, także pszczelarz nie powinien niepotrzebnie zaglądać do
uli, nie chodzić między ulami, a szczególnie w mroźne i śnieżne dni. Jeśli pszczelarz
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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 nie sprzyjających
warunkach pogodowych skutkuje dużym zużyciem pokarmu oraz przepełnieniem jelita grubego u pszczół,.
── niepotrzebna utrata energii pszczół prowadzi do rozwoju chorób, szczególnie
choroby sporowcowej ( Nozemozy).
Pszczelarze mniej doświadczeni mogą osłuchiwać ule. 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. Natomiast
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 zapasy.

PRZYCZYNY SŁABNIĘCIA - GINIĘCIA RODZIN PSZCZELICH
W TRAKCIE ZIMOWLI
Kluczowym etapem w rozwoju rodzin pszczelich jest okres wychowu pokolenia
pszczół zimowych. Uzyskanie w tym okresie maksymalnie niskiego poziomu stopnia porażenia rodzin przez pasożyty jest konieczne do ich skutecznej ochrony podczas zimowania. Pszczoły zimowe muszą przeżyć kilka miesięcy i jeżeli będą ciężko
porażone przez roztocze w stadium larwalnym to długość ich życia skróci się drastycznie. Wychowanie pokolenia pszczół zimowych wolnych od pasożytów staje się
więc podstawowym zadaniem dla pszczelarzy. Utrata hemolimfy w okresie larwalnym powoduje osłabienie pszczół i ich niedorozwój wynikający z braku składników
pokarmowych. Jeżeli na jednej larwie pasożytują od 1 do 3 samic Varroa to ubytek
hemolimfy wynosi 24% jej objętości, jeżeli liczba pasożytów zwiększy się do 4-6 to
ubytek osiąga 40%.
Taki przebieg żerowania roztoczy doprowadza do zmniejszenia poziomu białka
w hemolimfie, co przyczynia się do utraty masy ciała robotnic i bezpośrednio skraca
długość życia. Zaburzeniu ulegają także mechanizmy odporności, co stwarza warun-
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ki do rozwoju infekcji bakteryjnych i wirusowych. Rozmiar szkód, jakie roztocza wyrządzają rodzinom, nie jest bezpośrednio skorelowana z ilością pasożytów, ponieważ
zależy także od siły i kondycji rodziny.
Przy silnej inwazji pszczoły są niespokojne, widać kalekie robotnice, część czerwiu
zamiera. Rodziny są wyraźnie osłabione. Dość charakterystyczne staje się opuszczanie uli przez pszczoły. Na jesieni zdarza się często , że pszczoły w przygotowanych do
zimowli rodzinach zaopatrzonych w zapasy pokarmu, nie formują kłębu i w krótkim
czasie znikają, pozostawiając puste gniazda z zapasami pokarmu i resztkę czerwiu.
Rodziny nieleczone, silnie porażone, osypują się w okresie jesienno-zimowym lub na
przedwiośniu w 2 lub 3 roku użytkowania.

POBUDZANIE RODZIN PSZCZELICH WIOSNĄ
Wiosna 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 którym pszczoły oczyszczają się z kału,
a jednocześnie sygnał dla całej rodziny, żeby przystąpiła do rozwoju.
Czynnościami , które wykonujemy przed spodziewanym oblotem to:
── usunięcie osypów zimowych i sprawdzenie drożności wylotków,
── uruchomienie na pasieczysku poidała z wodą na czas oblotu. Aby pszczoły znalazły poidło możemy wodę lekko osłodzić lub deskę poidła posmarować miodem;
pamiętamy, aby poidło było osłonięte przed kałem oczyszczających się pszczół;
── jeżeli pomimo ciepła na pasieczysku zalega pokrywa śnieżna, możemy posypać
pasieczysko popiołem lub sieczką. Zalegający śnieg może doprowadzić do dużej
straty pszczół podczas oblotu. Pszczoły podczas oblotu siadają na śniegu i szybko
krzepną;
── jeżeli jesteśmy obecni w pasiece podczas oblotu możemy na czas jego trwania
usunąć wkładki wylotowe, a po jego zakończeniu założyć je.
Obserwacja oblotu dostarcza nam 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 (nozemozy) – wywoływanej przez Nosema Apis;
── brak oblotu może oznaczać śmierć rodziny podczas zimowli lub brak potrzeby
oblotu (niektóre rodziny silne i zdrowe nie mają potrzeby oblotu, albo wykonały
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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 dokonujemy wglądu do rodzin w celu skontrolowania zapasów pokarmu. W tym okresie „żelazny zapas pokarmu” powinien wynosić
5-8 kg.
Rodzina dostosowuje rozwój do ilości posiadanego pokarmu, bądź do przybytków nektaru. W. Ostrowska
W rodzinach, u których stwierdzimy brak zapasów uzupełniamy je. W rodzinach,
które dobrze przezimowały ścieśniamy gniazda i dokładnie ocieplamy powałki dla
stworzenia możliwie optymalnych warunków do rozwoju. Matki w rodzinach silnie ścieśnionych zaczerwiają większą powierzchnię plastra, ponieważ panują lepsze
warunki do wychowu czerwiu i pszczołom łatwiej utrzymać temperaturę Jeżeli posiadamy rodziny bardzo słabe, możemy podjąć decyzję o ich połączeniu. W ulach
korpusowych łączenie rodzin odbywa się poprzez przełożenie dwóch kondygnacji
z pszczołami gazetą lub papierem. Rodziny łączymy według zasady – bez matek dołączamy do rodziny z matką. Jeśli nie chcemy łączyć rodzin, 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 się rozwinąć. Korpus ze słabą rodziną
powinien posiadać wylot boczny.
Jeśli nie posiadamy zapasowych plastrów to przy temperaturze + 14oC możemy
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, tak
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 możemy dostarczać pszczołom z ciastem cukrowo-miodowym. Przygotowane
ciasto układamy na powałce, pszczoły dzięki poddaniu ciasta z pyłkiem będą mogły
się rozwijać, nawet w okresie chłodu. Podczas wiosennych przeglądów, przed po-
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jawieniem się pierwszego wziątku, możemy stymulować rozwój rodzin odsklepiając
zapasy zimowe – prowokujemy pszczoły do przenoszenia pokarmu. Na pasieczysku
pamiętamy o ciągłości wody w poidle.
Jeżeli warunki pogodowe pozwalają to w drugiej połowie marca (+15oC) przystępujemy do głównego przeglądu wiosennego, który da nam pełen obraz rozwoju rodzin
po zimowli. Podczas przeglądu ustalamy:
── 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, wtedy wystawiamy 1-2 plastry
za zatworomatę i zastępujemy je plastrami z suszem. Plastry z zapasami pierzgi
ustawiamy zawsze w pobliżu czerwiu;
── rodziny które mają zbrudzone 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, średnie
6-8, słabe poniżej 6 plastrów gniazdowych;
── brak czerwiu pszczelego lub obecność czerwiu trutowego świadczy o braku matki
lub o matce ztrutowiałej, rodzinę przeznaczamy do połączenia;
── rodziny silne nie wymagają stymulacji rozwoju.
Jeżeli wiosna jest opóźniona większość prac opisanych poprzednio można przeprowadzić dopiero w kwietniu. Podczas wiosennych przeglądów, przed pojawieniem
się pierwszego wziątku, możemy stymulować rozwój rodzin odsklepiając zapasy zimowe – prowokujemy pszczoły do przenoszenia pokarmu. Jeżeli pożytek towarowy
występuje w drugiej połowie maja możemy stymulować rozwój rodzin wykorzystując
wczesne pożytki – najwięcej nektaru i pyłku dostarczają pszczołom kwitnące wierzby, klony jawory, mniszek, sady, jarząb, głóg i inne.

WYKORZYSTANIE POŻYTKÓW WIOSENNYCH
Silne rodziny o odnowionym składzie zadawalająco wykorzystują pożytki rzepakowe bez specjalnych zabiegów przyśpieszania rozwoju. W. Ostrowska
Początek kwietnia to bardzo intensywny rozwój pszczół, matki pszczele są intensywniej odżywiane co powoduje wzrost tępa czerwienia (w marcu matki składają od
300 do 800 jajek na dobę w kwietniu powyżej 1000).
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Kwietniowe ochłodzenie zmusza pszczelarza do podkarmiania rodzin . Możemy
poddawać tak jak w marcu syrop (1:1,5) w dawkach 0,5 l lub ciasto cukrowo-miodowe, albo 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 5-7 plastrów czerwiu. W silnych rodzinach możemy przystąpić po poszerzania gniazd.
Zasady wiosennego poszerzania gniazd:
── gniazdo poszerzamy tylko wtedy, gdy pszczoły obsiadają na czarno wszystkie plastry gniazdowe;
── jednorazowo dostawiamy 1 lub 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 możemy wpuści do nich pszczoły
2-3 uliczkami.
Pszczelarze posiadający wagi ulowe, rozpoczynają notatki wagowe.
Jeżeli planujemy wymianę 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 matkę z fajki na gąbkę (gr. 2-3 cm) i położyć na matkę wycinek kraty odgrodowej (10 cm x 10 cm), matka ustawi się tak że cała będzie w jednym
oczku kraty odgrodowej, gdzie przy pomocy białego korektora w pędzelku lub lakieru do paznokci z pędzelkiem będziemy mogli zrobić znaczek na płytce odwłokowej.
Po wykonaniu znaczka matkę należy wpuścić do klateczki lub pod kołpak, aby farba
czy korektor odparował.
Tak poznakowaną matkę będziemy mogli już łatwo wyszukać przy każdym przeglądzie, a szczególnie wtedy gdy będziemy ją wymieniali.

WYSTĘPOWANIE W RODZINACH NASTROJU ROJOWEGO
I JEGO NASTĘPSTWA
W rodzinach kończy się wymiana starych zimowych pszczół na młode. Na
większości terenów naszego kraju pojawiają się pożytki towarowe, majowe pożytki
stanowią przewagę pożytków w całym roku w niektórych regionach mogą przekraczać połowę pożytków całorocznych. Rodziny pszczele są w tym czasie na etapie in-
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tensywnego 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 tak ważne jest zrównoważone poszerzanie gniazd, w maju poszerzając gniazda, wykorzystujemy głównie
węzę. Pierwszym sygnałem, który zaobserwujemy w gnieździe o gotowości pszczół
do budowania węzy jest pobielanie plastrów
I choć istnieje przekonanie, że dodawanie węzy istotnie obniża wydajność miodu
to nie możemy zapominać o potencjale naszych rodzin. Wszystkie młode pszczoły
zaangażowane w budowanie plastrów zagospodarowują właściwie wosk , który ich
gruczoły wydzielają w 12-18 dniu po urodzeniu – pszczelarze pozyskujący pyłek
kwiatowy przy pomocy dennicowych poławiaczy pyłku bardzo często widzą w szufladach „lusterka woskowe”, które nie znalazły zastosowania w ulu.
Dodawanie węzy na obrzeżach czerwiu nie dzieli gniazda i nie zmusza pszczół do
jej budowy w okresach bezpożytkowych oraz 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 wprowadzamy 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. Plastry z czerwiem trutowym wytapiamy, gotując w wodzie. Prowadzimy w ten sposób mechaniczno-biologiczną walkę z roztoczami w ciągu sezonu
produkcyjnego (dobrze jest jeśli usuniemy 2-3 plastry trutowe). Usuwając czerw trutowy prowadzimy selekcję eliminując trutnie z najgorszych rodzin, które mogłyby
wpływać ujemnie na unasienianie młodych matek, a także zapobiegamy przebudowywaniu komórek na plastrach gniazdowych. Obniżenie ilości czerwiu trutowego w
rodzinach istotnie wpływa na pojawianie się nastroju rojowego.
W bardzo silnych rodzinach w maju, możemy właśnie zaobserwować początki
nastroju rojowego.
Zdolność pszczół do rojenia jest dla pszczół naturalnym sposobem rozmnażania i
odnowy stanu rodziny, a dla Nas pszczelarzy jest zjawiskiem negatywnym podnoszącym nakłady pracy i obniżającym wydajność produkcyjną rodzin. Rojliwość pszczół
jest cechą wysoce odziedziczalną.
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;
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──
──
──
──

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;
── stosowanie ramki pracy;
── cykliczne odbieranie plastrów z czerwiem i pszczół do tworzenia odkładów i pakietów;
── przewożenie pszczół na pożytki.
Jeśli podczas nastroju rojowego nasze prace w rodzinach ograniczymy tylko do zrywania mateczników, bez dodatkowych zabiegów przyczynimy się tylko do przedłużenia nastroju rojowego, a nie do jego likwidacji.
Skłonność pszczół do rójki zupełnie niweczy całokształt pracy pszczelarza, całoroczna praca pszczelarza w ciągu kilkunastu dni w okresie pojawiania się nastroju
rojowego zostaje zaprzepaszczona wyrojeniem pszczół. Cecha nadmiernej rojliwości
pszczół może się ujawniać przy niewłaściwym postępowaniu z rodziną pszczelą od
wczesnej wiosny, nieodpowiednie poszerzania przestrzeni rodni oraz miodni mogą
być bezpośrednią przyczyną pojawienia się rójki. Pożądanymi reakcjami pszczół są
więc umiarkowana skłonność do rójki oraz pozytywne reakcje pszczół na zabiegi wykonane przez pszczelarza, aby osłabić potencjał rodziny w trakcie sezonu. Pozytywną
reakcję pszczół jest też wyjście z nastroju rojowego pod wpływem pojawiającego się
pożytku. U niektórych populacji pszczół pod wpływem pojawiającego się pożytku,
pszczoły dokonują likwidacji nawet zasklepionych mateczników i wracają do stanu
roboczego.
W czasie pożytków towarowych możemy prowadzić do wyrównania siły rodzin
poprzez zamianę nadstawek z miodem. 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.

Zimowy układ gniazda rodziny pszczelej − Marek Podlewski

35

Częste przeglądy rodzin pszczelich przeprowadzane w maju są dobrą okazją do
oględzin czerwiu. Obecność wszystkich stadiów czerwiu, który jest zwary 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: zgnilec łagodny, złośliwy
– kiślica, grzybica otorbielakowa, wszystkie z nich są groźne dla pszczół. Zmienne
majowe pogody mogą być też przyczyną choroby majowej, jest to niegroźna choroba pszczół dorosłych, przyczyną jest zblokowanie przewodu pokarmowego masami
niestrawionego pyłku.
Koniec maja jest okresem pierwszych miodobrań w pasiekach – odbieramy tylko miód dojrzały z plastrów zasklepionych, po zakończeniu pożytku rzepakowego.
Zwlekanie z odebraniem miodu, grozi jego skrystalizowaniem w plastrach.
Przełom maja i czerwca to osiągnięcie przez pszczoły największej siły. Ule mamy
poszerzone do maksimum. Początek czerwca to okres kwitnienia robinii akacjowej,
czeremchy, maliny, kruszyny, gorczycy świerzepy popularnej ognichy, koniczyny
i innych
W zależności od pożytków jakimi dysponujemy możemy 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. 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 ograniczamy stosując pionową
kratę odgrodową. Zapewnienie właściwego rozwoju takich rodzin umożliwia odbieranie miodu z poszczególnych pożytków i właściwe wykorzystanie siły rodziny. To
właśnie zapewnienie ciągłości pożytków i właściwe poszerzanie gniazd suszem i węzą
bardzo mocno ogranicza występowanie nastroju rojowego. Pszczelarze prowadzący gospodarkę polegającą na tworzeniu odkładów – cyklicznie odbierający z rodzin
pszczoły i czerw, osłabiają występowanie nastroju rojowego i zapewniają właściwą
strukturę biologiczną rodzin oraz ograniczają nadprodukcję mleczka pszczelego.
Lipiec to najcieplejszy miesiąc w Polsce, lipy w tym czasie nektarują obficie w czasie ciepłego i parnego lata. Pszczelarze wędrujący z pszczołami wykorzystują pożytki
z gryki, która ma podobne wymagania co lipa, ponadto jej nektarowaniu sprzyjają
dobre warunki siedliskowe
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W lipcu w rodzinach pszczelich dominują głównie lotne pszczoły, jest to okres
kiedy w połowie miesiąca w wielu regionach naszego kraju kończą się również pożytki. Kończące się pożytki sprzyjają występowaniu rabunków, prace związane z przeglądami rodzin i miodobraniem wykonujemy płynnie, zabezpieczając przed rabującymi pszczołami głównie plastry z miodem. W tym czasie do uli zakładamy wkładki
wylotowe, ograniczające wejście do ula.
Czynnikami wzmagającymi rabunek w pasiece są:
── 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 przystępujemy 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.
Są one prostym sprzętem pasiecznym, 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, wreszcie zakup i wykonanie płyt przegonkowych.
W dużych pasiekach wydajność pracy przy miodobraniu możemy podnieść stosując urządzenia do wydmuchiwania pszczół oraz repelenty.
Urządzenie do wydmuchiwania pszczół to najczęściej spalinowa turbina produkująca silny strumień powietrza przy pomocy, którego wydmuchujemy pszczoły
z korpusów i zabieramy je do miodobrania.
Prostym sposobem na odbieranie plastrów z miodem jest wykonanie lub zakup
omiatacza plastrów. Omiatacz umożliwia obustronne omiecenie pszczół. Pszczoły
omiatane są do pojemnika, spadają do podstawy 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
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miodobrania w pasiece sprawia, że zakłócamy harmonię rodzin podczas wykonywanych przeglądów i zabieramy plastry z miodem. Aby uniknąć przedłużających
się przeglądów w rodzinach, optymalnym rozwiązaniem podczas miodobrania jest
stosowanie podwójnego kompletu plastrów. Po zabraniu plastrów z miodem na ich
miejscu umieszczamy plastry puste minimalizując w ten sposób naszą ingerencję
w rodzinę pszczelą.
Znaczną ilość czasu pracy, podczas miodobrania pochłania odsklepianie plastrów.
Większość pszczelarzy stosuje tradycyjną metodę odsklepiania plastrów przy pomocy widelców do odsklepiania. W większych pasiekach stosowane są do odsklepiania
noże elektryczne, a w profesjonalnych gospodarstwach pasiecznych odsklepiarki mechaniczne lub nawet całe linie technologiczne do odbierania miodu. Bardzo ważnym
elementem nowoczesnej pracowni pszczelarskiej staje się wirówka do odsklepin.
Odzyskujemy w ten sposób miód, którego ręcznie nie jesteśmy w stanie oddzielić,
a odsklepiny zupełnie suche przetapiamy. W dużych pasiekach powinien być prowadzony oddzielny obieg wosku. Wosk pozyskiwany z odsklepin jest wolny od akarycydów, najlepiej byłoby go wykorzystać do produkcji węzy na własne potrzeby. Wytop
wosku w pasiekach powinniśmy prowadzić przy użyciu topiarek. słonecznych, co nie
podraża kosztów uzyskiwania surowca woskowego i pracochłonności. W pracowni
pszczelarskiej wykonujemy brakowanie plastrów, plastry które zamierzamy magazynować musimy zabezpieczyć przed motylicą. Wypróbowaną metodą jest przechowywanie plastrów w pomieszczeniu o niskiej temperaturze 10-12oC (pomieszczenie
wyposażone w klimatyzator, sucha chłodna piwnica itp.)
Plastry możemy przechowywać w szczelnych pojemnikach: zestawione puste kondygnacje ula, szafy, beczki, transportówki w środowisku kwasu octowo-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 z gryki należy wykonać pod koniec trwania pożytku w godzinach
nektarowania gryki;
── z powodu okresowego wystepowania wziątku nasila się występowanie rabunków;
── na „gryce” wzrasta stopień agresywności pszczół, nawet z linii o dziedzicznie
uwarunkowanej łagodności;
── lastry po odwirowaniu do osuszenia wstawiamy do uli po ustaniu lotu pszczół
(operujemy całymi korpusami lub nadstawkami).
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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 pasożyta.
Z badań wynika, że wartość progowa, której rodzina nie może przekroczyć to ok.
2500pasożytów. Powyżej tej wartości leczenie rodzin, nawet radykalnymi metodami
nie przynosi rezultatów. Aby w naszych rodzinach nie przekraczać tych wartości roztoczy musimy sprzężyć metody mechaniczno-biologiczne i chemiczne. Od wczesnej
wiosny stosujemy „ramki pracy”, w maju i czerwcu odbieramy plastry z czerwiem do
odkładów, a po ostatnim miodobraniu przystępujemy do poddawania preparatów
farmakologicznych lub prowadzimy przy pomocy parowników odparowanie kwasu
mrówkowego.
Marek Podlewski

Natura problemu słabego zimowania rodzin pszczelich − Zbigniew Lipiński
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NATURA PROBLEMU SŁABEGO ZIMOWANIA
RODZIN PSZCZELICH
Jeszcze nie tak dawno większym problemem było utrzymanie wiosenno-letniej
siły rodziny z uwagi na rójki niż pomyślne ich zimowanie, kiedy to tylko myszy i
inne tego typu zagrożenia mogły ją zniszczyć lub silnie osłabić. Pełne zrozumienie
tego stanu rzeczy wymaga dogłębnych studiów z wielu dziedzin wiedzy, w tym z chemii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, żywienia i etologii pszczół, czego doprawdy
nie można się zadawalająco nauczyć z powodu braku odpowiednich podręczników.
A jest to problem nie tylko Polski. Podobnie trudno też jest ująć to zagadnienie w
ramy jednego, z konieczności krótkiego artykułu. Pomimo tego stanu rzeczy wielu
ludzi chwyta się za pszczelarstwo w nadziei że pszczoły przyniosą miód a potem to
jakoś to będzie.
Niestety w trakcie zimowli szybko wychodzi brak zrozumienia dla zagrożeń, które często powodują szybkie słabniecie i upadki rodzin. Zagrożenia te dają się opisać
praktycznie, co więcej można w odniesieniu do nich ułożyć program który im zapobiega. Na program ten składa się przede wszystkim:
── dobór odpowiednich ras pszczół;
── uli;
── pastwisk pszczelich;
── profilaktyka zwalczania chorób i zatruć;
── zapobieganie niedożywieniu pszczół w ramach całościowej dbałości o ich jak najlepszy dobrostan.
Gdzie każde z tych zagadnień wymaga zupełnie nowego spojrzenia na tzw. całościową gospodarkę pasieczną. Chociażby w odniesieniu do oceny zasobów pożytkowych, gdzie na pierwsze miejsce wysuwa się nie ich ilość a jakość, chociażby
z uwagi na fakt, że ilość miejsca w plastrach np. na pierzgę jest z reguły ograniczona
w porównaniu do ilości miejsca dla cukrów. Z których te ostatnie są łatwo dostępne, zaś suplementy lub też substytuty pyłku są z reguły kosztowniejsze i trudniejsze
w masowym stosowaniu.
Podobnie mówienie o doborze rasy pszczół w oderwaniu od pozostałych wcześniej wspomnianych zagadnień jest z natury irracjonalne. Bowiem dla przykładu
wprowadzenie do danej pasieki pszczół Brata Adama i temu podobnych silnie mnożących się ras wymaga:
── bardzo dobrych pożytków;
── gospodarki wędrownej;
── dużych uli;
── częstego podkarmiania chociażby z uwagi na wahania pogodowe;
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── zupełnie nowego systemu zwalczania chorób i zapobiegania zatruciom, w tym
silnego zaplecza finansowego dla chociażby ciągłej wymiany plastrów na węzę,
a także dużego fizycznego zaangażowania – o solidnych środkach transportu nie
wspominając.
Jeśli pszczelarz nie sprosta chociażby jednemu z tych wymagań, to szansa na
dobre zimowanie jest znikoma. Bowiem pozostawienie pszczół na ten czas np. po
pobycie na uprawach chronionych chemicznie, bez następowej wymiany plastrów
i znacznego białkowego zasilenia prowadzi często do wtórnego niedożywienia i ich
chronicznej intoksykacji z szybko postępującym ubytkiem siły. Zarówno w sensie
ilościowym jak i jakościowym. Czy o tym wielu głośno mówi i pisze? Niestety nie.
Zamiast tego coraz więcej informacji na temat tego, które pszczoły są lepsze. Lepsze?
Ale w odniesieniu do czego?, należy się zawsze zapytać.
Obecne na rynku matki są z reguły reklamowane jako mało rojliwe, oporne na
zgnilca, łagodne, miodne a przede wszystkim zimo trwałe. Jeśli jest to prawda, to jak
ta prawda ma się do tego co wcześniej napisałem? W odpowiedzi na to pytanie mieści
się bowiem cała wiedza o z konieczności szybkiej zmiany w podejściu do gospodarki
pasiecznej. Gdzie pasieka składająca się z 50 wspomnianych intensywnie rozwijających się rodzin pszczelich, potrzebuje w dobrych warunkach poużytkowych ok 6 t
nektaru i ponad półtorej tony pyłku. I to pyłku o dużej zawartości różnorodnego białka i innych makroskładników pokarmowych. Bez pozostałości pestycydów i innych
ksenobiotyków. W sytuacji kiedy to wcześniejszy pobyt pasieki na monokulturach
chronionych chemicznie pozostawia w żywych pszczołach oraz pyłku do 30 i więcej
pozostałości pestycydów, o ich zawartości miodzie nie wspominając. Pozostałości te
niszczą pszczoły w trakcie zimowli lub osłabiają je tak dalece, że produkują one na
wiosnę mało wartościowe mleczko pszczele. Pozostawiając zbyt wolno rozwijające
się rodziny często osłabione zgnilcem europejskim, nosemozą i innymi tego typu
chorobami.
Zatem temat zimowli to temat „rzeka” stąd niejako z konieczności kończę i zapraszam na wykład. Bowiem im więcej napiszę, tym więcej pytań pozostanie bez odpowiedzi. Aby na nie odpowiedzieć, potrzebny jest zupełnie nowy program nauczania
pszczelarstwa, gdzie na czoło należy wysunąć dwa podstawowe zagrożenia dla życia
pszczół to znaczy: zapobieganie pierwotnemu i wtórnemu niedożywieniu pszczół
w warunkach stałego kontaktu z środkami ochrony roślin oraz innymi ksenobiotykami. Nie bez znaczenie jest tu też nowe podejście do chowu i hodowli pszczół,
w tych coraz trudniejszych dla nich warunkach środowiskowych, gdzie sama kontrola poziomu zakażenia patogenami i zarażenia pasożytami to zbyt mało w odniesieniu np. do ich stanu fizjologicznego.
dr hab. Pszczelnictwa., dr n. wet. Zbigniew Lipiński
Polska Akademia Nauk. Olsztyn
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APITERAPIA
CZYLI ZAPOBIEGANIE I LECZENIE
POPRZEZ PSZCZELE WYTWORY
MIÓD
Słowo apiterapia pochodzi od łacińskiej nazwy pszczoły miododajnej; apis melitera i greckiego: terapia leczyć. Apiterapia, to dział medycyny naturalnej wykorzystującej do leczenia a zwłaszcza zapobiegania pszczele wytwory a więc miód, propolis,
pierzgę, pyłek, mleczko pszczele, wosk, mikroklimat ulowy, czerw trutowy i osyp
pszczół. Dziś przedstawię tylko i w dużym skrócie, odsyłając zainteresowanych do
literatury, lecznicze i zapobiegawcze działanie pierzgi, miodu i propolisu.
H. Makowiczowa w znanej pszczelarzom książce o bardzo wymownym tytule
„Pszczele cuda” pisze m. in.: Współczesny człowiek wpadł w sidła cywilizacji. Na skutek intensywnej uprawy roślin wyeksploatowano glebę z niezbędnych dla organizmu
ludzkiego składników. Produkty roślinne i zwierzęce są więc niepełnowartościowe. Tyle
cytat. Klasyczny przykład tej niepełnowartościowości, by nie szukać daleko i sięgać
po analizy, to jajko. Jeśli mamy możliwość wyboru między jajkiem fermowym a jajkiem podwórkowym, to z reguły wybierzemy jajko zniesione przez kurkę spacerującą
sobie po podwórku czy obejściu i mającą możliwość uzbierania takich składników
o których ona sama zdecyduje. Jajko zniesione przez kurkę uwięzioną w klatce fermowej zewnętrznie nie różni się od jajka podwórkowego, ale jego skład uzależniony
jest od tego jaki pokarm został fermowym kurkom podany.
Spożywając lata całe żywność niepełnowartościową, w tym podstawowe jak przetwory zbożowe, mięsne, sztucznie pędzone warzywa, nie dostarczamy naszemu organizmowi mikroelementów, makroelementów i innych niezbędnych do właściwego
funkcjonowania składników. Jeśli dodamy do tego masowo już stosowane konserwanty z których większość, ostrożnie mówiąc, nie jest obojętna dla naszego organizmu a wiele z nich działając toksycznie wprost mu szkodzi, to mamy pełniejszy obraz tego, co spożywamy. Oddzielna sprawa, to przygotowanie do spożycia czyli tzw.
obróbka termiczna. Dochodzą do tego tzw. opryski, czyli środki „ochrony roślin”.
Szacuje się, że statystyczny Polak zjada ich w ciągu roku około 4-5 kg. A lekarstwa?
To przecież sama chemia, często tzw. ciężka. Polska znajduje się, niestety, w czołówce
krajów, w których na głowę statystycznego mieszkańca spożywa się ich najwięcej.
Powszechnie znane jest powiedzenie, że „jeśli leki na jedno pomagają, to na drugie
szkodzą”. Aby się o tym przekonać wystarczy zapoznać się z treścią jakichkolwiek
z ulotek dołączonych do kupowanego „lekarstwa” lub porozmawiać z kimś kto np.
był leczony na helicobacter pylori.
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W tym świetle nie dziwi nas, że tzw. choroby cywilizacyjne zbierają w naszym
kraju tak obfite żniwo, że chorują i umierają coraz młodsi ludzie a nawet małe dzieci
a Polska „przoduje” w świecie w dynamice wzrostu tych chorób. (dr Jacek Rojek)
Czynniki te pszczelarze, a zwłaszcza starsi z pośród nas mają skalę porównawczą, wpływają na zdrowie i kondycję pszczół których organizm, jak wiadomo, ma do
pewnego pułapu naturalną zdolność niwelowania toksyn. Nie dzieje się to bezkarnie.
Ich organizmy stają się podatne na choroby, pszczoły żyją krócej i, co oczywiste, nie
przynoszą tyle miodu, ile byśmy się spodziewali. W skład CCD wchodzą więc i te
przyczyny.
Zdrowie to, po darze życia któremu bezpośrednio służy, najcenniejszy dar Boży
na tej ziemi. Każdy, kto nie jest psychicznie upośledzony, chce żyć długo, chce żyć
w zdrowiu. Wyrazem tego są choćby życzenia jaki sobie z różnych okazji składamy.
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia słyszymy z ust nam bliskich i przyjaciół. Cała
medycyna, służba zdrowia, szpitale, farmaceuci, zielarze istnieją w tym celu, aby pomagać w trosce o zdrowie a więc i przedłużenie życia.
Na długość życia, jego jakość, mają wpływ, oczywiście, inne jeszcze czynniki,
a wśród nich tzw. higieniczny tryb życia, rodzaj pokarmu, wykonywana praca, stresy a także uwarunkowania genetyczne w jakie wyposażony jest nasz organizm gdy
przychodzimy na świat. Pszczelarze, gdy śledzimy historię pszczelarstwa, ale też
współcześnie, żyłi i żyją najczęściej dłużej niż zajmujący się inną profesją. Nie tylko
z tego tytułu ta profesią cieszyła się dużą estymą w społeczeństwie. Jej wyrazem było
choćby znane nam wszystkim zwalnianie z przysięgi w sądzie. Był to wyraz tego, że
świat pszczół, umiejętność chodzenia przy nich, to pewien nim tajemniczości, ale
też i tego, że pszczele wytwory a głównie miód, propolis i wosk pozyskiwane przez
pszczelarzy posiadły lecznicze właściwości. Pszczelarzenie, troska o pszczoły, znajomość ich życia, znajomość zdrowotnych a więc przedłużających życie, przynoszących
ulgę w cierpieniu działań pszczelich wytworów, stawiała pasieczników wśród tych,
którzy cieszyli się większym autorytetem.
Dziś, gdy nauka odkrywa kolejne, niezwykłe właściwości wytworów tych nie
mniej niezwykłych owadów, mamy większe możliwości, aby ludziom pomagać pobierając pszczołom i serwując potrzebującym to, co te owady wytwarzają czy też tylko przetwarzają. Najpopularniejszym z nich, znanym od tysięcy lat jest miód. Służył
i służy jako pokarm i jako lekarstwo równocześnie. Tym samym spełnia życzenia
ojca medycyny, Hipokratesa, który zostawił nam przesłanie że dobrze by było, aby
każdy pokarm był lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. A że miód nim jest świadczy
przekonanie żyjących przed nami pokoleń znajdujące wyraz nawet w nazewnictwie
miodu. Współcześnie żyjący satyryk ujął to przekonanie w dużo mówiącej fraszce:
„Widać po buzi a nawet po chodzie, kto chowany na kluskach a kto na miodzie”.
(J. Gnerowicz).
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Profesor B. Kędzia w bardzo poważnej i obszernej publikacji „Lecznicze działanie
miodu pszczelego w chorobach wewnętrznych”, w kilkunastu rozdziałach przytacza
badania i doświadczenia kliniczne kilkudziesięciu naukowców i lekarzy w leczeniu
miodem poszczególnych organów ludzkiego organizmu. Cytuję tu tylko tytuły kilku
z rozdziałów i podrozdziałów tej wartościowej pozycji. Tytuły te same za siebie mówią. Zainteresowanych odsyłam do tej, dostępnej jeszcze, pozycji.
I tak w rozdziale „Działanie miodu na serce i układ krążenia” znajdujemy takie
podtytuły:
1. Mechanizm działania miodu na serce i układ krążenia;
2. Działanie miodu na układ sercowo-naczyniowy w świetle badań farmakologicznych;
3. Lecznicze działanie miodu w niewydolności serca;
4. Miód w miażdżycy tętnic;
5. Wpływ miodu na chorobę niedokrwienną serca;
6. Znaczenie miodu w nadciśnieniu tętniczym oraz innych chorobach serca i układu
krążenia.
Rozdział drugi tej pozycji „Miód w chorobach układu oddechowego” zawiera takie oto podrozdziały:
1. Wpływ miodu na układ oddechowy w świetle badań farmakologicznych;
2. Sposoby podawania miodu w leczeniu chorób układu oddechowego;
3. Działanie miodu na drobnoustroje układu oddechowego;
4. Miód w zapaleniu oskrzeli;
5. Astma oskrzelowa i miód;
6. Przydatność miodu w chorobie przeziębieniowej;
7. Rola miodu w leczeniu grypy;
8. Leczenie kaszlu miodem;
9. Zastosowanie miodu w innych chorobach dróg oddechowych.
Kolejne rozdziały (pomijam podrozdziały) to:
1. Zastosowanie miodu w chorobach żołądka i dwunastnicy;
2. Leczenie miodem chorób jelitowych;
3. Miód w terapii wątroby i woreczka żółciowego;
4. Leczenie miodem chorób układu moczowego;
5. Miód w dolegliwościach kobiecych;
6. Możliwości stosowania miodu w cukrzycy;
7. Działanie miodu na ośrodkowy układ nerwowy;
8. Lecznicze działanie miodu w zatruciach;
9. Miód w chorobach metabolicznych;
10. Zastosowanie miodu w chorobach nowotworowych;
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Razem tych rozdziałów jest aż 23, a omówionych w nich, leczonych miodem chorób wymienia, przytaczając badania, prof. B. Kędzia, 96. Jak z tego wynika, miód
to nie tylko leczenie chorób serca i nie tylko chorób z tzw. przeziębienia jak się powszechnie sądzi. Przyjmując miód leczymy bardzo wiele chorób. W tym wypadku są
to tylko choroby wewnętrzne. Dochodzi do tego szereg chorób zewnętrznych, Przykładowo przytoczę tu leczenie oparzeń czy też ran różnego pochodzenia. W pełni
więc ten pszczeli wytwór zasługuje na wytworzone przez naszych przodków nazwy
takie jak choćby napój bogów, eliksir młodości, ambrozja, odzwierciedlające, do
pewnego stopnia, ten niezwykły co do właściwości pokarm.
Niezwykły, bo wystarczy go tylko w miarę systematycznie przyjmować. Niezależnie od postaci w jakiej go spożywamy, przywraca nam zdrowie lub nie dopuszcza do
jego utraty. Przyjmując go w miarę często zapobiegamy wielu chorobom, co cenniejsze niż dopiero leczenie. Dużo na ten temat mogą powiedzieć ci, którzy zdrowie już
utracili. Jego niezaprzeczalną zaletą jest to, że nie przynosi działań ubocznych. Ale,
jak wszystko, ma też słabą stronę: nie działa natychmiast. To co naturalne, jak wiemy, działa stopniowo, oddziałując krok po kroku na nasz organizm. Należy go więc
przyjmować systematycznie. Zapytamy w tym miejscu w jakiej ilości? Logiczne, że
dawki profilaktyczne będą niewielkie: około 50 g dobowo, lecznicze większe: do 100
g O ilości decyduje podatność organizmu, stopień dolegliwości i oczywiście, jakość
miodu. Mam tu na myśli jego składniki uzależnione, w pewnym stopniu, od surowca
czyli źródła miodu a więc nektaru czy spadzi. Mówimy tu o miodach odmianowych.

PROPOLIS
Spośród pszczelich wytworów już w starożytności, poza miodem, najbardziej znane były lecznicze właściwości propolisu. Dziś tych właściwości znamy o wiele więcej.
Propolis co w języku greckim oznacza system obronny, przedmurze, zaporę przed
zamkiem czy miastem (miasto = polis), a kit, bo pszczoły uszczelniają nim otwory,
szpary w ulach o szerokości do 4 mm a przed zimą także większe. Kit także dlatego,
że kolorem i konsystencją, po ogrzaniu np. przez trzymanie w dłoni, podobny jest do
substancji którą jeszcze do niedawna uszczelniano szyby w oknach.
Pszczołom służy do dezynfekcji wnętrza ula, dzięki czemu pszczoły nie ulegają
tak jak inne owady, schorzeniom wirusowym i bakteryjnym chyba, że działanie środków chemicznych niweluje to działanie.
Doktor J. Gala pisał, że w ulu istnieje bliżej nieokreślony system ochrony antybiotycznej. System ten tworzą roślinopodobne i przetworzone przez pszczoły substancje
żywiczne, smółkowe, pyłkowe, które wchodzą w skład propolisu. Pobierane są przez
starsze, doświadczone pszczoły z pąków, młodych pędów, żywic i kory drzew takich
jak topola, osika, brzoza, kasztanowiec, wierzba, świerk, sosna, jodła. Substancje te
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mieszane są z „wypociną” gruczołów woskowych pszczół oraz balsamem pyłkowym,
które pszczoły wydalają z wola.
Te balsamy i roślinne żywice, przekształcone w propolis, służą, jak wspomniano,
do wypełnienia szpar, stabilizacji ruchomych elementów ula np. ramek, nasycenia
wewnętrznej gładzi ula, dezynfekcji komórek po wygryzieniu się pszczół a przed złożeniem w nich ponownie jajeczek przez matkę.
Propolis służy też pszczołom do mumifikacji większych gabarytowo i cięższych,
niemożliwych do wyniesienia przez nie zażądlonych rabusiów, które zwabione kuszącym zapachem wtargnęły do ula a pszczoły po ich uśmierceniu nie mają możliwości wyniesienia. Trzmiele, motyle, ćmy, szerszenie, osy i inne owady po zażądleniu, podobnie jak martwe pszczoły, wynoszone są poza ul. Myszka, jaszczurka,
a nawet niekiedy zaskrońce po dawce jadu, nawet tylko z jednego żądła, po kilkunastu sekundach padają martwe. Pszczoły nie są w stanie ich usunąć. Pozostając martwe
w ulu, przy bardzo wysokiej temperaturze (czerw do prawidłowego rozwoju wymaga
temperatury rzędu 35oC), rozkładając się psułyby ulowe powietrze itp. Nikomu nie
trzeba tłumaczyć tego, jak „pachnie” i co powoduje rozkładająca się myszka. Jak więc
sobie radzą pszczoły? Te niezwykłe owady, wyposażone przez Stwórcę w instynkt,
mylony w przeszłości często z rozumem, obkładają zażądlonego rabusia warstwą
propolisu, co uniemożliwia rozkład pozostawionego z konieczności w ulu intruza.
Propolisem wykładane są też otwory wlotowe i wylotowe w ulu. Pszczoły w ten
sposób regulują ich wielkość arównocześnie tworzą barierę neutralizującą przynoszone przez wracające z pożytków zbieraczki patogeny.
Nic więc dziwnego, że obserwacje życia pszczół i doświadczenie życiowe, obserwacje prowadzone od tysięcy lat w połączeniu ze specjalistycznymi urządzeniami
współczesnej techniki pozwoliły ustalić właściwości propolis. Dziś wiemy, że propolis, odpowiednio przygotowany i właściwie stosowany, leczy bardzo dużą ilość dolegliwości, niekiedy także takich wobec których współczesna medycyna jest bezradna.
Należy tu m. in. leczenie gronkowca złocistego czy helicobactera żołądkowego.
Europejskiej sławy lekarz-apiterapeuta, znany pszczelarzom dr J. Gala, wymienia,
za innymi, aż 92 dolegliwości, które jak wspomimałem, odpowiednio przygotowany
i zastosowany propolis leczy. Choroby te, pogrupowane wg schematu, choroby skóry,
płuc i oskrzeli itd. cytuje poniżej:
Choroby skóry: ropne schorzenia skóry na tle bakteryjnym (gronkowce, paciorkowce i mieszane – czyraki gromadne; zapalenia mieszków włosowych, gruczołów potowych i in.), grzybice skóry (międzypalcowe, fałdów skórnych); alergiczne schorzenia
skóry (gruźlica, łuszczyca), wirusowe choroby skóry (półpasiec, opryszczki); troficzne schorzenia skóry (owrzodzenia żylakowate podudzi, odleżyny, owrzodzenia troficzne skóry kikutów poamputacyjnych), termiczne uszkodzenia skóry (odmrożenia,
odparzenia, bliznowiec), popromienne uszkodzenia skóry; wypadnie włosów.
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Choroby jamy ustnej i zębów: ostre i przewlekłe zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej (afty); rogowacenie białej błony śluzowej policzka; grzybicze zapalenie jamy
ustnej; zapalenie języka; choroby miazgi zębowej i kanałów korzeniowych; ubytki
próchnicowe; ubytki klinowe; obnażenie szyjki zębów; bóle poekstrakcyjne z tzw.
suchym zębodołem; zapalenie ozębnej; paradontoza i wrzodziejące zapalenie dziąseł;
ból zębów.
Choroby uszu, nosa i gardła: zapalenie i grzybica przewodu słuchowego zewnętrznego; przewlekłe, rozlane zapalenie ucha zewnętrznego; ostre i przewlekłe, ropne
zapalenie ucha środkowego i zewnętrznego; zapalnie ucha wewnętrznego; pooperacyjne, bakteryjne (gronkowcowe) stany zapalne i grzybicze ucha środkowego; stany
pooperacyjne ucha środkowego z ropiejącą jamą pooperacyjną; zapalenie zatok przynosowych; zapalenie gardła; zapalenie migdałków (nieżytowe zapalnie błony śluzowej gardła i migdałków, zmiany zapalne krtani z przerostem strun głosowych).
Choroby płuc i oskrzeli: zapalenie oskrzeli; zapalnie płuc; zapalenie opłucnej; astma
oskrzelowa atopowa; gruźlica płuc; profilaktyka grypy i zespołów przeziębieniowych.
Choroby serca i naczyń: choroba wieńcowa; choroba nadciśnieniowa; zwolnienie zatokowe; nerwice naczyniowe; zapalnie żył; miażdżyca tętnic; żylaki odbytu (hemoroidy); zapalenie naczyń chłonnych.
Choroby przewodu pokarmowego: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; nieżyt żołądka i jelit; spastyczne i wrzodziejące zapalenia jelita grubego; szczeliny i zapalenia odbytu; wirusowe zapalenie wątroby; zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych;
lamblioza.
Choroby kości i stawów: zapalenie szpiku kostnego; reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; gościec zwyradniający stawów
i kręgosłupa.
Choroby układu nerwowo-mięśniowego: rwa kulszowa; zespół bólowy korzeniowy.
Choroby kobiece: bakteryjne, rzęsistkowe, grzybicze zapalenie błony śluzowej pochwy i szyjki macicy; zespół wypadania hormonalnego; rany po operacjach położniczych.
Choroby układu moczowo-płciowego: zapalenie odmiedniczkowe nerek; zapalnie
pęcherza moczowego i cewki moczowej; zapalenie pęcherzyków nasiennych; zapalenie jąder i najądrzy; przerost i przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.
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Choroby gruczołów dokrewnych: nadczynność i niedoczynność tarczycy, cukrzyca
wtórna.
Choroby narządu wzroku: zapalenie rogówki; wrzód pełzający rogówki; zapalenie
spojówek; zapalenie brzegów powiek; jęczmyk.
Choroby układu psycho-nerwowego: nerwica; zespoły depresyjne; choroba Parkinsona; progresywna dystrofia mięśni.
Schorzenia geriatryczne: etanowy ekstrakt propolisu zwiększa sprawność intelektualną i zdolność zapamiętywania u osób starszych, przyspiesza rekonwalescencję po
przebytych chorobach.
Propolis jest bardzo wrażliwy na temperaturę. Ogrzany w temperaturze powyżej
40 C traci właściwości lecznicze. Propolis stosowany jest w swojej naturalnej postaci
(oczyszczony), a także w formie granulek, proszku, tabletek, roztworów alkoholowych (tinktura), roztworów olejowych i wodnych, a także w postaci maści, kapsułek,
cukierków, aerozoli, mleka propolisowego, emulsji wodno-spirytusowych, mikstur,
gum do żucia, pasty do zębów, szamponów, mydła i innych.
o

TINKTURA
Tinkturę alkoholową propolisu można przygotowywać na kilka sposobów. Tworzona jest przez rozpuszczenie propolisu w alkoholu w różnym stosunku do różnego
procentowo alkoholu.
1. Chcąc np. uzyskać 70% tynkturę propolisową zalewamy dobry tzn. nieprzeterminowany, rozdrobniony (łatwo da się to zrobić po wcześniejszym włożeniu propolisu do zamrażarki lub lodówki) propolis 96% spirytusem tak, aby pokrywał
wsypany do ciemnego naczynia proszek czy też grudki. Naczyniem potrząsamy
kilka razy dziennie przez okres ok. 2 tygodni, a następnie filtrujemy płyn przez
gazę, zalewając pozostałości raz jeszcze alkoholem na taki sam okres. Im częściej
potrząsamy, tym krócej trwa okres nasycenia alkoholu składnikami propolisu.
Uzyskaną tinkturę przechowujemy w miejscu pozbawionym światła, używając
w tym stężeniu 20-30 kropli, 2-3 razy na dobę tak długo, jak długo zachodzi potrzeba. Zalaną ponownie alkoholem dawkę propolisu filtrujemy, a uzyskaną tinkturę z drugiego zalania łączymy z tą z poprzedniego. Nierozpuszczone resztki
dopiero teraz wyrzucamy. Jeśli uzyskana tinktura jest bardzo mocna, możemy ją
rozcieńczyć niskoprocentowym alkoholem, ale wtedy, przy użyciu, musimy wtedy
zastosować odpowiednio więcej kropli lub zwiększyć częstotliwość przyjmowania.
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2. Kit kupiony od pszczelarza lub pobrany przez nas samych z ula, przebieramy
z zanieczyszczeń, wstawiamy na dzień do zamrażalnika i natychmiast po wyjęciu,
gdyż szybko mięknie, rozdrabniamy większe grudki w moździerzu lub pergaminie i rozdrobiony wsypujemy do litrowego słoja z zamknięciem typu twist. Na
50 g kitu wlewamy 250 ml wódki czystej mocy 40-45% oraz 250 ml spirytusu
rektyfikowanego o mocy 95-96%. Całość mieszamy a następnie wstawiamy do
ciemni o temperaturze pokojowej (szafa, zamknięty segment regału). Co 2-3 dni
wstrząsamy zawartość a po dwóch tygodniach zlewamy znad osadu 50 ml płynu. Następnie cedzimy go przez kawałek gęstego białego płótna lub przez kilka
warstw ligniny, wlewamy do ciemnej buteleczki z kroplomierzem np. po jakimś
lekarstwie i zażywamy według przepisu leczniczego aż do wyczerpania zawartości. W taki sam sposób pobieramy ze słoja następną warstwę preparatu. Pozostałe na końcu substancje resztkowe mieszamy z gorącą wodą, zamykamy słój,
pozostawiamy do wystygnięcia, cedzimy, aby potem stosować na termiczne lub
mechaniczne uszkodzenia skóry, sprawdzając uprzednio próbą kontaktową, czy
nie jesteśmy na propolis uczuleni (wg B. Jakubowskiej).
3. W naczyniu szklanym zalewamy 50 g rozdrobnionego propolisu mieszanką
350 cm3 spirytusu i 150 cm3 wody, pozostawiamy w temperaturze pokojowej na
okres 3-7 dni wielokrotnie roztwór mieszając. Otrzymany wyciąg chłodzimy w
lodówce przez 24 godziny, sączymy przez bibułę filtracyjną lub watę i zlewamy do
butelek z ciemnego szkła (wg B. i E. Kędziów).
4. Do ciemnej butelki wsypujemy 40 g rozkruszonego kitu pszczelego, wlewamy
0,5l spirytusu o mocy 95%, zamykamy i stawiamy w ciemnym miejscu, następnie wstrząsamy co kilka dni butelką. Po 30 dniach zlewamy klarowy płyn, a osad
zalewamy 0,5l spirytusu o mocy 75%. Po kolejnych 20 dniach zlewamy klarowy
płyn, mieszamy z pierwszym roztworem, rozlewamy do ciemnych buteleczek. Ponieważ stosunek ilości surowca do ilości alkoholu ma się tu jak 0,4:10, możemy
otrzymaną nalewkę dawkować obficiej, np. 20-30 kropli (wg E. Kałużnego).
5. W celu otrzymania 10% preparatu bierze się na litr spirytusu 100 g propolisu,
a na 20% roztwór w 200 g propolisu. Kit należy rozetrzeć względnie rozdrobnić
i zalać 95% spirytusem. Na dno opadają mechaniczne domieszki i szarobiałe płatki wosku, a sam płyn jest przezroczysty. Można też przygotować małe ilości kitu
na 1/4 litra spirytusu. Wstrząsnąć dwa razy dziennie. Po dwóch tygodniach nalewkę zlać i przefiltrować.
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MAŚĆ PROPOLISOWA
Przygotowanie maści propolisowej wymaga nieco wprawy. Oto przepis na maść
wg dr J. Góreckiej.
Aby rozpuścić kit w porcelanowym moździerzu stosuje się olej wazelinowy, płynne oleje mineralne lub roślinne, które należy podgrzewać razem z moździerzem
w koncentracji 30-50%. Ma ona ciemny kolor i przyjemny zapach kitu.
A oto przepis w jaki sposób należy przygotowywać maść. Bierzemy 10-20 g kitu
na 10 g wazeliny. Podgrzewamy 8-10 min. mieszając od czasu do czasu pod przykryciem, aby nie ulotniły się olejki eteryczne. Po 10-15 min. filtrujemy na ostudzoną
maść wlewając płyn przez gazę do słoików z nakrętką. Maść jest gotowa do użytku.
Aktualnie gotowe maści propolisowe można nabyć w niektórych sklepach pszczelarskich i aptekach. Są to zwykle maści o 3%, 7% lub 20% mocy.
Propolis nie posiada, tak jak miód czy pyłek, wartości odżywczych. Posiada natomiast bardzo silne i wielopłaszczyznowe działanie biotyczne. Dlatego stosowanie
propolisu w lecznictwie jest bardzo rozległe, a wyniki wprost rewelacyjne. Dość powiedzieć, że propolis, jako lekarstwo, stosowano już starożytnym Egipcie. M. in. używano go do mumifikacji ciał faraonów.
Niektóre osoby mogą być uczulone na propolis i nie mogą go stosować. Aby
sprawdzić, czy nie zachodzi uczulenie należy w miejscu w którym nasz naskórek jest
delikatny np. na przedramieniu, w pobliżu zgięcia łokcia, od wewnętrznej strony, nałożyć nieco propolisu. Może to być propolis w czystej postaci, może być proszek lub
też maść czy tinktura. Przy pomocy opatrunku „przytrzymujemy” ten propolis przez
okres kilku godzin, najlepiej przez całą dobę. Jeśli przez ten okres nie nastąpi reakcja
uczuleniowa, tzn. nie będzie wysypki, możemy spokojnie propolisu używać.
Nie zawsze stosowanie propolisu jest skuteczne. Powodów może być kilka: zbyt
małe dawkowanie. Mała skuteczność propolisu uzależniona od źródła jego pobierania przez pszczoły a także przeterminowanie trzymanego zbyt długo specyfiku.
Skuteczność propolisu zależy też od surowca, który pszczoły pobierają z okolic
ula a więc w promieniu około 2,5 km. Jeśli w pobliżu rodziny pszczelej nie występują
takie drzewa jak wymienione w pierwszej części tego artykułu: topola, osika, brzoza,
kasztanowiec, wierzba, świerk, sosna czy jodła lub występują tylko niektóre z nich,
zrozumiałe jest, że propolis będzie uboższy o określone składniki czego zewnętrznym wyrazem jest też kolor pobieranego propolisu. Co w takich wypadkach robić?
Odpowiedź prosta: należy mieszać propolis pobrany z uli z pasiek znajdujących się
w różnych miejscach lub, po prostu, skorzystać z propolisu z innej, stacjonującej
w innym miejscu pasieki.
Zdarza się też, że propolis jest nieskuteczny z powodu przeterminowania. Jego
lecznicza trwałość zależy od źródła pochodzenia, ale też od sposobu przechowywania. Propolis, podobnie jak inne pszczele wytwory, traci skuteczność, gdy przecho-
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wujemy go na świetle. Dlatego chronimy go przed światłem przechowując w ciemnej
buteleczce i w ciemnym miejscu.
Skuteczność propolisu można sprawdzić stosując go, w zależności od dolegliwości, przez kilka lub kilkanaście dni lub, co jest prostsze, wykonując test sprawdzający
na mleku. Oto przepis na ten test: niepasteryzowane, a więc niepozbawione bakterii
mleko czyli mleko prosto od krówki, pobrane z jednej partii w ilości po kilka łyżek
stołowych, przelewamy do dwóch czystych literatek lub większych kieliszków np.
od wina czy wody. Do jednego z naczyń wkraplamy kilka-kilkanaście, w zależności
od stężenia jakie ma propolis, kropel tinktury propolisowej lub też wsypujemy nieco rozdrobnionego (czubek noża) propolisu, o ile jesteśmy posiadaczami propolisu
w postaci stałej. Tak krople jak i wsypany, rozdrobniony propolis mieszamy z mlekiem i obydwa naczynia, a więc to z mlekiem i propolisem i to bez propolisu, pozostawiamy obok siebie (jednakowe warunki), w ciepłym miejscu na kilka dni. Jeśli po
3-4 dniach mleko w obydwu naczyniach skwaśnieje, to nasz kit jest „do kitu”, czyli
utracił już właściwości leczące.
Na koniec warto wiedzieć, że propolis da się łatwo rozproszkować jeśli na krótko
np. na godzinkę włożymy go do zamrażarki. Potem, a robimy to tak szybko jak to
tylko jest możliwe, da się utrzeć na tarce bądź rozdrobnić. Ale uwaga: temperatura
która wytwarza się przy tarciu, skrobaniu nożem, czy też rozbijaniu powoduje, że
propolis szybko mięknie, staje się plastyczny i nie da się dalej rozdrabniać. Wtedy
trzeba go ponownie zamrozić i całą operację powtórzyć, nawet kilka razy, chroniąc
przygotowane już porcje przed działaniem światła.
O tym, że dobry i dobrze przygotowany propolis daje nieprawdopodobne efekty
lecznicze nie trzeba w tym miejscu przypominać. Każdy zajmujący się pszczołami ma
na to szereg dowodów.

PIERZGA
Pierzga, to przetworzony przez pszczoły przy udziale naturalnego kwasu mlekowego, pszczeli pyłek. Zbiera go około 40% starszych pszczół, tzw. zbieraczek. Pyłek
w naturze, to bardzo drobne, różnokolorowe ziarenka. Niekiedy tak drobne, że gołym
okiem trudno je dostrzec. Pszczoły przy pomocy wytworów swego wola, ziarenka
te zlepiają i montują na trzeciej parze nóżek, również różnokolorowe, uzależnione
od koloru pyłku grudki, zbliżone wielkością do ziarenka prosa. Po przetransportowaniu do ula te grudki pyłku, teraz zmieszane z nektarem lub miodem, służą jako
pokarm starszym larwom i dorosłym pszczołom. Karmione tą papką larwy bardzo
szybko rosną. Natomiast dorosłe pszczoły nabierają kondycji, ich organizmy stają
się odporne na choroby, dłużej żyją i co oczywiste, wytwarzają więcej miodu. Nie
zużyty na bieżące potrzeby pyłek składają pszczoły do komórek, zwykle w pobliżu
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czerwiu, a następnie grudki te główkami (delikatne nóżki do tej roli się nie nadają),
warstewka po warstewce, rozcierają w komórkach, dodając szeregu wytworów swego wola, bardzo mocno ubijają. Gdy ubity w komórce pyłek, zwykle jest to 16-20
grudek, zajmuje około 2/3 pojemności, jego górną powierzchnię pszczoły powlekają
ledwo dostrzegalną warstewką wosku. Teraz, w środowisku ula, w temperaturze 34,535oC, w pozbawionym przez mocne ubicie i pokrycie woskiem dostępu tlenu ubitym
pyłku, samorzutnie wytwarza się kwas mlekowy. W połączeniu z innymi wytworami
pszczelego wola powoduje on, że ubity pyłek przechodzi naturalny proces fermentacji. Po kilku dniach kwas mlekowy zanika a przetworzony w komórkach pyłek staje
się pierzgą.
Pierzga stanowi niezbędny dla życia pszczół składnik pokarmowy bez którego
pszczoły ani nie mogą się rozwijać, ani żyć, ani wydajnie zbierać nektaru czy spadzi,
surowców z których wytwarzają miód. Staje się to zrozumiałe, gdy weźmiemy pod
uwagę nieprawdopodobną wręcz ilość składników (prof. R. Czarnecki z UJ w Krakowie wyróżnił ich około 470) wchodzących w skład pyłku z których powstaje pierzga. Składniki te podczas procesu przetwarzania ulegają nie tylko konserwacji, ale też
i równoczesnemu wzbogaceniu.
Dla łatwiejszego zrozumienia tego procesu warto przytoczyć tu przykład z kiszeniem kapusty. Wszyscy wiemy, że to powszechnie znane i używane w kuchni warzywo, posiada dużo wartości odżywczych i zdrowotnych. Wiemy też, że ta sama kapusta po ukiszeniu zawiera ich znaczenie więcej i tym samym jest o wiele wartościowsza
od nieprzetworzonej. Nawiasem mówiąc, przy udziale tego samego czynnika, który powoduje przemianę surowej kapusty w kiszoną następuje przetwarzanie pyłku
w pierzgę.
Jak wyżej wspomniano, na jeden maleńki, kilkumilimetrowy w przekroju walec,
czy raczej chciałoby się powiedzieć walczyk, bo tak wygląda wydlóbana z komórek
pierzga, zużywają pszczoły 16-20 przeniesionych na nóżkach grudek pyłku. Oczywiste jest więc, że także i z tego względu pierzga jest znaczenie wartościowsza niż
podebrany pszczołom i wysuszony, bądź też zamrożony, nieprzetworzony pyłek.
Przekłada się to, co zrozumiałe, na ilość przyjmowanego, zarówno w profilaktyce, jak
i w leczeniu, pyłku lub też pierzgi.
Po odpowiednich zabiegach plaster z pierzgą wycofany zostaje z ula a następnie
wydostaje się, wydłubuje, z woskowych komórek, swego rodzaju koszulek, w których
pszczoły go złożyły. Po oczyszczeniu z tych koszulek, woskowych osłonek, pierzga
zostaje zapakowana w odpowiednie pojemniki i w takiej postaci można ją spotkać
w handlu. Niekiegy oferowana jest też w postaci zmielonej.
Zabierając pszczołom z ula pierzgę często narażamy je na wcześniejszą lub późniejszą zagładę. Pszczoły pozbawione pierzgi, szczególnie w okresie, w którym nie
mają możliwości uzupełnienia na bieżąco niezbędnego im składnika pokarmowego,
(późna jesień, zima, wczesna wiosna), nie tylko krócej żyją, zapadają na szereg cho-

52

III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska − 2017

rób, ale też i umierają, niekiedy nawet całe roje. Wielu więc spośród pszczelarzy, nie
chcąc narażać na zagładę swoich pszczół, pierzgi pszczołom nie podbiera.
Pierzga dla wielu spośród tych, którzy poznali już jej niezaprzeczalne, nieprawdopodobne wręcz właściwości, jest nie do zastąpienia. Nie zastąpią jej nawet najbardziej
bogate w składniki suplementy. Z uwagi na przeogromną ilość składników jest przywracającym zdrowie specyfikiem. Składniki te, podane do organizmu, umożliwiają
mu wytworzenie własnej immunologii i przez to broni się on przed inwazją chorób.
Nic więc dziwnego, że pierzga jest intensywnie poszukiwana.
Dlaczego pierzga jest tak cenna? Walory pierzgi, to niewyobrażalna, nie do zastąpienia czymkolwiek, ilość składników. Przez przyjmowanie pierzgi dostarczamy do
organizmu naturalne biopierwiastki (zero chemii, zero obróbki termicznej, zero konserwantów), których brak powoduje naruszenie równowagi bioekologicznej. Te niedobory, to po pierwsze wynik masowego stosowania środków chemicznych. Srodki te
stosowane są, jak wiemy, już pod uprawę ziemi, następnie do „ochrony” uprawianych
roślin, bądż co bądż, naszej przyszłej żywności, a także przed chorobami, pasożytami, wirusami. Te środki chemiczne, nie obojętne przecież dla naszego organizmu,
stosuje się także na etapie wzrostu, dojrzewania, zbioru i przechowywania rośliny. Ta
chemiczna „ochrona” nie kończy się na tym. Żywność wytwarzana z roślin, a więc
zbóż, warzyw, owoców, przed znalezieniem się w sklepie, gdzie ją nabywamy, poddawana jest kolejnej dawce ciężkiej chemii. A więc środkami przedłużającymi okres
przechowywania, zapobiegającymi psuciu się, polepszającymi wygląd zewnętrzny,
smak, zapach itp. Wprawdzie producent żywności zobowiązany jest do zamieszczania informacji jakie środki chemiczne, jakie konserwanty, emulgatory, itp. stosuje.
W praktyce najczęściej jest jednak tak, że dołączona do hurtowej ilości informacja o
dostarczonym produkcie i zastosowanych środkach chemicznych, nie zawsze jest dostępna przy detalicznej sprzedaży, a jeśli już się to zdarzy, to często napisana jest tak,
że nie każdy kupujący rozumie o co w niej chodzi i o ile, z uwagi na wielkość czcionki
na ulotce, gołym okiem, zwłaszcza przez osoby starsze, może być przeczytana. A poza
tym podane na ulotce symbole konserwantów np.: E z jakąś cyferką, nic nabywcy nie
mówią o swojej zawartości i oddziaływaniu na ludzki organizm. Nie rzadko bywa, że
są szkodliwe, wywołują choroby, źle wpływają na poszczególne organy. Są też i takie,
które wpowodyją tworzenie się nowotworów. Proszę przyjrzeć się na liście konserwantów dopuszczalnych do stosowania do żywności, jeśli macie państwo do nich
dostęp. Włosy jeżą się na głowie, gdy czyta się skutki ich oddziaływania.
Drugi problem, to pozbawienie, już „na pniu”, wielu składników, które pierwotnie
znajdowały się w naturalnie rosnących roślinach. Ich brak z powodu wyjałowienia
przez masową, intensywną uprawę ziemi to, w konsekwencj,i brak ich w naszym pokarmie a więc i w organizmie. Czy pszenica zasilana środkami chemicznymi w postaci sztucznych nawozów, aby dała większy plon, bo przecież za ilość rolnik otrzymuje
zapłatę, ma taką samą ilość składników pokarmowych jak pszenica której ilościowo i
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wagowo było mniej, lecz rosła na naturalnej glebie i pobierała z niej naturalne składniki? Dobrze wiemy, że nie. Spożywając więc przetworzone na mąkę, chleb, makaron
i inne składniki naszej żywności ziarno pszenicy, już na początku pozbawione wielu
makroelementów, mikroelementów, minerałów, aminokwasów, dobrych tłuszczów
itd. musimy liczyć się z tym, że nie będzie ich w naszym organizmie. Ich niedobór
wcześniej czy później da o sobie znać bólem, dolegliwościami, a następnie chorobami. I co robimy ? Uśmierzamy go przeciwbólową, a więc nie leczącą, lecz tłumiącą
odczuwalność bólu pastylką czyli kolejną dawką szkodliwej chemii.
Te z życia przecież wzięte przykłady, ułatwiają nam zrozumienie wartości pierzgi.
Powtórzmy: znajdujące się w niej naturalne składniki uzupełniają braki spowodowane spożywaniem, niekiedy przez wiele lat, żywności niepełnowartościowej, pozbawionej składników, uprawianej na wyjałowionej glebie.
Ponadto warto wiedzieć, że pierzga neutralizuje oddziaływanie środków chemicznych, którymi traktowane są tak surowce, jak i gotowa już, przetworzona i dostosowana do spożycia żywność.
Innymi słowy mówiąc pierzga, która powstaje na bazie pyłku a pyłek, to męskie
komórki rozrodcze kwiatów wyposażone przez Stwórcę w kompleks składników niezbędnych do przetrwania gatunku, składająca się z kilkuset naturalnych bioskładników, nasyca organizm. Organizm mając do dyspozycji wszystko, co potrzebne do
właściwego funkcjonowania, w mniejszym stopniu bądż w ogóle nie ulega chorobom. Pprzy większych dawkach pierzgi potrafi je zwalczać.
Liczne, potwierdzone praktyką badania wykazały, że pierzga obniża zawartość
cholesterolu we krwi, osłania i odtruwa tkankę wątrobową, poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wzmaga wydzielanie soków trawiennych a także
niektórych hormonów (testosteron, insulina, tyroksyna), wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych, działa przeciwzkrzepowo i przeciwzapalnie, podwyższa naturalną
odporność organizmu.
Jest więc skutecznym lekiem w takich chorobach jak m. in.: wrzody żołądka,
wrzody dwunastnicy, przewlekłe biegunki, ale też, o paradoksie, uporczywe zaparcia.
Pierzga posiada wyraźne działanie przeciwmiażdżycowe. Należy ją więc stosować w schorzeniach naczyń wieńcowych, w stanach pozawałowych, w zaburzeniach
krążenia, przy zbyt wysokim, ale też zbyt niskim ciśnieniu, które w naturalny sposób
reguluje.
Przyjmowanie pierzgi, zwłaszcza przez osoby starsze, powoduje zahamowanie
zmian miażdżycowych w naczyniach mózgu, poprawę pamięci, uśmierzenie bólu
i poprawę samopoczucia. Pierzga poprawia też krążenie obwodowe, szczególnie
w kończynach dolnych, działa również rozkurczowo na naczynia wieńcowe.
Pierzga działa osłaniająco na komórki wątroby, tak w procesach zapalnych tego
organu, jak i zatruciach powodowanych różnymi przyczynami, również przez nadużycie leków. Polecana jest więc przy zapaleniach wątroby, zarówno na tle bakteryj-
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nym jak i wirusowym. Dobre wyniki daje stosowanie pierzgi w leczeniu uszkodzeń
wątroby przez nadużywanie alkoholu, w zaniku komórek wątroby, przyspieszając ich
regenerację. Leczy także marskość wątroby, także w stanach pourazowych.
Składniki pierzgi, zwłaszcza takie jak tokoferole, fitosterole, selen i inne likwidują
zaburzenia funkcjonowania gruczołów płciowych, w tym cofanie się zmian zapalnych i przerostowych w gruczole krokowym ze skutecznością osiągającą poziom prawie 90%. Likwiduje też zaleganie moczu w pęcherzu. Pierzga poprawia spermatogenezę u mężczyzn i owogenezę u pań przez co zapobiega m.in. poronieniom.
Pierzga zapobiega niedokrwistości powodowanej niedoborem mikroelementów:
żelaza, miedzi, kobaltu, manganu, przez co pomaga przy opóźnionym rozwoju dzieci,
a u dorosłych likwiduje daleko idące skutki wynikające z niedokrwistości.
Przyjmowanie pierzgi powoduje wyraźną poprawę wzroku a nawet cofanie się
zmian chorobowych wywołanych zaplenieniem siatkówki, rogówki i spojówek.
Przyjmowanie pierzgi powoduje poprawę ukrwienia tkanek nerwowych, normalizuje poziom biopierwiastków i związków biotycznych, prowadząc do polepszenia
zdolności koncentracji myślenia.
Pierzga obniża stany napięcia nerwowego, działa uspokajająco, prowadzi do lepszego samopoczucia, wyciszając pobudzenie psychoruchowe. Przyjmujący pierzgę
mogą stopniowo eliminować leki psychotropowe wywołujące bardzo groźne zjawisko uzależnienia psychofizycznego i często nieodwracalne zmiany w organizmie chorego.
Przyjmowanie pierzgi zwiększa wydzielanie działającej przeciwcukrzycowo insuliny. Powoduje też wzrost wydzielania tyroksyny w niedoczynności tarczycy.
Pierzga zmniejsza, w odczuwalnym stopniu, bóle organizmu przy chorobach nowotworowych, szczególnie u chorych na białaczkę.
Pierzga chroni też nasz organizm przed skutkami promieniowania jonizującego,
w tym także wydzielanych przez telewizory czy komputer, komórki itp.
Bardzo istotną zaletą pierzgi, tego naturalnego, bez udziału środków chemicznych
i ingerencji człowieka powstałego leku, jest jego nietoksyczność i tzw. brak skutków
ubocznych, mimo wielomiesięcznego przyjmowania.
Powtórzmy: przyjmując systematycznie pierzgę w maksymalnych dawkach, uzupełniamy brakujące naszemu organizmowi składniki konieczne do prawidłowego funkcjonowania i samoobrony przed chorobami, a wynikające z niewłaściwego odżywania, przyjmowania leków, używania pozbawionego przez środki chemiczne (opryski,
nawożenie, przetwarzanie i konserwowanie) pokarmu
To tylko niektóre i to w bardzo skróconej formie podane, z niezwykle licznych
właściwości tej, coraz bardziej docenianej, bardzo wartościowej, z uwagi na bogactwo składników, znacznie większych niż posiada miód, pszczelego wytworu. Nasycony nimi organizm, mając do dyspozycji wszystko, co jest mu potrzebne, nie ulega
chorobom.
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DAWKOWANIE PIERZGI
Jak wiemy każdy organizm jest inny. Każdy też inaczej reaguje i tego nikomu
nie trzeba tłumaczyć. Dobowa więc dawka pierzgi dla każdego może być inna. Stopień przebiegu choroby: łagodny, ciężki, bardzo ciężki, czy zadawniony itd., decyduje
o tym, że pierzgi przyjmujemy więcej lub mniej. Kolejny czynnik, to wyższy lub niższy
procent braku biokomponentów będących na aktualnym wyposażeniu organizmu.
Przyjmuje się, że średnia dobowa, profilaktyczna dawka pierzgi, przy wadze ciała
na poziomie 60-70 kg, to 15 g czyli kopiasta łyżeczka od herbaty. Lecznicza dawka
jest kilkakrotnie wyższa. Przy zaistniałej już chorobie przyjmujemy po dwie, a nawet,
w krańcowych przypadkach po trzy łyżeczki, trzy- cztery razy na dobę, w odstępach
kilkugodzinnych, najlepiej na czczo (rano) lub na pusty żołądek (2-2,5 godziny) po
posiłku pierzgi.
Przy przyjmowaniu pszczelich wytworów występuje, podobnie jak w wielu innych przypadkach, tzw. synergizm. Wskazane jest więc przyjmowanie pierzgi z miodem po wcześniejszym rozpuszczeniu go w letniej wodzie i umieszczeniu w nim na
kilka godzin przed użyciem dawki pierzgi.
Po kilkugodzinnym zanurzeniu w roztworze wody z miodem, zwykle pierwotnie
bardzo twarde wałeczki pierzgi, stają się miękkie a niektóre całkowicie ulegają rozpuszczeniu. Wypijamy i wyjadamy całą zawartość naczynia. Broń Boże, nie wyrzucamy przypominającej nieco fusy po kawie, nierozpuszczonych do końca wałeczków
pierzgi.
Może się zdarzyć, że do tych wałeczków, często przy wydostawaniu pokruszonych, przylegają woskowe fragmenty komórek w których osadzona była pierzga,
a które nie odpadły przy oczyszczaniu. Może się też zdarzyć, że wśród wałeczków
pierzgi znajdzie się woskowy fragment dna komórki, bardzo podobny kolorystycznie
i wagowo do pierzgi. Zwykle, po zalaniu pierzgi lub wsypaniu jej do wody z rozpuszczonym w niej miodzie i zamieszaniu, te woskowe kawałeczki, jeśli się zdarzą,
wypływają na powierzchnię. Zbieramy je i wyrzucamy.
Warto pamiętać, że spodziewane efekty jak każdego naturalnego specyfiku
przynosi tylko systematyczne i wytrwałe stosowanie pierzgi,. Chcąc ocenić zmiany
w naszym organizmie, o ile samopoczucie o tym nam nie mówi, należy zrobić sobie
bardzo dokładną morfologię przed kuracją i tuż po niej. Warto też wiedzieć, że każda
dawka, nawet niewielka ilość przyjętej pierzgi, ubogaca organizm w cenne biokomponenty.
Spośród otaczającej człowieka przyrody a precyzyjniej mówiąc, spośród różnego
rodzaju roślin i ich składników, wyodrębniono wiele tzw. suplementów, wieloskładnikowych wyciągów. Żaden z nich jednak nie dorównuje, pod względem bogactwa
składników, pyłkowi wytwarzanemu przez kwiaty a zbieranemu i przewarzanemu,
w naturalny sposób, przez pszczoły w pierzgę. Nie ma tu więc stosowania różnego

56

III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska − 2017

rodzaju zabiegów wyodrębniających składniki pożądane od niepotrzebnych, często
przez złożone zabiegi, niekiedy także przy udziale wysokiej temperatury lub też ekstrachowania ich poprzez działanie określonych substancji.
Pszczoły, powtórzmy, zbierając pyłek z pręcików kwiatów, lepią jego bardzo drobne ziarenka przy pomocy miodu i wytworów swego wola do postaci grudek, mocują
na nóżkach i przenoszą do ula. Składają je w komórkach mieszając, dodając miód,
enzymy i inne składniki, które wytwarzają w swoim organizmie. Rozcierają a następnie mocno ubijają główkami. Ubity pyłek pokrywają cienką warstewką wosku
i propolisu. W tym bardzo silnie ubitym pyłku, w środowisku ula, samorzutnie wytwarza się kwas mlekowy w wyniku czego, po kilku dniach pyłek ulega przetworzeniu
w postać pierzgi. Tę pierzgę, służącą pszczołom jako niezbędny składnik pokarmu
w okresach kiedy pyłek nie występuje w przyrodzie, w niewielkiej ilości możemy podebrać i po przygotowaniu podawać ludzkiemu organizmowi.
Mówiąc innymi słowy pierzga, to stuprocentowy twór przyrody, posiadający nieprawdopodobną ilość naturalnych składników, wytworzonych bez jakiegokolwiek
udziału człowieka.
ks. Eugeniusz Marciniak
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WARROZA – HISTORIA CHOROBY I BIOLOGIA PASOŻYTA
GENEZA CHOROBY
Warroza jest chorobą pasożytniczą zarówno czerwiu pszczelego jak i pszczół
dorosłych. Warrozę wywołują roztocze z rodzaju Varroa. Po raz pierwszy chorobę
opisano w 1904 r. na wyspie Jawa. Początkowo warroza występowała wyłącznie na
pszczole wschodniej Apis cerana. Z czasem warroza dostosowała swoją biologię do
biologii naszej pszczoły miodnej Apis mellifera.
Po raz pierwszy opisano przypadek pasożytowania warrozy na naszej pszczole
miodnej w Singapurze (1951). Kolejne przypadki występowania warrozy na pszczole
miodnej to rejony byłego ZSRR – Kraj Chabarowski i Przymorski (1952). Następnie
stwierdzono warrozę w Pakistanie (1955), Chinach (1959), Japonii (1968). W Europie pierwszy przypadek występowania warrozy stwierdzono w Bułgarii (1967).
W Polsce po raz pierwszy warrozę zaobserwowano w 1980 roku w rejonie Kraśnika.
Warroza w latach 1980- 1984 opanowała teren całego naszego kraju. Obecnie pasożyty warroza występują niemal na całym świecie. Wyjątkiem jest tu jedynie Australia
która do tej pory jest wolna od tego pasożyta.
Obecnie naukowcy rozróżniają dwa gatunki warrozy. Varroa jacobsoni to pasożyt pszczoły wschodniej. Natomiast Varroa destructor to pasożyt pszczoły miodnej.
Odległość genetyczna tych dwu gatunkach jest na tyle duża, że gatunki te ze sobą się
nie krzyżują. W obrębie gatunku Varroa destructor wyróżnia się ponadto dwa tzn.
haplotypy: japoński i koreański (zwany też rosyjskim). W Europie występuje jedynie
haplotyp koreański.
Warroza ma ogromną zdolność do adaptacji do niekorzystnych warunków środowiskowych. Potrafi bardzo szybko uodpornić się na stosowane przez pszczelarzy
leki warrozobójcze. Przykładowo przyjmuje się, że warroza obecnie w dużym stopniu
uodporniła się na fluwalinat stosowany w tak zwanych drewnianych paskach Klartanu. Paski Klartanu pomimo tego, że produkowano je chałupniczo miały bardzo wysoką skuteczność warrozobójczą szacowaną na 95-99%. Obecnie jednak w związku
z częściowym uodpornieniem się warrozy na fluwalinat pszczelarze rezygnują z ich
zastosowania.
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BIOLOGIA PASOŻYTA
U warrozy występuje silny dimorfizm płciowy. Samice są znacznie większe od
samców. Różnią się budową ciała, wielkością i barwą. Samice są kształtu owalnego,
mają 1,2 mm długości i 1,8 mm szerokości. Samice są barwy od jasno brązowej do
czerwono- brunatnej. Samce są kształtu kulistego. Mają wielkość około 1 mm średnicy oraz barwę szaro- białą.
Aparat gębowy pasożyta jest typu ssąco- kłującego. Warroza odżywia się hemolimfą poczwarek oraz pszczół dorosłych. Pasożyty reagują na zapach kokonów przedpoczwarek. Stąd czerw na plastrach starych jest częściej porażany niż czerw na plastrach jasnych.
Samice potrafią z dokładnością do 1oC określić temperaturę w gnieździe. Pasożyty najchętniej rozmnażają się w temperaturze od 26 do 33oC. Stąd najczęściej czerw
pszczeli porażany jest na plastrach skrajnych i w dolnych partiach komórek. Często
wczesną wiosną pszczoły mają problemy z utrzymaniem optymalnej temperatury do
wychowu czerwiu. Często ciepłota w rodni spada do 30oC. Stwarza to dużo większe
zagrożenie związane z namnażanie się pasożytów Varroa destruktor.
Warroza odporna jest stosunkowo długo na brak pożywienia. W skrajnych warunkach potrafi przeżyć przez 9 dni bez pokarmu. Na plastrach z zamarłym czerwiem warroza przeżywa do 30 dni.
Varroa destructor ma dwa cykle życiowe. Faza foretyczna to okres kiedy roztocze
warrozy pasożytują na pszczołach dorosłych. Natomiast faza rozrodcza to okres kiedy warroza pasożytuje na czerwiu
pszczelim. Większość leków warrozobójczych jest skuteczna jedynie
wówczas kiedy warroza jest w cyklu
foretycznym. Z obecnie stosowanych w Europie leków warrozobójczych i preparatów jedynie kwas
mrówkowy zabija roztocze także
pod zasklepionym czerwiem.
Aby uniknąć wykrycia przez
pszczoły karmicielki warroza chowa
się pod czerwiem na dnie komórki.
Do komórki z czerwiem pszczelim
warroza wnika na około 20 godzin
przed zasklepieniem komórki.
Varroa destructor na imago
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W przypadku czerwiu trutowego samice warrozy wnikają do komórek na około 40 godzin przed
zasklepieniem komórki.
Samica składa od 2 do 7 jaj.
Pierwsze jajo jest zwykle niezapłodnione. Z takiego jaja powstanie samiec. Z jaj zapłodnionych powstaną
samice. Jaja składane są w odstępach co 30 godzin.
Cykl rozwojowy samca trwa
około 7 dni. Cykl rozwojowy samiVarroa destructo na larwach
cy trwa około 6 dni. Z jaja wykluwa
się larwa. Po niej powstaje protonimfa, potem deutonimfa a na koniec osobnik dorosły.
W przypadku namnażania się na czerwiu pszczelim z 1 samicy powstaje 1-2 samic potomnych. W przypadku namnażania się na czerwiu trutowym z 1 samicy powstaje 2-3 samice potomne. Samice Varroa destruktor dużo chętniej namnażają się na
czerwiu trutowym. Preferencja czerwiu trutowego jest około 8-14 razy większa niż
czerwiu pszczelego.
Dojrzałe samice Varroa destructor zazwyczaj odbywają 1 cykl rozrodczy. Dotyczy
to 78% samic. Niektóre samice odbywają jednak więcej cyklów rozrodczych i wchodzą do komórek czerwiu 2-7 razy.
Nie wszystkie młode samice Varroa destructor wychodzące z komórek z czerwiem
są płodne. W klimacie znacznie cieplejszym znaczna część samic jest niepłodna.
W warunkach klimatycznych Polski około 70% młodych samic jest płodna, a 30%
samic jest bezpłodna.
Przy silnym porażeniu czerwiu pszczelego, w sytuacji kiedy 1 komórkę czerwiu
porazi 6 i więcej samic Varroa destructor czerw pszczeli zamiera. Z czerwiu spasożytowanego wygryzają się pszczoły upośledzone. Życie takich pszczół jest skrócone od
4 do 68%. W skrajnych wypadkach czas życia pszczoły może zostać skrócony do 9
dni. Zmniejszeniu ulega także masa ciała pszczoły nawet o 25%.
Czas życia warrozy zróżnicowany jest w zależności od pory sezonu. Pokolenie letnie Varroa destruktor żyje 2-3 miesiące. Pokolenie zimowe żyje 6-8 miesięcy. Naturalna śmiertelność jest najwyższa w sierpniu i wrześniu oraz lutym i marcu. Teoretycznie z 1 samicy Varroa destructor powstać może w ciągu 4 lat 1500 samic potomnych.
W ciągu 1 sezonu warroza może mieć 7-15 pokoleń.
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WPŁYW PASOŻYTA NA PSZCZOŁY
Wpływ indywidualny na pszczoły:
── spadek masy ciała od 5 do 25%;
── obniżenie zdolności lotnych;
── skrócenie życia od 4 do 68%;
── obniżenie zdolności uczenia się przez pszczoły;
── osłabienie orientacji w terenie.
Zaburzenia rozwojowe pszczół:
── niedorozwój skrzydeł i odnóży;
── skrócenie odwłoka;
── zamieranie czerwiu;
── zmniejszenie ilości nasienia u trutni.
Wpływ warrozy na rodzinę:
── upadki rodzin zimą;
── zwiększony osyp zimowy;
── słaby rozwój wiosenny;
── zmniejszenie miodności;
── nagłe słabnięcie rodzin pszczelich po pożytkach.
Warroza z reguły przez pierwsze 2-3 lata od pojawienia się przebiega bezobjawowo. Do śmierci rodziny dochodzi zazwyczaj wtedy gdy w rodzinie namnoży się
3- 10 tys. pasożytów. Skrajnie w 1 rodzinie pszczelej może namnożyć się do 20 tys.
pasożytów.

REINWAZJA PASOŻYTA
Nawet skuteczne przeprowadzenie serii zabiegów warrozobójczych może w specyficznych warunkach zakończyć się śmiercią rodziny. Jesienią w ramach rabunków
silna rabująca rodzina pszczela może przynieść dziennie do 100 osobników Varroa
destructor do rodziny. Reinwazja możliwa jest nawet przy pasiekach oddalonych
o 3 km. W tej sytuacji nawet skuteczne zwalczenie warrozy w rodzinach może zostać
zniweczone. Najlepiej byłoby aby pszczelarze leczyli warrozę we wszystkich rodzinach w danym regionie w tym samym czasie.
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WARROZA JAKO WEKTOR CHORÓB
Warroza pełni funkcje wektora chorób wirusowych. Pasożytowanie roztoczy
Varroa destruktor na czerwiu i pszczołach dorosłych powoduje liczne uszkodzenia
oskórka pszczół. Te liczne ranki i sącząca się z nich hemolimfa powoduje, że pszczoły
atakowane są przez wirusy. Z tych powodów roztocza Varroa destruktor określane
są jako wektor chorób wirusowych. Roztocze warrozy przenosić też mogą bakterie
powodujące zgnilec złośliwy oraz zarodniki grzybicy wapiennej.

Varroa destructor

POTENCJAŁ ROZRODCZY WARROZY
W początkowym stadium choroba przebiega bezobjawowo. Może to uśpić czujność pszczelarza. Nawet obecność kilkuset roztoczy w okresie letnim nie daje objawów choroby. Zdaniem Konstantego Romaniuka przy inwazji na poziomie 12-14%
warroza widoczna jest już na pszczołach oraz spotkać można w rodzinie pszczoły
kalekie ze szczątkowymi skrzydłami i zmniejszonym odwłokiem. Często jest już na
tym etapie za późno na uratowanie rodziny pszczelej. W starszej literaturze uważa-
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no, że rocznie Varroa destructor namnaża się 10-30 razy. Obecnie jej potencjał rozrodczy szacuje się znacznie wyżej i uważa, że w sezonie warroza może namnożyć
się 100- 200 razy. O tym w jakim stopniu namnoży się warroza decyduje długość
okresu wychowu czerwiu pszczelego, a w szczególności wychowu czerwiu trutowego.
Sprawę komplikuje fakt, że obecnie często bazujemy na pszczołach które jesienią nie
przerywają wychowu czerwiu. W przeszłości rasy pszczół hodowane w naszych pasiekach przerywały wychów czerwiu we wrześniu lub październiku. Obecnie często
czerw w rodzinach można spotkać w listopadzie i grudniu. Fakt ten bardzo zwiększa
potencjał rozrodczy roztoczy Varroa destructor oraz sprawia, że zastosowane zabiegi
lecznicze są mało skuteczne.
W kolejnym artykule omówione zostaną metody oceny stopnia inwazji pasożyta
oraz metody leczenia tej choroby.
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
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WARROZA – PROFILAKTYKA I TERAPIA
Warroza jest dla pszczół chorobą śmiertelną. Sprawcą choroby są roztocza Varroa
destructor odżywiające się pszczelą hemolimfą. Rodziny pszczele nie leczone giną
w ciągu 2-3 lat.
Najczęściej do śmierci rodziny pszczelej dochodzi kiedy populacja Varroa destructor osiągnie w rodzinie pszczelej liczebność 3-6 tys. osobników. Niekiedy liczebność
pasożytów w rodzinie osiąga nawet liczebność do 20 tys. osobników. Takie rekordowo
wysokie porażenie może wystąpić w silnych rodzinach w których w sezonie pszczoły
wychowały dużą ilość czerwiu trutowego. Warroza najszybciej namnaża się na czerwiu trutowym. Atakuje czerw trutowy kilkanaście razy częściej niż czerw pszczeli.

STOPIEŃ INWAZJI WARROZY
Najczęściej stopień porażenia rodziny pszczelej nazywa się stopniem jej inwazji
lub stopniem ekstensywości warrozy. Chodzi tu o to ile w rodzinie jest pasożytów
w przeliczeniu na 100 pszczół. Prof. Konstanty Romaniuk uważa, że już przy inwazji na poziomie 12-14% zagrożone jest biologiczne istnienie rodziny pszczelej. Przy
takim porażeniu w rodzinie pojawiają się pszczoły bez skrzydeł oraz pszczoły ze
zmniejszonym odwłokiem. Jest to często wynik występowania w rodzinie towarzyszących warrozie chorób wirusowych. Z tych powodów warrozę określa się jako wektor chorób wirusowych.
Z warrozą można i trzeba walczyć przez cały rok. Wybór strategii walki zależy od
stopnia porażenia rodziny. Osobniki Varroa destructor żyją w pokoleniu wiosennoletnim 2-, 3 miesiące, natomiast w pokoleniu jesienno- zimowym żyją 6- 8 miesięcy.

BADANIE OSYPÓW ZIMOWYCH
Prognozowanie stopnia porażenia warrozą możemy oszacować na podstawie badania osypów zimowych. W czasie zimy ginie około 20% osobników Varroa. Badanie osypów pszczół umożliwia oszacowanie stopnia zagrożenia. Bardzo pomocne
w diagnozowaniu stopnia porażenia warrozą jest zastosowanie w ulach wkładek dennicowych.
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WALKA Z WARROZĄ WIOSNĄ
Zaraz po wiosennym oblocie pszczół wskazane byłoby odymienie rodzin pszczelich 1 tabletką Apiwarolu AS. Substancją czynną w Apiwarolu AS jest amitraza.
W okresie tym w rodzinach jest mało czerwiu zasklepionego i roztocza łatwo zwalczyć. W dużych pasiekach w co najmniej 10-20% rodzin badamy osyp warrozy na
wkładkach dennicowych. W mniejszych pasiekach wskazane byłoby badanie osypu
we wszystkich rodzinach w pasiece. Wkładką dennicową może być arkusz sztywnego białego papieru (brystol) posmarowanego tłuszczem (olej rzepakowy, smalec). Po
24 godzinach od odymienia rodziny Apiwarolem AS wyciągamy wkładkę i liczymy
osypane osobniki warrozy. Jeżeli osypało się jedynie kilka osobników to oznacza, że
rodziny są w miarę zdrowe. Jeżeli osypało się kilkadziesiąt osobników Varroa destructor oznacza to że sytuacja jest groźna i należy po 4 dobach powtórzyć zabieg.
Nie ma sensu skracać odstępu zabiegu pomiędzy odymianiem ponieważ amitraza
z Apiwarolu AS działa przez 4 doby.
Jeżeli po drugim odymianiu w ciągu 24 godzin osypie się jedynie kilka osobników
pasożyta to oznacza, że stan zdrowia naszych rodzin pszczelich jest już zadawalający.
Jeżeli jednak nadal po drugim odymieniu osypuje się kilkadziesiąt lub więcej osobników to należy uruchomić w pasiece plan zwalczania warrozy w ciągu lata.
Walka z warrozą w pełni sezonu
Stosowanie większości środków chemicznych w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego jest niedopuszczalne. Chodzi tu przede wszystkim o niebezpieczeństwo skażenia nimi miodu i innych produktów pszczelich. Ponadto w pełni sezonu
w rodzinach jest dużo czerwiu zasklepionego. Przyjmuje się, że około 80% roztoczy
w pełni sezonu znajduje się pod zasklepami czerwiu. Na osobniki Varroa pod zasklepem nie działa większość dopuszczonych akarycydów. W pełni sezonu można
stosować jedynie metody ekologiczne.
W pełni sezonu warrozę można zwalczać przy pomocy metody biologicznej. Metoda ta polega na regularnym wycinaniu budowy trutowej w tzn. ramce pracy. Ramka
pracy to pusta, bez woszczyny ramka włożona do rodni. Zwykle umieszcza się ją jako
ostatnią lub przedostatnią ramkę w gnieździe. Pszczoły chcąc przywrócić naturalne
proporcje budowy pszczelej do budowy trutowej zabudowywują ramkę pracy budową trutową. Pszczelarz powinien wycinać ramkę pracy w momencie kiedy pszczoły
zasklepią czerw trutowy. Systematyczne wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego
pozwala na likwidację około 80% roztoczy. Tu warto podkreślić, że metoda ta jest
stosunkowo skuteczna i całkowicie ekologiczna.
Inną metodą walki biologicznej jest zaizolowanie matki na 1 plastrze w izolatorze
z kratą ogrodową. Po odczekaniu minimum 21 dni mamy sytuację w której warroza
nie mogąc się swobodnie namnażać na czerwiu ściąga do plastra z czerwiem w izolatorze. Plaster taki usuwamy i przeznaczamy go do wytopienia wraz z pasożytami.
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Metodę taką dobrze jest połączyć z ograniczeniem matki w czerwieniu na 29 dni
przed planowanym zakończeniem pożytku głównego (zasada Taranowa).
Dylemat utrzymania zdrowych rodzin pszczelich i nie skażania produktów pszczelich rozwiązuje zastosowanie gospodarki rotacyjnej. Jest to metoda opracowana
w RFN. Zasadą tej gospodarki jest utworzenie w maju z każdej rodziny produkcyjnej
odkładu. Do odkładu poddajemy młodą matkę. Odkład jest leczony i stymulowany
do rozwoju. Macierzaki do końca sezonu są eksploatowane jako rodziny produkcyjne. W macierzakach nie stosujemy żadnej walki z warrozą. Na co najmniej 21 przed
końcem pożytku matki ograniczamy w czerwieniu na 1 plastrze lub zamykamy w klateczkach z kratą odgrodową. Pod koniec sierpnia lub na początku września rodziny
macierzyste są dołączane do odkładów. Stare matki z macierzaków są likwidowane.
Ekologiczną walką z warrozą jest zastosowanie preparatu Bee Vital Hive Clean.
Prepart ten nie zabija warrozy. Powoduje jednak, że pszczoły przez około 10 dni po
jego zastosowaniu intensywnie się czyszczą. Roztocze spadają na dennicę. Na dennicy należy zastosować pułapki z papierem przylepnym zabezpieczone od góry siatką.
Spadające roztocza przylepiają się do papieru. Metodę tą można stosować przez cały
rok, także zimą. Warunkiem jest jednak aby temperatura zewnętrzna wynosiła minimum 5oC. Zastosowanie tej metody w pełni sezonu 6- 9 razy pozwala wyeliminować
95% roztoczy. Wielką zaletą tej metody jest to, że można stosować ją w momencie
produkcji miodu towarowego. Metoda ta jest szczególnie polecana przy wykorzystaniu pożytków późnych (gryka, nawłoć, wrzos, spadź).
Ekologiczną metodą walki z warrozą jest metoda polecana przez dr Józefa Kalinowskiego z wykorzystaniem cukru pudru. Metodę tą propaguje w Polsce mistrz
pszczelarski Czesław Jung. Roztocze Varroa destructor posiadają przylgi. Jeżeli
pszczoły opylimy cukrem pudrem to przylgi tracą przyczepność. Roztocza odpadają od pszczół i spadają na dennicę. Na dennicy należy umieścić specjalne pułapki
do wyłapywania roztoczy. Pułapka to tacka po brzegach olistwowana. W rant listewek nanosimy warstewkę towotu. Tacka zabezpieczona jest od góry siatką o oczkach
2-3 mm. Roztocza spadają na tackę. Chcąc ją opuścić przyklejają się do towotu. Do
opylenia pszczół cukrem pudrem zużywa się około 50 g cukru pudru/rodzinę.

METODY WALKI CHEMICZNEJ W LECIE
Po zabraniu ostatniego miodu towarowego w rodzinach możemy zastosować preparaty chemiczne. Ważne jest w tym przypadku aby wychować przed zimą pokolenie pszczół wolne od warrozy. Dla większości kraju ostatnim pożytkiem towarowym
jest pożytek z lipy. Lipy kończą nektarowanie w okresie 10-20 lipca. W niektórych
regionach ostatnim pożytkiem jest gryka z pierwszego siewu. W Unii Europejskiej
zarejestrowane jest 9 preparatów warrozobójczych. W Polsce mamy 2 preparaty kra-
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jowej produkcji. Są to Apiwarol AS i Biowar 500. Obydwa te preparaty oparte są na
amitrazie. Nadal popularne są w Polsce produkowane chałupniczo tzn. paski Klartanu zawierające fluwalinat. Pszczelarze w Polsce do walki z warrozą używają także pasków Baywarolu firmy Bayer zawierające flumetrynę. Niestety okazuje się, że warroza
bardzo szybko uodparnia się na wiele preparatów chemicznych. Warroza częściowo
uodporniła się na preparaty zawierające flumetrynę i fluwalinat. Nadal skuteczna jest
w walce z warrozą amitraza pomimo tego, że jest stosowana od 35 lat.
W lipcu wykonujemy więc serię zabiegów odymiania pszczół Apiwarolem AS (24 zabiegi co 4 dni). W rodzinach wiesza się paski Baywarolu (4 paski), Biowaru (2
paski) lub Klartanu (2 paski). Paski w rodzinach trzymamy 6 8 tygodni. Paski należy
wyjąć pod koniec września lub na początku października. Błędem jest pozostawianie
pasków w rodzinach w okresie zimy. Takie niewłaściwe postępowanie może prowadzić do uodpornienia się warrozy na zastosowane preparaty.

STYMULACJA RODZIN LATEM
W okresie od 15 lipca do końca sierpnia rodziny pszczele wskazane byłoby stymulować do rozwoju rzadkim syropem (1 : 2). W przypadku niedoboru białka wskazane byłoby poddawanie rodzinom wcześniej przygotowaną pierzgę lub pyłek. Wielu
pszczelarzy w celu stymulacji rodzin pszczelich wywozi pszczoły na późny pożytek
(nawłoć, gryka, facelia, malina jesienna).
Celem tych zabiegów jest wychowanie w okresie optymalnym nowego pokolenia
pszczół zimowych. Pszczoły wychowane w tym okresie nie mogą być spasożytowane.
Pszczoły pokolenia zimowego, jeżeli są dobrze „utuczone” i mają duży zapas ciała
białkowo- tłuszczowego żyją 6-8 miesięcy i gwarantują dobrą zimowlę i dobry rozwój
wiosenny.

ZABIEGI WARROZOBÓJCZE JESIENIĄ
W prawidłowo prowadzonej pasiece pszczoły powinny dostać dawkę pokarmów
na zimę do końca sierpnia. Ostatnią dawką dajemy do 10 września. We wrześniu
matki czerwią już znacznie słabiej. W końcu września lub w październiku przeprowadzamy ostatnie zabiegi warrozobójcze. Najpopularniejsze jest odymianie pszczół
Apiwarolem AS. Jesienią dymimy rodziny pszczele 3-4 razy w odstępach 4 dniowych.
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KWASY ORGANICZNE
W Europie od kilkunastu lat popularne staje się stosowanie kwasów organicznych które nie skażają gniazda pszczelego. Stosuje się więc kwas szczawiowy, kwas
mrówkowy, kwas mlekowy. Kwasy organiczne nie mają wyznaczonego w badaniach
laboratoryjnych produktów pszczelich tzn. MRL. Czyli nie określa się dla nich tzn.
najmniejszego dopuszczalnego progu pozostałości w produktach pszczelich. Są więc
dla produktów pszczelich całkowicie bezpieczne.

KWAS SZCZAWIOWY
Dawka lecznicza kwasu szczawiowego to 1,5 g/rodzinę. Kwas szczawiowy można
poddawać w 3 formach: jako roztwór w syropie cukrowym, w żelu oraz poprzez jego
odparowanie. Najpopularniejsze jest zastosowanie kwasu szczawiowego w postaci
roztworu w syropie.
Podaję przepis na sporządzenie roztworu leczniczego na leczenie 20 rodzin. Bierzemy 400 g cukru, 400 g gorącej wody, dodajemy 30 g kwasu szczawiowego. Uzyskanym roztworem polewamy pszczoły w uliczkach dając po 5 ml/uliczkę. Na rodzinę zużywamy 20-40 ml leczniczego roztworu. Zabieg ten wykonujemy w rodzinach
w okresie kiedy nie ma w nich czerwiu. Zazwyczaj jest to październik lub listopad.
Przy braku czerwiu pszczelego skuteczność zabiegu wynosi 99%. Jest to jedna z najtańszych metod walki z warrozą.
Kwas szczawiowy można także odparować w rodzinach pszczelich przy pomocy
specjalnego urządzenia podłączonego do akumulatora. Dawka kwasu szczawiowego
na rodzinę wynosi również 1,5 g.

KWAS MRÓWKOWY
Nie istnieje niebezpieczeństwo skażenia produktów pszczelich. Zastosowanie
kwasu mrówkowego jest bardzo popularne w Niemczech. Kwas mrówkowy stosować
można przez cały sezon pszczelarski. Stosujemy go również w okresie późnojesiennym. W lecie stosujemy kwas mrówkowy 60%, a jesienią 80%. Najlepiej do odparowywania kwasu mrówkowego jest zastosowanie dozowników Nassenheide. Zalecane
stosowanie kwasu mrówkowego to: pierwszy zabieg po głównym miodobraniu, drugi
zabieg to odparowywanie kwasu przez 10-14 dni na przełomie września/ października.
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KWAS MLEKOWY
Kwas mlekowy podobnie jak kwas mrówkowy jest składnikiem miodu i pierzgi.
Nie działa na roztocza obecne pod zasklepem czerwiu. Z tych powodów nie zaleca się
jego zastosowania w okresie wychowu dużej ilości czerwiu. Zabiegi kwasem przeprowadzamy późną jesienią. Sporządzamy leczniczy 15% roztwór kwasu. Opryskujemy
plastry z pszczołami. Na 1 plaster zużywamy obustronnie od 10 do 12 ml roztworu.
Na 1 korpus pszczół zużywa się od 100 do 120 ml kwasu. Kwas mlekowy można stosować nawet bardzo późną jesienią.

IZOLATOR CHMARY
Izolator Petra Chmary to nowość na pszczelarskim rynku. Ideą jego zastosowanie jest maksymalna redukcja zabiegów chemicznych w rodzinie pszczelej. Izolator
to dwie plastikowe ramki łączone na zatrzask. W izolatorze umieszczamy w końcu
sierpnia lub na początku września matkę pszczelą. Pszczoły mają do niej dostęp poprzez szczeliny o szerokości 5,2 mm. Rodzinę pszczelą należy mocno ścieśnić. Izolator umieszcza się w centrum gniazda. Po 21 dniach od zaizolowania matki rodzinę
wskazane jest odymić 1 tabletką Apiwarolu AS. Matkę zaizolowaną w izolatorze przetrzymuje się przez 6 miesięcy. W marcu po oblocie matkę wypuszczamy. Roztocze
warrozy po 6 miesiącach tracą zdolność do rozpłodu.
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
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PRÓBY SELEKCJI PSZCZÓŁ OPORNYCH NA WARROZĘ
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 oraz pszczelich produktów. Aby uniknąć skażenia produktów pszczelich najlepszym wyjściem w tej sytuacji
byłoby wyhodowanie pszczół opornych na warrozę.
Przez długi okres czasu uważano, że roztocz pasożytujący na pszczole wschodniej
(Apis cerana) i roztocz pasożytujący na 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 inwazję na pszczole wschodniej Varroa jacobsoni. Między obydwoma gatunkami istniej już 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 pasożytowania na pszczole roztoczy warrozy 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 warrozy wygryzają się pszczoły upośledzone i ze szczątkowymi skrzydłami. Nie leczona warroza w ciągu 2-3 lat prowadzi do zagłady rodziny pszczelej.
Aby wyhodować pszczołę odporną na warrozę warto byłoby prowadzić selekcję
wzmacniającą jakiś 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
pasożytów jest długość trwania okresu czerwiu zasklepionego (Chmielewski i inni
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 i ofiarą i pomiędzy pasożytem i żywicielem.
Taka równowaga istnieje pomiędzy pszczołą Apis cerana i pasożytem Varroa jacobsoni.
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Pszczoły wschodnie (Apis cerana) oczyszczają się z pasożytów w ciągu kilku sekund. Oczyszczają się też pszczoły na wzajem. Pszczoły te oczyszczają także czerw
w ciągu od kilku sekund do 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 czerwiu 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 pszczoły te mają 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
A. mellifera i A. cerana. W rodzinach A. mellifera, którym poddano czerw A. cerana i które miały mieszany skład, robotnice pszczoły wschodniej bardzo efektywnie
czyściły czerw A. melifera z roztoczy. Istnieje nadzieja, że być może pszczoła miodna
pszczoła miodna „nauczy się” tego zachowania.
Badacze dosyć wcześnie, bo już w latach 90. XX W. stulecia zwrócili uwagę na
pszczoły z Ameryki Południowej. Żyją tam pszczoły miodne ras europejskich i afrykanizowanych. Pomimo braku leczenia pszczoły te radzą sobie z warrozą. W badaniach stwierdzono oporność pszczół z Urugwaju oraz Brazylii. Próbowano hodowli
tych pszczół w Europie. Stwierdzono jednak, że w naszych europejskich warunkach
pszczoły te mają mniejszą oporność niż w Ameryce. W Europie 20% V. destructor nie
daje płodnego potomstwa, w Urugwaju nie daje płodnego potomstwa 60-90% samic.
Okazuje się, że Amerykę Południową opanowała warroza typu japońskiego, podczas
gdy Europę opanowała znacznie bardziej ekspansywna warroza typu koreańskiego.
Ciekawym zjawiskiem jest znacznie większa podatność na warrozę czerwiu trutowego niż czerwiu pszczelego. Na czerwiu trutowym namnaża się 95% warrozy. Na
czerwiu pszczelim namnaża się 73% roztoczy. Zjawisko to reguluje prawdopodobnie
hormon juwenilny. Sztuczne dodanie hormonu do czerwiu pszczelego sprawiło, że
każda samica dawała 1,4 potomstwa podczas gdy w grupie kontrolnej 0,5.
Obserwowano pszczoły w południowym Wietnamie. Średnie porażenie pszczół
w południowym Wietnamie wynosiło 5%. Mimo, że pszczoły te były porażone już
od 20 lat i nie stosowano tam żadnych środków chemicznych (Woyke 1987). Średnie
porażenie rodzin pszczelich pasożytem było pomimo to w Wietnamie 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
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odziedziczalność daje jednak nadzieję na wyhodowanie pszczół odpornych na warrozę.
O sukcesie reprodukcyjnymVarroa 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 proponował 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 on obserwację na dwóch grupach rodzin pszczelich:
grupie kontrolnej (K) leczonej standardowo preparatami warrozobójczymi i grupie
testowej (T) nie leczonej. Porównano rodziny 4 ras pszczół: kaukaskiej, kraińskiej,
środkowoeuropejskiej i pszczole leśnej (Augustowskiej). Zaobserwowano różnice w
oporności poszczególnych ras pszczół. Największą oporność wykazywały stosunkowo prymitywne pszczoły rasy Augustowskie. 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 te były krzyżowane wypierająco trutniami kraińskimi przez kilka pokoleń.
Mieszańce te selekcjonowano 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
różniły się pod względem walorów użytkowych od klasycznej krainki. Mieszańce
tych 2 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 w tym przypadku 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 wkład-
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kach higienicznych. Osypane samice warrozy obserwował następnie pod mikroskopem. Zauważył, że wiele z martwych roztoczy miało uszkodzone odnóża. Jerzy Smoter uważa, że jego pszczoły atakują warrozę i ją 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 warrozę dokonywano metodą „flotacyjną”.
Metoda flotacyjna 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 warrozy.
Badacze niemieccy zaobserwowali, że niektóre z linii krainki posiadają zdolność
do częściowego oczyszczania się z osobników warrozy. 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. Pszczoła ta od dawna żyje wraz z warrozą i bez leczenia jest w stanie funkcjonować. Cechuje się ona częściową odpornością na warrozę. 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 pszczoła ta jest łagodna
i spokojnie można polecać ją do hodowli w naszych 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. Selekcję oparto na wielu liniach pszczół rasy kraińskiej. Pszczoły selekcjonowane znane są pod nazwą pszczół AGT, co po rozwinięciu oznacza AGT – Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht. Zespół hodowlany liczy150 hodowców, a populacja
selekcjonowana liczy 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 podstawie opisanej
wcześniej metody flotacyjnej.
Oprócz selekcji na warrozę pszczoły AGT selekcjonowane są również na inne
cech takie jak:
── wydajność miodową;
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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
już eksportowane między innymi do Polski.
W USA selekcjonuje się także pszczoły linii o nazwie VSH. VSH oznacza po angielsku „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 nam nadzieję na wychowanie pszczół opornych na warrozę i znaczne zredukowanie lub nawet wyeliminowanie leków które skażają produkty
pszczele.
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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.: 518-482-726
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
i oceny jakości nasienia trutni”, i „Rola mleczka pszczelego w wiosennej stymulacji
rodzin pszczelich”. Jest autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz
prelegentem na międzynarodowych i krajowych konferencjach pszczelarskich.
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Ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak
Wieloletni sekretarz Komisji Episkopatu ds. Rolnictwa, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, a także ogólnopolski rektor Katolickich Uniwersytetów Ludowych, autor
oraz redaktor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z odnową
moralną wsi, miłością do ziemi ojczystej, do przyrody. Były redaktor naczelny miesięcznika
Pszczelarz Polski. Od wielu lat zajmuje się apiterapią, czyli w jaki sposób zapobiegać lub też leczyć różne choroby, poprzez wytwarzany przez pszczoły pyłek, pierzgę, propolis, jad, mleczko
pszczele, wosk, mikroklimat ulowy, a także przez powszechnie znany miód. Te pszczele wytwory odpowiednio przygotowane i przyjmowane przedłużają ludziom życie, powstrzymują
rozwój chorób, przynoszą ulgę w cierpieniu.
Fundacja Pomocy Człowiekowi i Środowisku
HUMANA DIVINIS w Toruniu, ul. Biała 1A
tel. 56 651 40 46; 512 233 111; 694 475 695
e-mail: humana.divinis@op.pl
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Pasieka Hodowlana Cezary Kruk
24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 15/5
tel. 518-482-726
cezarykruk2@wp.pl, apis.polonia@wp.pl

Pełna oferta matek z charakterystyką linii na stronie Apis Polonia
www.apis-polonia.eu
Oferowane rasy i linie matek na 2017 rok
Karpatka
Prima
Gema
WG
Alpejka
Nieska
Jugo
Woźnica
Karolinka
Troisek
Sklenar
AGT
Buckfast
Elgon
Primorska
Ceny matek na 2017
Matecznik: 10-12 zł*
Matka nieunasieniona: 10-15 zł*
Matka unasieniona naturalnie: 40-50 zł*
Matka reprodukcyjna: 200-500 zł*
Odkłady: 200-250 zł*
Ceny matek i odkładów odznaczone gwiazdką (*) uzależnione od zamówienia
(ceny detaliczne i hurtowe)

WYKŁADY PSZCZELARSKIE
KONFERENCJE PSZCZELARSKIE
Cezary Kruk
tel. 518-482-726
cezarykruk2@wp.pl, apis.polonia@wp.pl
Pełna oferta wykładów i konferencji pszczelarskich
jest na stronie Apis Polonia w zakładce OFERTA
www.apis-polonia.eu

Główne tematy wykładów pszczelarskich:
▶▶ Biologia pszczół
▶▶ Historia pszczelarstwa
▶▶ Gospodarka pasieczna
▶▶ Choroby pszczół
▶▶ Hodowla i selekcja pszczół
▶▶ Wychów matek, unasienianie, poddawanie
▶▶ Botanika pszczelarska
▶▶ Trzmiele i pszczoły samotnice
▶▶ Apiterapia
▶▶ Ekonomika pszczelarska

