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BIOCHEMICZNA ODPORNOŚĆ U PSZCZOŁY MIODNEJ
dr hab. Aneta Strachecka

Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji
Zwierzęcej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
aneta.strachecka@up.lublin.pl; http://www.biologia-apidologia.edu.pl/

Obecnie pszczoły bytują w nieprzyjaznym środowisku. Zagrożeniem jest chemizacja rolnictwa, która poprzez rosnące skażenia gleby i powietrza zwiększa presję
substancji toksycznych, obniżających pszczelą odporność. Szczególnie destrukcyjnie działają leki stosowane przeciw warrozie. Przeciwdziałają temu biochemiczne
systemy obronne organizmu. Z drugiej strony jakościowe ubożenie szaty roślinnej
wskutek wzrostu areałów monokultur oraz spadku kwiecistości terenów zielonych
i przydomowych, skutkują zubożeniem diety pszczół, co osłabia ich obronność biochemiczną. Kolejnym czynnikiem jest brak różnorodności genetycznej w rodzinach
pszczelich, jak i współczesne metody gospodarki pasiecznej, np. gospodarka wędrowna, która naraża pszczoły na stres (duża koncentracja rodzin na jednym pasieczysku, zubożenie diety w białka). Załamanie się biochemicznych systemów obronnych,
skutkuje osłabieniem wielu innych systemów pszczelej odporności, w tym na wiele
chorób, a także spadkiem zdolności do unieszkodliwiania toksyn. Uruchomione zostaje „błędne koło”; więcej leków w pasiece i zmiany urbanizacyjne szaty roślinnej
wkoło niej, – większa śmiertelność i mniejsza odporność pszczół, – w konsekwencji jeszcze większa zachorowalność i mniejsza oporność na presję środowiska. W tej
sytuacji poznanie czynników osłabiających i stymulujących biochemiczne systemy
obronne pszczół staje się jednym z priorytetowych wyzwań.
Środowisko rodziny pszczelej stwarza dobre warunki do rozwoju patogenów. Po
pierwsze, przy małej objętości ula występuje duże zagęszczenie osobników, które bytują w ustabilizowanej temperaturze i wilgotności. Po drugie, pszczoły mają ciągły
kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a co za tym idzie z różnymi patogenami,
tj.: bakterie, wirusy, entomopatogeny, Varroa destructor i Nosema spp. Charakter
i nasilenie odpowiedzi immunologicznej u Apis mellifera zależy z jednej strony od
właściwości genetycznych patogenu, jego zdolności do przekraczania barier anatomicznych ciała, przeciwstawiania się mechanizmom odporności owada i szybkiego
namnażania się w jego organizmie, a z drugiej, od stadium rozwojowego pszczoły
i wyjściowego stanu jej odporności. W rozwoju ewolucyjnym rodzina pszczela wypracowała mechanizmy obrony indywidualnej i zbiorowej – behawioralnej, stanowiące
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„zaporę” przed atakującymi ją patogenami. U pszczół występują odczyny immunologiczne wrodzone (nieswoiste, odporność fizjologiczna) i indukowane (odporność
nabyta). W odporności nieswoistej istotne znaczenie mają bariery anatomiczno –
fizjologiczne okrywy ciała, układu pokarmowego i oddechowego oraz komórkowe
i humoralne mechanizmy obrony wewnętrznej. Rozpoznanie i odróżnienie składników „self ” od „non-self ” uruchamia całą kaskadę mechanizmów prowadzących
do likwidacji lub usunięcia patogena z organizmu. Wrodzone mechanizmy odpornościowe u owadów i kręgowców wykazują podobieństwo pod względem syntezy
i sekrecji białek o działaniu anty-patogennym.
Należy podkreślić, że mechanizmy te będą prawidłowo funkcjonowały, jeżeli nie
będą załamane/zaburzone biochemiczne bariery obronne, zarówno wewnątrz organizmu owada, jak i na jego kutikuli. Bariery te są istotnymi składnikami odporności
wrodzonej. Związki te są syntetyzowane w ciele tłuszczowym, które stanowi centrum
metaboliczne organizmu owada, porównywane do wątroby kręgowców. Zsyntetyzowane związki są uwalniane do hemolimfy i transportowane do innych tkanek. Wśród
tych związków są antyoksydanty, proteazy i ich inhibitory, oraz markery biochemiczne.
Procesy biochemiczne i genetyczne regulujące aktywność proteaz i inhibitorów
proteaz na powierzchni ciała pszczoły miodnej związane są z takimi procesami jak
melanizacja, chitynizacja i sklerotyzacja. Procesy te z kolei powiązane są z ochroną
A. mellifera przed patogenami. W wyniku działania immunogenów dochodzi do indukcji syntezy peptydów o aktywności proteolitycznej. Kaskada enzymów proteolitycznych prowadzi do uwolnienia m.in. białka Spãtzle i połączenia go z receptorem
Toll lub Imd, co aktywuje całą drogę przemian prowadzącą do ekspresji genów białek
odpornościowych. Melanizacja również wymaga zaktywowania drogi Toll i wpływa
na zahamowanie inhibitorów proteaz serynowych. Po uruchomieniu tego procesu
aktywowana jest pro-oksydaza fenolowa (PpO, pro-fenoloksydaza) lub odwrotnie,
toksyczne chinony uwolnione po aktywowaniu PpO inicjują biochemiczną kaskadę
biosyntezy melanin oraz są kierowane do sklerotyzacji kutikuli i enkapsulacji. Melanina odkłada się wokół patogenów zarówno w otoczkach, jak i w melanotycznych
guzkach. Sama melanina działa przy tym ściśle fungistycznie, hamuje aktywność
chitynaz i proteaz patogenów, a prekursor melaniny – 5,6-dihydroksyindol, oprócz
aktywności fungistycznej, działa cytostatycznie. Zatem, trójwarstwowy oskórek impregnowany chityną i substancjami tłuszczowymi jest twardą powłoką wspomaganą
przez system proteolityczny, która chroni ciało owada przed urazami mechanicznymi
oraz działaniem enzymów wydzielanych przez patogeny. Jeżeli bariera ta zostanie
przełamana przez patogena, to wówczas włączane są mechanizmy obronne w hemolimfie pszczół. Jednocześnie, uruchamiane są system antyoksydacyjny i proteolityczny. Proteazy i ich inhibitory w hemolimfie pszczoły hydrolizują białka i enzymy wydzielane przez patogena. Podczas tych reakcji powstają duże ilości wolnych
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rodników i reaktywnych form tlenu (ROS). W warunkach homeostazy powstające
wolne rodniki są na bieżąco inaktywowane przez endo- i egzogenne antyoksydanty.
W przypadku jej zachwiania procesy prooksydacyjne przeważają nad antyoksydacyjnymi. Stan taki nazywany jest stresem oksydacyjnym. Najważniejszymi enzymami
uczestniczącymi w tych przemianach są: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza
(CAT), peroksydaza glutationowa (GPx) i S-transferaza glutationowa (GST). Dodatkowo, są one wspomagane przez antyoksydanty nieenzymatyczne, tj. albumina, kwas
moczowy, mocznik i kreatynina. Potencjał systemu antyoksydacyjnego uzależniony
jest również od aktywności fenolooksydazy (PO), która aktywowana jest kaskadą enzymów proteolitycznych, głównie proteaz serynowych (z PpO powstaje PO). Z drugiej strony, w wyniku działania PO, powstają toksyczne metabolity, które są degradowane/eliminowane przez proteazy i składniki systemu antyoksydacyjnego, które
jednocześnie uaktywniają witellogeninę posiadającą właściwości przeciwutleniające,
porównywane do SOD.
W przemianach białek w organizmie uczestniczą także biomarkery, tj. aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparginianowa (AST) i fosfataza
zasadowa (ALP). ALT katalizuje odwracalną reakcję przenoszenia grupy γ-aminowej
L-alaniny na α-ketoglutaran z wytworzeniem kwasu pirogronowego i L-glutaminianu. AST ułatwia przemianę asparaginianu i α-ketoglutaranu do szczawiooctanu
i glutaminianu. ALP uczestniczy w katalizowaniu defosforylacji różnych estrów fosforanowych, nukleotydów i białek. Enzymy te pośrednio lub/i bezpośrednio uczestniczą w przemianach podczas syntezy ATP, przemianach węglowodanów i białek,
a ponadto znane są jako markery różnych stanów fizjologicznych i patologicznych.
Biomarkery te współdziałają z systemem proteolitycznym i antyoksydacyjnym,
i w ten skojarzony sposób unieczynniają immunogeny.
Podsumowując, elementami biochemicznych barier obronnych pszczoły miodnej
są system antyoksydacyjny i proteolityczny oraz biomarkery. W wyniku procesów
antyoksydacyjnych gromadzą się oksydacyjnie uszkodzone białka tworzące bezużyteczne agregaty w komórkach. Enzymy proteolityczne rozpoznają i degradują te
uszkodzone białka, przez co zabezpieczają przed tworzeniem i akumulacją proteinowych agregatów, łagodząc skutki stresu oksydacyjnego.

ZWIĄZKI WPŁYWAJĄCE NA ODPORNOŚĆ U PSZCZÓŁ
Różne czynniki środowiskowe/antropogeniczne wpływają na osłabienie biochemicznych barier odpornościowych u pszczół. Przykładem może być promowany
w krajach zachodnich, jako mało-szkodliwy „lek naturalny”, kwas mrówkowy używany przeciw V. destructor. Kwas ten jest przyczyną niszczenia proteolitycznych barier
ochronnych na powierzchni ciała pszczół. V. destructor są najgroźniejszymi w skali
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całego świata pasożytami A. mellifera, które w razie braku skutego przeciwdziałania
powodują śmierć rodziny. Aktywność obronnego systemu proteolitycznego kutikuli
zmniejsza się wraz z długością działania kwasu mrówkowego, ale nie w sposób prosty, lecz zależnie od stadium rozwojowego pszczoły i subkasty. Osłabiając system proteolityczny okrywy ciała, kwas mrówkowy ułatwia wnikanie innych patogenów. Między innymi tworzy on środowisko sprzyjające do rozwoju grzybów (pH kwaśne), np.
Candida albicans, Aspergillus niger. Człowiek, zwalczając patogeny ingeruje w wyścig
zbrojeń patogen-gospodarz w znaczący sposób. Drugim związkiem powszechnie
używanym przeciw V. destructor jest amitraza, która również niszczy bariery obronne
organizmu pszczoły i powoduje wtórne zakażenia bakteriami. Natomiast bromfenwinfos destabilizuje białka na kutikuli, unieczynnia system antyoksydacyjny i proteolityczny w hemolimfie owadów, a ponadto sprzyja rozwojowi Nosema spp. Również
antybiotyki, tj. amfoterycyna-B, powodują rozregulowanie biochemicznych barier
ochronnych na powierzchni ciała pszczół, na co wskazują wysokie wartości stężeń
białek; skracają życie pszczół, jednocześnie tworząc agregaty w jelicie grubym robotnic, podobnie jak to się dzieje w wątrobie kręgowców. Nagromadzenie takich złogów
jest bardzo szkodliwe dla organizmu i może przyspieszać procesy starzenia.
W warunkach szkodliwej, obniżającej odporność, presji środowiska ważną rolę
odgrywają biostymulatory. Okazuje się, że łatwiej jest wspomagać naturalne bariery
ochronne pszczół, niż je leczyć. Do takich związków można zaliczyć kofeinę, koenzym Q10 i kurkuminę, które działają protekcyjnie i biostymulująco, nie tylko na
ssaki, ale również na owady. Kofeina, koenzym Q10 i kurkumina wydłużają życie
A. mellifera i ograniczają rozwój Nosema spp.; zwiększają aktywność pszczelego systemu antyoksydacyjnego i proteolitycznego oraz stężenie/aktywność biomarkerów
enzymatycznych w nieoczekiwanie wysokim stopniu.
Wiedza o funkcjonowaniu biochemicznych barier obronnych właśnie w taki
sposób, jest ważna nie tylko dla naukowców, ale przede wszystkim dla pszczelarzy
praktyków, którzy w przyszłości poprzez stosowanie biostymulatorów lub/i bardziej
świadome wykorzystywanie akarycydów/antybiotyków, będą mogli wpłynąć na
wzmocnienie mechanizmów pszczelej odporności nieswoistej.
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ZIOŁA W PIELĘGNACJI PSZCZÓŁ
Narcyz Kędziora

Karpacki Związek Pszczelarzy

WSTĘP
Ostatnio na świecie rośnie zainteresowanie stosowaniem ziół w leczeniu ludzi
i zwierząt. Prowadzi się w tym kierunku badania, poszukuje nowych związków roślinnych i opracowuje nowe leki. W pszczelarstwie sytuacja jest szczególna.
Pszczelarze chcąc pozyskać jak najwięcej miodu zastępują go syropem cukrowym
– jednak odbija się to niekorzystnie na zdrowotności pszczół. Należy pamiętać, że
przez miliony lat ewolucji pszczoły i rośliny przystosowały się do siebie i są ściśle uzależnione, tak że ich oddzielne bytowanie jest niemożliwe. Znane jest ich wzajemne
oddziaływanie na poziomie molekularnym. Pszczoły są bardzo potrzebne roślinom
do przenoszenia pyłku, z kolei same wykorzystują różne związki roślinne biologicznie czynne, których same nie produkują. Uzyskują je od różnorodnych gatunków
razem z nektarem i pyłkiem. Dlatego gdy brakuje im miodu, a mają do dyspozycji
tylko namiastki lub jednogatunkowy, brakuje im tych substancji roślinnych, następuje osłabienie organizmu, osłabienie naturalnej odporności – pszczoły często chorują.
Pszczelarzom znane jest zjawisko, że w czasie dobrych zbiorów samoistnie ustępuje
szereg chorób. Syrop cukrowy jest tylko roztworem cukru, nie zawierającym żadnych
substancji biologicznie czynnych. Pszczoły bardzo chętnie pobierają syropy cukrowe
zmieszane z wyciągami ziół, również chętnie pobierają wodę z poidła do której dodaliśmy wyciąg ziołowy.
Stosowanie leków ziołowych jest pracochłonne, jednak ma pewne zalety jak brak
szkodliwego wpływu na środowisko ula, brak skażenia produktów pszczelich.
Obecnie w Polsce pszczelarze mają duże trudności z nabyciem odpowiednich leków. Wysokie ceny niektórych z nich zmuszają nawet do zaniechania leczenia pasieki.
Natomiast większość ziół stosowanych w leczeniu pszczół można zebrać w pobliżu pasieki lub posadzić w ogródku.
Utrzymanie pszczół w dobrej kondycji zdrowotnej gwarantuje uzyskanie dobrych
zbiorów miodu i innych produktów.
Należy podkreślić, że w celu zachowania zdrowia w rodzinach pszczelich należy
również przestrzegać szeroko pojętej higieny. Szczególnie jest to ważne w pasiekach
dużych prowadzących gospodarkę wielokorpusową. W pasiece należy systematycz-
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nie prowadzić odkażanie sprzętu, uli, plastrów. Dbać o systematyczną wymianę plastrów w gnieździe.
W książkach i czasopismach pszczelarskich można przeczytać liczne doniesienia
pszczelarzy o tym, że stosowanie ziół skutecznie zapobiega występowaniu chorób
pszczelich.
Zebrane w tej broszurce opisy ziół powinny pomóc pszczelarzom w odpowiednim
przygotowaniu roślinnych preparatów leczniczych i ich stosowania w praktyce.

ZBIÓR ZIÓŁ
Zioła powinny być zbierane z pół, łąk, lasów położonych z dala od tras komunikacyjnych, zakładów przemysłowych i nie opryskiwanych środkami ochrony roślin.
Z reguły zbiorem ziół zajmujemy się w godzinach rannych po wyschnięciu rosy.
Jeśli w nocy był deszcz to nie powinniśmy prowadzić zbioru ziół. Zioła, które zawierają dużo olejków eterycznych zbieramy w pochmurne dni.
▶▶ Pączki zbieramy wczesną wiosną, w czasie obrzmienia, przed pęknięciem.
▶▶ Korzenie i kłącza zbiera się późną jesienią po ustaniu wegetacji lub wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacj.
▶▶ Ziele zbieramy w początkowej fazie kwitnienia, ścinamy górne pędy bez części
zdrewniałej.
▶▶ Owoce zbieramy w czasie pełnej dojrzałości.
▶▶ Kwiaty, kwiatostany i koszyczki zbieramy w czasie kwitnienia.
▶▶ Liście powinny być zbierane tylko żywo zielone, młode, zdrowe, dobrze rozwinięte.
▶▶ Suszenie ziół.
Generalnie zioła powinniśmy suszyć w cieniu wykorzystując strychy, szopy, puste
izby. Zioła zawierające olejki eteryczne w temperaturze do 40oC. Zioła zawierające
witaminy suszy się szybko w temperaturze do 80oC w suszarkach przy dobrym nawiewie.
Wysuszone zioła przechowujemy w papierowych torbach, zamkniętych słojach
szklanych w zaciemnionym miejscu. Do każdego opakowania powinniśmy dać etykietę z nawą i datą zbioru.

Zioła w pielęgnacji pszczół ‒ Narcyz Kędziora
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PRZYRZĄDZANIE LEKÓW ZIOŁOWYCH
▶▶ Napary są najczęściej stosowaną formą. Określoną ilość rozdrobnionego surowca
(jednego lub mieszanki ziołowej) zalewa się określoną ilością wrzątku w naczyniu
emaliowanym, szklanym lub ceramicznym. Po zalaniu naczynie przykrywamy
i odstawiamy do naciągnięcia na 30 minut.
▶▶ Odwary najczęściej przyrządza się z twardych części surowca jak korzenie, kłącza,
łodygi, nasiona. Rozdrobniony surowiec zalewa się zimną wodą i wolno podgrzewa przez 30 minut pod przykryciem nie dopuszczając do wrzenia. Następnie odstawia się do wystygnięcia.
▶▶ Macerat – surowiec zalewa się letnią wodą i pozostawia do naciągnięcia przez
6-12 godzin
▶▶ Wyciąg alkoholowy uzyskujemy poprzez zalanie rozdrobnionego surowca w słoju
5 krotną ilością spirytusu lub wódki. Słój należy szczelnie zamknąć i odstawić
do wytrawienia w ciemne miejsce na tydzień. Następnie wyciąg przecedza się
i butelkuje.

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ROŚLIN UZNAWANYCH
PRZEZ PSZCZELARZY
Różne zioła były używane przez pszczelarzy w pielęgnacji rodzin pszczelich od
bardzo dawna. Dla przykładu Św. Hildegarda z Bingen żyjąca w latach 1098‐1179
dawała rady pszczelarzom jakie zioła mogą być pomocne.
Św. Hildegarda znana była z rozległej wiedzy medycznej oraz zainteresowań światem roślin i zwierząt.
Stworzyła ona koncepcję integralnego współdziałania wszystkich pierwiastków
w żywym organizmie i ich powiązania z całym kosmosem. Jej rady dla pszczelarzy:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Rodziny pszczele w ulach posmarowanych olejkiem z konopi dobrze się roją.
Ule potarte koprem włoskim powstrzymują pszczoły przed rojeniem.
Lebiodka ususzona i starta na proch wypędza mrówki.
Melisa – ule potarte sokiem z melisy przestają się roić. Do nowego ula potartego
sokiem z melisy z dodatkiem octu chętnie przylatują roje.
▶▶ Mięta – ciała natartego miętą pszczoły nie żądlą.
▶▶ Tatarak zawieszony przy ulu zwabia pszczoły i zatrzymuje je w ulu.
▶▶ Olsza – liście olszy słane wokół pomieszczeń powstrzymują myszy.
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Tatarak zwyczajny
Występowanie:
brzegi stojących wód i wolnopłynących, podmokłe łąki.
Wykorzystanie: kłącze tataraku zbierane
późną jesienią i wysuszone.
Działanie:
Aktywizuje pracę pszczół roboczych i matki,
posiada właściwości antyseptyczne i wzmacniające
Sposób użycia:
Jedną stołową łyżkę rozdrobnionego suszonego kłącza tataraku zalewamy w termosie
2 szklankami wrzątku i zostawiamy do naciągnięcia na 24 godziny. Dajemy pszczołom
wczesną wiosną po jednej stołowej łyżce do 1 litra syropu.

Aloes zwyczajny
Występowanie: U nas nie występuje w stanie naturalnym. Uprawiamy w doniczkach
i szklarniach.
Wykorzystanie: sok ze świeżych liści.
Działanie: Zwiększa odporność pszczół na
zachorowania. Posiada właściwości antyseptyczne.
Sposób użycia: Sok ze świeżych liści zaraz
po wyciśnięciu dajemy do syropu cukrowego
w ilości 5‐10 ml na 1 litr syropu lub 0,5 kg
ciasta.

Zioła w pielęgnacji pszczół ‒ Narcyz Kędziora

Babka lancetowa
Występowanie: Łąki, miedze, przydroża,
ogrody, nieużytki.
Wykorzystanie: liście; zbiór w czasie kwitnienia.
Działanie: Odtruwające organizm pszczół,
antyseptyczne.
Sposób użycia: Sporządzamy napar. 50 g
rozdrobnionego suszu zalewamy 1 litrem
wrzątku. Pod przykryciem pozostawiamy do
naciągnięcia przez 3‐5 godz. Pszczołom dajemy 100 ml na 1 litr syropu. Można też dawać
świeży sok z liści w ilości 5‐10 ml na 1 litr
syropu lub 0,5 kg ciasta.

Bagno zwyczajne
Występowanie: torfowiska, bagna
Wykorzystanie: łodygi bez liści z pączkami
kwiatowymi.
Działanie: warrozobójcze.
Sposób użycia: Z suszonych łodyg sporządzamy napar. 50 g ziół zalewamy 1 litrem
wrzątku. Odstawiamy do naciągnięcia na 2-3
godziny. Otrzymanym wyciągiem opryskujemy pszczoły na ramkach.
Uwaga: Bagno zwyczajne jest rośliną częściowo chronioną w Polsce i jest rośliną trującą
dla człowieka.
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Borówka czarna
Występowanie: lasy iglaste, poręby, wrzosowiska.
Wykorzystanie: liście borówki, które zbieramy wczesną wiosną po stajeniu śniegu.
Działanie: antyseptyczne, przeciwzapalne,
przeciwbiegunkowe, odtruwające organizm,
odżywka witaminowa.
Sposób użycia: sporządzamy napar z suszonych rozdrobnionych liści. 50 g suszu zlewamy 1litrem wrzątku i zostawiamy na 4‐5 godzin w termosie. Pszczołom dajemy 30‐50 ml
naparu do 1 litra syropu cukrowego.

Brzoza brodawkowata
Występowanie: występuje pospolicie w lasach, zagajnikach.
Wykorzystanie: pączki brzozy zbierane wiosną przed rozwinięciem liści. Liście zbierane
wiosną w czasie kwitnienia brzozy oraz sok
z brzozy zbieramy wczesną wiosną w czasie
puszczania soków.
Działanie: aktywizujące pracę pszczół i matek pszczelich, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, odżywka witaminowa.
Sposób użycia: z pączków brzozy sporządzamy odwar. 50 g suszonych rozdrobnionych
pączków zalewamy 1 litrem wody i powoli na
łaźni wodnej podgrzewamy przez 30 minut
nie doprowadzając do wrzenia. Odstawiamy z ognia i pozostawiamy do ostygnięcia.
Dajemy pszczołom 30‐50 ml odwaru na 1 litr syropu cukrowego. Z liści sporządzamy napar. 50 g liści zalewamy 1 litrem wrzątku i odstawiamy do naciągnięcia na
3‐5 godz. Pszczołom dajemy w ilości 100 ml na 1 litr syropu cukrowego. Świeży sok
z brzozy dajemy w ilości 20‐30 ml do 1 litra syropu lub 0,5 kg
ciasta.
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Chmiel zwyczajny
Występowanie: wilgotne zarośla w dolinach
rzek, jak również uprawiany.
Wykorzystanie: szyszki prawie dojrzałe, które zbieramy jesienią.
Działanie: odtruwające, antyseptyczne, pobudzające rozwój.
Sposób użycia: z suszonych rozdrobnionych
szyszek sporządzamy napar. 50 g suszu zalewamy 1 litrem wrzątku. Zaparzać najlepiej
w termosie i odstawić na 5‐6 godzin. Pszczołom dajemy w ilości 30‐50 ml naparu na 1 litr
syropu.

Dziurawiec zwyczajny
Występowanie: łąki, pastwiska, ugory, zarośla, przydroża.
Wykorzystanie: szczytowe partie ziela zbierane w czasie kwitnienia w lipcu, sierpniu.
Działanie: antyseptyczne, przeciwzapalne,
wzmacniające.
Sposób użycia: sporządzamy napar z suszonego ziela. 50 g suszu zalewamy 1 litrem
wrzątku. Odstawiamy do naciągnięcia na 2‐5
godzin. Pszczołom dajemy 30‐50 ml na 1 litr
syropu.
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Głóg jednoszyjkowy
Występowanie: suche lasy, zarośla, miedze,
parki, ogrody.
Wykorzystanie: owoce, które zbieramy jesienią w czasie dojrzewania.
Działanie: aktywizujące pracę pszczół i matek, zwiększa odporność pszczół na zachorowania, odżywka witaminowa.
Sposób użycia: 50 g suszonych rozdrobnionych owoców zalewamy 1 litrem wrzątku
najlepiej w termosie. Pozostawiamy na 3‐5
godzin do naciągnięcia. Pszczołom dajemy
w ilości 30‐50 ml do
1 litra syropu.

Koniczyna czerwona
Występowanie: łąki i pastwiska
Wykorzystanie: się główki kwiatostanów
i górne liście. Zbiór w okresie kwitnienia.
Działanie: ogólnowzmacniające, antyseptyczne, odtruwające.
Sposób użycia: z suszu robimy napar. 50 g suszu zalewamy 1 litrem wrzątku. Pozostawiamy do naciągnięcia na 2‐3 godziny. Pszczołom dajemy w ilości 50 ml na 1 litr syropu
cukrowego.
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Krwawnik pospolity
Występowanie: ugory, miedze, pola, przydroża, suche łąki.
Wykorzystanie: górne części roślin w okresie
kwitnienia.
Działanie: wzmacniające, pobudzające wiosenny rozwój, antyseptyczne.
Sposób użycia: z suszonych rozdrobnionych
części roślin sporządzamy napar. 50 g suszu
zalewamy 1 litrem wrzątku i pozostawiamy
na 3‐5 godzin na naciągnięcia. Pszczołom dajemy 50 ml naparu na 1 litr wody.

Melisa lekarska
Występowanie: uprawiana w ogrodach czasem występuje w stanie zdziczałym.
Wykorzystanie: pędy razem z kwiatami.
Zbiór w czasie kwitnienia.
Działanie: ogólno wzmacniające, antyseptyczne.
Sposób użycia: z suszu sporządzamy napar.
50 g suszu zalewamy 1 litrem wrzątku.
Odstawiamy na 3‐5 godzin do naciągnięcia.
Pszczołom dajemy w ilości 50‐100 ml na 1 litr
syropu. Melisa lekarska powinna być uprawiana przez każdego pszczelarza w pasiece.
Pszczoły bardzo lubią zapach melisy i stąd od
wielu lat jest uprawiana przez pszczelarzy do
nacierania rąk przed pracą w pasiece, do nacierania rojnic, nowych uli w których mamy
osiedlić pszczoły.
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Mięta pieprzowa
Występowanie: roślina uprawiana w ogrodach.
Działanie i sposób użycia podobnie jak
melisa.

Mniszek lekarski
Występowanie: występuje pospolicie na łąkach, pastwiskach, nieużytkach.
Wykorzystanie: kwiaty i młode liście zbierane w czasie kwitnienia oraz korzenie zbierane
późną jesienią i wczesną wiosną.
Działanie: ogólno wzmacniające i oczyszczające organizm pszczoły.
Sposób użycia: z liści i kwiatów sporządzamy
napary. 50 g suszu zalewamy 1 litrem wrzątku
pozostawiamy do naciągnięcia 2‐4 godziny.
Z suszonego korzenia sporządzamy odwar.
50 g rozdrobnionego suszonego korzenia zalewamy 1 litrem wody.
Wolno podgrzewamy na łaźni wodnej
przez 30 minut nie dopuszczając do wrzenia. Odstawiamy do ostudzenia. Pszczołom
dajemy po 50 ml naparu bądź odwaru do 1 litra syropu cukrowego.
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Pięciornik gęsi (kurze ziele)
Występowanie: pastwiska, łąki, widne lasy.
Wykorzystanie: kłącza zbierane późną jesienią w październiku lub wiosną przed pojawieniem się liści.
Działanie: stymulujące pracę pszczół i matki, odtruwające, antyseptyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwbiegunkowe.
Sposób użycia: z wysuszonych i rozdrobnionych kłączy sporządzamy odwar. 50 g zalewamy 1 litrem wody i podgrzewamy wolno
na łaźni wodnej nie dopuszczając do wrzenia
przez 30 minut. Po tym czasie odstawiamy
z ognia i pozostawiamy do ostygnięcia.
Pszczołom dajemy 50 ml przygotowanego
odwaru do 1 litra syropu.

Pokrzywa zwyczajna
Występowanie: występuje pospolicie, nieużytki, przychacia, przydroża, zarośla, olszyny.
Wykorzystanie: górne części pędów razem
z liśćmi. Zbiór wczesną wiosną do chwili
kwitnienia i początkiem kwitnienia.
Działanie: ogólno wzmacniające, antyseptyczne dostarczające witamin, mikro i makroelementów.
Sposób użycia: z suszu robimy napar. 50 g suszu zalewamy 1 litrem wrzątku, odstawiamy
do naciągnięcia na czas 4‐6 godzin. Pszczołom dajemy w ilości 100 ml naparu na 1 litr
syropu. Można też dodawać świeży sok z pokrzywy do syropu cukrowego w ilości 5‐10 ml na 1 litr lub 0,5 kg ciasta.
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Róża dzika
Występowanie: miedze, zarośla, nieużytki,
przydroża, obrzeża lasów.
Wykorzystanie: owoce. Zbiór w okresie dojrzewania koniec września, październik.
Działanie: stymulujące rozwój rodziny
pszczelej, dostarczające witamin.
Sposób użycia: 50 g wysuszonych i rozdrobnionych owoców zalewamy 1 litrem wrzątku
i odstawiamy na 2‐4 godziny do naciągnięcia, najlepiej w termosie. Pszczołom dajemy
w ilości 30‐50 ml na 1 litr syropu cukrowego.

Sosna zwyczajna
Występowanie: występuje pospolicie w całym kraju.
Wykorzystanie: się pączki oraz świeże igliwie
z młodych gałązek. Pączki zbieramy wczesną
wiosną w okresie nabrzmienia. Igliwie można zbierać w ciągu całego roku (zimą posiada
więcej witamin).
Działanie: wzmacniające, przyśpieszające
wiosenny rozwój pszczół, uodparniające na
choroby, wzbogacające w witaminy.
Sposób użycia: z pączków i igliwia sosny
sporządzamy odwar. 50 g rozdrobnionego surowca zalewamy zimną wodą i podgrzewamy
przez 30 minut nie dopuszczając do wrzenia.
Odstawiamy do wystudzenia. Pszczołom dajemy 20‐30 ml odwaru na 1 litr syropu
cukrowego.
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21

Bylica piołun
Występowanie: przydroża, przychacia, żwirowiska, nieużytki.
Wykorzystanie: górne części pędów razem
z kwiatami. Zbiór w okresie kwitnienia.
Działanie: wzmacniające, odkażające, metaboliczne, dostarcza soli mineralnych i witamin.
Sposób użycia: z suszu sporządzamy napar. 50 g rozdrobnionego surowca zalewamy
1 litrem wrzątku. Odstawiamy do naciągnięcia na 2‐3 godziny. Pszczołom dajemy w ilościach 30‐50 ml na 1 litr syropu.

Czosnek pospolity
Występowanie: uprawiany.
Wykorzystanie: cebule (główki czosnku).
Działanie: stymulacja rodzin pszczelich,
zwiększenie odporności na choroby pszczół,
profilaktyka nosemozy i grzybicy.
Sposób użycia: a) 200 g czosnku zalać 0,5 l
spirytusu 70% lub wódki. Postawić w ciemnym miejscu na 14 dni. Od czasu do czasu
wstrząsnąć. Po tym okresie przefiltrować
i przelać do butelki. W tym samym czasie
sporządzić również roztwór spirytusowy propolisu w proporcji 20 g propolisu na 0,5 litra
spirytusu 70% i odstawić na 14 dni. Po tym
czasie przefiltrować i zlać do butelki. Oba wyciągi spirytusowe z czosnku i propolisu
mieszamy w równych ilościach i dajemy pszczołom w ilości 1 ml na 0,5 litra syropu
wczesną wiosną przez okres 7 dni. Pszczołom można również w celach profilaktycznych podawać sam wyciąg z czosnku lub propolisu. Powyższy wyciąg można również
podawać do poidła słoikowego wczesną wiosną. b) 200 g czosnku rozdrobnić w maszynce do mięsa lub mikserze, dodać 0,5 litra wody. Wszystko wymieszać i przetrzymać dobę w lodówce. Dawać rodzinom 2 łyżki stołowe tego roztworu na 1 litr syropu
1:1. c) 2,5 g soku czosnkowego dodać do 1 litra syropu 1:1.
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Cebula zwyczajna
Występowanie: uprawiana.
Działanie: stymulacja rodzin pszczelich,
profilaktyka przeciw chorobom jak nosema,
grzybica.
Sposób użycia: a) 30 g rozdrobnionej cebuli zalać 0,5 litrem wrzącej wody w termosie.
Odstawić na dwa dni. Wyciąg ten dodaje się
do 3 litrów syropu. Podkarmiamy 4 krotnie
co 6 dni w ilości 500 ml syropu na rodzinę
pszczelą. b) Cebulę razem z łupinami zetrzeć
na tarce. Jedną średniej wielkości cebulę dodajemy do 5 litrów ciepłego syropu, odczekujemy około 1 godziny i dajemy pszczołom
do podkarmiaczki. c) Cebulę rozcieramy,
zalewamy 1 litrem ciepłej wody, słodzimy i tym roztworem opryskujemy pszczoły
siedzące na plastrach z dwóch stron, także plastry z odkrytym czerwiem. Oprysk
powtarzamy 3‐4 razy co 4 dni.

Skrzyp polny
Występowanie: występuje na polach.
Wykorzystanie: ziele skrzypu.
Działanie: leczenie grzybicy pszczół i profilaktyka.
Sposób użycia: 200 g świeżego skrzypu zalać
3 litrami wrzącej wody. Odstawić na 1 godzinę do naciągnięcia. 50 ml naparu dajemy do
1 litra syropu. Odwarem skrzypu można również karmić pszczoły przed zimą.
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Glistnik jaskółcze ziele
a) 100 g rozdrobnionego ziela glistnika lub
50 g suszu zalać 2 litrami wrzątku. Zostawić
na 30 minut do naciągnięcia. Ochłodzić do
30oC. opryskiwać ramki z pszczołami i ścianki ula 3 razy co 5‐7 dni. Stosować przy warozie, nosemozie i zgnilcu.

CHOROBY PSZCZÓŁ – ICH PROFILAKTYKA I LECZENIE ZIOŁAMI
Choroba (roztoczowa)
▶▶ Chore rodziny podkarmiać syropem z wyciągiem takich ziół jak sosna, piołun,
rumianek.
▶▶ Syrop podajemy w porze wieczornej.
▶▶ Regularnie czyścić dennice.

Grzybica wapienna
Do leczenia chorych rodzin można wykorzystywać napary z sosny, czosnku.
▶▶ Główki czosnku zmiksować z niewielką ilością wody. Włożyć do słoików, zakręcić
i przechowywać w lodówce. Dla leczenia wziąć 3 łyżki stołowe, zawinąć w gazę
i włożyć na ramki nad czerwiem. Przykryć folią. Zmieniać co 3 dni do czasu, aż
grzybica przejdzie. Przeważnie 5‐6 razy. Grzybicę należy doleczyć do końca. Niedoleczona powraca, przy powrocie czosnek nie jest tak efektywny.
▶▶ 1 kg rozdrobnionych igieł sosny świeżych zalać 10 litrami wrzątku. Odstawić na
2 godziny do naciągnięcia. Przecedzić. Sporządzić 50% syrop (1 litr wyciągu – 1
kg cukru). Karmić przez 5 dni po 100 ml na uliczkę pszczół.
▶▶ Napar ze świeżego ziela skrzypu polnego.
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Świeże pocięte ziele skrzypu polnego zalać wrzącą wodą w proporcji 1 kg ziela na
10 litrów wrzątku. Odstawić na 2 godziny. Przecedzić. Dawać po 1 litrze syropu 1:1
przez 5 dni.
▶▶ Wodny napar kawy.
2 łyżki zmielonej prawdziwej kawy zalać 0,5 litra wrzątku. Odstawić do naciągnięcia na 20 minut. Po ostudzeniu przecedzić, opryskać ramki z pszczołami i
wnętrze ula.
▶▶ Preparat KAS
Stosować według przepisu podanego przy leczeniu warozy.

Zgnilec złośliwy i kiślica
W celach profilaktycznych można wiosną podawać rodzinom Pszczelin następujące
preparaty:
▶▶ Cebula
Wiosną karmimy pszczoły syropem z cebulą. Na 10 litrów syropu 1:1 dajemy
600‐700 g rozdrobnionej cebuli. Dajemy 3‐4 razy co 5 dni. Karmienie kończymy
przed początkiem zbioru miodu. Można także rozdrobnioną cebulę zalać ciepłą
wodą, dodać trochę cukru lub miodu, przecedzić i opryskać ramki z siedzącymi
pszczołami i czerwiem. Oprysk robimy 3‐4 razy do 5 dni.
▶▶ Czosnek
Zamiast cebuli podobnie jak w poprzednim przepisie możemy dodać 400‐500 g
czosnku.
▶▶ Mieszanka ziołowa:
── dziurawiec 10 g
── liść mięty 5 g
── krwawnik pospolity 5 g
── melisa 5 g
── nagietek lekarski 2 g
Całość zalewamy 1 litrem wrzątku. Po ostygnięciu cedzimy. Dodajemy 1 kg cukru.
Karmimy wiosną i jesienią po 100‐150 ml dziennie na rodzinę.
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▶▶ Wodny roztwór propolisu
50 g sproszkowanego propolisu zalać 1 litrem chłodnej wody. Przetrzymać
w temperaturze pokojowej 24 godziny często wstrząsając. (9% aktywnych substancji propolisu przechodzi do roztworu wodnego). Sporządzić syrop cukrowy
1 kg cukru na 1 litr wyciągu propolisu. Karmić chore rodziny 3 razy co 5 dni po
100 ml na 1 uliczkę pszczół. Stosować po przesiedleniu pszczół po 24 godzinnej
głodówce.

Waroza
▶▶ Młode pędy sosnowe włożone do ula na ramki pod folią ograniczają ilość warozy.
Pędy sosny można zmieniać co kilka dni na świeże.
▶▶ Bagno zwyczajne
▶▶ Odbudowane nowe ramki wkładamy do worka foliowego odymiamy dymem
z suszonych pędów Bogna zwyczajnego. Ramki w zawiązanym worku przetrzymuję przez 3‐5 dni. Takie ramki dajemy na wiosnę do uli. Zapach Bogna utrzymuje się przez 2‐3 lata i samice worozy nie składają do komórek w tych plastrach
jaj.
▶▶ Preparat KAS‐81
W skład preparatu wchodzą dwa składniki pączki sosny i ziele piołunu. Pączki sosny zbieramy wiosną w marcu razem ze szczytami gałązek. Piołun – wierzchołki
pędów – przed kwitnieniem i w okresie pełni kwitnienia.
Sporządzamy następującą mieszankę:
── 50 g suszu piołunu z okresu przed kwitnieniem
── 900 g suszu piołunu z okresu pełnego kwitnienia
── 50 g suszu z pączków sosny
── 1000 g mieszanki zalewamy 10 litrami wody i gotujemy na małym ogniu przez
2‐3 godziny.
Otrzymany odwar pozostawiamy w temperaturze pokojowej na 6‐8 godzin. Cedzimy i dajemy rodzinom pszczelim w ilości 30‐50 ml na 1 litr syropu. Rodziny powinny otrzymać łącznie 6‐10 litrów syropu w 3‐4 dawkach przy jesiennym
podkarmianiu na zimę. Skuteczność 80‐90%. W leczonych rodzinach zauważono
zwiększoną ilość czerwiu następnego roku wiosną. Na wiosnę można stosować
w podkarmianiu pobudzającym po 0,5 litra syropu przez 7‐12 dni.
Preparat można dodawać do ciasta i wody w poidle.
▶▶ Na ramki kładziemy dwa świeże liście paproci pod folią.
▶▶ Świeże ziele tymianku przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. Otrzymaną
masę w ilości około 100 g zawijamy w siatkę i kładziemy na ramki gniazdowe.
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Nakrywamy folią. Po wyschnięciu masę można zmienić na nową. Tymianek powinien znajdować się w ulu, aż do przestania osypu warozy.
▶▶ Latem można kłaść na ramki świeże ziele piołunu i przykryć folią. Przy każdym
przeglądzie ula świeże.
▶▶ Dla walki z warozą spalamy w podkurzaczu suszony korzeń chrzanu. Dymem
z podkurzacza odymiamy rodziny podczas przeglądu. Korzenie chrzanu należy
zbierać wiosną lub jesienią.
Można stosować przez cały sezon.
▶▶ Ostrą czerwoną paprykę 50 g strączków lub 10 g proszku zagotować w 1 litrze
wody i zostawić na małym ogniu przez 3‐5 minut. Potem wlać do termosu i pozostawić na 24 godziny do naciągnięcia. Przecedzić. Otrzymanym roztworem opryskujemy ramki w ulu lub przygotowujemy syrop leczniczy. 1 litr odwaru dodajemy do 1 litra syropu 1:1 i dajemy po 200 g na rodzinę.
▶▶ Przygotowujemy proszek z suchych igieł sosny, świerka lub ziela piołunu. Proszkiem pudrujemy pszczoły w uliczkach między ramkami po około 50 g na rodzinę.
Pudrowanie można powtórzyć, aż do czasu zaprzestania osypu warozy.
▶▶ Olejek koperkowy
── 10‐15 g olejku zmieszać z 85‐90 g wazeliny. Mieszankę nanieść na dwa kartoniki warstwą 0,5‐1 cm. Jeden kartonik włożyć pod osiatkowaną dennicę, a drugi
na ramki pod folię. Na wiosnę zmieniać 3 razy, a na jesień 2 razy co 7 dni.
── 2‐3 ml olejku dokładnie wymieszać z 1 litrem syropu 1:1. Dawać rodzinom po
150 ml na uliczkę pszczół 3 razy co 3‐5 dni. Bardzo skuteczny wiosną.
── Z 1 kg cytryn pozyskać sok, który należy zmieszać z cukrem w proporcji 1:1.
Polewać
── pszczoły w uliczkach w ilości około 5 cm3 na uliczkę.
▶▶ Spalanie propolisu
Repelentne i akaracydne właściwości aromatycznych związków propolisu rosną
podczas spalania. W tym celu wykorzystujemy niskiej wartości zeskrobany propolis i dajemy na rozżarzone kawałki drewna do podkurzacza. Do ula wpuszczamy 12‐15 kłębków dymu i zamykamy oczka na 40 minut. Po 20 minutach
zaczyna osypywać się wiroza. Pary smół zawartych w propolisie niszczą również
przetrwalniki zgnilca i nosemozy. Pamiętajmy, że przy stosowaniu ziół do walki
z warozą powinniśmy mieć w ulach osiatkowane dennice oraz wkładki samoprzylepne.
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Nosemoza
▶▶ W celu profilaktyki nosemozy można stosować czosnek.
── Spirytusowy wyciąg z czosnku. 200 g rozdrobnionego czosnku i 200 ml spirytusu
95% nastawić w naczyniu szklanym na 10 dni. Po tym okresie odcedzić i zlać do
butelek. Pszczołom dajemy w ilości 5 ml na 1 litr syropu 1:1.
── Świeży sok z czosnku. Na sokowirówce uzyskujemy świeży sok z czosnku. Pszczołom podajemy w ilości 10‐15 ml na 1 litr syropu 1:1
── Wodny wyciąg czosnku. Do 200 g rozdrobnionego czosnku dodajemy 0,5 litra
wody. Dajemy na dobę do lodówki. Wodnym wyciągiem czosnku możemy opryskiwać ramki z pszczołami w ulu, wnętrze ula, a także puste ramki dodawane
wiosną do uli.
── Do profilaktyki nosemozy można używać również preparatów cebuli.
── Do profilaktyki nosemozy można używać piołunu i pięciornik kurze ziele.
Piołun zbieramy w czasie kwitnienia wierzchołki pędów. Kłącza pięciornika zbieramy jesienią. Czyścimy z ziemi i drobnych konarków – suszymy.
1 stołową łyżkę suszonych rozdrobnionych kłaczy pięciornika zalać 1 szklanką
wody, gotować 30 minut na małym ogniu. Pozostawić do naciągnięcia na 2 godziny. Pszczołom dajemy 50 ml odwaru na 1 litr syropu 1:1
Piołun 10 g rozdrobnionych suchych liści zalać 100 ml wody. 3 dni moczyć, odcedzić i dodać do 3 litrów syropu. Karmić należy jesienią po miodobraniu na przemian po 1 litrze dziennie przez dwa tygodnie.
▶▶ Wyciąg alkoholowy z piołunu. Butelkę napełnioną w ¾ rozdrobnionym zielem
piołunu zalewamy 95% spirytusem. Po 10 dniach nalewka jest gotowa. Można
przechowywać przez rok. Stosujemy na wiosnę. Dajemy 1 stołową łyżkę wyciągu
na 1 litr syropu 1:1 Stosujemy 3 razy co 3‐5 dni po 100‐150 ml na uliczkę pszczół.
▶▶ Krwawnik pospolity
Zbieramy kwiaty i wierzchołki łodyg – suszymy w cieniu. 50 g suszonego rozdrobnionego ziela krwawnika zalewamy 1 litrem wrzątku. Postawiamy do naciągnięcia
na 3 godziny. Pszczołom podajemy po 50 ml naparu na 1litr syropu. Rodzinom
podajemy na wiosnę jako podkarmianie stymulujące lub jesienią do pokarmu zimowego.
Stymulacja wiosennego rozwoju rodzin pszczelich.
1. Napar ze świeżego igliwia sosny. 100 g igliwia zalewamy 1 litrem wrzątku. Odstawiamy do naciągnięcia. Dajemy po 50 ml na 1litr syropu 1:1. Zaleca się szczególnie po długiej zimie, niedostatku pierzgi.
2. Preparat KAS‐81 opisany przy leczeniu warozy.
3. Olejki eteryczne – jodłowy, sosnowy. Ich stosowanie podwyższa naturalną odporność, aktywizuje pszczoły. Działa hamująco na rozwój bakterii, grzybów, wirusów
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i warozy. 1 ml olejku sosnowego lub jodłowego dajemy na 1 litr syropu 1:1 3‐4
razy co 5‐7 dni.
4. Pokrzywa zawiera dużo Witamin i związków mineralnych.
5. W okresie wiosennym można podawać syrop z cebulą. Na 10 litrów syropu daje
się 600‐700 g rozdrobnionej cebuli. Rozdrobniona w mikserze lub maszynce do
mięsa. Rozdrobnioną cebulę wrzucić do syropu. Pozostawić do naciągnięcia przez
15‐20 minut. Dawać do uli po 0,5‐1 litra razem z cebulą. Pszczoły bardzo dobrze
biorą.
6. Często w praktyce pszczelarze zamiast pojedynczych ziół stosują mieszanki ziołowe w celu zwiększenia naturalnej odporności pszczół.
Mieszanka Nr 1:
── melisa lekarska 50 g
── bylica piołun 50 g
── mięta pieprzowa 50 g
── dziurawiec zwyczajny 50 g
── krwawnik pospolity 50 g
── rumianek pospolity 50 g
Mieszanka Nr 2:
── krwawnik pospolity 50 g
── rumianek pospolity 50 g
── kwiat mniszka lekarskiego 50 g
── kwiat lipy 50 g
Mieszanka Nr 3:
── melisa lekarska 50 g
── krwawnik pospolity 50 g
── borówka czarna 50 g
── pokrzywa zwyczajna 50 g
── kwiat lipy 50 g
Do przygotowania mieszanki bierzemy wysuszone rozdrobnione zioła w równych
ilościach np. 50 g, które dokładnie mieszamy. Przygotowaną mieszankę przechowujemy w torbach papierowych lub słojach. Do sporządzenia wyciągu bierzemy 50 g
mieszanki zalewamy 1 litrem wrzątku. Odstawiamy do naciągnięcia na 1‐2 godziny.
Po odcedzeniu odlewamy do syropu w ilości 50 ml na 1 litr syropu 1:1.
Mieszanka ziołowa zalecana przez Stanisława Mendralę znanego pszczelarza
działającego w Małopolsce w okresie wojny i po wojnie.
Herbatka pszczelarska: „Syrop z cukru jest bezbarwny i pozbawiony wszelkich
związków substancji roślinnych. Nam chodzi o to, aby nasze podkarmianie syropem
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cukrowym wpływało na pszczoły podobnie jak nektar z kwiatów zbierany. Dajemy
więc zawsze do niego herbatki pszczelarskie.
Do podkarmiaczki z herbatką pszczoły cisną się gwałtownie, biorą ją nawet bez
cukru, a jest ona zupełnie nieszkodliwa, ale nawet i zdrowotna.”
Skład herbatki:
── melisa ogrodowa
── piołun
── polna lub pieprzowa
── macierzanka polna
── dziurawiec
── krwawnik biały
── rumianek
Garść takiej mieszanki rzucona na 1 litr wrzącej wody i przez 15 minut zaparzana jest znakomitym dodatkiem do 10 litrów syropu. Działa na choroby pszczół
profilaktycznie i antyseptycznie. Jest zalecana szczególnie do podkarmiań letnich
i wczesnowiosennych.
Mieszanka ziołowa polecana przez Marię Thun autorkę publikacja „Dni Siewu”
zawierającego porady dla rolników, ogrodników, pszczelarzy dotyczące wykorzystania rytmów kosmicznych oraz preparatów biodynamicznych w celu uzyskania dobrych zdrowych plonów.
„Na zdrowie pszczół świetnie wpływają ziołowe napary dodawane do ich pożywienia. U nas ta metoda sprawdza się od wielu lat. Do sporządzenia naparu używamy:
── 3 g suszu krwawnika (ziele)
── 3 g suszu rumianka (kwiat)
── 3 g szusu mniszka (kwiat)
── 3 g suszu waleriany (ziele)
Zioła zalewamy 1 litrem wrzątku, po 15 minutach odcedzamy.
Natomiast:
── 3 g suszu skrzypu polnego
── 3g suszu pokrzywy
── 3g kory dębu suszonej
Zalewamy zimną woda, zagotowujemy i po 10 minutach odcedzamy.
Jedne i drugie zioła dojemy 100 litrów syropu cukrowego.
W tej małej broszurze zebrałem i uporządkowałem liczne informacje dotyczące
stosowania ziół w pielęgnacji rodzin pszczelich zawarte w różnych książkach i czasopismach pszczelarskich oraz doświadczeń przekazanych przez pszczelarzy, z którymi
miałem okazję spotkać się w czasie długoletniej pracy w Związku, którzy zechcieli
podzielić się swoimi praktycznymi wiadomościami na ten temat.
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Obecnie, pogląd że należy koncentrować się na utrzymaniu pszczół w dobrej kondycji zdrowotnej uzyskuje coraz więcej zwolenników. Jedną z dróg do osiągnięcia
tego celu może być stosowanie ziół.
Zawsze do leczenia pszczół powinniśmy stosować zioła dobrej jakości, najlepiej
zbierane we własnym zakresie i pochodzące z tego terenu, gdzie znajduje się pasieka.
Pamiętamy, że nie zbieramy ziół w pobliżu dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych. Opisane w broszurze zioła należą do powszechnie występujących i nie
powinno być kłopotów z ich zbiorem.
W ostatnim okresie można zaobserwować zjawisko bezmyślnego niszczenia przez
człowieka dziko rosnących roślin jako niepotrzebnych chwastów zaburzających estetykę danej okolicy. Często SA to rośliny o wyjątkowej wartości leczniczej i stanowiące
cenny pożytek naturalny dla pszczół dostarczający pyłku i nektaru.
W broszurze zebrano przepisy, które były publikowane w czasopismach pszczelarskich takich jak „Pszczelarstwo”, „Pszczciełowodstwo”, „Vcělarstvi”, „Včelar”, „L’Abeille de France” w ciągu ostatnich 40 lat oraz zebrane od pszczelarzy z Polski, Czech,
Słowacji, Ukrainy, Rosji.
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MAŁY CHRZĄSZCZ ULOWY
(AETHINA TUMIDA) (ANG. SMALL HIVE BEETLE) – SHB
lek. wet. Andrzej Bober

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Chorób Pszczół, Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy,
andrzej.bober(at)piwet.pulawy.pl

Mały chrząszcz ulowy został wykryty w południowo-zachodniej części Włoch we
wrześniu 2014r. Jego występowanie jest obecnie ograniczone do północno-zachodniej części regionu Kalabria (1).
Mały chrząszcz ulowy jest szkodnikiem, którego wykrycie podlega obowiązkowi
zgłaszania na obszarze Unii Europejskiej (UE) (2) . Istnieje zatem, w oparciu o literę
prawa, konieczność sprawdzania każdego podejrzenia występowania SHB. Pszczelarze są zobligowani do przekazywania odpowiednim służbom informacji o każdym
podejrzeniu występowania SHB. Po wykryciu we Włoszech ogniska występowania
SHB wprowadzono odpowiednie przepisy prawne(3,4). Zakazują one wysyłki z obszarów występowania SHB na pozostałe obszary UE pszczół miodnych, trzmieli,
nieprzetworzonych pszczelich produktów ubocznych, sprzętu pszczelarskiego oraz
miodu sekcyjnego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Prawo UE zakazuje importu pakietów pszczół lub rodzin pszczelich z krajów trzecich (z wyjątkiem Nowej Zelandii). Dopuszcza się import matek pszczelich z bardzo ograniczonej liczby
krajów spoza UE(5). Przepisy prawne regulujące import
i postępowanie w przypadku stwierdzenia SHB stanowią główna linię obrony
przeciwko
wprowadzeniu
i rozprzestrzenieniu się SHB
w Europie. Kluczowym jest
zatem, aby każdy pszczelarz
przestrzegał przepisów prawnych UE i regularnie prowadził przeglądy posiadanych
rodzin pszczelich pod kątem
występowania w nich SHB.
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W cyklu rozwojowym Aethina tumida (A. tumida) występują następujące stadia:
jajo, larwa, poczwarka oraz postać dorosła (imago). Larwy osiągają długość 1 cm,
są kremowo-białe i na pierwszy rzut oka przypominają larwy barciaka większego
(Galleria mellonella). Dokładniejsza obserwacja pozwala na ich rozróżnienie dzięki
obecności u larw małego chrząszcza ulowego trzech par długich odnóży przednich,
parzystych kolców zlokalizowanych po stronie grzbietowej każdego z segmentów
i dwóm długim kolcom wystającym z tylnej części ciała. Osobnik dorosły ma długość
5-7 mm i szerokość 2,5-3,5 mm (jedna trzecia wielkości ciała pszczoły robotnicy).
Młode chrząszcze są jasno wybarwione, następnie ciemnieją i stają się brązowe
lub czarne. Głowa, tułów i odwłok są od siebie wyraźnie oddzielone. Cechą charakterystyczną małego chrząszcza ulowego są krótsze od odwłoka pokrywy skrzydeł, co
powoduje wystawanie poza ich obrys tylnej części odwłoka. Chrząszcze posiadają
charakterystyczne, maczugowato zakończone czułki.
W zależności od warunków środowiska w ciągu każdego roku rozwija się od 1 do
6 pokoleń A. tumida. Zapłodnione samice składają jaja (1,5 x 0,25 mm) w skupiskach,
w szparach i zagłębieniach w ulu bądź też bezpośrednio w komórkach z czerwiem.
Samica w ciągu swojego życia składa od jednego do dwóch tysięcy jaj. Stadium larwalne trwa 10-16 dni. Larwy są wszystkożerne. Żywią się czerwiem, pyłkiem i miodem. Dojrzałe larwy przepoczwarczają się po 15 – 60 dniach. Przed przepoczwarczeniem larwy opuszczają ul i przedostają się do gleby. Przepoczwarczenie odbywa się
zwykle na głębokości 1-30 cm, w promieniu 20 m od ula. W nielicznych przypadkach
larwy mogą pokonywać w poszukiwaniu odpowiedniej gleby odległość do 200 m.
Do zakończenia cyklu rozwojowego A. tumida niezbędne są miękki i wilgotny grunt
oraz temperatura powyżej 10oC. Mimo to, larwy małego chrząszcza ulowego mogą
przeżyć w glebie o niższej temperaturze okres nawet trzech tygodni. Postać dorosła
opuszcza glebę po 3-4 tygodniach, ale w zależności od temperatury czas ten może
być skrócony do 8 lub wydłużony aż do 84 dni. Dorosłe chrząszcze pokonują w locie
odległości powyżej 10 km w celu opanowania nowych rodzin pszczelich. Postać dorosła chrząszcza może przeżyć 9 dni bez wody i jedzenia, 50 dni na plastrze z rodziny
pszczelej oraz kilka miesięcy na dojrzałych bądź nawet gnijących owocach (6,7,8).
Rozprzestrzenianie się małego chrząszcza ulowego pomiędzy pasiekami jest spowodowane tym, iż osobniki dorosłe pokonują w locie duże odległości. Do szerzenia
inwazji dochodzi również za pośrednictwem dystrybucji pakietów pszczelich, rodzin
pszczelich, odkładów pszczelich, plastrów z rodzin pszczelich, wosku pszczelego oraz
sprzętu pszczelarskiego. Transport gleby i owoców oraz przemieszczanie innych żywicieli (np. trzmieli) również może być drogą rozprzestrzeniania się A. tumida.
Trudno jest dostrzec niewielką ilość osobników dorosłych, larw i jaj małego
chrząszcza ulowego. Dlatego regularny przegląd rodzin pszczelich w pasiece jest
istotny dla wczesnego wykrycia obecności pasożyta. Opracowano kilka typów pułapek pozwalających odławiać SHB. Jedną z łatwych do wykorzystania pułapek jest
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pułapka w postaci płytki z tunelami o szerokości i wysokości 4 mm. Obecne w ulu
dorosłe osobniki A. tumida chowają się przed pszczołami w tunelach płytki (9).
Wszystkie podejrzane dorosłe chrząszcze, larwy lub jaja powinny zostać natychmiast wysłane do krajowego laboratorium referencyjnego – Zakładu Chorób Pszczół
(ZCHP), Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet – PIB) w Puławach, w celu identyfikacji. Do wysyłki zaleca się użycie
szczelnie zamykanych pojemników. Ważne jest podanie następujących informacji:
imię i nazwisko oraz adres pszczelarza, numer identyfikacyjny i lokalizacja pasieki.
Nie należy przesyłać żywych osobników dorosłych, larw ani jaj.
Powinno się je uprzednio uśmiercić wkładając na całą noc do zamrażarki bądź
umieszczając w 70% etanolu.
Na stronie internetowej PIWet – PIB, w zakładce „Informacje dla pszczelarzy”
znajduje się ulotka informacyjna przeznaczona dla osób zajmujących się chowem
i hodowlą pszczół, rozpowszechniana przez krajowe laboratorium referencyjne ZCHP zgodnie z zaleceniem Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego
ds. zdrowia pszczół (EURL – Anses) (10).
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SZERSZEŃ AZJATYCKI (ŻÓŁTONOGI)
– VESPA VELUTINA (V. VELUTINA)
lek. wet. Andrzej Bober
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Pszczół, Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy,
andrzej.bober(at)piwet.pulawy.pl

Szerszeń azjatycki jest osą społeczną, która w warunkach naturalnych występuje
na tropikalnych i subtropikalnych obszarach południowo-wschodniej Azji. Jednakże
na skutek niezamierzonych działań (brak nadzoru nad transportowanymi materiałami przemysłowymi) został zawleczony do Korei Południowej, Japonii oraz Francji.
We Francji po raz pierwszy Vespa velutina stwierdzono w roku 2004 (ognisko pierwotne), a znalazł się tam wraz z transportem porcelany z Chin, której odbiorcą był
ogrodnik mieszkający w Lot-et-Garonne – departament położony w regionie Nowa
Akwitania (południowy zachód Francji). W chwili obecnej od ogniska pierwotnego szerszeń rozprzestrzenił się do krajów takich jak: Hiszpania, Portugalia, Belgia,
Włochy, Niemcy, Anglia. Średnia odległość, na którą rozprzestrzenia się naturalnie
V. velutina w ciągu roku w Europie została oszacowana na około 100 km.
Robotnice Vespa velutina osiągają rozmiary 17-32 mm i są większe od robotnic
występującego u nas powszechnie szerszenia europejskiego (Vespa crabro), którego
średnia długość to 18-23 mm. Szerszeń azjatycki występuje w 12. odmianach ubarwienia, jednakże osobniki występujące na terenie Europy posiadają jeden, ciemny
typ ubarwienia (nigrithorax), stąd często w literaturze można się spotkać z nazwą
Vespa velutina nigrithorax.
Szerszeń żółtonogi, a dokładniej jego larwy, żywią się mięśniami bądź czerwiem
owadów takich jak: pszczoły, osy, muchy, motyle. Atakują także pająki, natomiast
pokarm osobników dorosłych stanowi miąższ owoców oraz występująca okresowo
spadź.
Cykl życiowy jest podobny do innych gatunków osowatych i trwa jeden sezon wegetacyjny. Na wiosnę zapłodniona samica, która w okresie zimowym hibernuje w dogodnym do tego celu miejscu (pod korą drzewa, w stercie kamieni), zakłada gniazdo
budując je przeważnie ze spróchniałych części roślin. Gniazdo takie jest niewielkie
(wielkość piłki tenisowej) i posiada zwykle 40-50 komórek do wychowu czerwiu.
Matka składa następnie jaja i rozpoczyna się rozwój larw. Gdy liczebność gniazda
osiągnie 50-100 robotnic szerszenie zwykle opuszczają całkowicie gniazdo i budu-
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ją nowe, znacznie większe (zwykle około 60 x 80 cm) zlokalizowane na wysokości
powyżej 10 m. W nowym gnieździe matka zajmuje się składaniem jaj, zaś wszystkie
pozostałe czynności związane z utrzymaniem gniazda wykonywane są przez robotnice. Jesienią w gnieździe można spotkać około tysiąca robotnic i kilkaset (500-900)
niezapłodnionych matek oraz trutnie. Nieunasiennione matki opuszczają gniazdo,
są unasienniane przez trutnie (które giną po kopulacji). Do czasu nastania chłodów
przyszłe matki odżywiają się intensywnie, następnie hibernują czasem nawet po kilka (2-3) osobników w jednym miejscu.
Do negatywnych skutków inwazji szerszenia azjatyckiego należy zaliczyć przede
wszystkim wpływ na obniżanie populacji zapylaczy, tych hodowanych przez człowieka, jak i dzikich. O ile brak jest informacji pochodzących z obszaru Europy, to
w Azji Vespa velutina może całkowicie niszczyć nawet do 30% rodzin pszczelich Apis
cerana. Z danych pochodzących z Francji wynika, że szerszeń nie niszczy całkowicie
rodzin pszczelich, ale w znaczącym stopniu wpływa na ich biologię poprzez zabijanie
pszczół zbieraczek. Szerszeń azjatycki niszczy także rodzime gatunki os.
Aby zapobiegać negatywnym skutkom inwazji V. velutina należy podejmować
odpowiednie kroki mające na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania poprzez efektywne monitorowanie występowania i zwalczanie. Zwalczanie w środowisku polega na usuwaniu i niszczeniu gniazd, natomiast w ochronie poszczególnych
pasiek zastosowanie znajdują specjalne pułapki biologiczne.
W przypadku podejrzenia występowania szerszenia azjatyckiego na terenie Polski
można zwrócić się z prośbą o konsultację do Zakładu Chorób Pszczół, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet – PIB)
w Puławach.
Na stronie internetowej PIWet – PIB, w zakładce „Informacje dla pszczelarzy”
zamieszczona jest ulotka informacyjna dotycząca Vespa velutina.

Literatura
1. Monceau, K., et al. (2014). „Vespa velutina: a new invasive predator of honeybees
in Europe.” Journal of Pest Science 87(1): 1-16.
2. Bertolino, S., et al. (2016). „Spread of the invasive yellow-legged hornet Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) in Italy.” Applied Entomology and Zoology 51(4):
589-597.
3. Rome, Q., et al. (2015). „Caste differentiation and seasonal changes in Vespa velutina (Hym.: Vespidae) colonies in its introduced range.” Journal of Applied Entomology 139(10): 771-782.
4. Schwartz, C., et al. (2012). „Vespa velutina (Asian predatory wasp): A new hymenoptera in France.” Revue Francaise D Allergologie 52(5): 397-401.

Różnorodność pożytków pszczelich... − Zbigniew Kołtowski

37

RÓŻNORODNOŚĆ POŻYTKÓW PSZCZELICH
– BYĆ ALBO NIE BYĆ DLA PSZCZÓŁ I PSZCZELARZA
dr hab. inż. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw.

Instytutu Ogrodnictwa Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie pszczelarstwa i w ogóle egzystencję
rodzin pszczelich bez bazy pokarmowej pszczół. Taką bazę pokarmową stanowią
wszystkie pożytki pszczele, których podstawą są rośliny dostarczające owadom pyłku
i nektaru. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zapotrzebowanie jednej rodziny pszczelej
na pokrycie jedynie potrzeb bytowych w ciągu roku wynosi aż 30 kg pyłku i 90 kg
miodu. Taka ilość surowca pyłkowego i miodowego powinna się znaleźć na pastwisku pszczelim dla każdej rodziny. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że pszczelarze
na pasieczysku trzymają nawet kilkadziesiąt rodzin pszczelich, a dodatkowo po sąsiedzku funkcjonują jeszcze inne pasieki, to pastwisko pszczele dla naszych pszczół
powinno dostarczyć dużo większych ilości tych surowców.
Wszystkie surowce zarówno pyłkowe, jak i nektarowe czy spadziowe są pochodzenia roślinnego. Spadź, choć wydalana jest przez mszyce i czerwce, w gruncie rzeczy powstaje z soku roślinnego i zbierana jest przez pszczoły z powierzchni roślin
żywicielskich dla mszyc. Stąd wynika prosta zależność, że pszczoły bez roślin samodzielnie żyć nie mogą. Rośliny są podstawą ich życia, ponieważ dostarczają im pokarmu. Pokarm ten powinien znajdować się w zasięgu efektywnego lotu pszczół, czyli
na powierzchni gruntów o promieniu do 2 kilometrów od pasieczyska. Tam powinno
znajdować się jak najwięcej dobrych roślin miododajnych, które nie tylko dostarczają dużych ilości pyłku i nektaru, ale oferują ten pożytek odpowiednio rozłożony
w czasie, zgodnie z dynamiką zapotrzebowania rodzin pszczelich na pokarm. Dlatego,
to właśnie od bazy pożytkowej zależy jakość środowiska życia naszych pszczół. Chodzi tu nie tylko o jej wymiar ilościowy, od którego zależy wysokość zbiorów miodu
w pasiece, ale również o jej różnorodność i równomierne rozmieszczenie w czasie
i przestrzeni.
Na pastwisku pszczelim nie może znajdować się jedynie kilka gatunków dobrych
roślin miododajnych. Powinno być ich jak najwięcej, aby z racji swego zróżnicowania
mogły one tworzyć ciągłą taśmę pokarmową dla pszczół. Dodatkowo, duża bioróżnorodność roślin pożytkowych dla pszczół, to bezsprzecznie ciekawsza szata roślinna środowiska życia człowieka oraz niepowtarzalny smak i aromat miodu. Nie bez
znaczenia pozostaje również nie tylko rodzaj pożytku, ale także jego obfitość. Cóż
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z tego jeśli na pastwisku pszczelim rośnie jedno bardzo miododajne drzewo. Może
ono stanowić źródło pożytku dla kilkuset lub nawet większej liczby robotnic, ale
i tak nie będzie ono miało znaczenia dla całej pasieki. Jedynie masowo rosnące dobre
rośliny miododajne możemy nazwać pożytkiem pszczelim.
Każdy pszczelarz wie, że aby liczyć na dobre zbiory miodu, muszą w okolicy pasieki występować obfite pożytki towarowe. Na nic zdadzą się najnowocześniejsze
sprzęty pasieczne, wyselekcjonowany materiał genetyczny matek pszczelich i najlepsze chęci pszczelarza, jeżeli pożytki będą słabe – miodu nie będzie. Ale często też,
mimo dobrych pożytków towarowych w okolicy pasieki, mogą wystąpić na tyle niekorzystne okoliczności, np. przymrozki, które zniszczą pąki kwiatowe lub okresy złej
pogody w okresie kwitnienia dobrych roślin miododajnych, że miodu dla pszczelarza
również zabraknie. Jeśli więc chcemy próbować uniezależnić się od takich zdarzeń
losowych, to niezbędna jest duża bioróżnorodność bazy pożytkowej, tzn. duża liczba
gatunków roślin miododajnych w okolicy pasieki. Pszczelarz powinien więc gromadzić wokół swego pasieczyska jak najwięcej dobrych roślin miododajnych.
Takie fundamentalne znaczenie pożytków pszczelich, to być albo nie być dla
pszczół i to nie tylko miodnych ale i tych dziko żyjących. Trudno bowiem wyobrazić sobie istnienie tych owadów bez roślin dostarczających im pokarmu, tj. nektaru
i pyłku. Wiadomo również, że większość tych roślin nie mogłaby normalnie plonować, a w wielu przypadkach w ogóle istnieć bez udziału owadów pszczołowatych zapylających ich kwiaty. Człowiek od dawna korzysta obficie z efektów tej współpracy,
tj. z płodów roślin i produktów pasiek.
Aby jednak owady zapylające mogły pełnić swą dobroczynną rolę w środowisku,
muszą one znaleźć dogodne warunki do egzystencji, tj. miejsca do gniazdowania
i obfitość pokarmu. Temu celowi mogą służyć wszelkie działania zmierzające do udostępniania dziko żyjącym owadom zapylającym (pszczołom samotnicom i trzmielom) miejsc do gniazdowania, np. pozostawianie bez uprawy pasów śródpolnych
na użytkach rolnych, jak również poprawa bazy pożytkowej tych owadów poprzez
zwiększanie jej różnorodności botanicznej.
Wszystkie te działania wpisują się doskonale w strategię rozwoju obszarów wiejskich i pozytywnie wpływają na zwiększenie funkcjonalności, estetyki i bioróżnorodności środowiska rolniczego oraz zapobiegają jego erozji i degradacji. Można więc
w tym kontekście powiedzieć, że zwiększanie bioróżnorodności pożytków pszczelich
to dla egzystencji owadów i dla zachowania równowagi w środowisku absolutna konieczność.
Należy tutaj przypomnieć, że kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej mają: zadrzewienia śródpolne, oczka wodne,
miedze, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Przy zachowaniu takich elementów krajobrazu rolniczego zwiększy się szansa na różnorodność botaniczną środowiska życia owadów, a pożyteczne owady będą miały dostatek pożywienia. Zwiększy się
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za tym liczebność owadów zapylających na polach i poprawi zapylenie roślin uprawnych. Poprawią się również warunki pożytkowe dla pszczoły miodnej.
Wzbogacanie pożytków pszczelich polega na zwiększaniu stanu roślinności miododajnej (pożytkowej) przez siew i sadzenie jej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
O tym, że istnieje taka potrzeba nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W działaniach
zmierzających do poprawy pożytków pszczelich powinno się przede wszystkim likwidować lub przynajmniej łagodzić okresy bezpożytkowe, a następnie wzbogacać
pożytki główne w celu zwiększenia zbiorów miodu.
Nie pozostaje zatem nic innego jak zwiększać bioróżnorodność pożytków pszczelich na polach. Można to osiągnąć poprzez zachęcanie użytkowników gruntów rolnych do zakładania śródpolnych pasów z roślinnością miododajną stanowiącą pożytek dla pożytecznych owadów zapylających, w tym również dla pszczoły miodnej.
Można też przeznaczać niektóre grunty – te najsłabsze, czy czasowo wyłączane spod
uprawy – na uprawę gatunków roślin miododajnych dostarczających owadom pożytku w postaci nektaru i pyłku.
Listę gatunków roślin miododajnych najlepiej nadających się do poprawy pożytków pszczelich należy opracować w oparciu o ich wydajności miodowe oraz łatwość
rozmnażania i utrzymywania się na danym stanowisku. Jednym z podstawowych
kryteriów ich przydatności w konkretnym siedlisku jest również pora kwitnienia wypadająca w okresach, kiedy naturalnie brak jest jakichkolwiek roślin pożytkowych.
Pewne propozycje listy takich gatunków są już dostępne i obejmują one zarówno
rośliny zielne, jak i drzewa i krzewy.
Zgodnie z wszelkimi prawami panującymi w przyrodzie najlepsza jest równowaga
pożytkowa, która stwarza dobre warunki do egzystencji pożytecznym owadom. Na
polach uprawnych zajętych przez zboża, każda powierzchnia z roślinami pożytkowymi będzie bezcenna dla owadów. Każdy rodzaj pożytku przynosi też pszczole miodnej określone korzyści, np. obfity pożytek pyłkowy wpływa na dobry rozwój młodego
pokolenia pszczół, a obfity pożytek nektarowy zwiększa produkcję miodu. W tym
kontekście, zwiększanie bioróżnorodności pożytków pszczelich to dla pszczelarzy
duża szansa na poprawę warunków do prowadzenia efektywnej gospodarki pasiecznej.
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Tabela 1
Propozycja zestawu gatunków zielnych roślin miododajnych
do poprawy pożytków pszczelich
Stanowiska suche – gleby słabe, piaszczyste

Stanowiska wilgotne – gleby żyźniejsze

Rośliny jednoroczne
Chaber bławatek - Centaurea cyanus L.
Gorczyca jasna - Sinapis alba L.
Gryka zwyczajna
- Fagopyrum esculentum Moench
Nostrzyk biały (Hubam) - Melilotus albus Med.

Facelia błękitna - Phacelia tanacaetifolia Benth.
Ogórecznik lekarski - Borago officinalis L.
Pszczelnik mołdawski
- Dracocephalum moldavicum L.
Żmijowiec grecki - Echium creticum S.S.

Rośliny dwuletnie
Chaber nadreński - Centaurea rhenana Bor.
Jasieniec piaskowy - Jasione montana L.
Przegorzan kulisty - Echinops sphaerocephalus L.
Szczeć leśna - Dipsacus silvester Huds.

Farbownik lekarski - Anchusa officinalis L.
Ostrzeń pospolity - Cynoglossum officinale L.
Serdecznik syberyjski - Leonurus sibiricus L.
Żmijowiec zwyczajny - Echium vulgare L.

Rośliny wieloletnie
Kocimiętka naga - Nepeta nuda L.
Koniczyna biała (Ladino) - Trifolium repens L.
Mikołajek płaskolistny – Eryngium planum L.
Przegorzan węgierski
- Echinops commutatus Juratz.
Rezeda żółta - Reseda lutea L.
Stulisz sztywny - Sisymbrium strictissimum L.
Szałwia okręgowa - Salvia verticillata L.
Ślazówka turyngska - Lavatera thuringiaca L.

Dzielżan jesienny - Helenium autumnale L.
Kłosowiec pomarszczony
- Agastache rugosa Kuntze
Krwawnica pospolita - Lythrum salicaria L.
Lebiodka pospolita - Origanum vulgare L.
Mięta długolistna - Mentha longifolia (L.) Huds.
Rdest wężownik - Polygonum bistorta L.
Rożnik przerośnięty - Silphium perfoliatum L.
Trędownik bulwiasty - Scrophularia nodosa L.

Mówiąc o zwiększaniu bioróżnorodności należy mieć na uwadze, że nawet najmniejsza powierzchnia uprawy roślin wzbogacających skład gatunkowy danego
siedliska ma oddziaływanie pozytywne, szczególnie na dużych monokulturowych
areałach. Jednorodne powierzchnie z roślinami miododajnymi można uzupełniać
o mieszanki roślin pożytkowych i to zarówno te siane w jednym terminie w formie
mieszaniny nasion, jak również zestaw różnorodnych gatunków miododajnych sianych na odrębnych poletkach ale tworzących sukcesywnie kwitnące powierzchnie
dostarczające pożywienia owadom w formie taśmy pożytkowej.
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Tabela 2
Propozycja zestawu gatunków drzew i krzewów nadających się
do poprawy pożytków pszczelich
Krzewy
Amorfa krzewiasta Amorpha fruticosa L.
Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus Schlecht.
Irga chińska (rozkrzewiona) Cotoneaster
divaricatus Rehder & E. H. Wilson
Irga czarna Cotoneaster niger (Thunb.) Fr.
Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill.
Śnieguliczka biała
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake
Wiciokrzew Maacka Lonicera maackii Maxim.
Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum L.
Wiciokrzew tatarski Lonicera tatarica L.
Wierzba iwa Salix caprea L. i jej mieszańce
dające się rozmnażać przez sztobry
Wierzba laurowa Salix pentandra L.
Wierzba migdałowa Salix amygdalina L.
Wierzba ostrolistna Salix acutifolia Willd.
Wierzba purpurowa Salix purpurea L.
Wierzba Smitha Salix x smithiana Willd.
Wierzba wawrzynkowa Salix daphnoides Vill.
Wierzba wiciowa Salix viminalis L.

Drzewa
Ewodia aksamitna
Evodia velutina Rehd. et Wils.
Klon Ginnala Acer ginnala Maxim.
Klon jawor (jawor) Acer pseudoplatanus L.
Klon polny (paklon) Acer campestre L.
Klon tatarski Acer tataricum L.
Klon zwyczajny Acer platanoides L.
Korkowiec amurski
Phellodendron amurense Rupr.
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.
Lipa japońska Tilia japonica Simonk.
Lipa krymska Tilia x euchlora K. Koch.
Lipa kwietna Tilia x floribunda A. Br.
Lipa Lipińskiego III Tilia x hybrida III Lip.
Lipa Moltkego Tilia x moltkei Spaeth.
Lipa mongolska Tilia mongolica Maxim.
Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Scop.
Robinia akacjowa Robinia pseudacacia L.
Robinia lepka Robinia viscosa Vent.

Należy pamiętać o idei rozmieszczania poletek z roślinami miododajnymi równomiernie na polach, które w sumie mogą dać całkiem niezły pożytek. Wydaje się,
że na dużych monokulturowych polach, poletka z roślinami pożytkowymi powinny
być w formie pasów o szerokości np. 6 m, ciągnących się przez całą długość pola i nie
powinny być one oddalone od siebie więcej niż np. 500 m.
Stała dostępność bazy pokarmowej dla owadów zapylających jest niezmiernie ważna także z punktu widzenia wielkości i jakości produkcji miodu w Polsce.
Ogromne areały monokulturowych upraw, intensywne zwalczanie roślinności ruderalnej, jak również zmiany stosunków wodno-powietrznych gleby (obniżanie się
poziomu wód gruntowych lub nawadnianie) oraz ocieplanie się klimatu prowadzi
do zmian w składzie gatunkowym i ilościowym szaty roślinnej, zarówno na polach
uprawnych, jak i na stanowiskach naturalnych. Zmiany w składzie gatunkowym ro-
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ślin pożytkowych w drastyczny sposób wpływają na zmniejszanie się liczby gatunków oraz liczebność populacji dziko żyjących owadów zapylających oraz warunkują
zbiory miodu w pasiekach. Pewną rolę w ciągłym procesie zmian odgrywają również
inwazyjne gatunki roślin, które pomimo tego, że dostarczają pożytku owadom, stanowią czasem zagrożenie dla środowiska, poprzez swoją ekspansywność i wypieranie niektórych rodzimych gatunków, czasami szkodząc również zdrowiu człowieka
(barszcz Sosnowskiego).
Z przedstawionego powyżej wywodu wynika, że zwiększanie bioróżnorodności
pożytków pszczelich to zarówno szansa, jak i konieczność. Szansa dla pszczelarstwa
na urozmaicenie i poprawę bazy pożytkowej pszczół, a dla środowiska naturalnego
konieczność niezbędna do zachowania naturalnej równowagi biologicznej w otaczającym nas środowisku życia. Dobre pożytki pszczele to być albo nie być dla pszczół,
a w niektórych przypadkach także dla pszczelarza. Podążajmy więc za głosem rozsądku i wykorzystujmy każdą nadarzającą się okazję do rozpoczęcia jakichkolwiek
działań w kierunku poprawy bioróżnorodności pożytków pszczelich. Pamiętajmy –
bez dobrych roślin miododajnych na pastwisku pszczelim nie można liczyć na wysoką wydajność naszych pasiek, szczególnie stacjonarnych.
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GENOWYCH
ZGROMADZONYCH W KOLEKCJI ROŚLIN MIODODAJNYCH
dr hab. inż. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw.
Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy

Kolekcja roślin miododajnych to przede wszystkim tematyczny zbiór wielu różnorodnych gatunków roślin, które odgrywają ważną rolę w pszczelarstwie, jako rośliny
pokarmowe (pożytkowe) dla pszczół. Jest to kolekcja unikatowa, ponieważ powstała
jako pierwsza o takim profilu tematycznym i do tej pory była źródłem materiału dla
następnych mniejszych kolekcji. Obecnie jest również źródłem materiału rozmnożeniowego roślin dla wszystkich chętnych, głównie pszczelarzy i innych pasjonatów,
którzy mają zapał do zakładania ogródków przydomowych z roślinnością pożytkową
dla owadów. Jest to szczególnie istotne na terenach, gdzie pszczelarze mają swoje pasieki stacjonarne. W ten sposób zwiększa się bioróżnorodność flory miododajnej na
tych terenach i poprawiają się warunki bytowania apifauny.
Można też powiedzieć, że kolekcja spełnia rolę swoistego banku genów roślin
miododajnych, skąd zainteresowani mogą pozyskać materiał nasienny. Stanowi też
nieocenioną pomoc naukową, jako terenowa baza do badań wartości pszczelarskiej
roślin stanowiących bazę pokarmową dla pszczoły miodnej i dziko żyjących owadów zapylających. Ponadto jest doskonałą pomocą dydaktyczną, gdzie w praktyce
można na żywo prezentować większość gatunków roślin miododajnych kursantom,
wycieczkom i młodzieży szkolnej, pragnącym bliżej poznać rośliny pożytkowe dla
pszczół. Przez wiele lat kolekcja z powodzeniem realizuje program rozpowszechniania najlepszych roślin miododajnych wśród zainteresowanych pszczelarzy, aby ci
mogli skutecznie poprawiać pożytki pszczele w trosce o dobre warunki bytowania
pożytecznych owadów zapylających w terenie.
Takie działania przyczyniają się do polepszenia warunków bytowania pszczół,
a ponadto w miejscach ich implementacji łagodzone są okresy bezpożytkowe. Ma
to bezpośredni wpływ na poprawę efektywnego prowadzenia pasiek stacjonarnych
i zwiększenie pogłowia pszczół w Polsce. Więcej pszczół w naszym ekosystemie, to
z kolei lepsze zapylanie entomofilnych roślin uprawnych.
Kolekcja Roślin Miododajnych prowadzona jest w Pracowni Zapylania Roślin Zakładu Pszczelnictwa IO w ramach Zadania 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego – Zasoby Genowe, zatytułowanego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego
i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważo-
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nego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, realizowanego wspólnie
z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Podstawowym celem
programu jest: gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz
charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz
spokrewnionych dzikich gatunków.
Cele realizowane w kolekcji to przede wszystkim wykonanie wszelkich prac zabezpieczających przed utratą zasobów genowych roślin miododajnych, ich utrzymanie
w stanie żywym w warunkach ex situ, ich charakterystyka i ocena oraz zwiększanie
różnorodności genetycznej roślin pożytkowych dla pszczół poprzez upowszechnianie materiału rozmnożeniowego oraz informacji o roślinach miododajnych. Dodatkowym celem zadania jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.
W Kolekcji Roślin Miododajnych aktualnie utrzymywane są 243 gatunki. Są to
taksony bardzo zróżnicowane morfologicznie, wśród których możemy wymienić: 31
gatunków jednorocznych; 17 dwuletnich; 107 gatunków wieloletnich (bylin); 9 krzewinek i półkrzewów; 41 taksonów (gatunków i mieszańców) krzewów i 38 gatunków
drzew. Wszystkie taksony zgromadzone w kolekcji utrzymywane są w stanie żywym
ex situ.
W ostatnich latach zanotowano pewne straty w materiale kolekcyjnym utrzymywanym w stanie żywym spowodowane kilkoma obiektywnymi czynnikami. Kilka
drzew i krzewów zostało wyciętych, ponieważ rosły na terenach sprzedanych deweloperowi pod zabudowę. Około trzydziestu gatunków roślin zielnych nie wytrzymało
z kolei katastrofalnej suszy jesienią roku 2015 i nie zdołało odnowić się należycie
w następnym sezonie wegetacyjnym i stopniowo zamierało. Wiosną jeszcze była
szansa na dalszą ich wegetację, ale w drugiej połowie roku okazało się, że wypadły
niestety. Wobec powyższego w roku 2016 przeprowadzono akcję odnawiania poletek
kolekcyjnych na nowym stanowisku. Przesadzono większość gatunków wieloletnich,
a te, których nie udało się przesadzić będą odnawiane sukcesywnie w kolejnych latach z siewu.
Corocznie w kolekcji oprócz przesadzania roślin prowadzone są bardzo pracochłonne prace pielęgnacyjne na poletkach. Z większości gatunków zbierane są nasiona, które są przechowywane w roboczej kolekcji nasion. W kolekcji zgromadzono
nasiona 140 gatunków. Próbki nasion przekazano wiele lat temu do długotrwałego
przechowywania w banku genów Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.
Corocznie do kolekcji roślin miododajnych w ramach wymiany partnerskiej pozyskiwane są nowe gatunki, które nie były jeszcze badane pod kątem wartości pszczelarskiej, ale istnieją przesłanki, że mogą stanowić cenne uzupełnienie bazy pożytkowej pszczół w Polsce. Po obserwacjach mających na celu wstępną ocenę przydatności
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gatunków do celów pszczelarskich przeprowadzonych w warunkach naszej kolekcji
podejmowane są decyzje o włączeniu ich jako obiekty kolekcyjne.
W roku 2016 w ramach realizowanego zadania opracowano i przekazano do centralnej bazy danych dane paszportowe 243 gatunków utrzymywanych w kolekcji,
zgodnie z formatem określonym przez Koordynatora. Opracowano również dane
waloryzacyjne i przekazano je do centralnej bazy danych EGISET zgodnie z formatem zastosowanym w deskryptorach. Dane te, dotyczące roślin miododajnych będą
w kolejnych latach na bieżąco aktualizowane i przekazywane do centralnej bazy danych.
Ponadto na bieżąco prowadzony jest proces wykonywania kopii bezpieczeństwa
obiektów zgromadzonych w kolekcji. Kopią bezpieczeństwa w minionym roku można
nazwać odnawiane poletka. Na nowe miejsce przesadzono 75 gatunków roślin wieloletnich. Ponadto, jak co roku, założono poletko z mieszanką gatunków pszczelarskich
w postaci łąki kwietnej. Wiosną wysiano nasiona 26 gatunków roślin rocznych, a pod
koniec pierwszej połowy roku wysiano nasiona 12 gatunków roślin dwuletnich, które
w roku siewu wytworzyły rozetę liściową i będą kwitnąć w roku następnym. Ponadto
podjęto próbę rozmnożenia generatywnego 15 gatunków krzewinek, ale ich wschody
okazały się bardzo słabe. Z rozsady rozmnożono 2 gatunki roślin.
W roku 2016 zebrano nasiona ze wszystkich możliwych gatunków roślin miododajnych. Zebrane nasiona są doczyszczane i przygotowywane do rozpowszechniania.
Próbki nasion z reguły wysyłane są w pierwszym kwartale roku następnego. W sumie
zebrano nasiona z większości roślin zielnych, a także z niektórych gatunków drzew
i krzewów, które mogą rozmnażać się z nasion powtarzając swoje cechy gatunkowe.
Z wierzb pszczelarskich wykonano sztobry, które posłużyły do ich rozpowszechniania wśród pszczelarzy i innych osób chętnych do sadzenia roślin miododajnych.
W ramach prowadzenia kolekcji, corocznie, realizowana jest również akcja rozpowszechniania roślin miododajnych. W pierwszym półroczu roku 2016 wysłano osobom zainteresowanym 47 przesyłek z próbkami nasion i sadzonkami gatunków pożytkowych dla pszczół. Największym zainteresowaniem ciszyły się nasiona nostrzyku
białego jednorocznego, a także przegorzanów. Wysłano także zrazy lip i sadzonki
robinii lepkiej. W drugim półroczu realizowano rozpowszechnianie wierzb pszczelarskich do poprawy bazy pożytkowej pszczół w okresie wczesnej wiosny. Wysłano 63
przesyłki zawierające 12 taksonów wierzb, po 10 sztobrów z każdego taksonu. W minionym roku sadzonki wierzby cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozdysponowano cały materiał rozmnożeniowy, który wysłano do odbiorców z terenu całej
Polski. Ogólnie w całym roku 2016 zrealizowano 110 przesyłek zawierających materiał rozmnożeniowy roślin miododajnych do odbiorców z różnych rejonów Polski.
Przez cały czas Kolekcja Roślin Miododajnych jest dostępna jako ekspozycja dla
odwiedzających ją pszczelarzy, studentów i młodzieży szkolnej. Ponadto przeprowadzanych jest po kilka lub kilkanaście szkoleń w ramach propagowania sposobów
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wykorzystania zasobów genowych roślin miododajnych zgromadzonych w kolekcji.
Uczestnikom kursów i szkoleń udzielane są wszelkie informacje o zgromadzonym
materiale kolekcyjnym. Działania promocyjne to również wszelkie porady mailowe
i telefoniczne dla osób zgłaszających się z pytaniami, często bardzo szczegółowymi,
na temat pozyskiwania, uprawy i pielęgnacji roślin miododajnych zgromadzonych
w kolekcji i rozpowszechnianych w ramach realizowanych zadań.
Generalnie Kolekcja prowadzona jest na potrzeby pszczelarzy, aby mogli mieć
oni stały dostęp, zarówno do wiadomości o roślinach miododajnych, jak również
do małych próbek nasion poszukiwanych gatunków. Przykładowym efektem prac
prowadzonych w kolekcji jest np. opracowanie taśmy pokarmowej dla owadów zapylających, która ukazuje możliwe źródła ciągłego pożytku dla pożytecznej entomofauny, także dla pszczół miodnych. Lista dobrych roślin miododajnych (pyłkodajnych
i nektarodajnych), które mogą być wykorzystane do poprawy pożytków pszczelich,
w układzie taśmy pokarmowej dla owadów będzie zaprezentowana podczas wykładu.
Pszczelarze w trosce o dobre warunki życia i rozwoju swoich pszczół mogą z tej listy
korzystać i w oparciu o nią poprawiać pożytki pszczele w okolicy swoich pasiek.
Kolekcja Roślin Miododajnych funkcjonuje w ramach Programu Wieloletniego –
Zasoby Genowe pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego
i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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PROBLEMATYKA INWAZJI ROZTOCZY
VARROA DESTRUCTOR
dr Krystyna Pohorecka

Zakład Chorób Pszczół Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy;
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Warroza jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną i najtrudniejszą do zwalczenia chorobą pszczoły miodnej (Apis mellifera) na całym świecie. W kraju inwazja
roztoczy V. destructor stanowi kluczową przyczynę strat rodzin pszczelich w okresie
zimowania.

BIOLOGIA ROZTOCZY VARROA DESTRUCTOR
Dorosłe samice V. dsetructor są koloru brunatnego i charakteryzują się grzbietowo-brzusznym spłaszczeniem ciała oraz poprzecznie owalnym kształtem, natomiast
samce są szarobiałe, kształtu prawie kulistego. Samce nigdy nie opuszczają komórek
z czerwiem zasklepionym i giną po zapłodnieniu samicy, dlatego nie spotykamy ich
na dorosłych pszczołach, na których pasożytują wyłącznie samice. Całkowity okres
rozwoju roztoczy, od jaja do postaci dorosłej, trwa dla samca ok. 7 dni, dla samicy
ok. 6 dni. Narządy gębowe typu kłująco-ssącego umożliwiają roztoczom przebicie
okrywy ciała pszczół, zwłaszcza błon między segmentalnych, dlatego samice pasożyta szczególnie chętnie usadawiają się na odwłoku. Zarówno osobniki dorosłe, jak
i stadia rozwojowe Varroa , odżywiają się wyłącznie hemolimfą. Charakterystyczna
jest dla nich wytrzymałość na brak pokarmu. Na martwych pszczołach mogą przeżyć
około 16-17 dni, a na plastrach z zamarłym czerwiem nawet do 32 dni. Poza ulem, na
roślinach miododajnych, mogą przeżyć nawet do 3 dni. Długość życia roztoczy zależy także od warunków zewnętrznych, ponieważ są wrażliwe na wysoką temperaturę
i wysuszenie. Osobniki, które pasożytują na pszczołach w pełni sezonu żyją średnio
od 1 do 2 miesięcy, natomiast w czasie zimy są zdolne przetrwać kilka miesięcy.
Wpływ roztoczy na pszczoły i rodzinę pszczelą.
Mechanizm szkodliwego oddziaływania roztoczy na pszczoły jest wielokierunkowy. Spasożytowane owady lub ich formy rozwojowe ulegają osłabieniu na skutek
utraty hemolimfy, a wraz z nią, składników pokarmowych. Przy jednym do trzech
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roztoczach pasożytujących na jednej larwie ubytek hemolimfy wynosi 24% objętości,
a przy 4-6 pasożytach sięga 40%. Zmniejszenie poziomu białka w hemolimfie jest
powszechnie uważane za główną przyczynę spadku wagi pszczół i skrócenia długości
ich życia. Zaburzeniu ulegają także mechanizmy odpornościowe, co stwarza lepsze
warunki dla rozwoju infekcji bakteryjnych i wirusowych. Rozwój infekcji wirusowych wywoływanych przez wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirusa ostrego i powolnego paraliżu pszczół (ABPV i SPV), wirusa choroby woreczkowej (SBV),
wirusa kaszmirskiego (KBV) i wirusa czarnych mateczników (BQCV jest ściśle związany z obecnością V. destructor, które pośredniczą w przenoszeniu (są wektorem)
i rozprzestrzenianiu wirusów w obrębie rodziny pszczelej. Pasożyty umożliwiają wnikanie cząsteczek wirusa bezpośrednio do hemolimfy, co powoduje ich szybkie namnażanie i rozwój choroby. Najgroźniejszym i najbardziej rozpowszechnionym wirusem jest wirus DWV, który obecnie uważany jest za jeden z głównych czynników
powodujących masowe ginięcie rodzin pszczelich.
Rozmiar szkód jakie roztocze wyrządzają rodzinom nie jest bezpośrednio skorelowany z określoną liczbą pasożytów, ponieważ zależy także od siły i kondycji rodzin.
Dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem, pozwalającym prognozować niebezpieczeństwo, jakie dla danej rodziny stanowi określona liczba pasożytów, jest intensywność inwazji, czyli liczba roztoczy przypadająca na pojedynczą pszczołę (zazwyczaj
podaje się ją w przeliczeniu na 100 pszczół jako wartość procentową). Widocznym
skutkiem średniej inwazji jest zahamowanie rozwoju rodzin i zmniejszenie ich wydajności miodowej natomiast przy silnej pojawia się także poważne ryzyko ich zagłady. W warunkach klimatu umiarkowanego intensywność inwazji zimowych pszczół
powyżej 7% uznawana jest za krytyczną dla przetrwania okresu zimowania.
Przy silnej inwazji pszczoły są niespokojne, widać kalekie robotnice, część czerwiu
zamiera, ilość czerwiu trutowego zmniejsza się nawet o połowę. Rodziny są wyraźnie osłabione. Dość charakterystyczne jest opuszczanie uli przez pszczoły. Na jesieni
zdarza się często, że pszczoły w przygotowanych do zimowania rodzinach (podkarmionych), nie formują kłębu i w krótkim czasie znikają, pozostawiając puste gniazda
z zapasami pokarmu i resztką czerwiu. Rodziny nie leczone, silnie porażone, osypują
się w okresie jesienno-zimowym lub na przedwiośniu w ciągu 2-3 lat.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ INWAZJI V. DESTRUCTOR
Generalnie szczyt nasilenia inwazji w pasiekach występuje w końcu sezonu
pszczelarskiego, ale liczba pasożytów w poszczególnych rodzinach jest zazwyczaj
bardzo zróżnicowana. Dzieje się tak, ponieważ na wzrost populacji roztoczy w sezonie wiosenno-letnim ma wpływ wiele, wzajemnie ze sobą powiązanych czynników.
Oczywiście do tego, aby V. destructor mógł się w rozmnażać niezbędna jest obecność
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czerwiu, ale istotna jest także jego ilość i rodzaj. Podczas cyklu rozwojowego pasożyta
w komórkach z czerwiem pszczelim od jednej samicy Varroa powstaje średnio 1,31,5 samic córek, natomiast na czerwiu trutowym od 2,2 do 2,6. Liczba potomnych
samic-córek uwarunkowana jest także czasem złożenia przez matkę pierwszego jaja
(im później tym mniej potomnych osobników) i liczbą samic-matek rozmnażających się w tej samej komórce czerwiu (im więcej samic- matek, tym mniej potomnych samic-córek od każdej z nich). Nie wszystkie samice są zdolne do rozmnażania,
część z nich pozostaje niepłodna, przy czym mogą one stanowić od 5% do nawet
20%. Zróżnicowana jest także liczba cykli reprodukcyjnych poszczególnych samic.
W naturalnych warunkach, spośród unasienionych, zdolnych do rozrodu osobników,
większość (ponad 70%) składa jaja tylko jeden raz, pozostałe odbywają dwa lub maksymalnie trzy cykle rozrodcze. Na tempo przyrostu populacji roztoczy ma również
wpływ długość trwania fazy foretycznej poszczególnych samic, czyli czasu pasożytowania na dorosłych pszczołach (od momentu wydostania się wraz z wygryzającymi
się pszczołami z komórek z czerwiem do ponownego wejścia do nowych komórek).
Przy dostatecznej ilości czerwiu, mogą one przebywać na pszczołach od 4 do 11dni,
a w miarę zmniejszania się liczby komórek z larwami, faza ta się wydłuża. Warunki
dla rozwoju roztoczy są zdecydowanie korzystniejsze w rodzinach z młodymi, prawidłowo czerwiącymi matkami, co oznacza, że w silnych rodzinach należy oczekiwać wyższego poziomu porażenia. W czasie jednego sezonu pasiecznego powstaje
od kilku do kilkunastu nowych generacji pasożyta, a przesądza o tym długość okresu
składania jaj przez matki pszczele. Ocieplenie klimatu, wyraźnie odczuwalne w kraju
na przestrzeni ostatnich lat bez wątpienia wydłuża okres czerwienia matek i sprzyja
powstawaniu większej liczby pokoleń roztoczy. Poziom inwazji V. destructor determinują także cechy uwarunkowane genetycznie, związane z zachowaniem pszczół.
Rodziny z silnym instynktem czyszczenia są w stanie usunąć część roztoczy z komórek z czerwiem lub z ciała dorosłych owadów. Do redukcji liczby pasożytów dochodzi także podczas rojenia się pszczół (analogiczna sytuacja ma miejsce w rodzinach,
z których pszczelarz tworzy odkłady, lub nawet zabiera tylko część pszczół czy czerwiu do zasilenia innych rodzin). Błądzenie pszczół i rabunki są przyczyną zarówno
ubytku jak i przyrostu pasożytów w rodzinach pozostających ze sobą w niedalekim
sąsiedztwie. Pomimo, że wiele czynników mających wpływ na rozwój i rozprzestrzenianie V. destructor nie zależy od pszczelarzy, to jednak o kształtowaniu się sytuacji
epizootycznej warrozy w pasiekach, decyduje sposób prowadzenia rodzin, a przede
wszystkim elementy gospodarki pasiecznej związane ze zwalczaniem pasożytów.
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SYTUACJA EPIZOOTYCZNA INWAZJI V. DESTRUCTOR
Z badań monitoringowych prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wynika,
że intensywność inwazji roztoczy w krajowych pasiekach jest wysoka. Przykładem
może być ocena stopnia porażenia rodzin po zakończeniu głównego pożytku (lipiec-sierpień). W próbkach pszczół pobranych z gniazd, na 100 dorosłych pszczół przypadało średnio 7; 4,5 oraz 6 roztoczy (odpowiednio w 2012, 2013 i 2014 r.). Oznacza
to, że średnia intensywność inwazji w tych rodzinach była bliska wartości porażenia
uznanej za alarmującą. Ponieważ ocena była prowadzona jeszcze przed wykonaniem
letnio-jesiennych zabiegów, uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują wagę prawidłowego wyleczenia rodzin. Niestety w wielu pasiekach zabiegi zwalczania inwazji
nie są wystarczająco efektywne. Podczas przeprowadzonej wiosną ubiegłego roku
oceny obecność roztoczy stwierdzono w 29% rodzin, które przezimowały, a średni
poziom porażenia rodzin wynosił 3 pasożyty/100 pszczół. Natomiast w przypadku
rodzin osypanych pasożyty wykryto w 91,3% próbek. Liczba roztoczy przypadająca
na 100 pszczół średnio sięgała 20 sztuk.

ZWALCZANIE INWAZJI V. DESTRUCTOR
Kluczowym etapem w rozwoju rodzin pszczelich jest okres wychowu 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, długość ich życia skróci się drastycznie.
Im więcej pasożytów będzie o tej porze w rodzinach tym więcej pszczół zimowych
pozbawiona zostanie możliwości przetrwania do wiosny. Utrzymanie niskiego, bezpiecznego dla rodziny poziomu infestacji w ciągu całego roku zapewnia zintegrowany
system zwalczania pasożyta (IMP), ale w kraju stosuje go nieliczna grupa pszczelarzy.
W ponad 80% pasiek, zabiegi przeprowadza się w jedynie późnym latem. Przy takim
modelu postępowania tylko wcześniejsze podanie leku (zaraz po głównym miodobraniu, najlepiej w drugiej połowie lipca) może ochronić czerw przed silną inwazją.
Reguły tej powinno się bezwzględnie przestrzegać w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym, wszystkie zabiegi wykonano w obecności czerwiu. Nawet wówczas, gdy
w pasiekach pozyskiwany jest miód z późniejszych pożytków lepszym rozwiązaniem
jest chociaż częściowe obniżenie populacji pasożytów. Przesunięcie leczenia na okres
późniejszy (wrzesień, październik), pozwala co prawda zniszczyć więcej pasożytów,
ale nie eliminuje skutków wysokiej infestacji w okresie wychowu pszczół zimowych
czyli skrócenia długości ich życia, i może nie uchronić przed osypaniem się rodziny
w czasie zimy. Przy stosowaniu w rodzinach z czerwiem substancji naturalnych lub
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preparatów działających krótkookresowo (np. Apiwarolu), dla uzyskania niskiego
poziomu inwazji wiosną następnego roku niezbędne jest wykonanie chociaż jednego
zabiegu w okresie bezczerwiowym. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w praktyce poziom porażenia rodzin przez roztocze oceniany jest bardzo rzadko. Z reguły
wszystkie rodziny w pasiece są leczone w jednakowy sposób, co przy dużej zmienności inwazji w poszczególnych rodzinach może być powodem niewystarczającego
jej ograniczenia w tych mocniej spasożytowanych (szczególnie w tych przypadkach,
gdy zabiegi przeprowadzane są w obecności czerwiu). Rokroczne powielanie tego
samego modelu zwalczania pasożyta, w przypadku jego niedostatecznej efektywności zawsze będzie powodowało sukcesywny wzrost populacji roztoczy w rodzinach
w kolejnych latach, co po jakimś czasie doprowadzi do ich utraty.
Dlatego w praktyce warto stosować dwie podstawowe zasady leczenia warrozy:
▶▶ Jeżeli w okresie, kiedy w rodzinach jest czerw, zwalczanie roztoczy wykonywane
jest przy pomocy substancji naturalnych lub preparatów działających krótkookresowo (np. Apiwarol), to chociaż jeden dodatkowy zabieg powinien zostać wykonany w okresie bezczerwiowym;
▶▶ Jeżeli w roku poprzedzającym nie zwalczano pasożytów w okresie bezczerwiowym ( jesienią) i nie wykonano żadnych zabiegów w okresie wiosennym, leczenie
należy rozpocząć zaraz po głównym miodobraniu (druga połowa lipca).

LECZNICZE PREPARATY WETERYNARYJNE DOPUSZCZONE
DO STOSOWANIA W KRAJOWYCH PASIEKACH.
APIWAROL (Biowet), s.a. – amitraza – 12,5 mg/tabletkę
Stosowanie:
Według wskazówek zamieszczonych w ulotce informacyjnej Apiwarolu, najlepsze
efekty lecznicze uzyskuje się po przeprowadzeniu dwukrotnego odymiania wiosną
i dwu- lub trzykrotnego odymiania jesienią, w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu ponieważ preparat nie niszczy roztoczy znajdujących się w zasklepionym czerwiu. Jednocześnie zaleca się uzupełnienie
tych zabiegów o usuwanie roztoczy w trakcie sezonu pszczelarskiego poprzez wycinanie czerwiu trutowego lub stosowanie ramek pracy. Rekomendowany jest zatem
model zintegrowanej walki z warrozą, który poprzez ograniczanie populacji roztoczy
w ciągu całego sezonu umożliwia przesunięcie głównych zabiegów letnich na okres,
gdy w rodzinach nie ma już czerwiu, co gwarantuje ich wysoką skuteczność.
Uwagi:
▶▶ nie należy odymiać pszczół przy temp. niższej niż +10°C;
▶▶ odymianie należy wykonać wieczorem po zakończonym locie pszczół;
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▶▶ wyloty należy zamknąć na okres 20 minut;
▶▶ nie stosować w okresie produkcji miodu przeznaczonego do spożycia przez ludzi;
▶▶ jesienne leczenie należy przeprowadzać po usunięciu zapasów miodu z leczonej
rodziny.
W przeważającej liczbie pasiek zabiegi odymiania wykonywane są jednak wówczas, gdy w rodzinach jest czerw. Zwalczanie V. destructor Apiwarolem w okresie,
kiedy w rodzinach jest dużo czerwiu, nawet po wykonaniu czterokrotnej fumigacji
powoduje tylko częściowe uwolnienie ich od roztoczy i niezbędne okazuje się wykonanie dodatkowego leczenia rodzin, najlepiej w okresie, gdy niewielka ilość czerwiu gwarantuje wysoką skuteczność wielu środków. Efektywność zabiegów odymiania jest większa, wówczas gdy preparat aplikuje się w sposób zgodny z zaleceniami
producenta czyli poprzez spalanie tabletek bezpośrednio w ulach. Metoda aplikacji Apiwarolu ma szczególne znaczenie w rodzinach z czerwiem. W rodzinach bez
czerwiu (niezależnie od metody podania preparatu) skuteczność każdego z zabiegów
odymiania jest istotnie wyższa w porównaniu do rodzin z czerwiem. Populacja dorosłych pszczół (siła rodzin) także rzutuje w istotny sposób na rezultaty zabiegów
leczniczych. W przypadku rodzin bez czerwiu odymianych późną jesienią, już po
jednorazowym zabiegu ginie średnio 97% pasożytów czyli o blisko 50% więcej niż po
jednorazowym odymieniu rodzin bez czerwiu w sierpniu.
BAYVAROL (Bayer), s.a. flumetryna 3,6 mg / pasek
Stosowanie:
▶▶ Rodziny pszczele w pełni rozwinięte – 4 paski, rodziny małe, odkłady – 2 paski.
W ulach wielokorpusowych 4 paski w każdym korpusie gniazdowym.
▶▶ Paski zawieszamy pomiędzy ramkami w części gniazdowej każdego ula.
▶▶ W rodzinach bez czerwiu paski należy pozostawiać w ulach przez 15 dni.
▶▶ Przy obecności czerwiu paski powinny pozostawać w gnieździe przez 42 dni.
▶▶ Preparat stosować w okresie pełnej aktywności pszczół, po miodobraniu (od końca lipca do połowy września).
Uwagi:
▶▶ stosowanie preparatu przy niskiej temperaturze obniża efekt leczniczy;
▶▶ należy zadbać aby pszczoły miały dostęp do obydwu stron pasków;
▶▶ nie należy zaniżać dawki, gdyż sprzyja to powstawaniu oporności wśród roztoczy;
▶▶ nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni – powoduje to uodparnianie się roztoczy na stosowany preparat, nie poprawia efektu leczniczego;
▶▶ nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
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BIOWAR 500 (Biowet), s.a. – amitraza 500 mg/pasek
Stosowanie:
▶▶ Paski do zawieszania w ulu w dawce 2 paski/1 ul. Paski pozostawić w ulu na okres
6 tygodni, a następnie je usunąć.
▶▶ W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić
miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich
usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie.
▶▶ Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni.
▶▶ Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.
Uwagi:
▶▶ paski należy umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości
pszczół, w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron;
▶▶ zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie;
▶▶ nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
APIGUARD (VITA EUROPE LIMITED), s.a. – tymol – 12,5 g/50 g żelu
Stosowanie:
▶▶ Otwartą tackę z preparatem umieszcza się na ramkach z czerwiem, najlepiej centralnie nad gniazdem.
▶▶ Po 10 dniach należy sprawdzić tackę czy jest pusta i wymienić na następną. Jeżeli
po 10 dniach na tacce pozostał jeszcze produkt, należy tackę pozostawić na kolejne 4 dni, a następnie wymienić na nową.
▶▶ Pozostawić drugą tackę analogicznie jak pierwszą przez kolejne 2-4 tygodnie.
▶▶ Całkowity czas leczenia trwa 4-6 tygodni.
Uwagi:
▶▶ Apiguard działa najlepiej w temperaturze powyżej 15°C. Preparat jest także efektywny w niższych temperaturach, ale żel wyparowuje wolniej, w związku z tym
preparat musi pozostać w ulu dłużej;
▶▶ w temperaturze powyżej 25°C tymol jest szybciej uwalniany i dystrybuowany
w ulu, zatem możliwe jest skuteczne użycie połowy dawki Apiguard. Należy zastosować 2 dawki po 25 g w odstępie tygodnia zamiast 2 x 50 g w odstępach dwutygodniowych;
▶▶ należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla pszczół, aby mogły swobodnie
wchodzić do wnętrza tacki – można do tego celu użyć nadstawki;
▶▶ Apiguard może być zastosowany o każdej porze dnia, ale najlepsze rezultaty przynosi zastosowanie go w porze popołudniowej lub wieczornej, gdy spada temperatura, a pszczoły są w ulu bądź wracają do ula. W przypadku stosowania prepa-
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ratu w niższej temperaturze tempo uwalniania substancji czynnej jest wolniejsze
i pszczoły mogą przyzwyczajać się do zapachu szybciej niż w przypadku zastosowania środka w wyższej temperaturze, gdy pszczoły są najbardziej aktywne;
▶▶ Apiguard najlepiej zastosować latem lub jesienią, poza okresem pożytku. Należy
unikać stosowania preparatu w czasie pożytku nektarowego, aby miód nie przeszedł zapachem tymolu.
API LIFE VAR (Chemicals Laif), s.a. – tymol 74,08 g , olejek eukaliptusowy 16 g,
kamfora 3,7 g, mentol 3, (w 100 g produktu)
Stosowanie:
▶▶ Do każdego ula należy włożyć po jednej płytce, 3-4 razy w odstępach 7-10 dni.
▶▶ Po otwarciu opakowania (zawartość: 2 płytki) należy jedną płytkę podzielić na 3-4
części i ułożyć je na górnych beleczkach ramek gniazdowych (beleczki międzyramkowe powinny być usunięte, żeby zapewnić swobodną cyrkulację substancji
lotnych pomiędzy plastrami).
▶▶ Wskazane jest zastosowanie płytek Api Life Var w okresie po ostatnim miodobraniu.
Uwagi:
▶▶ stosować przy temperaturze zewnętrznej powyżej 18oC;
▶▶ przy temperaturze powyżej 30oC należy przyzwyczaić pszczoły do zapachu leku
przez umieszczenie kawałka płytki w ulu na jeden dzień przed rozpoczęciem leczenia;
▶▶ unikać rabunków w trakcie stosowania Api Life Var;
▶▶ nie stosować leku w razie wystąpienia rabunku;
▶▶ płytki należy umieścić w ulu wcześnie rano lub przed zachodem słońca;
▶▶ nie należy stosować Api Life Var przed odwirowaniem miodu towarowego z uli.
THYMOVAR (Andermatt BioVet AG), s.a. – tymol 15 g/pasek
Stosowanie:
▶▶ Pojedynczy pasek należy podzielić na dwie części i umieścić na górnych beleczkach gniazdowych w przeciwległych rogach korpusu (beleczki międzyramkowe
powinny być usunięte, żeby zapewnić swobodną cyrkulację substancji lotnych
pomiędzy plastrami).
▶▶ W ulu typu Dadant stosować 1,5 paska.
▶▶ W ulu składającym się z dwóch korpusów gniazdowych należy zastosować 2 paski
na górnym korpusie.
▶▶ Czas leczenia 3-4 tygodnie, po tym czasie należy wymienić paski na nowe i leczenie kontynuować przez kolejne 3-4 tygodnie.
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▶▶ Należy zapewnić około 5mm przestrzeń pomiędzy paskiem i powałką, bądź daszkiem.
▶▶ Leczenie rozpocząć po ostatnim miodobraniu.
Uwagi:
▶▶ nie stosować, gdy temperatura w dzień jest wyższa niż 30oC;
▶▶ optymalna temperatura stosowania 20-2 oC;
▶▶ skuteczność leku spada gdy średnia temperatura spada poniżej 15oC;
▶▶ zapas i czerw znajdujący się w odległości mniejszej niż 4 cm od paska może zostać
usunięty;
▶▶ należy stosować preparat we wszystkich rodzinach jednocześnie w celu uniknięcia rabunków.
b/. kwasy organiczne
KWAS SZCZAWIOWY
W pszczelarstwie stosuje się dwuwodny kwas szczawiowy dostępny w postaci krystalicznej. Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać
stosując środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.
Uwaga ogólna do stosowania kwasu szczawiowego (niezależnie od metody aplikacji) – zaleca się stosowanie kwasu w rodzinach, w których nie ma już czerwiu lub
jest go bardzo mało, czyli późną jesienią, wówczas skuteczność zabiegów sięga powyżej 90%. Zaleca się odstęp 3 miesięcy pomiędzy kolejnymi zabiegami z użyciem
kwasu szczawiowego (ze względu na możliwość szkodliwego oddziaływania na rodzinę pszczelą). W naszych warunkach klimatycznych kwas szczawiowy powinien
być stosowany w miesiącach jesiennych (październik/listopad a nawet grudzień jeśli
temperatura powietrza nie jest niższa od 3-5°C).
Metody aplikacji kwasu szczawiowego:
A. Polewanie – na pszczoły w uliczkach między ramkowych – sposób najbardziej
bezpieczny dla pszczelarza i najmniej czasochłonny
▶▶ Stężenie 3,5% r-r kwasu szczawiowego w syropie cukrowym 1:1
▶▶ 5ml/uliczkę – średnio 30ml/mała rodzina, 40 ml/średnia, 50ml/duża
▶▶ Stosujemy tylko jeden zabieg
Przygotowanie 3,5% roztworu kwasu szczawiowego : 3,5 g (krystalicznego dwuhydratu kwasu szczawiowego) + 100 ml syropu cukrowego (w stosunku wagowym
1:1) = dawka lecznicza dla 2 rodzin.
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B. Opryskiwanie pszczół na plastrach
▶▶ Stężenie roztworu tak jak przy nakrapianiu
▶▶ Dawka 5-8 ml plaster (łącznie dla oprysku z obydwu stron plastra).
C.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

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

KWAS MRÓWKOWY
Jego stosowanie jest najbardziej rozpowszechnione w Niemczech. Skuteczność
preparatu uwarunkowana jest ilością kwasu odparowanego. Dobre rezultaty uzyskuje się wówczas, gdy w ciągu doby odparowuje go od 7 do max.10 ml kwasu/dobę/1
rodzinę obsiadającą plastry w 1 korpusie Podczas zabiegów wylot musi być otwarty,
a temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż 12oC i wyższa niż 25oC.
Liczba zabiegów – terapię przy użyciu kwasu mrówkowego prowadzi się zwykle
dwukrotnie (jeśli nie stosuje się innego środka do leczenia jesiennego).
a/ 1 zabieg – po głównym pożytku ( koniec lipca) przez około 5-10 dni (zazwyczaj
roztwór kwasu 60-65% łączna maksymalna ilość kwasu przy leczeniu trwającym 10
dni:
▶▶ około 100 ml kwasu/rodzinę jednokorpusową;
▶▶ około 200 ml kwasu/rodzinę dwukorpusową.
Uwaga: w naszych warunkach o tej porze roku rodziny są silne i w przypadku gospodarowania w ulach wielokorpusowych (obecnie używa tego typu uli większość
pszczelarzy) należy raczej rozpatrywać dawkę 200 ml kwasu /rodzinę b/ 2 zabieg –
na jesieni (wrzesień/październik) przez około 10-14 dni, temp. zewn. powyżej 12°C,
(można stosować roztwór kwasu 85% przy temp. poniżej 20°C) łączna maksymalna
ilość kwasu przy leczeniu trwającym 14 dni:
▶▶ około od 140 do 240 ml kwasu/ 1 rodzinę (w zależności od liczby korpusów)
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Uwaga: w naszych warunkach, o tej porze roku siła rodzin jest zdecydowanie mniejsza i z reguły gniazda pszczele są już ułożone i ścieśnione do 1 korpusu, można by
zatem przyjąć dawkę około 150ml kwasu/rodzinę
Sposoby aplikacji kwasu:
▶▶ dozownik Nassenheide (Beckera) (montaż w ramce). Zaletą tego urządzenia jest
możliwość oceny ilości odparowywanego kwasu (dozownik wyposażony jest
w skalę w ml) i jej regulacja poprzez zastosowanie odpowiedniego knota;
▶▶ butelki medyczne ( metoda ze spodkiem i wkładką chłonną, metoda bez spodka
z wkładką z miękkiej płyty) od góry;
▶▶ wkładki od góry i od dołu (w młodych rodzinach przed zasklepieniem czerwiu
po miodobraniu).
METODA NIEMIECKA – jako wzór różnych sposobów podawania kwasu mrówkowego leczenie krótkookresowe (sierpień przed karmieniem) – 5 dni (z butelką
i spodkiem 50/100 ml kwasu 85%; z butelką i wkładką 25/50 ml kwasu 85%) leczenie
długookresowe (wrzesień po karmieniu) – 10 dni (z butelką i spodkiem 100/200 ml
kwasu 85%; z butelką i wkładką 25/50 ml kwasu 85% można dać 2x):
▶▶ wkładki od góry – 2 ml kwasu 60%/1 ramkę Zandera;
▶▶ wkładki od dołu – 4 ml kwasu 60% /1 ramkę Zandera w ulach jednokorpusowych; 3ml kwasu 60%/1 ramkę Zandera w ulach dwukorpusowych; liczba zabiegów: 3-4 razy co 4-7 dni.
Przed podaniem kwasu do ula należy go schłodzić, co zapobiega gwałtownemu
parowaniu po włożeniu do ula, które niepokoi pszczoły i w rzadkich przypadkach
może doprowadzić do utraty matki przez jej okłębienie.
Kwas mrówkowy jest jedyną substancją warroabójczą przenikającą przez zasklepy
na czerwiu i niszczącą tam pasożyty.
Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać stosując
środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.
KWAS MLEKOWY
Działanie kwasu polega na podrażnianiu aparatu gębowego V. destructor, przez
co nie mogą one pobierać pokarmu i giną z głodu. Należy jednak pamiętać, że kwas
mlekowy w zbyt dużych stężeniach działa również drażniąco na języczki pszczół oraz
może powodować uszkodzenia czerwiu niezasklepionego. Kwas mlekowy wykorzystuje się głównie do jesiennego, wspomagającego zwalczania warrozy przy niskich
temperaturach otoczenia, które uniemożliwiają użycie innych metod. Kwasu mlekowego nie należy stosować w czasie pożytku i w obecności w gnieździe miodu towarowego. Ponieważ substancja ta nie wykazuje działania bójczego na pasożyty znajdujące
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się pod zasklepami komórek wskazane jest jej stosowanie w okresie bezczerwiowym.
Wystarczy wtedy dwukrotnie w odstępie 7-10 dni opryskać pszczoły na plastrach
15% roztworem kwasu mlekowego, nie dopuszczając do przemoczenia pszczół.
Na jeden plaster zużywa się od 10 do 12 ml roztworu, nanosząc spryskiwaczem
5-6 ml na jedną stronę dobrze obsiadanego przez pszczoły plastra. Jeżeli pszczół jest
mało, dawkę kwasu na plastrze trzeba zmniejszyć.
Można przyjąć, że dawka lecznicza na 1 rodzinę pszczelą (2 zabiegi opryskiwania)
nie powinna przekroczyć 300 ml 15% r-r kwasu mlekowego.
Aby otrzymać tak stężony roztwór, 150 g kwasu rozpuszcza się w 1 litrze wody
lub mieszając: 1 litr 90% kwasu z 6 litrami wody; 1 litr 80% kwasu z 5,2 litra wody;
1 litr 70% kwasu z 4,3 litra wody; 1 litr 60% kwasu z 3,4 litra wody; 1 litr 50% kwasu
z 2,6 litra wody.
Kwas mlekowy stosuje się w stężeniu 15%. Pszczoły opryskuje się na plastrach (nie
dopuszczając do ich przemoczenia) 5-6 ml na jedną stronę plastra, jeżeli pszczół jest
mało dawkę kwasu należy zmniejszyć. Na jeden korpus gniazdowy używa się jednorazowo 100-120 ml roztworu kwasu.
Wszelkie czynności związane ze stosowaniem kwasu należy wykonywać stosując
środki ochrony osobistej w tym maseczki, okulary i rękawice.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH INFEKCJI WIRUSOWYCH PSZCZÓŁ
Większość infekcji wirusowych występuje w pasiekach w postaci utajonej (charakteryzującej się brakiem objawów choroby przy jednoczesnej obecności cząsteczek
lub kwasu nukleinowego wirusa oraz utrzymywaniem się obecności wirusa w kolejnych fazach rozwojowych żywiciela dzięki pionowej drodze transmisji). Nie jest ona
jednak obojętna dla pszczół, ponieważ powoduje skrócenie czasu ich życia. Ponadto,
w pewnych okolicznościach wpływających na naruszenie mechanizmów odporności
przeciwzakaźnej pszczół, choroba z postaci utajonej może przekształcić się w postać
jawną (charakteryzuje się ona wystąpieniem charakterystycznych objawów u żywiciela, wysokim poziomem produkcji cząsteczek danego wirusa oraz krótkim okresem trwania zakończonym wymarciem żywiciela lub przezwyciężeniem przez niego
infekcji i zaprzestaniem replikacji wirusa).
Do czynników aktywujących przejście zakażenia wirusowego z postaci utajonej do postaci jawnej zaliczamy niedożywienie, zatrucia insektycydami, gwałtowne
zmiany temperatury w rodzinie, przepszczelenie terenu, działanie czynników immunosupresyjnych oraz inwazje pasożytów takich jak V. destructor czy N. ceranae.
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Jednostki chorobowe wywoływane przez wirusy pszczele, najczęściej diagnozowane na terenie Polski to:

Zakażenie wirusem zdeformowanych skrzydeł

Wywołuje je wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV – deformed wing virus).
W zainfekowanej kolonii, DWV wykrywany jest we wszystkich stadiach rozwojowych, od jaj do dorosłych pszczół, chociaż u niewykazujących objawów osobników
miano tego wirusa jest niskie. Został on też wykryty w tkankach i komórkach roztocza V. destructor. Przy nieobecności V. destructor (który uważany jest za wektora oraz
aktywatora wielu infekcji wirusowych, w tym też DWV), wirus ten wykazuje wirulencję na niskim poziomie i pozwala na przekształcenie się zainfekowanego czerwiu
w postać dorosłą. Natomiast silna inwazja V. destructor może prowadzić do zwiększenia miana wirusa i pojawienia się klinicznej postaci zakażenia. Kiedy ma to miejsce
na wiosnę, masowe upadki pszczół mogą być po części skompensowane dzięki szybkiej odbudowie kolonii. Jednak, gdy wychów czerwiu spada, a poziom V. destructor
wzrasta (np. na jesieni), infekcja DWV pogłębia się i powoduje nadmierne straty
w populacji robotnic, co doprowadza do coraz większych upadków i ostatecznie do
śmierci całej kolonii. Pojawia się wtedy duża liczba pszczół martwych wewnątrz lub
w pobliżu ula, ze skróconymi i zdeformowanymi odwłokami i skrzydłami. Czerw
jest za słaby aby przekształcić się w postać dorosłą i w konsekwencji zamiera.
DWV szerzy się zarówno drogą pionową (od matki poprzez jaja do czerwiu), jak
i poziomą, poprzez karmienie czerwiu przez zainfekowane robotnice, między dorosłymi osobnikami na drodze trofalaksji oraz pośrednio poprzez infekowanie czerwiu
i dorosłych pszczół za pośrednictwem V. destructor.

Ostry paraliż pszczół

Wywoływany jest przez wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV – acute bee paralysis virus).
Jest to choroba wirusowa, w przebiegu której u pszczół występują takie objawy
jak rozdęcie odwłoków, drżenie skrzydełek, porażenie odnóży (trzecia para), utrata zdolności lotnych, biegunka, brak łaknienia oraz wysunięcie aparatu gębowego
(u martwych pszczół). Bardzo często objawy te nie są jednak obserwowane, ponieważ
zakażenie ABPV rozwija się bardzo gwałtownie (następuje masowe ginięcie pszczół
i gwałtowny spadek ich ilości) i wkrótce po ich wystąpieniu pszczoły padają poza
ulem. Niestety podobne objawy chorobowe występują też przy innych jednostkach
chorobowych takich jak chroniczny paraliż pszczół oraz zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin czy zatrucia alimentarne, co utrudnia diagnostykę tej jednostki
chorobowej.
Wirus atakuje czerw i pszczoły, zwłaszcza w rodzinach porażonych przez V. destructor (w rodzinach wolnych od powyższego roztocza możemy obserwować za-
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każenia bezobjawowe ABPV). V. destructor jest wektorem ABPV (zakażenie drogą
poziomą) oraz aktywuje jego szybkie namnażanie się poprzez wprowadzanie wirusa
bezpośrednio do hemolimfy pszczół, skąd przedostaje się on do komórek układu
nerwowego oraz komórek gruczołów ślinowych. Chore pszczoły wydzielają nieprzyjemny zapach i są usuwane z ula. Pod koniec choroby ustaje pobieranie pokarmu.
Znane są przypadki zamierania całych rodzin jesienią lub zimą. Choruje i zamiera
czerw odkryty, przed zasklepieniem komórek plastra (zmiany mogą przypominać
objawy zgnilcowe). Pszczoły, które przeżyją zakażenie, stają się nosicielami wirusa,
mogą one infekować czerw (za pośrednictwem mleczka pszczelego oraz pyłku zwilżonego zainfekowaną śliną – droga pokarmowa) oraz inne dorosłe pszczoły (na drodze trofalaksji).

Choroba woreczkowa czerwiu

Jest to zakaźna i zaraźliwa choroba czerwiu, wywoływana przez wirus choroby
woreczkowej czerwiu (SBV – sacbrood virus), w przebiegu której u chorych larw
ulega zahamowaniu przeobrażenie w poczwarkę. Najbardziej wrażliwe na zakażenie
wirusem SBV są larwy w wieku do 4 dnia życia. Okres wylęgania powyższej choroby
wynosi 5-6 dni. W przypadku młodych larw, po zasklepieniu wieczkiem komórki
występują typowe zmiany chorobowe: między ciałem larwy i oskórkiem gromadzi
się płyn, a narządy larwy zainfekowanej przez SBV przekształcają się w masę o konsystencji kaszy. Czerw zamiera około 4 dnia po zasklepieniu komórki. Rzadko zamiera czerw niezasklepiony. Chora rodzina słabnie, ulega rabunkom, między zdrowym czerwiem występuje chory i martwy czerw (czerw rozstrzelony). Zasklepy na
komórkach z chorym i martwym czerwiem posiadają otworki, przez które robotnice
próbują usunąć martwy czerw. Martwy czerw w wieku 8-9 dni przypomina swoim
wyglądem woreczek, którego przedni odcinek, o wyraźnie zaznaczonej segmentacji,
zabarwiony jest na kolor ciemnożółty lub brązowy i uniesiony do góry, podczas gdy
tylny obrzękły odcinek ciała, wypełnia półpłynna kaszowata treść. W miarę odparowywania wody z ciała martwej larwy, upodabnia się ona do łódeczki zabarwionej na
kolor ciemnobrązowy lub czarny, która przylega do bocznej ściany komórki plastra i
jest łatwa do usunięcia. Ilość cząsteczek wirusa zawarta w ciele jednej zainfekowanej
larwy wystarcza do zarażenia około 1000 rodzin pszczelich. W przeciwieństwie do
larw młodych, larwy starsze przeżywają zakażenie i stają się po przepoczwarczeniu
nosicielkami i siewcami powyższego wirusa.
W rodzinie infekcja rozprzestrzenia się drogą poziomą. Młode robotnice zakażają
się podczas oczyszczania komórek plastrów z chorego i martwego czerwiu (zakażenie
bezobjawowe). SBV namnaża się w komórkach gruczołów okołogardzielowych zakażonych robotnic, skąd przedostaje się do mleczka. Namnaża się także w komórkach
nabłonka jelita przedniego, skąd przemieszcza się do wola miodnego. Zainfekowane robotnice, pełniąc funkcje karmicielek, przenoszą wirusa wraz z pokarmem do
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czerwiu. W pasiece i między pasiekami infekcja szerzy się za pośrednictwem pszczół
błądzących, rabujących oraz przez sprzęty i narzędzia pasieczne pochodzące z chorych rodzin.
Choroba występuje w pasiece głównie w maju i czerwcu. Rozwojowi infekcji
sprzyja brak pożytków i ochłodzenie.

DIAGNOSTYKA, ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE NAWROTOM INFEKCJI
WIRUSOWYCH PSZCZÓŁ
Nie ma leków, za pomocą których możliwe jest bezpośrednie leczenie infekcji wirusowych pszczół. Obecnie jedyną alternatywą są zabiegi higieniczno-hodowlane.
Podstawowym działaniem w zależności od rodzaju wirusa jest: likwidacja zakażenia
pasożytami, które sprzyjają rozwojowi danej infekcji wirusowej, usuwanie plastrów
z zamarłym czerwiem czy wymiana matki na młodą. Należy także dążyć do eliminowania czynników stresowych, które powodują przekształcenie się zakażeń utajonych
w jawną postać choroby. Natomiast w przypadku zakażeń SBV, postępowanie polega
na usunięciu z chorych rodzin plastrów z chorym czerwiem, dostosowaniu wielkości
gniazda do siły rodziny i podkarmieniu rodziny ciepłym syropem. Przy bardzo ciężkim przebiegu infekcji powinno się przesiedlić rodzinę na ramki z węzą, natomiast
sam ul odkazić. Przesiedlenie zmniejsza ekspozycję robotnic i zdrowego czerwiu na
zakażenie wirusem choroby woreczkowej, który zanieczyszcza wnętrze ula i zapasy
pokarmu.
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PSZCZELARSTWO POMORZA – SZANSE I ZAGROŻENIA
Jerzy Samborski

Zakład Zoologii i Pszczelnictwa; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
jerzy.samborski@zut.edu.pl

Pszczelarstwo w Polsce jak również na Pomorzu jako jedna z gałęzi rolnictwa podlega w ostatnich latach zmianom, które są wynikiem sytuacji ekonomicznej Polski i
jej mieszkańców oraz różnego rodzaju programów wsparcia realizowanych w ramach
funduszy unijnych skierowanych dla rolnictwa. Mechanizm „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” realizowany poprzez Agencję Rynku Rolnego od 2007 r. w zamyśle miał przyczynić się do dostosowania pasiek do nowej sytuacji ekonomicznej oraz
rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Tymczasem często słyszalne są głosy docierające ze
środowiska pszczelarskiego mówiące o tym, że realia cenowe sprawiają, że z funduszy
skierowanych do pasiek najwięcej korzystają producenci zaopatrujący pszczelarzy.
Po kilku latach funkcjonowania funduszy wspierających pszczelarstwo warto realnie
ocenić sytuację pszczelarstwa, aby pieniądze które trafiają do pszczelarzy w jak największym stopniu rozwijały ten sektor i aby korzyści jakie wnoszą pszczoły miodne
do środowiska naturalnego i upraw rolnych były jak największe.
Ogólna liczba rodzin pszczelich w Polsce w okresie ostatnich lat systematycznie
rośnie. Według szacunków w 2006 r. stwierdzono 1091900 rodzin, natomiast w 2015
r. ilość rodzin wzrosła do 1448242. Adekwatną tendencję wzrostową liczby rodzin
pszczelich odnotowujemy w Zachodniopomorskim i Pomorskim. W 2006 r. liczebność
rodzin szacowano odpowiednio na 57,78 i 42,00 tys. rodzin. W 2015 r. w Zachodniopomorskim stwierdzono 81,145 a w Pomorskim 54,145 tys. rodzin, co stanowi
wzrost liczby rodzin pszczelich w omawianym przedziale czasu, w województwach
odpowiednio o 40% i 29%. Obserwujemy zatem pozytywna tendencję wzrostową.
Odpowiednio wzrosło również napszczelenie na jeden km2 z 2,5 rodziny w 2006r.
w województwie Zachodniopomorskim do 3,5 w 2015 r. W Pomorskim napszczelenie wzrosło z 2,3 w 2006 r. do 3 rodzin na km2 w roku 2015. Średnie liczba rodzin
przypadająca na jeden kilometr kwadratowy w kraju 2015 r. wynosiła 4,6 rodziny,
choć w niektórych województwach takich jak lubelskie, podkarpackie czy małopolskie napszczelenie na 1 km2 przekraczało 7 rodzin pszczelich. Napszczelenie w Pomorskim jest jednym z najniższych w kraju, co wskazuje na możliwości rozwoju tego
sektora w tym rejonie, lecz jednocześnie sygnalizuje problem z dostatecznym zapyleniem upraw entomofilnych. Z danych szacunkowych opracowanych w 2012 r. wyni-
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ka, że liczba rodzin pszczelich przypadająca na 1 ha rzepaku i sadu w województwie
zachodniopomorskim wynosiła 0,6 rodziny, a w Pomorskim 0,9 rodziny pszczelej.
Według norm prawidłowe napszczelenie tego typu upraw powinno wynosić 2-4 rodziny na uprawach rzepaku i 4-6 na uprawach sadowniczych. Wskazuje to na duże
braki w odpowiednim napszczeleniu sadów i upraw rzepaku na terenie Pomorza.
Problemowi niedostatecznego zapylenia upraw entomofilnych zapobiegać powinno
przemieszczanie rodzin pszczelich na określone uprawy. Ma to swoje odzwierciedlenie w konsekwentnym, wieloletnim wsparciu pszczelarzy poprzez ARR w zakupie
środków do przemieszczania rodzin pszczelich. Mobilność pszczelarzy wytworzyło
niestety szereg nowych problemów, a niejednokrotnie konfliktów. Niekontrolowane
przemieszczanie rodzin pszczelich powoduje nierównomierne napszczelenie upraw,
a nawet bezpośrednie konflikty interesów określonych pszczelarzy. Wydaje się, że ten
problem będzie narastał i wymaga rozwiązań koordynujących przemieszczanie pasiek ze strony organizacji pszczelarskich, a nawet organów samorządowych.
Ważnym problemem środowiska pszczelarskiego jest jego mocne rozdrobnienie.
W roku 2015 stwierdzono, że pasieki liczące powyżej 50 rodzin pszczelich stanowią niecałe 9% stanu rodzin w kraju. Jest to dość korzystne ze względu na wcześniej
opisywany problem równomiernego napszczelenia i odpowiedniego zapylenia roślin
entomofilnych. Jednocześnie stanowi duży problem związany z brakiem możliwości inwestowania w kosztowne środki produkcji i prowadzeniem większych przedsięwzięć takich jak chociażby budowa odpowiednich pomieszczeń potrzebnych do
prowadzenia działalności.
Istotnym problemem pszczelarstwa w Polsce, jak i na terenie Pomorza jest struktura wiekowa pszczelarzy. Stwierdzono, że ponad 65% pszczelarzy to osoby w wieku
od 50 roku życia i powyżej. W grupie tej blisko połowa to pszczelarze seniorzy powyżej 65 roku życia. Pszczelarze najmłodsi poniżej 35 roku życia stanowią najmniej
liczną grupę, a ich udział sięga około 12%.
Z tej krótkiej analizy wynikać może szereg ciekawych spostrzeżeń, które zachęcają
do określenia rzeczywistej sytuacji pszczelarstwa na terenie Pomorza i w Polsce.
Po pierwsze programy wsparcia pszczelarstwa prowadzone poprzez Agencję Rynku Rolnego często mocno krytykowane przynoszą wymierne korzyści dla pszczelarstwa. Dowodem mogą być chociażby dane pokazujące wzrost liczby rodzin pszczelich
w Polsce i na terenie Pomorza. Z pewnością dyskusyjna jest wielkość przyznawanych
środków i swego rodzaju ukierunkowanie wydatkowania funduszy. Jednakże jak
trwałe jest oddziaływanie tych środków wystarczy sprawdzić chociażby w naszych
pracowniach i wyobrazić sobie jakby wyglądały bez urządzeń, które zakupiliśmy przy
współudziale tego wsparcia?
Wzrastająca liczba rodzin pszczelich sprzyja odpowiedniemu zapyleniu upraw
rolnych, znacząco podnosząc plony bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów agrotechnicznych. Wpływa to na zwiększanie plonów oddziaływując bezpo-
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średnio na korzyść rolnika jak i regionu. Wydaje się więc, że rola pszczół powinna
być mocniej dostrzeżona i doceniona.
Wzrost liczby rodzin pszczelich odbywa się z korzyścią dla rolnictwa i gospodarki, choć jednocześnie stawia nowe wyzwania przed pszczelarzami. Dobrym przykładem jest tu przemieszczanie rodzin pszczelich na pożytki. Brak jakichkolwiek uregulowań w tym względzie z jednoczesnym i ciągłym wzrostem mobilności pszczelarzy
odbywa się często ze szkodą dla samych pszczelarzy wędrujących jak i lokalnych.
Nie możemy zapominać, że silne przepszczelenie w danym terenie wpływa również
niekorzystnie na owady dziko żyjące w tym miejscu. Dlatego tak ważne jest wypracowanie pewnych zasad przemieszczania rodzin pszczelich chociażby lokalnych, tak
aby odbywało się to z korzyścią dla wszystkich oraz środowiska naturalnego.
Dużym problemem nie tylko pszczelarstwa Pomorza ale i kraju, jest mały udział
ludzi młodych w gronie pszczelarzy. Nie możemy zapominać, że już w tej chwili mamy do czynienia z pokoleniami ludzi młodych dla których ” mleko pochodzi
z kartonu „ dlatego tak ważna jest promocja tego ciężkiego i trudnego zawodu oraz
zaszczepianie w ludziach młodych „bakcyla” pszczelarza.
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LECZNICZE I PROFILAKTYCZNE PREPARATY DEDYKOWANE
RODZINOM PSZCZELIM
PSZCZELARSTWO ZGODNE Z NATURĄ
Marcin Raczyński
VET–ANIMAL

VET–ANIMAL jest firmą, dla której ważny jest aspekt edukacyjny i dlatego aktywnie
prowadzimy szkolenia dla związków i stowarzyszeń pszczelarskich. Jesteśmy inicjatorem powstania Centrum Zdrowia Pszczół (CZP). Przyczyną utworzenia CZP jest
trudna sytuacja w pszczelarstwie oraz chęć stworzenia pomostu pomiędzy środowiskiem Pszczelarzy a Inspekcją Weterynaryjną. W celu pomocy i dbania o zdrowie
rodzin pszczelich mamy w ofercie specjalistyczne produkty dedykowane pszczołom
miodnym.
APIGUARD® 50 g
Produkt leczniczy weterynaryjny
Żel w tacy do umieszczania w ulu.
Co to jest APIGUARD i w jakim celu się go stosuje?
APIGUARD jest lekiem z wyboru do zwalczania u pszczół miodnych warrozy (Varroa destructor). Jest to lek, w którym tymol umieszczony jest w odpowiednim podłożu – żelu. Żel reguluje prawidłowe uwalnianie się tymolu i jest jego nośnikiem
w sytuacjach, kiedy pszczoły próbują usuwać żel z tacki poza obręb ula przez wylotek.
Zalecenia do prawidłowego stosowania:
Stosujemy po ostatnim miodobraniu. Temperatura zewnętrzna w ciągu dnia, w przedziale od 15 do 30°C. Szczegółowe dane zamieszczone na opakowaniu zbiorczym.
Stosowanie:
Odciągnąć folię zabezpieczającą tacę. Otwartą tackę umieścić na górnych ramkach,
stroną z żelem do góry, przy tylnej lub bocznej ścianie ula (nad ramkami z pokarmem). Pamiętajmy o usunięciu beleczek międzyramkowych w przypadku ich stosowania jak również o założeniu szuflad bądź tac diagnostycznych w przypadku dennic

68

I Pomorska Konferencja Pszczelarska − 2017

osiatkowanych. Tacka z APIGUARDEM nie może bezpośrednio stykać się z powałką
ani z żadnym ociepleniem. Musi być zawsze zachowana kilkucentymetrowa (min.
3-4 cm) wolna przestrzeń nad tacą i wokół niej. Wolna przestrzeń wokół tacki i nad
nią zapewnia stabilną sublimację tymolu, zwiększając tym samym jego skuteczność.
Nie stosujemy kuracji APIGUARDEM podczas karmienia syropem rodziny pszczelej. Jeśli istnieje potrzeba dokarmiania rodzin pszczelich, stosujemy terapię pulsacyjną. Stosujemy pierwszą dawkę leku, po opróżnieniu zawartości wyjmujemy tacę, podajemy syrop dokarmiając rodzinę, kończymy dokarmianie i wkładamy drugą tacę
z lekiem. Lek nie działa pod zasklepem.
Dawkowanie:
APIGUARD stosujemy dwukrotnie (2 tace dla rodziny pszczelej). Pierwszą tacę
(dawkę) wstawiamy do ula po ostatnim miodobraniu. Po 10 dniach sprawdzamy tackę czy jest pusta. Jeśli po 10 dniach na tacce pozostanie trochę preparatu, to pozostawiamy go na kolejne 4 dni. Drugą dawkę podajemy po usunięciu pierwszej tacy
pozostawiając ją również na 14-21 dni w ulu. Druga tacka zazwyczaj ginie wolniej od
pierwszej tacy, co jest normalnym zjawiskiem.
Okres (y) karencji:
Miód 0 (zero) dni. Nie stosować w czasie pożytku, aby uniknąć możliwej zmiany
zapachu i smaku miodu.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek APIGUARD może powodować działania niepożądane, które w przypadku prawidłowego zastosowania występują rzadko. Należą do nich krótkotrwałe
pobudzenie rodziny (wzmożone wentylowanie, wiszące brody pszczół przy wylotku)
na początku leczenia. Taka sytuacja trwa kilka godzin po czym rodzina wraca do
stanu fizjologicznego. Podczas zwalczania warrozy APIGUARDEM zapach tymolu
w ulu, jak i w pasiece jest wyczuwalny i zaobserwowano, że odstrasza barciaki. W
ulach styropianowych zapach będzie utrzymywał się dłużej niż w ulach drewnianych.
Przechowywanie leku
Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30° C. Nie
zamrażać. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres ważności od wyprodukowania: 3 lata.
Rodzaj opakowania bezpośredniego: pudełko zawierające 10 aluminiowych tac po
50 g żelu każda.
Podmiot odpowiedzialny:
Vita (Europe) Ltd., Vita House, London Street Basingstoke, Hampshire RG21 7PG,
Wielka Brytania.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 2187/12, Kod ATC
vet: QP53AX22. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp.
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PODSUMOWANIE
Wyeliminować świadome i nieświadome błędy!
▶▶ Temperatura i warunki przechowywania leku;
▶▶ Nie podkarmiać podczas kuracji;
▶▶ Temperatura aplikacji w ciągu dnia – przedział 15 ºC a 30 ºC;
▶▶ Ułożenie tacki na ramkach i „ruch pszczół” na górze;
▶▶ Miejsce do sublimacji – odparowania min. 3-4 cm nad tacą,
▶▶ Dawka i 4-6 tygodni kuracji eliminując 3-4 pokolenia v.d.;
▶▶ Interakcje tymolu z substancjami chemicznymi – stosowanie
środków o nieznanym składzie – wykluczone !!!
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Lek dopuszczony jest do obrotu na terenie RP na podstawie pozwolenia nr
2187/12 wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie. Zalecany do
stosowania w każdej pasiece. Można go stosować w pasiekach ekologicznych
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991.

APILIFE VAR®
Produkt leczniczy weterynaryjny
Płytki do umieszczania w ulu
Wskazania lecznicze: do zwalczania inwazji Varroa destructor u pszczół miodnych.
Dawkowanie i droga podawania: 1 płytka leku na rodzinę co 7-10 dni, całkowite
leczenie 3-4 płytki na każdy ul. Stosować lek jednocześnie we wszystkich rodzinach
w pasiece.
Sposób podania: odsłonić górne beleczki ramek gniazdowych przez uniesienie powałki. Do jednorazowego zastosowania wyjąć jedną płytkę API LIFE VAR z torebki,
podzielić na 3-4 części i ułożyć na górnych beleczkach ramek. Zamknąć ul i pozostawić płytkę do odparowania przez 7-10 dni. Powtórzyć zabieg kolejno 3-4 razy. Po
zakończeniu leczenia kawałki płytek pozostałe w ulu powinny być usunięte.
Przeprowadzić leczenie po odebraniu miodu i po zdjęciu nadstawek. Przykładowe
miejsce wyłożenia leku przedstawiono na rysunku. Nie umieszczać płytek w centralnej części ula i w bezpośrednim sąsiedztwie czerwiu. Nie układać bezpośrednio
przy podkarmiaczce. Nie stosować podczas używania innych preparatów przeciwko
warrozie.
Zaleca się kontrolę skuteczności w trakcie leczenia przez sprawdzanie liczby osypanych roztoczy na wkładkach dennicowych.
Idealna temperatura zewnętrzna do skutecznego działania leku wynosi 20-25°C.
Średnia temperatura zewnętrzna poniżej 15°C obniża skuteczność produktu. Nie jest
wskazane rozpoczęcie leczenia w temperaturze zewnętrznej powyżej 30°C, ponieważ
może to zwiększyć stres pszczół i zmienić ich zachowanie. W wysokiej temperaturze
płytki umieścić w ulu wcześnie rano lub przed zachodem słońca.
Przedawkowanie
Możliwe przedawkowanie spowodowane umieszczeniem w ulu większej liczby płytek może spowodować zaniepokojenie pszczół, zwiększyć ich stres i zmienić ich zachowanie (pszczoły mogą wychodzić poza ul).
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Działania niepożądane
Pszczoły mogą wynosić pokarm i czerw bezpośrednio spod płytki. Produkt może
powodować zaniepokojenie pszczół. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek
poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej,
poinformuj o nich lekarza weterynarii.
Okres karencji: Miód – 0 dni.
Ze względu na intensywny zapach produktu nie zaleca się jego stosowania w okresie,
kiedy w ulu znajduje się miód konsumpcyjny.
Okres ważności od wyprodukowania: 2 lata.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.
Przechowywać płytki w oryginalnym opakowaniu.
Rodzaj opakowania bezpośredniego: worek wielowarstwowy zawierający 2 płytki
o wymiarach 7,5 x 5,0 x 0,5 cm.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Chemicals LAIF S.P.A. Viale delFArtigianto 13 35010 Vigonza (PD) Italy.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 1489/04, Kod ATC
vet: QP 53A. Szczegółowe informacje zostały zawarte na opakowaniu produktu
i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp.
THYMOVAR®
Produkt leczniczy weterynaryjny
Paski do umieszczania w ulu.
Wskazania lecznicze: zwalczanie warrozy pszczół miodnych (Apis mellifera) wywołanej przez roztocze Varroa destructor.
Przeciwwskazania: nie stosować jeśli maksymalna temperatura w dzień przekracza
30°C.
Dawkowanie i droga podawania
Rodzaj ula

Liczba pasków THYMOVAR do
umieszczenia w ulu
1 podanie

2 podanie

Wielokorpusowy (1 korpus gniazdowy)

1

1

Wielokorpusowy (2 korpusy gniazdowe)

2

2

1 *

1 12*

Ul Dadanta

1
2

* Paski do zawieszania w ulu można przecinać nożyczkami.
Prawidłowe umieszczenie pasków w ulach zamieszczone na rysunku w ulotce przylekowej (widok z góry, ul otwarty).
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Stosowanie
Stosować we wszystkich rodzinach w pasiece, aby uniknąć zjawiska rabunku. Pierwszy zabieg stosuje się bezpośrednio po zdjęciu nadstawek: w tym celu 1-2 paski
umieszcza się na górnych beleczkach ramek. Liczbę pasków należy dostosować do
wielkości ula zgodnie z tabelą i schematem. W przypadku uli wielokorpusowych
(2 korpusy gniazdowe), paski należy położyć na plastrach w górnym korpusie. Paski
powinny znajdować się w pobliżu czerwiu ale nie bezpośrednio nad nim (zalecana
odległość > 4 cm). Należy pozostawić co najmniej 5 milimetrową przestrzeń pomiędzy paskami a daszkiem ula. Zamknąć ul w zwykły sposób. Otwarte dennice należy
zasłonić na całej powierzchni (np. pełną wkładką dennicową). Po 3-4 tygodniach
(21-28 dniach) stosowania należy wyjąć zużyte i włożyć nowe paski, aby rozpocząć
drugi zabieg. Drugi zestaw pasków należy usunąć po 3-4 tygodniach (21-28 dni). Nie
stosować preparatu THYMOVAR częściej niż dwa razy w roku.
Temperatura:
Optymalną skuteczność osiąga się przy maksymalnej temperaturze w ciągu dnia 2025°C przez cały okres stosowania. Skuteczność preparatu może być różna w poszczególnych rodzinach w zależności od warunków otoczenia (temperatura, reinwazja
i in.). Preparat jest nieskuteczny w temperaturze otoczenia poniżej 15°C. Po usunięciu pasków tymol znajdujący się w powietrzu jest eliminowany z ula drogą naturalnej
cyrkulacji powietrza. Pozostałości w wosku w plastrach zostają szybko wydalone.
Przedawkowanie
Stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować nadmierne pobudzenie rodzin pszczelich. W takim przypadku przed wylotkiem ula może znajdować się
duża liczba (>20) martwych pszczół i czerwiu.
Działania niepożądane
W miejscach znajdujących się bezpośrednio pod paskiem pszczoły mogą usuwać pokarm. Czerw znajdujący się zbyt blisko paska (< 4 cm od paska) również zostanie
usunięty. Podczas stosowania preparatu w wysokich temperaturach (ponad 30°C)
mogą wystąpić objawy pobudzenia rodziny i niewielkie zwiększenie śmiertelności
czerwiu i pszczół.
Okres karencji: miód: zero dni.
Nie stosować przed rozpoczęciem i w trakcie pożytku.
Plastry stanowiące cześć gniazdową w trakcie stosowania preparatu THYMOVAR
nie mogą być wykorzystywane do pozyskiwania miodu następnej wiosny.
Okres ważności od wyprodukowania: 4 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: z jednej saszetki należy zużyć paski natychmiast i nie przechowywać do dalszego użycia.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: przechowywać w temperaturze
poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.
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Rodzaj opakowania bezpośredniego: zamknięte hermetycznie podwójne saszetki
(160 x 460 mm) z folii polietylenowej powlekanej SiOx zawierające dwie porcje po 5
pasków do zawieszania w ulach.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 79540 Lórrach, Niemcy.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 2038/10 , Kod ATC
Vet: QP 53 AX 22. Szczegółowe informacje zostały zawarte na opakowaniu produktu
i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp.
NOSI–VET
Spokojna zimowla i witalność wiosną rodziny pszczelej
Wspomaga ograniczanie nosemozy i grzybicy
Produkt powstał dzięki wsparciu projektu badawczego
przez Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem PARP.
ZASTOSOWANIE: Stosować NOSI–VET z odpowiednio dobranym zabiegiem sani-tarno–hodowlanym (dezynfekcja, ścieśnienie gniazda, i in.) w celu wzmocnienia
witalności rodziny pszczelej. Składniki zawarte w NOSI–VET wykazują wspomagające działanie ograniczające rozwój zakażenia sporowcami Nosema spp. i grzybicy
czerwia pszczelego.
INSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Podkarmiaczka
– 3 ml na 1 litr syropu cukrowego lub inwertowanego dla 1 rodziny pszczelej. W
zależności od potrzeb podawać od 2 do 5 litrów syropu z NOSI–VET na rodzinę
pszczelą. Zamgławianie – 3 ml na 1 litr syropu cukrowego. Zastosować oprysk całych
ramek z pszczołami przy pomocy opryskiwacza ogrodowego. Polewanie – 3 ml na 1
litr syropu cukrowego. Polewać w uliczki międzyramkowe przy pomocy strzykawki
w ilości odpowiedniej dla siły rodziny i liczebności ramek. Podawać w godzinach
wieczornych po zakończeniu lotów pszczół.
KARENCJA: nie dotyczy.
OPAKOWANIE: 200 ml. MPU w płynie dla pszczół.
AMINO–VET
Niezbędne aminokwasy i witaminy dla pszczół
Substytut pyłku dla pszczół
Stosowanie:
Zestawienie poszczególnych składników działa jak biostymulator i podany w syropie
cukrowym lub cieście korzystnie wpływa na rodzinę pszczelą. Zastosowany w okresie
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niedoboru pyłku lub niewystarczającej ilości pierzgi (np. wiosną) stymuluje rodzinę pszczelą do spodziewanego rozrastania populacji (efektywne czerwienie matki)
i wzmocnienia pszczół. Uzupełnia niedobory aminokwasów (protein – białka), witamin i zapewnia działanie pre-biotyczne. Preparat należy podawać również między
miodobraniami lub w okresie łączenia rodzin i przygotowania do zimowli.
Instrukcja stosowania: 5 ml preparatu/litr syropu cukrowego lub 5-10 ml preparatu
na 1 kg ciasta miodowo-cukrowego.
Karencja: nie dotyczy.
Opakowanie: 500 ml. MPU w płynie dla pszczół.
MULTIPRO–VET
Multiprobiotyk usprawniający układ pokarmowy
Stosowanie: Zalecany w celu usprawnienia trawienia w przewodzie pokarmowym
pszczół i higienizacji środowiska ulowego. Składniki multiprobiotyku MULTI–PRO-VET zasiedlają naturalnymi kulturami probiotycznymi układ pokarmowy zwiększając odporność. Doskonały do podawania w poidle, zalecany do stosowania w syropach cukrowych lub inwertowanych oraz po każdym leczeniu rodzin pszczelich (po
antybiotykoterapii – zwalczanie zakażeń bakteryjnych, po zabiegach zwalczających
warrozę, po leczeniu grzybicy, czy przeprowadzonej dezynfekcji). Produkt nie zawiera substancji modyfikowanych genetycznie.
Instrukcja stosowania: Podkarmiaczka – 3 ml/litr syropu cukrowego lub inwertowanego dla 1 rodziny pszczelej. Zamgławianie – 10 ml na 1 litr syropu cukrowego
jako oprysk całych ramek z pszczołami oraz wnętrza ula. Czynność najkorzystniej
wykonać za pomocą opryskiwacza ogrodowego. Poidło – 1 ml na 1 litr wody. Nie
stosować w chlorowanej wodzie. Po otwarciu, butelkę przechowywać w chłodnym i
ciemnym miejscu (idealnie w temperaturze 5-15 °C).
Karencja: nie dotyczy.
Opakowanie: 200 ml. MPU w płynie dla pszczół.
B401
Produkt pielęgnacyjny w płynie do ramek ulowych
Zastosowanie: B401 zabezpiecza ramki ulowe podczas magazynowania. Chroni integralność drewnianych ramek z suszem woskowym. Produkt nie zostawia pozostałości w wosku i miodzie. Nadaje się do stosowania w pasiekach ekologicznych (Rozporz. Rady nr 2092/91/EWG).
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Instrukcja stosowania: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Stosować w formie oprysku, po miodobraniu, przed magazynowaniem ramek. Należy przygotować 5% roztwór (np. 10 ml B401 wymieszać z 200 ml wody niechlorowanej). Przygotowanym
roztworem obustronnie opryskać ramki.
Podmiot odpowiedzialny: Vita (Europe) Ltd., tel. +441256473175,
Vita House, London Street, Basingstoke RG21 7PG, UK.
Opakowanie: 120 ml, 1000 ml. Produkt pielęgnacyjny.
SWARM Attractant Wipe
Chusteczki wabiące roje
Stop ucieczkom!
STOSOWANIE: Przynęta do wabienia rojów przelatujących, wiszących na drzewach
i innych trudno dostępnych miejscach. Ułatwia zbieranie pszczół do rojnic lub skrzynek.
INSTRUKCJA STOSOWANIA: Saszetkę nadedrzeć lub przekłuć i zawiesić w dogodnym miejscu maksymalnie 2 metry nad ziemią (na drzewie, słupie lub przy
wylocie z ula wabika). Wabiki rozmieszczać w pasiece w odstępach nie większych
niż 50 m. Po otwarciu chusteczka zachowuje skuteczność przez okres do 2 tygodni,
w zależności od warunków atmosferycznych.
OPKAKOWANIE: 10 szt.
EFB – AFB
VITA – AFB Test kasetowy do szybkiej diagnozy zgnilca amerykańskiego
VITA – EFB Test kasetowy do szybkiej diagnozy zgnilca europejskiego
Diagnostyczne zestawy VITA AFB/EFB zostały opracowane dla Vita (Europe) Limited w Central Science Laboratory w Wielkiej Brytanii. Zostały on zaprojektowane
aby szybko zdiagnozować zgnilca amerykańskiego i europejskiego w zainfekowanych
larwach pszczoły miodnej. Zestawy oparte są na technologii podobnej do tej jakiej
używa się w wysoko skutecznych testach ciążowych i reagują specyficznie na przeciwciała związane z patogenem Paenibacillus larvae wywołującym zgnilca amerykańskiego i Melissococcus pluton wywołującym zgnilca europejskiego.
Zestawy do użycia w terenie są rygorystycznie sprawdzane poprzez porównywanie ich ze standardowymi badaniami laboratoryjnymi. Potwierdzenie przeprowadzone zostało w National Bee Unit – Central Science Laboratory w Wielkiej Brytanii
i w innych instytutach na arenie międzynarodowej.
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HiveAlive®
Silna Rodzina … Naturalnie
Silniejsze, bardziej produktywne rodziny pszczele bez Nosemy i grzybicy
Przeznaczenie: W pełni naturalny, specjalistyczny produkt dla rodzin pszczelich.
Składniki zawarte w HiveAlive (OceaShield™, tymol i palczatka) posiadają działanie grzybobójcze oraz obniżają liczebność spor Nosemy apis i ceranae (porównanie
z fumagiliną – zakazaną w UE). Skuteczność potwierdzona licznymi badaniami
przeprowadzonymi przez Instytuty Pszczelarskie w Irlandii, Grecji, Włoszech, Francji, Czechach (badania zamieszczone w Journal of Apicultural Research – czerwiec
2016 r. oraz na www.advancescience.com).
Instrukcja stosowania: Aby pomóc pszczołom przetrwać zimę: Dodać HiveAliveTM
do syropu podczas karmienia, gdy nadstawki zostały usunięte. Proporcje to 2,5 ml
HiveAliveTM na 1 litr syropu cukrowego lub inwertowanego. Rekomendowana ilość
syropu dla jednej rodziny pszczelej to minimum 4 litry (czyli 10 ml HiveAliveTM
dla jednej rodziny pszczelej). Syrop z zawartością HiveAliveTM jest zabezpieczony przed fermentacją. Aby wzmocnić rodziny pszczele na wiosnę: Podaj do syropu
cukrowego dodając 2,5 ml HiveAliveTM na litr syropu. Rozpylanie i polewanie HiveAliveTM: Aby ożywić rodzinę pszczelą rozpylić/polać w uliczkach międzyramkowych, w maksymalnej proporcji 1:100 (czyli 1 ml HiveAliveTM na 100 ml syropu
jeden raz w tygodniu, w rodzinie pszczelej przez trzy kolejne tygodnie, aby pokryć
cały cykl rozwojowy). Oprysk w proporcji 1:100 pomocny podczas łączenia i akceptacji nowej matki. Aby wzbogacić ciasto proteinowe:
HiveAliveTM może być dodany do ciasta proteinowego w ilości do 10 ml na kilogram ciasta. Maksymalna temperatura ciasta nie może przekroczyć 50ºC.
Karencja: nie dotyczy.
Opakowania: 100 ml, 500 ml, 2000 ml.

ApisPlus™

Więcej pszczół – więcej miodu!

Podnosi miodność rodzin pszczelich i zwiększa czerwienie. Wzmacnia instynkt higieniczny co prowadzi do ograniczenia populacji pasożytów i grzybów.
Właściwości:
ApisPlus™ podnosi miodność rodzin pszczelich. Produkt wzmacnia zachowanie higieniczne stymulując instynkt samooczyszczania się pszczół. ApisPlus™ przyspiesza
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rozwój rodzin pszczelich. Ogranicza populację warrozy. Zmniejsza ryzyko wystąpienia grzybic. Stworzona z myślą o pszczelarzach, całkowicie naturalna i bezpieczna
kompozycja ApisPlus™ gwarantuje zwiększoną wydajność pasiek i wzrost populacji
pszczół w ulu. ApisPlus™ można stosować przez cały sezon. Wysoką efektywność
ApisPlus™ potwierdzają badania prowadzone przez ekspertów nauk biologicznych,
lekarzy weterynarii oraz pszczelarzy. Rodziny pszczele, którym osłonowo podawano ApisPlus™ są odporne i pełnie wigoru. W ulach regularnie zabezpieczanych produktem, występuje istotny wzrost czerwienia matek pszczelich. ApisPlus™ zwiększa
siłę rodziny w trakcie zimowli. Produkt rekomendowany do stosowania w pasiekach
ekologicznych.
Stosowanie ApisPlus™: polewanie, oprysk lub podkarmianie.
Bez względu na sposób podawania, zawartość fiolki jest odpowiednia do zastosowania dla 10 lub 50 lub 100 rodzin pszczelich. ApisPlus™ podaje się w substancjach
słodzących (np. ksylitol) w proporcjach 3:1 (3 części wody i 1 część substancji słodzącej). Szczegóły w ulotce dołączonej do opakowania.
Karencja: nie dotyczy.
Opakowania: dla 10, 50 i 100 rodzin pszczelich. MPU w płynie dla pszczół.
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
VET–ANIMAL
ul. Lubichowska 126
83-200 Starogard Gd.
biuro tel.: +48 58 352 38 49
info@vet-animal.pl
www.vet-animal.pl
www.centrumzdrowiapszczol.pl
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GŁÓWNE CHOROBY PSZCZÓŁ
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zgnilec amerykański

Zgnilec amerykański
(zgnilec złośliwy, AFB, histolysis infectiosa perniciosa larvae)
Jest on groźną i wysoce zaraźliwą choroba zakaźną czerwiu pszczelego wywoływana przez bakterię Paenibacillus larvae ssp. larvae. Zarazek ten jest stosunkowo
powszechny w naszych krajowych pasiekach, ale nie zawsze jego obecność powoduje od razu wystąpienie objawów choroby. Pojawienie się klinicznej postaci zgnilca
amerykańskiego w rodzinie pszczelej doprowadza niestety do jej zagłady. Gniazdo
zamarłej rodziny staje się groźnym źródłem zarazków nie tylko dla tej ale również dla
pasiek sąsiadujących. Jako pierwszy zgnilec pojawić się może w rodzinach silnych,
o dużym potencjale produkcyjnym w wyniku obecności w niej nadmiernej ilości
przetrwalników zarazka i niezauważony dostatecznie wcześnie przez pszczelarza,
w czasie rutynowych przeglądów, doprowadza zwykle nie tylko do konieczności likwidacji takiej zakażonej rodziny, ale czasami likwidacji całej pasieki.
Prowadzony w ostatnich latach program monitoringowy występowania zarazków
zgnilca amerykańskiego w pasiekach wybranych regionów kraju wykazał bardzo powszechne występowanie czynnika sprawczego tej choroby – nawet do 48% badanych
pasiek. Ponieważ występowanie objawów zamierania czerwiu przy tej chorobie jest
bardzo uzależnione od odporności behawioralnej rodziny pszczelej, może ona bytować w pasiece przez wiele lat i nie dawać wyraźnych objawów chorobowych, taki aby
właściciel pasieki mógł ją zaobserwować.
Sprawca choroby laseczka larwy Paenibacillus larvae ssp. larvae, wytwarza przetrwalniki, które oznaczają się niezwykłą wytrzymałością na działanie czynników chemicznych i fizykalnych. Szczególnie oporne są przetrwalniki znajdujące się w wosku
i miodzie. W środowisku ulowym zachowują żywotność ponad 30 lat. Bardzo trudno
jest zniszczyć je przy użyciu domowych metod, ponieważ przetrwalniki znajdujące
się w wosku giną dopiero w temperaturze 120oC, przy ciśnieniu około 1,5 atmosfery
w ciągu 30 minut i można to uzyskać tylko w specjalistycznym autoklawie. Dlatego
powszechnie rozwijająca się ostatnich latach produkcja węzy w pracowniach przydo-
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mowych może zwiększyć podaż zarazków do pasiek wraz z tym materiałem pszczelarskim. W warunkach domowych nie jest możliwe pozbycie się przetrwalników
z produktów pszczelich, w taki sposób aby mogły one być użyteczne dla pszczół.
Głównym źródłem zarazków są obumarłe, rozkładające się larwy znajdujące się
w komórkach plastra. Pszczoły czyszczące komórki po wygryzionych pokoleniach
pszczół, także komórki, z zamarłym na zgnilec amerykański czerwiem, roznoszą
po plastrach przetrwalniki, które w ten sposób dostają się do miodu i pierzgi. Zanieczyszczone przetrwalnikami: miód i pierzga są wykorzystywane następnie przez
pszczoły karmicielki do karmienia czerwiu starszego otrzymującego, jako pokarm
papkę miodowo-pyłkową.
Z rodziny do rodziny pszczelej, a także poza obręb pasieki, choroba szerzy się
głównie drogą rabunków. Pszczoły z silnych, zdrowych rodzin rabują w okresach bezpożytkowych zapasy miodu z rodzin słabych, w tym także rodzin osłabionych przez
chorobę. Ze zrabowanym miodem przetrwalniki Paenibacillus larvae są przenoszone
do innych rodzin, które po pewnym czasie same ulegają chorobie. Dlatego zgnilec
amerykański może pojawiać się w pasiekach dobrze utrzymanych, posiadających silne, energicznie pracujące rodziny. Nasilenie choroby w późnych miesiącach letnich
zbiega się, z występującą w tym czasie u rodzin pszczelich tendencją do rabunków.
Szczególnie niebezpieczne jest wykorzystywanie uli po rodzinach, które zginęły z powodu zgnilca amerykańskiego. Ule takie mogą być ponownie zasiedlone pszczołami
dopiero do starannym ich odkażeniu. Brak kontroli przy wędrówkach z pszczołami
na odległe pożytki także sprzyjają rozprzestrzenianiu zgnilca amerykańskiego.
W warunkach ulowych laseczka larwy jest chorobotwórcza dla larw młodych,
jedno lub dwudniowych, a larwy powyżej 53 godziny życia są na zakażenie zupełnie
oporne. Zakażone larwy pszczele do momentu zasklepienia komórki nie wykazują
żadnych objawów chorobowych. Proces chorobowy i śmierć larwy następują dopiero
po zasklepieniu komórki. Po zasklepem larwa najpierw żółknie, wiotczeje, potem zamienia się w żółtobrązową bezkształtną masę. Dopiero po okresie około 3 tygodni od
śmierci larwy pojawiają się widoczne dla pszczelarza objawy zgnilca amerykańskiego
w postaci pociemnienia i zapadania się zasklepów. Jeżeli w rodzinie znajduje się dużo
zamarłego czerwiu, to po otwarciu gniazda można łatwo wyczuć się charakterystyczny zapach, który łatwo można wyczuć również sprawdzając pojedyncze plastry wyjęte z ula. Rozkładająca się kleista masa czerwiu daje się po przekłuciu zasklepu np.
zapałką wyciągać w długie, nawet kilkucentymetrowe nici. Jeżeli proces chorobowy
trwa dłużej to zamarłe larwy wysychają całkowicie i po usunięciu przez pszczoły zasklepów w komórkach obserwujemy postać nazywana popularnie łuską. Chorująca
rodzina stopniowo słabnie i ginie.
Najlepszym momentem pozwalającym na zaobserwowanie zmian chorobowych
czerwiu jest ocena plastrów z czerwiem, który wygryzł się z komórek. Jeżeli znaczna część komórek pozostała niewygryziona, sprawdzamy wygląd tych zasklepów
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i możemy wykonać próbę z zapałką, na ciągliwość larw. Jeżeli próba ta wyjdzie pozytywnie, to możemy podejrzewać wystąpienie zgnilca amerykańskiego. Wnikliwi
pszczelarze mogą posłużyć się komercyjnymi testami potwierdzającymi zgnilce
(amerykański lub europejski). Hurtownie pszczelarskie rozpoczęły już dystrybucje
takich testów.
Ponieważ zgnilec amerykański na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” należy do chorób zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. (Dz. U. z 2004, nr 69, poz.625,
z późn. zm. zał. 2 poz. 22) wystąpienie podejrzenia tej choroby należy zgłosić jak
najszybciej do stosownych służb weterynaryjnych. Zwyczajowo odbywa się to przez
pobranie wycinków plastra o wymiarach około 10 x 10 cm zawierających chorobowo
zmieniony czerw. Wycinki plastrów powinny być pobrane, a następnie przesłane do
badań laboratoryjnych w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się choroby.
Badanie laboratoryjne wykonują Pracownie Chorób Pszczół przy Zakładach Higieny
Weterynaryjnej.
W momencie, kiedy choroba wystąpi w pasiece, pszczelarz ma dwie możliwości: podjęcie leczenia lub decyzja o likwidacji słabej i chorej rodziny. W przypadku
chorób, które podlegają obowiązkowi zwalczania wybór metody leczenia nie należy
jednak do właściciela pasieki. Do obowiązków ustawowych pszczelarza należy w tym
wypadku powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii lub innej kompetentnej
osoby (np. najbliższego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza) o podejrzeniu wystąpienia choroby we własnej pasiece. Od tego momentu właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii wykonuje czynności mające na celu potwierdzenie bądź
wykluczenie wystąpienia choroby.
Przypominam, że w Polsce jedyną chorobą pszczół zwalczaną z mocy ustawy jest
zgnilec amerykański. W przypadku potwierdzenia wystąpienia zgnilca amerykańskiego powiatowy lekarz weterynarii podejmuje decyzję: o konieczności likwidacji
chorej rodziny lub zastosowaniu zabiegu podwójnego przesiedlenia. Przepisy prawne
obowiązujące urzędowego lekarza weterynarii są zwarte w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi dnia 11 lipca 2016 „w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół”.
W swoim postępowaniu urzędowy lekarz kieruje się ilością chorych rodzin, ich
stanem, wielkością całej pasieki oraz liczbą okolicznych pasiek i ich usytuowaniem.
Na końcu zaleca i kontroluje przeprowadzenie koniecznych zabiegów oczyszczania
i odkażania w pasiece zapowietrzonej.
Pierwszą metodą zwalczania zgnilca amerykańskiego jest fizyczna likwidacja rodziny pszczelej. Powoduje to wprawdzie wymierną i bezpośrednią stratę finansową,
ale w dłuższej perspektywie czasu koszt ten się zwraca. Podczas likwidacji rodziny
pszczelej nie ma zagrożenia przeniesienia choroby na inne rodziny, można szybko
i skutecznie przeprowadzić skuteczne zabiegi oczyszczania i odkażania, dzięki czemu
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powiatowy lekarz weterynarii może w krótkim czasie podjąć decyzję o wygaszeniu
ogniska choroby i zniesieniu wszystkich zakazów i nakazów. W przypadku likwidacji
chorych rodzin, z polecenia służb weterynaryjnych, pszczelarz ma możliwość uzyskania rekompensaty finansowej za utracone rodziny. Szacowania wartości rodzin
dokonuje się komisyjnie. Również zgodnie z zaleceniami urzędowego lekarza prowadzi się zabiegi odkażania i oczyszczania w pasiece, środkami przez niego wskazanymi. Także oraz obszar w granicach lotów pszczół (ok. 6 km) zostaje objęty wnikliwym
nadzorem służb weterynaryjnych oraz stosownym postępowaniem lekarsko-weterynaryjnym.
Warto nadmienić, że likwidacja (eradykacja) chorych zwierząt jest standardowym
zabiegiem wykorzystywanym przez służby weterynaryjne przy urzędowym zwalczaniu groźnych chorób zakaźnych zwierząt. Czasami temu zabiegowi poddaje się całe
obsady zwierząt dużych obiektów fermowych, kurników, chlewni lub obór.
Drugą metodą jest wykonanie zabiegu podwójnego przesiedlenia pszczół. Niewątpliwą zaletą tego zabiegu jest możliwość uratowania rodziny pszczelej. Niestety,
wiąże się to z dużą pracochłonnością i czasochłonnością, nie zawsze przynosząc wymierne korzyści. Metoda ta stwarza wiele zagrożeń – ratowana rodzina może stanowić źródło infekcji dla innych pszczół, może zostać wyrabowana, może też nie
przetrwać zimy, jeśli zabieg został przeprowadzony za późno i pszczoły nie zdążyły
odbudować plastrów. Z punktu ekonomicznego metoda ta też ma kilka minusów.
Próby ratowania rodzin wiążą się z opóźnieniem uwalniania pasieki od choroby,
a co za tym idzie – zakazy i nakazy, które obowiązują w ognisku choroby będą dłużej
uniemożliwiać m.in. wyjazdy na wędrówki czy organizowanie targów pszczelarskich.
Ponadto uratowana rodzina pszczela może nie wrócić do siły i nie być tak samo produktywna jak wcześniej. Dlatego zabiegi ratujące rodzinę przeprowadza się głównie w małych, stacjonarnych pasiekach, szczególnie oddalonych od innych pasiek,
w których zlikwidowanie nawet jednej rodziny jest dla właściciela dużym ubytkiem
stanu rodzin, a także jest z nimi związany emocjonalnie i może pozwolić sobie na
czasochłonne zabiegi.
Ponieważ wielu pszczelarzy podejmuje próby ratowania rodzin różnymi sposobami przypominam, że na terenie Unii Europejskiej nie praktykuje się terapii farmakologicznej zgnilca amerykańskiego, ponieważ w świetle obecnie obowiązujących
przepisów, miód zaliczany jest do środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia
i z tego powodu objęty jest kontrolą pod względem występowania substancji niedozwolonych lub przekraczania w nim dopuszczalnych stężeń substancji, które mogą
być stosowane u zwierząt i ewentualnie mogą być obecne w ściśle określonych ilościach. Na podstawie dyrektywy Rady Europy EEC 2377/90 wszystkie preparaty
weterynaryjne, w tym też te, stosowane w pszczelarstwie, zostały zakwalifikowane
do odpowiednich grup (załączników), w których określono wymagania dotyczące
limitów pozostałości tych środków, (lub ich substancji czynnych) w produktach spo-
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żywczych a więc i w miodzie. Skutkiem prawnym tej dyrektywy jest absolutny brak
pozostałości w miodzie substancji typu antybiotyki, sulfonamidy czy nitrofurany
i innych niedozwolonych substancji.
Podejmowane przez pszczelarzy próby chemicznego leczenia zgnilca amerykańskiego mogą dać w wielu przypadkach znaczącą poprawę stanu chorych rodzin. Problemem jest utrwalanie się obecności spor Paenibacillus larvae w takich rodzinach
i całych pasiekach stanowiąc źródło przyszłych przypadków na tym terenie. Stosowanie chemikaliów w rodzinach pszczelich powoduje przenikanie tych związków
do produktów pszczelich i skażanie środowiska ulowego od 1 roku nawet do 3 lat.
Przecież miód jest traktowany przez konsumentów nawet jako lekarstwo. Jeżeli „zepsujemy” takim postępowaniem markę naszego miodu jako cennego produktu, to
konsumenci stracą do niego zaufanie, a do pszczelarza.

Zgnilec europejski
(Putrificatio polibacterica larvae)
Jest to choroba zaraźliwa czerwiu równie często występująca jak zgnilec złośliwy.
Występowanie zgnilca europejskiego jest jednak w dużym stopniu uzależnione od
czynników klimatycznych i warunków utrzymania rodzin pszczelich; wiąże się zazwyczaj z okresowym występowaniem chłodów i przerwami w pożytku.
Przebieg zgnilca europejskiego rozpoczyna namnożenie się w jelitach larw zarazka – Melissococcus plutonius później dołącza się szereg innych drobnoustrojów, ale
najczęściej w zamarłych larwach spotyka się: Paenibacillus alvei, Brevibacillus laterosporus, Enterococcus faecalis.
Zgnilec europejski należy do chorób zaraźliwych, mimo, że jej występowanie bardzo jest uzależnione od czynników środowiskowych, a drobnoustroje izolowane od
chorujących i zamarłych larw są szeroko rozpowszechnione w środowisku ulowym,
znajdują się nawet w przewodach pokarmowych pszczół. Wiele z drobnoustrojów
występujących przy zgnilcu europejskim wytwarza przetrwalniki o wytrzymałości
podobnej do zgnilca amerykańskiego.
Drogi szerzenia i rozprzestrzeniania są podobne do tych występujących przy
zgnilcu amerykańskim.
Larwy zaczynają chorować zazwyczaj w 4-5 dniu życia, a więc po zmianie pokarmu (od trzeciego dnia życia larwy zamiast mleczkiem są karmione papką miodowo-pyłkową). Część chorujących larw przeżywa, ale wraz z kałem wydalają one ogromne ilości zarazków pozostających na ścianach komórki i wieczku zasklepu. W trakcie
czyszczenia komórek po wygryzionych pszczołach – pszczoły czyścicielki roznoszą
zarazki po plastrach i przekazują je potem karmionemu przez siebie czerwiowi.
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Do wystąpienia zgnilca europejskiego wydatnie przyczyniają się gwałtowne spadki temperatury przy równoczesnym braku pokarmu, mała siła rodzin lub zbyt obszerne gniazdo, za częste przeprowadzane przeglądy, zwłaszcza w chłodniejsze dni
oraz nieostrożne poszerzanie gniazd na wiosnę.
Przebieg zgnilca europejskiego bywa bardzo różny. W pierwszym jej stadium, kiedy zakażeniu ulegają przede wszystkim larwy młodsze, przed zasklepieniem komórki, pszczoły mają możność szybkiego usuwania takiego czerwiu. Chorująca larwa
zamiera. Ciało jej zaczyna żółknąć, następnie zmienia barwę na szarożółtą. Obumarła larwa nie przylega ściśle do ściany komórki i łatwo można ją usunąć, nawet w stadium wyschnięcia. Objawom tym, niekiedy towarzyszy woń przypominająca zapach
sfermentowanych owoców lub słabego roztworu octu, dlatego takie stadium choroby
nazywa się kwaśną postacią zgnilca europejskiego.
Druga postać zgnilca europejskiego dotyczy czerwiu zasklepionego. Czerw zamierający pod zasklepem zmienia się w bezkształtną masę koloru brudnożółtego,
ciemniejącą w miarę postępowania rozkładu. Masa ta ma konsystencję śluzowatą, nie
daje się jednak wyciągać w długie nici, jak to ma miejsce przy zgnilcu amerykańskim.
Woń zamarłego czerwiu jest przykra, przypomina odór padliny wyczuwalny nawet
przez wylotek, bez otwierania ula. Wieczka zasklepów na zamarłym czerwiu zapadają
się, ciemnieją, często są dziurawione przez pszczoły. To stadium choroby nosi nazwę
cuchnącej postaci zgnilca europejskiego i charakteryzuje się ciężkim przebiegiem
prowadzącym do zagłady rodziny. Wcześniej jednak chora rodzina ulega rabunkom,
co z kolei przyczynia się do rozprzestrzeniania schorzenia. Do rozprzestrzeniania
choroby przyczynia się także brak higieny w pasiece, a także niekontrolowane wędrówki na pożytki.
Rozpoznanie i zwalczanie zgnilca europejskiego jest identyczne jak zgnilca amerykańskiego.
Zgnilec europejski jest chorobą ściśle uzależnioną od warunków bytowania
pszczół, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie tej chorobie, które opiera się na następujących założeniach:
▶▶ utrzymywanie w pasiece tylko silnych rodzin;
▶▶ dostosowanie wielkości gniazda do siły rodzin, szczególnie w okresie wiosny;
▶▶ ostrożne stosowanie wiosennego podkarmiania „na siłę” (jeżeli jest to naprawdę
konieczne), aby nie dopuścić do powstania dysproporcji między ilością czerwiu a
ilością pszczół dorosłych;
▶▶ wiosną nie przeprowadzać zbyt częstych przeglądów, które ochładzają gniazdo;
▶▶ w okresach przerw w pożytku stosować podkarmianie uzupełniające wszystkich
rodzin w pasiece;
▶▶ eliminować z hodowli matki pszczele pochodzące z rodzin chorych lub takich,
które przeszły zgnilec europejski;
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▶▶ przestrzegać zasad higieny w pasiece, zwłaszcza dbać o systematyczną wymianę
starych, ciemnych plastrów.
Zgnilec europejski podlega obowiązkowi rejestracji. Nie prowadzi się chemicznej
walki z tą chorobą.
W przypadku bardzo ciężkiego przebiegu czasami wykonuje się zabieg podwójnego przesiedlenia rodzin.
Przesiedlenie pszczół ma na celu oddzielenie dorosłych osobników od plastrów
z chorującym i zamarłym czerwiem i od całego środowiska ulowego, w którym znajdują się ogromne ilości przetrwalnikowych form zarazka. Przesiedlenie zaleca się
wykonać w godzinach wieczornych. Przed przystąpieniem do przesiedlania należy
przygotować oprócz rojnic lub pustych, odkażonych uli następujący sprzęt, narzędzia
i środki odkażające:
▶▶ szczelną skrzynkę lub worek papierowy do składania plastrów wyjmowanych
z przesiedlanych rodzin;
▶▶ środek biobójczy w ilości około 3 l na każdą przesiedlaną rodzinę;
▶▶ roztwór karbolu w ilości około 1 litra;
▶▶ lampę lutowniczą z zapasem benzyny lub butlę gazową wyposażoną w odpowiednie końcówki;
▶▶ środek do odkażania rąk np. spirytus denaturowany;
▶▶ arkusze papieru lub gazety;
▶▶ łopata, płaszcz ochronny, buty i rękawice gumowe, kapelusz pszczelarski z siatką
ochronną na twarz.
Należy również przygotować dół o głębokości około 60 cm na zakopywanie odpadków i mycie rąk po dokonaniu każdego przeglądu czy przesiedlenia.
Zabieg przesiedlenia. Przesiedlaną rodzinę odstawia się wraz z ulem na bok lub
do tyłu. W miejscu ula na rozłożonych gazetach lub arkuszach papieru stawia się
rojnicę. Po otwarciu ula wskazane jest odszukanie matki i umieszczenie jej w klateczce we wnętrzu rojnicy. Zapobiega to zgnieceniu lub uszkodzeniu matki w czasie
przesiedlania. Następnie każdy plaster otrząsa się lub omiata z pszczół nad rojnicą
i składa do przygotowanej skrzynki lub worka skropionych uprzednio 1% roztworem
karbolu (karbol działa odstraszająco na pszczoły). Pozostałe jeszcze w ulu pszczoły
zmusza się do jego opuszczenia przez podkurzenie i delikatne wygarnięcie miotełką.
Papiery i wszelkie odpadki starannie się zbiera i pali w uprzednio przygotowanym
dole. Usunięte z przesiedlanej rodziny plastry usuwa się jak najszybciej z pasieczyska,
podobnie jak ul. Rojnicę pozostawia się na pasieczysku do wieczora, a wieczorem
przenosi do chłodnego, ciemnego pomieszczenia. Następnego dnia można przystąpić do przesiedlania pszczół z rojnicy do odkażonego ula na ramki z węzą. Następnie
przesiedloną rodzinę należy podkarmiać pokarmem cukrowym, aby odbudowała
gniazdo.
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Postępowanie w pasiece opanowanej przez zgnilec europejski uzależnia się od
pory roku. Przesiedlanie rodzin pszczelich na ramki z węzą i podkarmianie pokarmem cukrowym stosuje się w takiej porze roku, kiedy pszczoły mogą odbudować
gniazdo, wychować nowe generacje pszczół i zgromadzić zapasy zimowe.
Zabieg przesiedlania wykonuje się na rodzinach stosunkowo jeszcze silnych. Jeżeli chore rodziny są słabe (masa pszczół jest mniejsza niż 1 kg), można takie rodziny
łączyć po dwie, trzy usuwając wcześniej zbędne matki, albo zlikwidować.

Nosemoza pszczół (Nosemosis apium)
Nosemoza to potoczna nazwa choroby sporowcowej. Jest ona pasożytniczą chorobą pszczół dorosłych często notowaną w pasiekach na terenie całego kraju. Powoduje znaczne straty ekonomiczne, które wyrażają się nie tylko liczbą ginących rodzin
pszczelich, ale przede wszystkim obniżeniem ich produkcyjności. Nosemoza uniemożliwia pszczołom wykorzystywanie wczesnych wiosennych pożytków, ponieważ
wydajność produkcyjna chorej rodziny pszczelej zostaje obniżona o 25-30%.
Sprawca choroby sporowiec pszczeli (Nosema apis Zander) należy do grzybów.
W pasiekach europejskich, w ostatnich latach, pojawił się drugi gatunek sporowca –
Nosema ceranae, który wykazuje się odmiennym przebiegiem choroby w rodzinach
pszczelich. Cały cykl rozwojowy pasożyta odbywa się w komórkach nabłonkowych
jelita środkowego pszczoły. Poza organizmem żywiciela pierwotniak ten występuje
tylko w postaci spor. Spory mają kształt owalny, długość ich wynosi 4,5-7,5 µm, posiadają bardzo silną otoczkę chitynową. Wnętrze spory, poza biegunowo ułożonymi
wodniczkami wypełnia sporoplazma, w której znajduje się 5 jąder oraz spiralnie zwinięta nić biegunowa. Na jednym biegunie spory znajduje się wieczko – mikropyle,
przez które zawartość spory wydostaje się z otoczki chitynowej. Z chwilą, kiedy spora
pasożyta dostaje się wraz z pokarmem do jelita trawiennego pszczoły, rozpoczyna
się jego cykl rozwojowy. Po wyrzuceniu nici biegunowej otoczkę spory, jej kanalikiem, opuszcza ruchliwa postać pasożyta, która wnika do wnętrz komórki nabłonka
jelitowego, odżywia się kosztem tej komórki, rośnie, następnie się dzieli. Komórki
pasożyta powstałe w wyniku podziału noszą nazwę merontów, które następnie przekształcają się w sporonty, sporoblasty i spory. Tworzące się spory wypełniają komórkę powodując jej zniszczenie i rozpad, i w ten sposób dostają się do treści przewodu
pokarmowego, a wraz z kałem na zewnątrz ciała. Cykl rozwojowy pasożyta zamyka
się w granicach 5-7 dni. Nosema apis do swojego rozwoju potrzebuje określonej temperatury, optimum to waha się w granicach 30-31oC. W temperaturze poniżej 10oC
i powyżej 36oC jego rozwój ustaje. Cykl rozwojowy dla Nosema ceranae wynosi tylko
trzy dni bez względu na temperaturę w gnieździe.
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Spory wykazują dużą wytrzymałość na warunki środowiska zewnętrznego. Przechowywane w wodzie razem z treścią jelita zachowują żywotność przez 3 miesiące, w miodzie przechowywanym w temperaturze pokojowej – od 120 do 250 dni.
W plastrach zanieczyszczonych odchodami chorych pszczół mogą zachować żywotność do 90 dni (niektórzy autorzy podają, że nawet do dwóch lat). Działanie temperatury -20oC spory wytrzymują przez 24 dni, a temperaturę -4oC w wilgotnym środowisku do 80 dni
Pasożyt namnażając się w komórkach jelita środkowego powoduje upośledzenie
procesów trawienia i wchłaniania. U chorych pszczół, zwłaszcza w okresie przedwiośnia, dochodzi do przedwczesnego przepełnienia jelita prostego niestrawionymi
resztkami pokarmowymi w wyniku, czego pojawia się biegunka. Kał chorych pszczół
zawiera oprócz spor pasożyta także dużo niestrawionych cukrów i z tego powodu jest
chętnie zjadany przez inne pszczoły, które w ten sposób ulegają kolejnemu zarażeniu.
W infekcji Nosema ceranae nie obserwuje się praktycznie objawów biegunki.
Na przebieg choroby mają wpływ takie czynniki, jak wiek pszczół i ich kondycja.
W warunkach naturalnych najbardziej podatne na inwazję są pszczoły stare. Tym też
między innymi tłumaczy się gwałtowny rozwój nosemozy na przedwiośniu i wczesną wiosną, kiedy w rodzinie pszczelej przeważają osobniki stare. Wiosenne chłody
opóźniające rozpoczęcie lotnej działalności pszczół przyczyniają się także do szerzenia choroby w obrębie rodziny pszczelej.
Z rodziny do rodziny choroba szerzy się rozmaitymi drogami, głównie jednak
przez błądzenie i zalatywanie chorych pszczół, oraz przez rabunki, kiedy rodziny
osłabione procesem chorobowym łatwo ulegają napaści ze strony rodzin silniejszych.
Nosemoza rozprzestrzenia się również przy okazji zwykłych zabiegów hodowlanych,
zwłaszcza przy wymianie i uzupełnianiu plastrów, na których mogą się znajdować
spory pasożyta. Wtórnym źródłem zarażenia mogą być także poidła zanieczyszczone
kałem chorych pszczół. Źródłem zarażenia bywa także matka, zwłaszcza, jeżeli pochodzi z hodowli dotkniętej nosemozą.
Przebieg choroby
Nosema apis – może być różny, zależnie od stopnia inwazji i pory roku. Choroba
narasta w rodzinie pszczelej na przedwiośniu, a jej największe nasilenie przypada na
miesiące wiosenne – kwiecień i maj. Najczęściej ma przebieg utajony. Chore rodziny
wykazują znaczny ubytek pszczół po zimowli, ich dalszy rozwój jest powolny, przyrosty czerwiu i nowych generacji pszczół znacznie się opóźniają. Chore rodziny do
siły dochodzą późno i nie są w stanie wykorzystać wczesnych wiosennych pożytków,
głównie z rzepaku ozimego.
Postać jawna choroby – jeżeli nie doszło do osypania się pszczół jeszcze przed
pierwszym oblotem, pojawia się biegunka. Przed wylotkiem obserwuje się pełzające
pszczoły z rozdętymi odwłokami. Po naciśnięciu odwłoka takiej pszczoły wytryskuje
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kropla cuchnącego kału. Plamy kału są widoczne na przedniej ścianie ula, na deseczce wylotkowej. Po otwarciu ula wyczuwa się ostry, nieprzyjemny zapach. Plastry,
beleczki ramek, zatwory, czasem maty ocieplające, ściany wewnętrzne ula są powalane rzadkim, cuchnącym kałem. Na dnie ula widoczny jest znaczny osyp pszczół,
a martwe osobniki są pozlepiane masami kałowymi.
Postać utajona – po optymalnym przezimowaniu rodziny dochodzi do jej gwałtownego zesłabniecie po około 1-3 tygodniach od pierwszego oblotu.
W ostatnim czasie spotykamy dwa gatunki sporowców: Nosema apis i Nosema
ceranae. Inwazja spowodowana przez N. apis powoduje skracanie czasu życia pszczół
o połowę oraz w rodzinie przebiega bardzo często w postaci jawnej z charakterystycznymi objawami biegunki. Pozwala to na łatwe jej rozpoznanie, nawet bez wykonania
specjalistycznych badań. Jednak w przypadku N. ceranae nie obserwuje się żadnych
objawów biegunki (nazywana jest często nosemozą „suchą”), ale jest ona dla pszczół
dużo bardziej niebezpieczna, ponieważ zarażone pszczoły giną zwykle już od ósmego
dnia życia. Śmierć chorych pszczół jest zwykle efektem silnego głodu wynikającego
z dysfunkcji uszkodzonego jelita. Zarażonym pszczołom zbieraczkom wylatującym
z ula często nie starcza pokarmu na lot na pożytek i giną po „drodze”. U chorujących
pszczół ulega także aktywacji układ zaburzający orientację w terenie i dlatego nie
potrafią one wrócić do swojego ula.
W przebiegu nosemozy obserwuje się dwa terminy ginięcia pszczół: jeden
w okresie wiosny i spowodowany jest wystąpieniem inwazji N. apis lub N. ceranae
albo mieszanej inwazji obu tych gatunków, drugi – w okresie jesieni i powodowany
jest wyłącznie przez N. ceranae. Termin jesiennego ginięcia (depopulacji rodziny) nie
jest jednak poprzedzany, żadnymi objawami zwiastunowymi, ponieważ matka przez
intensywne czerwienie kompensuje ubytek pszczół w okresie lata i rodziny wyglądają
na normalne, a zwiększona ilość czerwiu, w takich rodzinach, raczej ucieszy pszczelarza niż go zmartwi. Dopiero jesienne ograniczenie czerwienia powoduje załamanie
się rodziny, w której zostaje garstka młodych pszczół wraz matką i zapasami pokarmu. Jeżeli rodzina była dostatecznie silna to zginie dopiero wiosną następnego roku.
Rozpoznanie nosemozy musi się opierać na wynikach badań laboratoryjnych. Do
badań tych pobiera się pszczoły pochodzące z osypu zimowego, ewentualnie pszczoły z ziemi pod ulem lub najlepiej z wylotka. Pszczoły umieszcza się w pudełku od zapałek oznaczonym numerem ula, z którego próba pochodzi. Próbę trzeba też zaopatrzyć w nazwisko i adres właściciela pasieki. W próbie powinno się znajdować około
50 sztuk pszczół. Badanie w kierunku nosemozy, jak również w kierunku wszystkich
innych chorób pszczół, wykonują Pracownie Chorób Pszczół znajdujące się przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej.
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Pora roku/faza
choroby

Wiosna –
wczesna jesień
faza
bezobjawowa

Zmiany
ilości czerwiu

pszczoły
w normalnej
ilości

Zmiany w ilości
pszczół

czerw
w normalnej
ilości

Inne objawy

brak objawów
choroby

Ilość zarażonych
pszczół
w rodzinie

<40%

Późna jesień –
zima
faza
wyrównywania
siły
pszczoły
w normalnej
ilości
zwiększona ilość
czerwiu
w stosunku
do pory roku

Kolejna wiosna
– lato
fałszywe
ozdrowienie

Jesień – wiosna
depopulacja

bardzo dużo
pszczół

garstka pszczół
z matką

Prawie każda
ramka z
czerwiem

nieduża ilość
czerwiu

matka czerwi
w zimie

pszczoły się
nie roją mimo
znacznej siły

obecne zapasy
pokarmu

<40%

<40%

>40%

Według Gajdy 2010

Aby pomóc chorującym rodzinom, a także w celach profilaktycznych przy nosemozie konieczne jest jednak stosowanie szeregu zabiegów mających na celu dewastację spor pasożyta w środowisku ulowym. Osłabione przez N. ceranae rodziny należy
jesienią połączyć po 2, 3 lub nawe4 razem zostawiając najmłodszą matkę. Plastry po
wypszczelonych rodzinach trzeba bezwzględnie przeznaczyć do przetopienia, same
ramki albo spalić, albo po dokładnym mechanicznym oczyszczeniu poddać dezynfekcji przez opalenie. Należy także starannie zbierać i palić martwe pszczoły sprzed
wylotków. Przy podkarmianiu syropem należy zwęzić wylotki, aby uniknąć rabunków, a pszczoły podkarmiać dopiero wieczorem lub używać paszy . Do poszerzania
gniazd można używać tylko plastrów poddanych uprzednio odkażaniu. W miarę
rozwoju rodziny wycofuje się plastry, które zmuszeni byliśmy pozostawić pszczołom
i plastry te zastępuje się ramkami z węzą. Wskazana jest też wymiana matki na egzemplarz pochodzący z hodowli wolnej od nosemozy.
Uzupełniająco można stosować preparaty probiotyczne:
▶▶ Nozevit (Apivito): 1 ml dodajemy do 1/3 l syropu; syrop podajemy w podkarmiaczkach 2 x co 10 dni wiosną i jesienią, przy uporczywych problemach dawkę
się podwaja (2 ml na 1/3 l syropu) i stosuje jeszcze raz.
▶▶ Api Herb (Biofaktor). 1 saszetka 40 g na 500 ml syropu (dawka na 10 rodzin),
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na rodzinę (ul 10 ramkowy) stosujemy 50 ml 3 x co 7 dni, polewając pszczoły
w uliczkach międzyramkowych, wiosną lub późnym latem (min. temp. 10oC).
Roztworu nie przechowywać, zużywać na bieżąco.
▶▶ Vita Feed Gold (wyciąg z buraka cukrowego + kwas salicylowy) 10 g/100 ml syropu, 10 ml na rodzinę na 1 ramkę 5 x co 2 dni
▶▶ Czosnek – 5 g sproszkowanego czosnku na 1kg ciasta cukrowego
Do zimowania przeznaczyć trzeba silne rodziny. Podkarmianie zimowe pszczół
powinno się zakończyć do 15 września dbając, aby w zapasach zimujących rodzin
nie było miodu spadziowego. W okresie zimowli rodziny muszą mieć zapewniony
spokój.
Odkażanie: Ul pobrudzony kałem należy po mechanicznym oczyszczeniu lekko
opalić zewnątrz i wewnątrz, albo odkazić przez przetarcie kwasem octowym lodowatym. W odkażaniu plastrów posługujemy się parami kwasu octowego lodowatego.
Plastry (bez miodu i pyłku) umieszcza się w szczelnej szafie, skrzyni lub w szczelnie
zestawionych kondygnacjach ulowych. Całe korpusy z plastrami można umieszczać
piętrowo w dużych foliowych workach. Nad plastrami umieszcza się naczynie z parującym kwasem, przeznaczając na każdych 10 plastrów 150-200 ml kwasu, w zależności od wielkości ramek. Plastry pozostają w atmosferze par kwasu octowego przez
okres 7 dni. Temperatura pomieszczenia, w którym prowadzona jest dezynfekcja,
powinna wynosić nie mniej niż 17oC. Po przeprowadzonym odkażaniu plastry się
wietrzy, aby ulotniła się przenikliwa woń octu i dopiero wtedy mogą być ponownie
użyte w ulach. W razie trudności można użyć 80% kwasu octowego technicznego.
Należy jednak zwiększyć ilość użytego kwasu.
Przedmioty metalowe (np. dłuto pasieczne, skrobaczka, nóż) odkaża się po ich
mechanicznym oczyszczeniu przez opalenie lub przetarcie kwasem octowym lodowatym. Przy stosowaniu kwasu octowego lodowatego należy zachować dużą ostrożność, zwłaszcza chronić twarz i ręce, unikać także wdychania par kwasu.
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CAŁOROCZNA GOSPODARKA PASIECZNA
Jarosław Cichocki

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
tel. 797 010 602, j.cichocki@podr.pl

Im dłużej pracuję przy pszczołach tym mniej o nich wiem

Określenie „gospodarka pasieczna” jest pojęciem bardzo szerokim. Najczęściej,
jest rozumiana jako kompleks prac i zabiegów, jakie prowadzi pszczelarz w swojej
pasiece w ciągu roku.
W dużej mierze zależy od wielkości pasieki, miejsca jej lokalizacji, występujących
pożytków, rodzaju ula, rasy pszczół, warunków atmosferycznych czy przyzwyczajeń
pszczelarza. Z tych też powodów gospodarka pasieczna jest tak różna, jak różne być
mogą pasieki poszczególnych pszczelarzy. Stąd biorą się rozbieżne opinie pszczelarzy
do działań, które powinny być wykonywanie w pasiece. Spisane tu doświadczenia
opieram na pracy w pasiece zlokalizowanej w pow. kościerskim, woj. pomorskim.
Sezon pszczelarski a z nim pierwsze prace pasieczne, rozpoczyna się pierwszym
oblotem pszczół. Z powodu zmieniającego się klimatu występuje on znacznie wcześniej, niż kiedyś. Najczęściej, pojawia się w drugiej połowie lutego, choć zdarzają się
obloty występujące już w styczniu. Literatura pszczelarska podaje, iż przebiega gdy
temperatura w cieniu osiągnie 10-12oC. Praktyka pokazuje jednak, iż przy silnej operacji słonecznej może wystąpić i w niższych temperaturach. Również jego intensywność może być różna i nie zawsze zgodna z opisywaną w literaturze. Tak więc po samym jego nasileniu, nie zawsze możemy wnioskować o kondycji rodzin po zimowli.
Dlatego, o ile warunki termiczne na to pozwolą, warto przy okazji obserwacji oblotu,
skontrolować stan przezimowanych rodzin. Pierwszy przegląd może być pobieżny,
gdyż powinien być szybki. Przede wszystkim sprawdzamy czy żyją rodziny. Jeżeli posiadamy odejmowane dennice w ulach, to można je w szybki sposób oczyścić
z osypu, oszczędzając pracy pszczołom. Spadłe rodziny należy jak najszybciej sprzątnąć a przynajmniej zamknąć wyloty ich uli, zabezpieczając przed dostępem innych
pszczół. Plastry po spadłych pszczołach powinniśmy przetopić, aby zabezpieczyć
się przed rozszerzaniem chorób. Zwężamy również wyloty. Zapobiega to rabunkowi
słabszych rodzin a przede wszystkim ułatwia ogrzanie gniazda, w którym jest albo
niedługo pojawi się czerw.
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Następne przeglądy (marcowe) są już najczęściej dokładniejsze. Oceniamy ilość
pokarmu, która w tym czasie powinna wynosić minimum 5 kg. Stwarzamy również
jak najlepsze warunki termiczne do wychowu czerwiu. Wielkość gniazda dostosowujemy do aktualnej siły rodziny. Plastry na których nie ma pszczół usuwamy za
matę, gdyż będą w niedługim czasie potrzebne do poszerzania gniazd. Jeżeli jest za
dużo zapasu zimowego, co może się zdarzyć przy dzisiejszych, łagodnych zimach, by
zapewnić miejsce na czerwienie, również za matę wystawiamy, po uprzednim jego
odsklepieniu, część pokarmu. Można go także wykorzystać w okresie późniejszym
np. jako pokarm do nowotworzonych odkładów.
Słabe, bezmateczne rodziny, możemy połączyć. Należy jednak być przy tym
ostrożnym, gdyż słabość może być oznaką choroby a łączenie sprzyja ich rozprzestrzenianiu.
Wiosną pamiętajmy również, o kontroli porażenia warrozą. Często istnieje jeszcze konieczność jej leczenia. Stosując leki należy przestrzegać terminów karencji, co
może być trudne przy coraz wcześniej zakwitających pożytkach towarowych.
W następnych tygodniach kontrolujemy rozwój rodzin i ewentualnie poszerzamy
gniazda. Jeżeli jest to możliwe, do rodzin zaglądamy raz w tygodniu, nie otwierając
całego gniazda, sprawdzając jedynie ostatnie ramki. Sygnałem do poszerzenia jest
obecność większej ilości pszczół między ostatnim plastrem a matą. Jednorazowo dostawiamy 1-2 odbudowane plastry, tak by w wypadku nawrotów zimna nie spowodować wyziębienia gniazda.
W kwietniu pojawiają się główne pożytki rozwojowe. Przeglądy rodzin powinny
być wtedy dokładniejsze. Zapewniamy matce jak najwięcej miejsca do czerwienia,
dążąc by składała ona jak najwięcej jaj. Wygryzione z nich pszczoły będą pracować na
rzepaku, więc wszelkie ograniczenia w czerwieniu spowodują mniejszą siłę rodziny,
tym samym mniejsze zbiory miodu. Często, jeszcze przed zakwitnięciem rzepaku
(na Pomorzu przełom kwietnia i maja) istnieje konieczność dostawienia do rodziny węzy. Początkowo dostawiamy pojedyncze ramki węzy obok czerwiu. Pod koniec
maja można jednorazowo dostawić ich 3-4 umieszczając je w gnieździe między ramkami z czerwiem. Przyjmuje się, że w ciągu roku rodzina może odbudować ok. 10,
a nawet więcej plastrów węzy, bez uszczerbku dla swojej siły i zbiorów miodu.
Zakładamy również nadstawki na miód towarowy. Otwieramy też szeroko wylotki aby szczególnie w upalne dni, ułatwić wentylację.
Prace wykonywane w tym okresie zależą od siły rodziny, panujących warunków
pogodowych, obfitości pożytku oraz możliwości pszczelarza, ciężko więc było by je
opisać w tej publikacji. Pamiętajmy jedynie, by w czasie intensywnego zbioru nektaru ograniczać przeglądy do absolutnego minimum, gdyż dezorganizują one bardzo
pracę robotnic. Przyjmuje się, że jeden przegląd rodziny obniża przybytek w danym
dniu aż o 1/3.
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Problemem w czasie pierwszych pożytków towarowych, może być pojawiający się
nastrój rojowy. W tym zakresie, pszczelarzy można podzielić na dwie grupy: „zwalczających” występowanie nastroju rojowego oraz „godzących” się na rójkę. Nie negując argumentów drugiej grupy, w swojej pasiece staram się ograniczyć rójkę do
absolutnego minimum, choć często wymaga to znacznych nakładów czasu.
Czynnikami sprzyjającymi występowania rójki są: zbyt duża liczba karmicielek
w stosunku do liczby larw, duża siła rodzin i ciasnota w ulu, wiek i wartość genetyczna matki, słaba wentylacja prowadząca do dużego stężenia dwutlenku węgla oraz
przerwy w występującym pożytku. Pszczoły wchodzące w nastrój rojowy ograniczają prace w polu, a rojąc się uciekają zabierając zebrany miód. Właśnie te straty są powodem by przeciwdziałać rójce. Jej zapobieganie powinno być prowadzone
kompleksowo. Począwszy od umiejętnego operowania węzą i suszem, zrywania mateczników przy okazji wykonywanych przeglądów kończąc na obniżaniu siły rodziny
poprzez wykonanie odkładów. Są one niczym innym jak rójką, tylko wykonaną na
warunkach dyktowanych przez pszczelarza a nie przez pszczoły.
Uważam również, że czas kiedy występuje nastrój rojowy jest dobrym okresem na
wymianę matek w pasiece. Młode, wyselekcjonowane pod kątem wydajności miodowej, małej rojliwości i niskiej złośliwości, oznakowane matki są jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o łatwości pracy i zadowoleniu ekonomicznym
pszczelarza.
Oczywiście do produkcyjnych rodzin lepiej jest poddawać matki unasiennione,
czerwiące. Jednak w okresie rójek, rodziny pszczele bardzo łatwo przyjmują matki
nieunasiennione, które dadzą nam dodatkowo gwarancję na brak rójki, jak również
zapewnią czasowy brak czerwiu. Okres bezczerwiowy, spowoduje pracę większej ilości robotnic poza ulem, które w innym wypadku musiały by opiekować się larwami.
Poddawanie nowej matki w pasiece to nie tylko chęć wprowadzenia matki rasowej lub konieczność wymiany matki starej. Przy przeglądzie zdarza się nam zauważyć
brak czerwiu, który przez wielu pszczelarzy kojarzony jest z brakiem królowej. Warto
w takich przypadkach, zanim poddamy nową, wstawić czerw odkryty aby jednoznacznie stwierdzić brak matki, potwierdzony obecnością mateczników. Wydaje się
to czynnością oczywistą, jednak wielu pszczelarzy o tym zapomina.
Zwieńczeniem naszej całorocznej pracy jest miodobranie. Jest ono różnie prowadzone przez pszczelarzy. Zależnie od pożytku z którego pochodzi miód, przebiegu
pogody, wielkości pasieki i innych. Niestety w ostatnich latach często nie przebiega
tak sprawnie jak wcześniej. Z ważniejszych zasad, warto przypomnieć aby miodobranie z rzepaku wykonywać jak najwcześniej, gdyż miód ten potrafi krystalizować
jeszcze w ramkach. Również tradycyjne określanie dojrzałości miodu „na oko” potrafi być mylące, stąd warto używać ogólnodostępnych w sprzedaży refraktometrów.
Wykonując miodobranie, musimy także pamiętać o występujących długich okresach
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bezpożytkowych, co szczególnie w drugiej części sezonu może prowadzić do głodu
w rodzinach oraz nasilających się rabunków rodzin słabszych.
Po ostatnim miodobraniu następują dwie najważniejsze czynności w sezonie:
leczenie na warrozę oraz karmienie na zimę. Niestety, okres ten uległ znacznemu
przyspieszeniu. Już pod koniec lipca przystępujemy do leczenia pszczół. Również
w tym okresie robimy przegląd gniazd pod kątem przygotowania rodzin do wychowu czerwiu. Usuwamy tak stare i nie nadające się do zaczerwienia plastry jak też te
najmłodsze. Zostawiamy plastry jasnobrązowe, najlepiej te z dużą ilością komórek
z pierzgą. Pamiętajmy, że o sile i jakości zimujących rodzin decyduje ilość wychowywanego w odpowiednim okresie czerwiu. Zimę przeżywa około 90% wygryzionych
na przełomie sierpnia i września pszczół i tylko 50-70% pszczół wygryzionych po
15 września. Na procent przeżywalności wpływa również praca wykonywana przy
karmieniu larw oraz przerabianiu syropu oraz to czy w okresie larwalnym pszczoła
była porażona warrozą.
Dlatego nie czekajmy z leczeniem i karmieniem, a robimy to jeszcze kiedy w ulu
jest pszczoła letnia. Literatura zaleca w tym okresie tzw. podkarmianie pobudzające.
Osobiście w pierwszej połowie sierpnia, rozpoczynam zakarmianie typowym pokarmem zimowym, który działa pobudzająco na czerwienie a jego nadwyżki są jednocześnie składane na zimę.
W końcu sierpnia układamy ostatecznie gniazda na zimę, ścieśniając je. Niektórym pszczelarzom nieco trudności sprawia dostosowanie wielkości gniazda do siły
rodziny. Pod koniec sierpnia, w ulach jest jeszcze bardzo dużo pszczoły letniej. Dopiero, gdy większość starych pszczół zginie (przełom września i października) okazuje się często, że gniazdo jest ułożone zbyt obszerne. Dlatego starajmy się je układać,
ścieśniając na wyrost i nie przejmując się wiszącymi w upalne dni brodami. Gniazdo
ograniczamy, najlepiej słomianą matą. Za matą możemy pozostawić nadwyżkę ramek, pod warunkiem, że nie ma tam pierzgi.
Po ułożeniu gniazd przystępujemy do dalszego zakarmiania, pamiętając o zmniejszeniu wylotków, co zapobiega rabunkom. Dostępność różnorodnych, gotowych pokarmów sprzyja szybkiemu zakończenia karmienia, co następuje w pierwszej połowie
września. Nie będę podawał tu norm pokarmu potrzebnego pszczołom na zimę. Te,
które są podawane w literaturze , przez ostatnie lata okazują się za duże. Wiosną zostaje w ulach sporo ramek z zapasami. Z drugiej strony mam obawę, iż w momencie
kiedy „prawdziwe” zimy przypomniałyby o naszym kraju, to mniejsze ilości pokarmu, mogą spowodować padnięcie pszczół w czasie zimowli. W naszym przypadku
uzyskane nadwyżki wykorzystujemy w czasie tworzenia odkładów do ich karmienia.
W drugiej połowie września rodziny powinny być już właściwie przygotowane
do zimy. Ostatnimi laty w październiku zdarzają się jeszcze dni ciepłe. Sprzyjają one
oblotom robotnic przed zimowlą a pszczelarzowi dają możliwość zajrzenia do rodziny i skorygowania np. wielkości gniazda do ilości obecnych pszczół. W tym czasie
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zwiększamy też wylotki, które umożliwią lepszą wentylację zimą, pamiętając jednak
o odpowiednim ich zabezpieczeniu przed gryzoniami.
Wraz z obniżanie się temperatury pszczoły zaczynają formować kłąb zimowy.
Część z nich wchodzi do pustych komórek dzięki czemu zmniejsza się objętość kłębu. Można jeszcze wtedy skorygować obecność warrozy stosując polewanie rodzin
kwasem szczawiowym.
Kiedy pojawiają się temperatury ujemne, najważniejsze staje się zapewnienie spokoju pszczołom. Bez wyraźnej potrzeby nie chodzimy po pasieczysku tym bardziej
po „skrzypiącym” śniegu. Nie zdejmujemy śniegu z wylotków, nie jest też wskazane,
polecane kiedyś, osłuchiwanie zimujących rodzin. Wszelki hałas może spowodować,
zaniepokojenie pszczół, większe spożycie pokarmu i pogarsza przebiegu zimowli.
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97

KTO MA WAGĘ TEN MA MIÓD
PSZCZOŁA ESEMESUJE DO PSZCZELARZA
Józef Jasina

Gospodarstwo Pasieczne; tel. 605630215

Jak pszczelarz pszczole – tak pszczoła pszczelarzowi. Ta zasada idealnie sprawdza
się w postępowych pasiekach wyposażonych w elektroniczne wagi, których sztuczna
inteligencja pozwala na automatyczne ważenie, pomiary założonych (zaprogramowanych) parametrów i przesyłanie informacji o masie ula i wspomnianych parametrów w postaci opisanego ciągu liczb (rekordu) w postaci wiadomości SMS’-a pod
zaprogramowane numery telefonów. Dodatkowo wiadomość może zostać, niezależnie od SMS’-a, przesłana w postaci wiadomości pocztowej: Emalia pod zaprogramowany adres. Przesyłanie ww. informacji odbywa się o ustalonej przez pszczelarza
godzinie z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej z miejsca, gdzie pasieka się
znajduje. Dzięki temu pszczelarz jest na bieżąco informowany, co dzieje się w jego
pasiece i jakie ma przybytki lub ubytki. To urządzenie jest przydatne szczególnie do
monitorowania pożytku spadziowego, którego jak wiadomo dotychczas nie można
prognozować.
Dyskusja o konstrukcji ww. wagi toczyła się kilka lat temu na forum POLANKI.
Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź jednego z uczestników, którego cytuję w oryginale:
„A jeżeli trafisz z pasieką na pożytek spadziowy gdzie średnio jest 3 kg przybytku
dziennie to co? 100 rodzin x 3 kg = 300 kg spadzi x 15 zł/kg 4500 zł jednego dnia
kolego tracisz . Przypuśćmy że spóźnisz się na ten pożytek 1 tydzień bo tak średnio ci
co nie mają info na czas się spóźniają 7 dni x 4500 zł= 31500 zł. Skąpy dwa razy traci.”
Podpisuję się pod tym spostrzeżeniem oboma rękoma, dodając jednocześnie, że
konstrukcja wagi jest nowoczesna z wykorzystaniem elementów postępu technologicznego w elektronice i informatyce a zasilanie (jednorazowe naładowanie akumulatora) wystarcza na cały sezon.
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MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW
INNOWACYJNYCH W PASIEKACH
Józef & Grzegorz Jasina
Prowadzenie gospodarstwa pasiecznego wiąże się z wykonywaniem w sezonie szeregu niezbędnych prac. Wiele jest definicji: – co to jest praca? Określa się ją na sposoby zależne od miejsca występowania tego pojęcia zjawisk i wykonywanych czynności
np. w fizyce, ekonomii. Jestem przeświadczony, że w odniesieniu do prac pasiecznych
adekwatne jest określenie, że praca to: celowe działanie człowieka (pszczelarza) skierowane na dary przyrody w celu przystosowania (wykorzystania) ich do własnych
potrzeb. Właśnie te dary przyrody (pożytki pszczele), które w naszych warunkach
klimatycznych są dostępne ca 90 dni w roku obligują nas do wykonywania prac
w sposób przemyślany i efektywny. Przyroda te dary nam udostępnia a my jako
pszczelarze, jeżeli tego wyzwania nie podejmiemy to wynik ekonomiczny może być
mizerny. Zdaję sobie sprawę, że na nasze powodzenie ma wpływ szereg innych istotnych czynników np. pogoda.
Z początkowych rozdziałów fizyki o maszynach prostych, praca (L) określana jest
wzorem:
L = F x S, gdzie F- to siła użyta do wykonania tej pracy,
a S – to droga, na której działa ta siła.
Z analizy tego wzoru wynika, że praca (L) jako constans – wielkość stała, która
musi być wykonana to iloczyn siły(F) i drogi(S). Tak, dana praca musi być wykonana
przez człowieka (pszczelarza), ale my jako istoty myślące powinniśmy starać się tak ją
organizować, aby udział naszej siły (F) minimalizować oraz wykonywać ją z zastosowaniem pozytywnym ergonomii. Dążymy ażeby coś zrobić a nie narobić się, zadaną
pracę wykonać w krótszym czasie, zadawalająco, sprawniej organizacyjnie itp. Możemy to osiągać poprzez zastosowanie w naszym gospodarstwie pasiecznym różnego
rodzaju innowacji własnej konstrukcji będącej wytworem naszej myśli twórczej lub
rozwiązań podpatrzonych, maszyn prostych, postępu technicznego i technologicznego.
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To podejście dotyczy rozwoju i organizacji w innych dziedzinach naszego społecznego rozwoju.
Produkować:
▶▶ więcej za mniej,
▶▶ coś zrobić a „nie narobić się”,
▶▶ rozszerzyć swoją produkcję, usługi i itp.
Pomijam w tych rozważaniach motyw marketingowy zdając sobie sprawę, że
w dzisiejszych czasach ważne jest poza wyprodukowaniem jakiejś „podaży” również
jej sprzedaż klientowi, choć i w tym wypadku innowacyjność (marketingowa) ma
kolosalne pole do popisu.
W zależności od wielkości naszych bezpośrednich nakładów finansowych i naszej
efektywności pracy, którą należy uprzedmiotawiać, możemy spodziewać i przekraczać efektywnie próg opłacalności produkcji pasiecznej w naszym gospodarstwie.
Pomijam zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnej gospodarki pasiecznej
zakładając jednocześnie, że dogłębna systemowa wiedza pszczelarska ciągle aktualizowana w tej dziedzinie jest niezbędna: - to jest podstawowy klucz do sukcesu.

Wózek na kole rowerowym, który można wykonać w gospodarstwie
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Urządzenie do rozlewania miodu

Również należy spojrzeć na gospodarkę pasieczną z punktu społecznego. W małych gospodarstwach pasiecznych niejednokrotnie czynnik ekonomiczny jest mniej
dostrzegany i nie ma tak istotnego znaczenia jak w pasiekach nastawionych na osiąganie ewidentnych korzyści a szczególnie w tych, które są podstawowym warsztatem
pracy. Uważam, że i w małych pasiekach innowacje proporcjonalnie do ich wielkości
i zaangażowania, pomysłowości pszczelarza są nieodzowne.
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W dalszym ciągu moich rozważań przedstawię szereg rozwiązań w naszej gospodarce pasiecznej począwszy od prostych a skończywszy na bardziej skomplikowanych: -profesjonalnych. Chcę również podkreślić, że wiele prezentowanych konstrukcji powstało w czasie bardzo ubogiej podaży sprzętu pszczelarskiego. W dzisiejszych
czasach przy diametralnie zmienionym rynku, konstruowanie niektórych urządzeń
we własnym zakresie traci sens.
Również należy spojrzeć na gospodarkę pasieczną z punktu społecznego. W małych gospodarstwach pasiecznych niejednokrotnie czynnik ekonomiczny jest mniej
dostrzegany i nie ma tak istotnego znaczenia jak w pasiekach nastawionych na osiąganie ewidentnych korzyści a szczególnie w tych, które są podstawowym warsztatem
pracy. Uważam, że i w małych pasiekach innowacje proporcjonalnie do ich wielkości
i zaangażowania, pomysłowości pszczelarza są nieodzowne.
W dalszym ciągu moich rozważań przedstawię szereg rozwiązań w naszej gospodarce pasiecznej począwszy od prostych a skończywszy na bardziej skomplikowanych: -profesjonalnych. Chcę również podkreślić, że wiele prezentowanych konstrukcji powstało w czasie bardzo ubogiej podaży sprzętu pszczelarskiego. W dzisiejszych
czasach przy diametralnie zmienionym rynku, konstruowanie niektórych urządzeń
we własnym zakresie traci sens.
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WYCHÓW MATEK PSZCZELICH
Cezary Kruk

24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 15/5
cezarykruk2@wp.pl, apis.polonia@wp.pl, Apis Polonia: www.apis-polonia.eu;
tel. 518-482-726

Ze względu na sposób w jaki zostały wychowane matki w warunkach naturalnych
możemy je podzielić na: matki z cichej wymiany, matki rojowe i matki ratunkowe.
Matki pszczele wychowane przez pszczelarza w warunkach sztucznych nazywane
były w starszej literaturze matkami hodowlanymi. Obecnie jednak w myśl ustawy
o rozrodzie zwierząt pod pojęciem „matki hodowlanej” rozumie się matki o znanym
genetycznie pochodzeniu unasienionej trutniami o znanym pochodzeniu. Istnieje
więc rozbieżność w nomenklaturze hodowlanej i nomenklaturze polskiego piśmiennictwa. W niniejszym opracowaniu będę matkami hodowlanymi nazywał matki wychowane przez pszczelarza.
Istnieje wiele metod wychowu matek. W Państwowym Technikum Pszczelarskim
w Pszczelej Woli na teoretyczne nauczenie młodych pszczelarzy wychowu matek poświęca się rok nauki. Istnieje kilkadziesiąt metod wychowu matek. W niniejszym referacie omówione zostanie jedynie kilka z nich które moim zdaniem są najprostsze.
Przedstawię również moją metodę wychowu matek.
Bez względu na to jaką metodą wychowujemy matki należy przestrzegać kilku
zasad związanych z biologią pszczół.
Pamiętamy o tym, że:
1. Rozwój matki od złożenia jaja do wygryzienia trawa 16 dni.
2. Zwykle rodzinie wychowującej poddaje larwy od świeżo wyklutych do maksymalnie 24-godzinnych. Rodzinie poddawać także można jaja 3-dniowe.
3. Przy założeniu, że poddajemy larwy 24-godzinne młode matki wyjdą z mateczników po 12 dniach. Jeżeli larwy są młodsze np. świeżo wyklute to matki pszczele
wygryzą się po 13 dniach od poddania larw hodowlanych rodzinie wychowującej.
4. Mateczniki można izolować w 2 terminach, albo tuż po zasklepieniu czyli
w 9 dniu rozwoju, albo na 2 doby przed wygryzieniem matek czyli w 14 dniu
rozwoju.
5. Szczególnej ostrożności wymagają mateczników w okresie tzn. histolizy czyli
w 11 dniu rozwoju.
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Przy organizacji wychowu matek wykorzystujemy rodziny pszczele które podzielić można na:
▶▶ Rodziny zarodowe
▶▶ Rodziny wychowujące
▶▶ Startery (przy niektórych technologiach)
▶▶ Rodziny wspomagające (przy niektórych technologiach)
Matki możemy wychowywać w komórkach naturalnych lub komórkach sztucznych czyli tzn. miseczkach matecznikowych.
Wychów w miseczkach naturalnych. Wychów w komórkach naturalnych to kilka
metod wychowu. Ogólnie można powiedzieć, że metody wychowu w komórkach naturalnych są ekstensywne i polecać je można tylko przy wychowie matek na bardzo
mało skalę. Na przykład kiedy pszczelarz chce odchować kilka do kilkudziesięciu
matek na swoje potrzeby.
Metody wychowu w komórkach naturalnych:
▶▶ Metoda Alleya
▶▶ Metoda Zandera
▶▶ Metoda Gonkiewicza
▶▶ Metoda Hopkinsa
Metoda Alleya. Metoda ta polega na poddaniu do osieroconej rodziny plastra pszczelego z młodym czerwiem z jajeczkami i młodymi larwami. Plaster należy łukowato
podciąć od dołu dając tym samym pszczołom miejsce na odciąganie mateczników.
Po 2 dobach od poddania plastra należy dokonać wybrakowania tych mateczników
które są ze sobą „sklejone”. Uprości to bardzo wycinanie z plastra mateczników na 2
doby przed wygryzaniem się matek. Mateczniki wycina się gorącym nożem i poddaje
do rodzin, odkładów lub ulików weselnych. Metoda Alleya jest metodą najprostszą.
Jednak jest to metoda ekstensywna i polecać ją można jedynie wówczas kiedy pszczelarz chce samodzielnie odchować jedynie kilka lub kilkanaście matek. Po 10 dobach,
czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub ulików weselnych. Mateczniki wycięte wraz z kawałeczkiem pszczelego plastra umieszcza się pomiędzy uliczkami lub przymocowuje np. wykałaczką do plastra w rodzinie
do którego się go poddaje.
Metoda Zandera. Metoda ta polega na tym, że rodzinie poddajemy na ramce hodowlanej pojedyncze komórki z jajami lub larwami wycięte z plastra. Komórki te
przyklejone są do koreczków Zandera. Jest to metoda ekstensywna i bardzo pracochłonna. Nie polecam tej metody. Zdecydowanie prościej jest opanować przekładanie larw do sztucznych miseczek matecznikowych. Po 10 dobach, czyli na 2 doby
przed wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub ulików weselnych.
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Metoda Gonkiewicza. Metoda ta polega na poddawaniu pojedynczych naturalnych
komórek z larwą lub jajem przyklejonych do drewnianych kliników. Kliniki wbija
się w plaster z czerwiem a uliczki międzyplastrowe rozszerza do 2 cm. Po 10 dobach,
czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub
ulików weselnych.
Metoda Hopkinsa. Jest to metoda wychowu stosowana w przeszłości w USA w ulach
wielokorpusowych. Na silną osieroconą rodziną wychowującej daje się ramę drewnianą o wysokości 3 cm i na niej umieszcza na płask plaster z 3- dniowymi jajeczkami
i klującymi się larwami. Pszczoły odciągają mateczniki. Po 10 dobach od tego zabiegu, czyli na 2 doby przed wygryzieniem matek przenosi się mateczniki do rodzin lub
ulików weselnych wycinając je wraz z kawałeczkami plastra. Rodzina wychowujaca
musi być bardzo silna i musi „kipieć” od nadmiaru pszczół w gnieździe. Z pewnością
jest to metoda bardzo prosta i mało pracochłonna. Nie spotkałem niestety nikogo kto
metodę tę stosowałby w Polsce.
Metody wychowu matek w komórkach sztucznych. Jest wiele metod wychowu matek w komórkach sztucznych. Opiszę kilka z nich. Jedyną niewielką trudnością przy
stosowaniu tych metod jest opanowanie sztuki przekładania larw. Larwy poddaje się
do miseczek matecznikowych:
▶▶ Miseczek z naturalnego wosku
▶▶ Miseczki plastikowe
Osobiście polecam wykorzystanie miseczek z naturalnego wosku. Wosk do wyrobu miseczek powinien być najwyższej jakości. Najlepiej kiedy pochodzi z wytopu z języczków w ramce pracy. Jest to wosk w 100% czysty. Użycie wosku z węzy
lub z wytopionych starych plastrów naraża lawy mateczne na to, że może być on
zanieczyszczony parafiną i stearyną. Niestety wielu nieuczciwych pszczelarzy fałszuje
wosk. Wosk wytopiony z ramki pracy powinien być dobrze sklarowany w miękkiej
wodzie np. deszczówce. Pochodzenie wosku może mieć duży wpływ na akceptację
larw matecznych i ich przeżywalność.
Jeżeli wosk pochodziłby od innych gatunków pszczół to akceptacja larw matecznych byłaby znacznie mniejsza. Zetkąłem się z tym zjawiskiem w Nepalu. W tym
wypadku gorsza efektywność wychowu matek pszczelich wynikała z użycia wosku od
pszczoły olbrzymiej i pszczoły skalistej. Najlepszy wosk do wyrobu miseczek to wosk
z własnej pasieki z dziewiczej budowy.
Miseczki matecznikowe powinny mieć średnicę identyczną jak miseczki naturalne (rojowe lub cichej wymiany). Zaleca się średnicę 8-9 mm. W przeszłości były
doświadczenia których celem było poszukiwanie optymalnej średnicy miseczek matecznikowych. Testowano miseczki 5-14 mm. Natury nie da się oszukać. Bardzo małe
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miseczki (5- 7 mm) obniżały jakość matek. A przy poddaniu larw do miseczek bardzo dużych (10- 14 mm) wraz z ich wielkością malała akceptacja larw.
Przy wyrobie miseczek najlepiej jest wosk rozgrzewać w łaźni wodnej czyli przy
użyciu 2 garnków: jeden mniejszy na wosk, drugi większy na wodę. Najpraktyczniej
jest rozgrzewać wosk na maszynce elektrycznej z regulowanym potencjometrem.
Niektórzy wykorzystywali jako maszynki dolny element grzewczy z topiarki Tomera.
Miseczki robimy albo przy pomocy zespolonych pałeczek drewnianych lub form
silikonowych. Szablon zanurzamy w ciepłym płynnym wosku 2- 4 razy. Za każdym
razem szablon zanurzamy coraz płycej. W efekcie otrzymujemy miseczki o delikatnych ściankach i grubszym dnie.
Ramka hodowlana. Ramka hodowlana to ramka gniazdowa zaopatrzona w dodatkowe ruchome beleczki. Beleczki muszą być od siebie oddalone co 4 cm. Dorodny
matecznik ma długość 2,5-3 cm. W większości pasiek zajmujących się wychowem
matek używa się ramek z beleczkami przybitymi po 1 gwoździku z każdej strony.
Dzięki temu beleczki takie można obracać. W wielkich pasiekach używa się wyjmowanych beleczek np. w Gospodarstwie Pasiecznym Sądecki Bartnik.
Kompletujemy ramkę hodowlaną. Do beleczek ramki przyklejamy koreczki Zandera i miseczki woskowe. Praktycznie najlepiej jest przyklejać koreczki i miseczki gorącym woskiem nanoszonym za pomocą pędzelka. Koreczki przymocowujemy przez
lekkie przyciśnięcie korka do beleczki i zrobienie przy tym półobrotu.
Klasyczny wychów matek z przekładanych larw. Osieracamy silną rodzinę pszczelą w stadium tak zwanej dojrzałości biologicznej. Bardzo dobrze jest do tego wykorzystać rodzinę w nastroju rojowym. Rodzinie zabieramy nadmiar plastrów i nadmiar
czerwiu otwartego. W środku gniazda zostawiamy 2 ramki z czerwiem otwartym.
Pomiędzy ramkami robimy tzn. „studzienkę”. Jest to luka pomiędzy plastrami z czerwiem otwartym o szerokości rozsuwając na około 4-5 cm. W „studzienkę” ma się
zmieścić stosowana w pasiece ramka hodowlana. Najlepiej po 5-6 godzinach rodzinie
wychowującej poddajemy ramkę hodowlaną z 30- 60 młodymi larwami. Po 2 dniach
możemy dokonać brakowania nadmiaru mateczników. Likwidujemy nadmiar mateczników usuwając te które są gorzej podlane mleczkiem pszczelim. Zostawiamy
maksymalnie 30-40 mateczników. Zwykle rodziny wychowujące wykorzystywane są
przy klasycznych metodach 1 lub 2 razy w cyklu co 12 dni. Czyli kolejną ramkę hodowlaną poddajemy po zabraniu wygryzionych matek.
Wychów matek metodą ciągłą według Cezarego Kruka. Jest to moja autorska metoda wychowu matek pszczelich. Opracowałem ją w 1988-1994 pracując w Instytucie
Pszczelnictwa w Puławach. Metodą prób i błędów, testując różne metody wychowu i
warianty dopracowałem się metody która łączy ogromną wydajność z bardzo wysoką
jakością odchowanych matek. Metodę tą opracowałem jako pierwszy w Polsce. Przez
długi czas sądziłem, że nie stosuje tej metody na świecie. W lipcu 2016 r. dowiedziałem się, że podobną metodę stosuje też Wasilij Gajdar z Mukaczewa (Ukraina).
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Metoda Cezarego Kruka i metoda Wasilija Gajdara różnią się detalami. Ale idea jest
ta sama. Od kilku lat staram się moją metodę spopularyzować w Polsce. W 2016 r.
kilku pszczelarzy w Polsce zachęconych przeze mnie zastosowało w swoich pasiekach
i metodę tą oceniają jako rewelacyjną. Przy mojej metodzie wychowu rodzina wychowująca wykorzystywana jest wielokrotnie w cyklu 3-dniowy. Rodzina wychowująca to odkład utworzony z silnej rodziny będącej w stadium tak zwanej dojrzałości
biologicznej. Odkład formujemy z 4 ramek z czerwiu i obiadujących go młodych
pszczół. Do odkładu bierzemy 2 ramki czerwiu krytego i 2 ramki czerwiu otwartego.
Czerw otwarty umieszczamy w środku. Pomiędzy tymi ramkami robimy uliczkę na
ramkę hodowlaną rozsuwając plastry i zostawiając lukę 4-5 cm. Do odkładu strząsamy dodatkowo młode pszczoły z plastrów z czerwiem z 4-6 ramek. Po 5-6 godzinach
od sformowania rodzina dostaje 1 ramkę hodowlaną z 40-60 larwami. Po 3 dobach
przestawiamy ramkę hodowlaną do sąsiedniej uliczki i w „starą” uliczkę poddajemy „nową” ramkę hodowlaną. Wychów więc kolejnej serii mateczników odbywa się
w obecności „starszych” mateczników. Czynność tą powtarzamy wielokrotnie w cyklu 3-dniowym. Do każdej rodziny wychowującej przypada 1 rodzina wspomagająca.
Z rodziny wspomagającej 1 raz w tygodniu zabieramy 2 plastry z czerwiem otwartym
(larwy w różnym wieku) i dajemy go w środek rodziny wychowującej. Ewentualne
mateczniki ratunkowe niszczymy tylko 1 raz w tygodniu. Autor tej metody formował
rodziny wychowujące na początku maja i prowadził w nich wychów do końca sierpnia. Rodziny tak prowadzone odciągały do 40 serii hodowlanych. Z 1 rodziny uzyskiwano 1000-1500 mateczników. Przez cały okres wychowu odciąganie mateczników
ratunkowych na ramkach z czerwiem otwartym było bardzo sporadyczne. Przez cały
okres wychowu rodzina nigdy nie trutowiała! Na koniec wychowu rodzina otrzymywała matkę czerwiącą. Matki kraińskie odchowywane tą metodą miały masę 260 mg,
a matki kaukaskie 255 mg. Przedział masy matek pszczelich odchowanych tą metodą
wahał się w granicach 200-300 mg. Matek o masie poniżej 200 mg było zaledwie
2%. Badania jakości matek (waga) oparte były na ogromnym materiale badawczym
liczącym około 1500 matek. W przypadku mojej metody mateczniki zabierane były
po 5 dobach od poddania. Jeżeli były niezasklepione to dodatkowo pozostawiano je
na 6-12 godzin aby dać pszczołom czas na ich zasklepienie.
Wychów matek pszczelich w Sądeckim Bartniku. Sądecki Bartnik to znana polska firma pszczelarska. Pasieka liczy 1600 rodzin i 2500 rodzinek weselnych. Pasieka
rocznie produkuje około 20.000 matek pszczelich. Wychów matek pszczelich przeprowadza się w obecności matki pszczelej. Rodziny wychowujące wykorzystuje się
wielokrotnie od początków maja do połowy sierpnia. Rodziną wychowującą jest pełnowartościowa silna rodzina pszczela obsiadająca minimum 2 lub 3 korpusy pszczół.
Na dolnej kondygnacji jest rodnia z matką oddzielona od miodni kratą odgrodową.
Z rodni przenosi się do miodni 2 plastry czerwiu (1 plaster czerwiu otwartego i 1 plaster czerwiu krytego). Między nimi pozostawia się pustą uliczkę na ramkę hodowla-
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ną. Po 24 godzinach rodzina dostaje ramkę hodowlaną i 45 larw. Po 5 dobach ramka
hodowlana zostaje zabrana. Mateczniki inkubuje się w cieplarce. Rodzina wychowująca dostaje młode larwy co 7 dni. Jedna rodzina wychowująca w ciągu 3 miesięcy
wychowuje 10-15 serii hodowlanych.
Izolacja mateczników. Mateczniki izolujemy w 2 możliwych alternatywnych terminach. Przy inkubacji mateczników w cieplarce izolujemy mateczniki w 9 dniu ich
rozwoju, czyli po 5 dobach od poddania larw w ramce hodowlanej. Jeżeli jest sporo
mateczników nie zasklepionych dajemy je jeszcze do rodziny na kilka lub kilkanaście
godzin do zasklepienia. Przy inkubacji matek w rodzinie wychowującej izolujemy
mateczniki w 14 dniu ich rozwoju przedimaginalnego, czyli po 10 dniach od poddania ramki hodowlanej.
Brakowanie matek. Brakujemy matki po wygryzieniu. Eliminujemy matki małe,
rachityczne, wadliwe, nieproporcjonalne. Polska Norma Branżowa na matki zakłada, że pełnowartościowa matka musi ważyć minimum 180 mg (kaukaska), 185 mg
(krainka) 190 mg (srodkowoeuropejska). W praktyce brakowanie matek robi się to
podczas ich znakowania.
Brakowanie mateczników. Literatura zaleca brakowanie mateczników. Autor tego
nie zaleca. Z badań Jerzego Woykego wynika, że wielkość matek jest słabo skorelowana z wielkością zewnętrzną matecznika. Z dużego matecznika może być mała matka,
a pozornie małego całkiem duża. Brakowanie więc mateczników nie ma sensu. Brakujemy tylko matki po wygryzieniu.
Wychów matek z jaj. Można wychowywać matki metodą Orosi Pala lub metodą
Jentera. Są tą metody rzadko stosowane. Przyjęcia jaj są znacznie gorsze od przyjęć larw. Przy wychowie z jaj poddajemy jaja 2,5-3 dni. Przyjęcia jaj są zwykle 2-3
razy gorsze niż przyjęcia larw. Niektórzy autorzy uważają, że matki wychowane z jaj
są dorodniejsze niż matki wychowane z larw. Autor nie zgadza się z tą powszechna
opinią. W badaniach Jerzego Woykego matki wychowane z jaj były 5-10 mg cięższe
niż wychowane z larw 1-dniowych i ważyły 207 mg. Zdaniem Karla Waissa nie ma
żadnych różnic pomiędzy jakością matek wychowanych z jaj i matek wychowanych
z młodych larw. Jednak larwy mateczne nie mogą być starsze niż larwy 24 godzinne.
W przypadku metody Orosi Pala wycinamy sztancą dna komórek wraz z leżącym na dnie jajeczkiem. Dna komórek przenosi się do miseczek matecznikowych i
umieszcza na podłożu z mleczka pszczelego. Autor nie spotkał nikogo w Polsce kto
stosowałby tą metodę.
Metoda Jentera to tzn. „bezdotykowe” przenoszenie jaj lub larw. Matkę izolujemy na tzn. ramce Jentera. W ramce tej mającej powierzchnię około 1 dcm2 część
komórek ma ruchome denka. Ruchome denka przenosimy do sztucznych miseczek
matecznikowych. Tą metodę można polecać w przypadku wychowu maksymalnie
kilkuset matek. Metodą tą można przenosić zarówno jajeczka jak i larwy. Istnieje
pewne ryzyko zamknięcia wartościowej matki na dobę na tak małej powierzchni.
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Matka rozczerwiona może przeżyć stres i może mieć zapalenie jajników.
Podwójne przekładanie larw. Metodę tą opracował Taranow. Stosując tą metodę
do ramki hodowlanej przenosimy najpierw larwy z jakiejkolwiek rodziny produkcyjnej. Po 24 godzinach usuwamy larwy i w ich miejsce na świeże mleczko poddajemy larwy z rodziny zarodowej. Metoda ta zdaniem Taranowa miała gwarantować
uzyskiwanie matek najwyższej jakości. Metoda ta została krytycznie oceniona przez
niemieckiego badacza Karla Weissa. Jego zdaniem metoda ta jest pracochłonna i nie
daje wcale rewelacyjnego efektu. Po latach Taranow sam wycofał się z propagowania
opisanej metody.
Podłoże na jakie przenosimy larwy. Zazwyczaj larwy mateczne hodowcy przekładają na tak zwane podłoże. Larwy można przekładać na:
▶▶ Rozcieńczone mleczko pszczele
▶▶ Mleczko od młodych larw
▶▶ Nakrop
▶▶ Wodę
W Instytucie Pszczelnictwa w Puławach w latach 1988-1994 testowałem różne
podłoża na jakie przekładałem larwy. Uważam, że podłoże ma pewne znaczenie
na jakie przekładamy larwy jeżeli chodzi o efektywność przyjęcia larw. Praktycznie
ma bardzo małe znaczenie jeżeli chodzi o jakość matek (waga). Zdecydowanie najgorszym podłożem jest czysta woda. Ma małą lepkość i naraża larwy na ciśnienie
osmotyczne (woda wchłaniana jest przez ciało larwy). Pszczoły bardzo szybko po
przełożeniu larwy wyjadają niewłaściwe podłoże i zastępują go świeżym mleczkiem
odpowiednim do karmienia młodych larw.
Ostatnio bardzo popularne w świecie hodowców matek jest przekładanie larw
łyżeczką chińską do suchej miseczki. W rzeczywistości przekładamy larwy z minimalną ilością mleczka z komórki pszczelej. Moim zdaniem najlepszym podłożem jest
rozcieńczone mleczko pszczele!
Nie ma też większego znaczenia czy mleczko pochodzi od larw młodych czy też
starszych. Nie stwierdziłem istotnych różnic pomiędzy mleczkiem świeżym i przechowywanym w warunkach chłodniczych (2-5oC). Testowałem w Instytucie Pszczelnictwa w Puławach różne rozcieńczenia mleczka pszczelego. Od 1:1 do 1:10. Nie
miało to większego wpływu na efektywność przyjęć. Polecam rozcieńczenie 1:1 lub
1:2. Chodzi tu wyłącznie o lepkość. Kropelka z podłoża powinna być mała. W literaturze pisze, że powinna być wielkości ziarna prosa.
Powszechnym błędem jest dawanie bardzo dużej kropli. W tym wypadku przy
nadmiernej kropli rozcieńczonego mleczka. Błędem jest dodawanie do rozcieńczonego mleczka miodu!
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Inkubacja mateczników. Mateczniki zasklepiane są po 5 dobach od poddania larw
1- dniowych. Możemy je inkubować na 2 sposoby:
1. Inkubacja w rodzinie pszczelej
2. Inkubacja w cieplarce
Inkubacja w rodzinie to metoda stosowana w pasiekach wychowujących matki
na własne potrzeby lub na małą skalę. Ma zalety i wady. Zaletą jest to, że prawdopodobnie mateczniki mają nieco większą przeżywalność. Zaletą jest też to, że pszczoły
ewentualne mateczniki zamarłe bardzo szybko ścinają. Wielką wadą tej metody jest
ryzyko, że w przypadku intensywnego pożytku pszczoły mogą obudować mateczniki
plasterkami i zalać je miodem. W tym wypadku w skrajnych wypadkach cała seria
hodowlana może być zmarnowana. Przy inkubacji w rodzinach pszczelich inkubację
można prowadzić zarówno w rodni jak i miodni. Warunkiem udanej inkubacji jest
obecność po obu stronach ramki z matecznikami 2 plastrów z czerwiem otwartym
lub krytym. Czerw ten nie może się wygryźć przed wygryzieniem się matek. Warto
w tym przypadku pamiętać, że mateczniki zasklepione muszą przebywać w temperaturze 34-35oC. W miodni w której nie ma plastrów z czerwiem temperatura jest
znacznie niższa i może wynosić 25-30oC. Przy braku czerwiu na plastrach okrywowych mateczniki mogą zamrzeć lub ich cykl rozwojowy znacznie się wydłuży. Matki
inkubowane w niższej temperaturze są cięższe, ale są upośledzone i pewna ich ilość
może trutowieć. W literaturze często można spotkać informację, że do rodziny wychowującej może zalecieć obca matka powracająca z lotu godowego i w tym wypadku
seria hodowlana może zostać zniszczona. Jest to zjawisko bardzo rzadkie. W swojej
wieloletniej 40-letniej praktyce związanej z wychowem matek (1977-2016) nigdy nie
spotkałem się z takim przypadkiem.
Inkubacja w cieplarce. Mateczniki po zasklepieniu nie wymagają obecności
pszczół. Do dobrej inkubacji potrzeba tylko optymalnej temperatury (34-35oC),
optymalnej wilgotności względnej powietrza (80%) i warunków higienicznych. Mateczniki można z powodzeniem inkubować w cieplarce. Są różne cieplarki. Bardzo
dobre są cieplarki elektryczne z płaszczem wodnym. Taka cieplarka nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej bardzo długo trzyma temperaturę.
Temeraturę regulujemy z dokładnością do 0,5oC. Temperatura optymalna to 34,5oC.
Izolacja mateczników. Na 2 doby przed wygryzieniem się matek mateczniki trzeba zaizolować. Związane jest to ze wzajemna agresją matek. Jeżeli matki inkubowane
były w cieplarce w blokach styropianowych izolację mateczników można przeprowadzić na 1 dobę przed wygryzieniem się matek. Mateczniki izolujemy do różnych
klateczek. Do niedawna najpopularniejsze były drewniane klateczki Zandera z metalową siatką. Klateczki należy zaopatrzyć w porcję pokarmu. Najlepszym pokarmem
dla młodej matki jest miód. Dajemy 2-3 krople płynnego miodu do miseczek umieszczonych w klateczce. Gorszym pokarmem jest ciasto. Młode matki wydzielają bardzo
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mało śliny. Pobranie ciasta jest dla nich utrudnione. W przypadku poddania miodu
upadki matek są minimalne (0-2%). W przypadku ciasta pada w ciągu 24 godzin
do 10% matek. A po 48 godzinach nawet do 50% matek. Najlepiej młode matki jak
najszybciej po wygryzieniu poznakować i dać je do klateczek z pszczołami i parmem.
Wygryzanie się matek. Inkubacja matek trwa 7 dni. Po 7 dniach od zasklepienia
mateczników matki się wygryzają. Matki czują obecność innych matek i nawołują się
do walki śpiewem tzn. „tiukaniem”.
Brakowanie matek. Po wygryzieniu przeprowadzamy brakowanie matek. Brakujemy matki małe, wadliwe, nie proporcjonalne, rachityczne, z uszkodzonymi skrzydłami, z uszkodzonymi odnóżami. Literatura podaje, że brakuje się do 10% matek. Przy
udanym wychowie i zapewnieniu rodzinie optymalnych warunków prawie wszystkie
matki są piękne i do dorodne. Wówczas brakuje się nieliczne matki (0-2%). Przy złym
wychowie, fatalnych warunkach, nieodpowiednich rodzinach do wychowu należałoby wybrakować bardzo dużo matek np. 50% i więcej. Obowiązkiem hodowcy jest
zadbać o wysoką jakość matek.
Znakowanie matek. Matki znakujemy 5 kolorami. Matki z poszczególnych roczników oznakowane są na: białe – 2016, żółte – 2017, czerwone – 2018, zielone – 2019,
niebieskie –- 2020. Matki znakujemy na różne sposoby. Możemy użyć farby nitro,
opalitków, flamastrów olejowych. Autor spotkał się z przypadkiem, że matki oznakowane farbą nitro ulegały paraliżowi.
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UNASIENIANIE MATEK PSZCZELICH
Cezary Kruk

24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 15/5
cezarykruk2@wp.pl, apis.polonia@wp.pl, Apis Polonia: www.apis-polonia.eu;
tel. 518-482-726
Matka pszczela to w pełni rozwinięta doskonała samica. W pełnowartościowej
rodzinie pszczelej jest tylko jedna królowa. Wyjątkiem jest stan kiedy w rodzinie trwa
tzn. „cicha wymiana” i wówczas w rodzinie może funkcjonować przez pewien okres
czasu 2 matki.
Matka pszczela w odróżnieniu od pszczół robotnic jest znacznie większa. Długości jej ciała mierzy około 25 mm. Matka w odróżnieniu od robotnic nie ma szeregu
organów i wykształconych części ciała służących do pracy takich jak np.: koszyczek
czy gruczoły woskowe. Jej żądło ma jedynie 1-3 zadziorów. Matka z kolei posiada
szereg organów jakich nie posiadają robotnice. W jajnikach dorodnej matka jest 220330 rurek jajnikowych. Posiada też w odwłoku zbiorniczek nasienny, w którym przechowuje żywe plemniki. Rozczerwiona matka może mieć ciężar 200-300 mg. Dla
porównania dorodna pszczoła robotnica waży około 100 mg.
Fizjologicznie matka przeznaczona jest do funkcji związanych z rozrodem pszczół
i funkcją integracji rodziny pszczelej. Matka pszczela w szczycie plenności składa do
2000 jajeczek na dobę. Ciężar jajeczek jaki składa matka na dobę potrafi dorównać
ciężarowi jej ciała. Matki niektórych ras jak Buckfast, złota amerykańska lub włoszka
potrafią nawet złożyć na dobę do 3000 jajeczek. Rocznie w naszych warunkach klimatycznych matka składa około 150 000 jajeczek.
Bezpośrednio po wygryzieniu matki nie są zdolne do kopulacji. Matki po wygryzieniu muszą przejść intensywny trening aby były one zdolne do lotów godowych.
Matki są zdolne do naturalnego rozrodu do wieku 4 tygodni. Najintensywniejszy
okres kiedy matki dążą do lotów godowych ma miejsce gdy matki są w wieku 7-14
dni. Okres ten należy uznać za okres optymalny do naturalnego unasieniania.
W warunkach naturalnych matki dokonują lotów godowych dopiero przy minimalnej temperaturze zewnętrznej min. 20oC. Nieliczne loty matek obserwowano jednak także przy temperaturze w granicach 18-20oC.
Ruttner uważał, że matki wystawione na trutowisko powinny podjąć czerwienie
w ciągu 14 dni. Po tym okresie zalecał likwidację matek nie czerwiących. Jedynie
w przypadku kiedy w ciągu owych 14 dni od wystawienia matek na trutowisku nie
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było przynajmniej 3 dni lotnych, w takich wypadkach dopuszczał on dodatkowy
okres czasu na podjęcie przez matki czerwienia.
Matki odbywają loty godowe od 5 dnia życia. Loty godowe trwają od 1 minuty do
około 1 godziny. Najczęściej lot godowy matki trwa od kilku do kilkunastu minut.
Zasięg lotu większości matek, w sytuacji kiedy jest dużo trutni w naturze wynosi do
3 km. Przy małej ilości trutni loty matek mogą mieć zasięg nawet do 10 km.
Loty godowe można podzielić na loty orientacyjne i loty z kopulacją. Matki wykonują od 1 do 5 lotów godowych z kopulacją. Najczęściej matka wykonuje 2 loty
godowe z kopulacją. Nawet pierwszy lot godowy może zakończyć się już kopulacją.
Tak więc matka nie musi dokonywać lotów orientacyjnych aby została unasieniona.
Matka unasieniona naturalnie podejmuje czerwienie po 2 dniach od ostatniego lotu zakończonego kopulacją. W organizmie matki w ciągu tych 2 dni następują
„rewolucyjne” zmiany fizjologiczne. Najbardziej widocznym tego objawem jest to, iż
matka która przygotowuje się do podjęcia czerwienia znacznie zwiększa swoją masę
ciała. Matki które mają podjąć czerwienie mają wyraźnie powiększony odwłok i wolniej poruszają się po plastrze.
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W przypadku matek unasienianych naturalnie jednym z bodźców który wpływa na wytłumienie popędu do dokonywania lotów godowych jest zgromadzenie
w zbiorniczku nasiennym minimum 4 mln plemników. Matki unasieniane naturalnie posiadają w zbiorniczkach nasiennych najczęściej od 4 do 6 mln plemników.
Zajmijmy się teraz problemami które dotyczą matek unasienionymi sztucznie.
Pierwsze próby sztucznego unasieniania matek podejmował już w końcu XVIII w.
szwajcarski przyrodnik Huber. Usiłował on wprowadzić matce nasienie do pochwy
za pomocą pędzelka. Pierwszy udany
zabieg inseminacji matek z wykorzystaniem strzykawki dokonał w 1927 r.
Watson z USA.
Sztuka sztucznego unasieniania
matek nieustannie była doskonalona
w latach 50., 60. i 70. XX w. Pierwszym który sztucznie unasienił matkę
w Polsce był Józef Kalinowski w 1956
r. Ogromny wkład naukowy w doskonalenie sztucznego unasieniania miał
także Jerzy Woyke i Zygmunt Jasiński.
Badacze ci ustalili, że optymalnym
okresem do zabiegu inseminacji jest
okres kiedy matki są w wieku 7-14
dni. Badacze ci ustalili także, że najlepiej jest matki inseminować 1 raz
dawką 8 µl lub 2 razy dawką 4 µl. Inseminacją 2-krotną stosuje się zazwyczaj w odstępie 48 godz. Matki poddane 2-krotnej inseminacji gromadzą
znacznie więcej plemników w zbiorniczkach nasiennych. Przy produkcji
wysokiej jakości matek hodowlanych
(reprodukcyjnych) powinno się stosować 2-krotny zabieg inseminacji.
Okres od zabiegu inseminacji do
momentu podjęcia przez matkę czerwienia nazywamy okresem latencji
lub latencją.
Sztuczne unasiennianie matki pszczelej
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W przypadku matek unasienianych sztucznie według badań Kruka okres ten wynosi około 10 dni. W dużej populacji matek okres ten wynosił od 3 do 45 dni.
W praktyce pszczelarskiej stosuje się różne technologie postępowania z matkami
przed i po inseminacji. Najkorzystniejsze warunki dla matek zapewnia przetrzymywanie ich w rodzinach pszczelich, odkładach lub ulikach weselnych. Matki można
też przetrzymywać w laboratorium w towarzystwie od 100 do 300 pszczół robotnic.
Najgorsze warunki zapewnia matce przetrzymywanie ich w tzn. Q-bankach, czyli
przetrzymywanie dużej liczby matek, zazwyczaj kilkudziesięciu w osieroconych rodzinach. Matki przetrzymywane w Q-bankach są często uszkadzane przez pszczoły. Jasiński stwierdził, że około 90% matek przetrzymywanych w Q-bankach miało
uszkodzone odnóża.
Podczas zabiegu inseminacji matki są w celu ich unieruchomienia poddawane
narkozie. Do tego celu wykorzystuje się CO2 lub N2O. Zabieg ten nie jest niestety
obojętny dla zdrowia matek. Powoduje on rozrost w głowie matki gruczołu corpora allata i powoduje fizjologiczne postarzenie się inseminowanej matki. Producenci matek stosujący 1-krotny zabieg inseminacji usypiają po raz drugi matki po 48
godzinach od zastosowanej inseminacji. Postępowanie takie wpływa negatywnie na
kondycję matek i dalsze ich życie.
Matki sztucznie unasienione dążą po zabiegu inseminacji do naturalnego dounasienienia. Według badań Jasińskiego naturalnie dounasienia się 90% matek inseminowanych. Z tych powodów należy w przypadku matek hodowlanych (reprodukcyjnych) zabezpieczyć je przed możliwym lotem godowym poprzez zakratowanie
wylotka kratą odgrodową. W przypadku produkcji matek użytkowych można pozwolić im na naturalne dounasienienie.
Najsilniejszym czynnikiem który wpływa na podjęcie czerwienia przez matki
unasieniane naturalnie jest sam akt kopulacji i połączenie się matki i trutnia w powietrzu. Badania na ten temat robiła w RFN Gudrun Keniger. Takie czynniki jak sam
lot godowy matek, widok trutni oraz wpływ feromonów trutni nie miał wpływu na
podjęcie przez matki czerwienia. Dopiero kiedy w celach eksperymentalnych wystawiano matki z zabezpieczoną przed pełną kopulacją komorą żądłową jedwabną
osłoną uzyskano pożądany efekt podjęcia przez nie czerwienia. Matki które były wystawione na taką próbę podejmowały czerwienie w ciągu 2-3 dni od momentu kiedy
trutnie próbowały z nimi kopulować. Matki te czerwiły jako trutowe ponieważ jedwabna osłona zabezpieczyła je przez pełną kopulacją i dostaniem się do jajowodów
nasienia trutnia. Tak więc sama próba kopulacji jest w świetle tych badań najsilniejszym czynnikiem stymulującym składanie jajeczek.
Ważnym czynnikiem związanym z procesem dojrzewania matki do lotu godowego lub zabiegu inseminacji jest trening jakiemu pszczoły poddają młodą matkę.
W wyniku tego treningu zachodzą w jej organizmie ogromne zmiany fizjologiczne.
Matka traci bardzo dużo ze swojej masy ciała. Reakcja na trening w przypadku mło-
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dych matek jest bardzo różna. Matki tracą od 0 do 50% swojej masy ciała. Według badań Kruka najkorzystniej jest kiedy matka w wyniku treningu utraci 20-25%. Matki
takie najszybciej podejmują czerwienie. Matki „niedotrenowane” które straciły niewiele masy ciała (0-10%), jak też matki „przetrenowane” które straciły nadmiernie
dużo masy ciała (30-50%) podejmują po zabiegu inseminacji czerwienie znacznie
później.
Porównano jaki miał wpływ na szybkość podjęcia czerwienia przez matki ich
wiek. Badaniami objęto matki przetrzymywane w ulikach weselnych. Najszybciej
podejmowały czerwienie matki które inseminowano w młodym wieku. Najlepsze
wyniki uzyskano dla matek inseminowanych w wieku 5-10 dni, gorszy wynik uzyskano dla matek inseminowanych w wieku 11-14 dni, a najgorszy przy inseminacji
matek najstarszych mających ponad 14 dni. Wynik tego eksperymentu wskazuje, że
najlepiej jest do inseminacji przeznaczać matki młode.
Porównano także wiek pszczół towarzyszących matce w uliku weselnym na szybkość podejmowania przez nie czerwienia. Najszybciej podejmowały czerwienie matki w towarzystwie pszczół młodych. W praktyce najszybciej podejmowały czerwienie
matki w rodzinkach weselnych z pierwszego nasiedlenia ulika pszczołami. Wraz ze
starzeniem się pszczół stanowiących obsadę ulika weselnego wydłużał się też okres
podejmowania przez matki czerwienia.
Stwierdzono także, że pozytywnie przyspieszał podjęcie przez matkę czerwienia
wygryzający się w uliku weselnym czerw pszczeli. Czerw ten pochodził w uliku weselnym z czerwienia po pierwszej poddanej do ulika matce. Wygryzające się młode pszczoły całkowicie zniwelowały niekorzystną obecność w rodzince dużej ilości
pszczół starych. Z tego eksperymentu wypływa praktyczny wniosek, że można stymulować podjęcie czerwienia przez matkę poprzez poddanie do rodzinki weselnej
lub odkładu ramki z wygryzającym się czerwiem.
Pozytywny wpływ na podejmowanie czerwienia przez matkę w warunkach ulika weselnego ma wysoka temperatura zewnętrzna. Pomimo tego, że w rodzinkach
weselnych pszczoły w aktywny sposób mogą wpływać na temperaturę panującą
w rodzince stwierdzono pozytywny wpływ wysokiej zarówno zewnętrznej temperatury minimalnej, temperatury maksymalnej, temperatury średniej doborowej oraz
promieniowania słonecznego wyrażanego w J/cm2.
Wietrzność dnia nie miała wpływu na szybkość podejmowania czerwienia przez
matki inseminowane. Wietrzność dnia ma też niewielki wpływ na loty godowe matek. Co prawda młode matki najczęściej dokonywały lotów godowych przy prędkości
wiatru do 2-3 m/sek., to obserwowano także loty matek nawet przy wietrze ponad
10 m/sek.
Zachmurzenie ma też niewielki wpływ zarówno na loty godowe matek jak też
podejmowanie czerwienia przez matki inseminowane. Pomimo tego, że słoneczna
pogoda do pewnego stopnia wpływa pozytywnie na loty godowe matek, to obserwo-
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wano loty godowe nawet przy 100% zachmurzeniu nieboskłonu.
Naturalny wziątek ma ogromny pozytywny wpływ na szybkość podejmowania
czerwienia przez matki sztucznie unasienione. Wpływu tego nie jest w stanie zniwelować nawet najbardziej intensywne sztuczne podkarmianie syropem. Istnieje
wyraźna liniowa zależność pomiędzy naturalnych wziątkiem a szybkością podjęcia
czerwienia przez inseminowane matki. Im silniejszy naturalny wziątek, tym szybciej
matki podejmowały czerwienie po zabiegu inseminacji.
Stwierdzono bardzo ciekawy wpływ matki która fizjologicznie „dojrzewa” do
podjęcia czerwienia na pszczoły robotnice w uliku weselnym. W ulikach weselnych
zaopatrzonych w specjalne podkarmiaczki słoikowe, zaobserwowano bardzo wyraźny stymulujący wpływ matki na pobieranie z podkarmiaczki pokarmu i przenoszenie
go do plasterków w rodzince. Pobieranie pokarmu w rodzinkach w których matki
miały podjąć czerwienie wzrasta na 2 doby przed podjęciem czerwienia w stosunku
do okresy poprzedzającego 2-3 krotnie.
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W literaturze opisano ponad 70 sposobów poddawania matek pszczelich. Żadna z metod nie daje 100% gwarancji, że poddawana matka zostanie przyjęta. Warto
przeanalizować czynniki wpływające na efektywność przyjmowania młodych matek.
Czynniki wpływające na przyjęcie lub nie przyjęcie młodej matki:
▶▶ Pożytek
▶▶ Rabunki
▶▶ Stan rodziny
▶▶ Zgodność rasowa
▶▶ Jakość matek
▶▶ Rozdrażnienie rodziny
▶▶ Warunki agrometeorologiczne
▶▶ Pora sezonu
▶▶ Obecność trutówek
▶▶ Obecność czerwiu otwartego
Pożytek. Generalnie obfity pożytek sprzyja przyjęciom matek. Obfity pożytek sprawia, że zajęte są jego zbiorem zarówno starsze pszczoły zbieraczki, jak i młodsze
pszczoły ulowe. W czasie bardzo obfitego pożytku matki można poddawać wprost
na plaster.
Rabunki. Rozdrażnienie rodziny rabunkami może powodować ogromne straty przy
poddawaniu matek. W takich okresach należy unikać wymiany matek.
Stan rodziny. Rodziny z dużym udziałem pszczół młodych znacznie chętniej przyjmują matki niż rodziny z dużym udziałem pszczół starych. Świetnie przyjmują matki
odkłady robione z plastrów z czerwiu krytego. Najchętniej przyjmują matki rodziny
w stanie tzn. kompletnej bezmatecznosci tzn. takie które nie mają już czerwiu otwartego.
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Zgodność rasowa. Niekiedy duże straty matek może spowodować mała zgodność
rasowa. Z reguły pszczoły przy małej zgodności rasowej intensywnie kitują klateczki
w których poddawana jest młoda matka. Oceniane jest to jako objaw niekorzystny. Niektóre rasy i linie pszczół przyjmowane są bardzo trudno. Takim przykładem
może być linia „Dobra” z rasy kraińskiej.
Jakość matek. Znacznie chętniej przyjmowane są matki czerwiące od matek nieunasienionych. Najgorzej przyjmowane są matki inseminowane bez sprawdzonego
czerwienia. Kondycja matek ma też duże znaczenie. Matki wyczerpane transportem
są gorzej przyjmowane przez pszczoły.
Rozdrażnienie rodziny. Rozdrażnione pszczoły gorzej przyjmują matki. Pszczelarz bardzo często nieumiejętną pracą może rozdrażnić pszczoły. Negatywnie na behawior pszczół wpływa gniecenie pszczół w czasie przeglądu.
Warunki agrometeorologiczne. Warunki agrometeorologiczne mogą mieć wpływ
na przyjęcia matek. Czynniki burzowe szczególnie tzn. niska prężność pary wodnej
przed burzą może powodować rozdrażnienie ludzi, zwierząt w tym pszczół.
Pora sezonu. Wczesną wiosną pszczoły bardzo chętnie przyjmują młode matki.
W maju przyjęcia matek są 90%. Wraz z upływem sezonu przyjęcia matek spadają.
Na koniec sezonu w drugiej połowie września i w październiku przyjęcia matek znów
są bardzo wysokie.
Trutówki. Bardzo negatywnie wpływają na przyjmowanie matek. Najlepiej jest rodziny z trutówkami likwidować. Rodziny z trutówkami przyjmują matki poddawane
w mateczniku na wygryzieniu. Opisana w literaturze metoda poddawania matek rodzinom z trutówkami poprzez wysypywanie pszczół z takich rodzin 150 m od pasieki
jest pracochłonna i mało skuteczna.
Obecność czerwiu otwartego. Obecność czerwiu otwartego negatywnie wpływa
na przyjęcie młodej matki. Z tych względów godne polecenia jest poddanie matki
najpierw do odkładu złożonego z plastrów z czerwiem krytym.
Metody poddawania matek. Omówimy jedynie kilka sprawdzonych metod.
▶▶ Poddawanie matki w klateczce;
▶▶ Poddawanie matki w mateczniku;
▶▶ Poddawanie matki w izolatorze;
▶▶ Poddawanie matki pod kołpak;
▶▶ Poddawanie matki przez wylot;
▶▶ Poddawanie matki metodą Andrzeja Zawilskiego;
▶▶ Poddawanie matki wraz z rodzinką weselną;
▶▶ Poddawanie matek bez wyszukiwania matki metodą Henryka Skowrona.
Poddawanie matki w klateczce. Jest to najpopularniejsza metoda poddawania matek. Starą matkę usuwamy. W klateczce transportowej lub klateczce Zandera poddajemy młoda matkę. Klateczkę umieszczamy w środku rodni. Możemy na klateczkę
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wyciąć otwór w plastrze. Bardzo często klateczkę umieszczamy pomiędzy plaster
a beleczkę boczną lub dolną. Niektóry rozsuwają plastry i w luce między plastrami
poddają matkę wiszącą na beleczce na druciku. Jeżeli jest słaby pożytek rodzinę podkarmiamy. Po 2- 3 dniach przeglądamy rodzinę. Zrywamy ewentualne mateczniki
ratunkowe. Jeżeli pszczoły akceptują matkę co poznajemy po tym, że tłumnie siedzą
na klateczce i kontaktują się z matką czułkami to matkę wypuszczamy pod ciasto
poprzez wyjęcie zatyczki lub zstąpienie korka w klateczce Zandera ciastem miodowo- cukrowym. Niektórzy zaklejają porcję ciasta kawałkiem podziurkowanej węzy.
W dobrych warunkach poużytkowych taką metodą możemy uzyskać przyjęcia sięgające 90%.
Poddawanie matki w mateczniku. Poddajemy osieroconej rodzinie mateczniki na
1- 2 dobę przed ich wygryzieniem. Matecznik umieszczamy na plastrze z czerwiem
w centrum gniazda. Przed poddaniem matecznik sprawdzamy. Badamy go czy nie
jest zamarły. Niektórzy pszczelarze oglądają matecznik pod żarówką. Autor poleca
delikatne potrząśniecie matecznika i „zakolebanie go”. Jeżeli wewnątrz matecznika
„kolebie się” poczwarka to znaczy, że matecznik jest żywy. W przypadku kiedy matecznik był inkubowany w rodzinie objawem, że w mateczniku jest żywa poczwarka
jest „obranie” końcówki matecznika przez pszczoły z wosku. Przyjęcia mateczników
są niemal 100%. Matki w matecznikach przyjmują nawet pszczoły z trutówkami. Jedynym mankamentem tej metody jest to, że matkę należy przy pierwszej okazji poznakować.
Poddawanie matki w izolatorze. Po osieroceniu rodziny należy odnaleźć plaster
z czerwiem krytym i wygryzającym się. Plaster omiatamy dokładnie z pszczół.
Umieszczamy go w izolatorze z siatką o oczkach 2- 3 mm. Matkę umieszczamy w izolatorze. Młode wygryzające się pszczoły tworzą świtę czerwiącej matce. Po tygodniu
matkę można uwolnić z izolatora. Tą metodą poddajemy matki wyjątkowo cenne.
Poddawanie matki pod kołpak z siatki. Kołpakiem o powierzchni około 1 dcm2
przykrywamy plaster z czerwiem wygryzającym się. Pod kołpakiem umieszczamy
matkę pszczelą. Postępujemy identycznie jak przy poddawaniu matek w izolatorze.
Po kilku dniach matkę uwalniamy.
Poddawanie matki przez wylot. Metodą tą poddawała matki Wanda Ostrowska.
Rodzinę osieracamy. Po 5- 6 godzinach, najlepiej w godzinach wieczornych poddajemy matki przez wylot. Pszczoły są w tym momencie silnie wzburzone i mrowią się
w okolicach wylotu. Puszczamy w wylot kłąb dymu. Puszczamy przegłodzoną przez
1 godz. matkę pszczelą. Dajemy jeszcze jeden kłąb dymu. Metodę tą stosujemy
w sytuacji kiedy trwa dobry wziątek. Autor poddawał tą metodą matki w pasiece
Ryszarda Olejniczaka i miał wynik około 90% przyjęć.
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Poddawanie matki metodą Andrzeja Zawilskiego. Jest to metoda poddawania
matek przy stanie tzn. „kompletnej bezmateczności”. Rodzinę osieracamy. Przez 9
dni rodzinę podkarmiamy. Pozwalamy rodzinie założyć dowolną ilość mateczników
ratunkowych. Po 9 dniach rodzina osiąga stan tzn. „kompletnej bezmateczności”.
Zasklepieniu ulegają ostatnie komórki czerwiu pszczelego. Przeglądamy rodzinę.
Zrywamy wszystkie mateczniki. Matkę poddajemy od razu pod ciasto. Tą metodą
przyjęcia matek sięgają prawie 100%.
Poddawanie matki wraz z rodzinką weselną. Tą metodą poddawane są między innymi matki w Sądeckim Bartniku. Rodzinę w dzień osieracamy. Po kilku godzinach
na gniazdo dajemy papierowy ręcznik i stawiamy ul Mini Plus bez dennicy. Rodzinę
podkarmiamy. Matka poddawana jest do rodziny wraz z rodzinką weselną. Tą metodą poddano 350 matek w połowie września 2006 roku. Pszczoły przyjęły 345 matek.
Strata 5 matek to 1,4%.
Poddawanie matek bez wyszukiwania starej matki metodą Henryka Skowrona.
Na rodzinę w ulu wielokorpusowym dajemy najwyższą kondygnację. Od pozostałego gniazda oddzielamy tą kondygnację kratą ogrodową. Tworzymy w najwyższej
kondygnacji okresowy odkład. Wylot najwyższej kondygnacji kierujemy w kierunku
przeciwnym niż wylot rodziny zasadniczej. Poddajemy do niego matkę. Po unasienieniu się matki rodziny łączymy bez wyszukiwania matki starej. Pszczoły zazwyczaj
wybierają matkę młodszą. Zdaniem Henryka Skowrona w 99% pszczoły wybierają
matkę młodą. Niestety w Niemczech zastosowano taką samą metodę i wyniki były
znacznie gorsze. Po połączeniu 2 rodni z matką młodą i matka starą po połączeniu
w około 60% pozostawała matka młoda, a w 40% matka stara.
Istnieje około 70 metod poddawania matek. Autor wybrał i krótko omówił 8 metod które są najpopularniejsze lub zdaniem autora najlepsze lub też noszą znamiona
dużej innowacji.
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Wychów matek to osobny dział z zakresu pielęgnacji rodzin pszczelich.
W podręcznikach pszczelarskich omawiany jest jako działalność specjalistyczna. Do
wychowu matek używamy specjalistycznego sprzętu.
Sprzęt do wychowu matek to:
▶▶ Ramka hodowlana
▶▶ Bloki styropianowe
▶▶ Klateczki do izolacji matek
▶▶ Klateczki do transportu matek
▶▶ Cieplarki do inkubacji mateczników
▶▶ Uliki weselne
▶▶ Uliki odkładowe
Ramka hodowlana. Jest to zazwyczaj ramka gniazdowa podzielona w poprzek kilkoma beleczkami. Ramkę dadanowską dzielimy zazwyczaj 4 beleczkami poziomymi.
Ramkę wielkopolską dzielimy 3 beleczkami poziomymi. Niektóre ramki hodowlane
mają wymienne beleczki na korki i miseczki. Takie ramki stosowane są w Sądeckim
Bartniku.
Bloki styropianowe. Bloki styropianowe służą do wstępnej izolacji mateczników.
Blok powstaje z bloku styropianowego o grubości 5 cm. W bloku nawiercone są
wiertłem otwory o średnicy 13 mm i głębokości 4 cm. W otworach umieszcza się
mateczniki w 9 dniu rozwoju i przetrzymuje w cieplarce przez 6 dni. Po tym okresie mateczniki przenosi się do klateczek zaopatrzonych w ciasto lub porcję miodu
w miseczce woskowej.
Klateczki do izolacji matek. Najpopularniejszą klateczką do izolacji matek jest klateczka Zandera. Posiada ona nawiercony otwór do zaopatrzenia wygryzionej matki
w porcję miodu. Niektórzy wklejają do klateczki Zandera miseczkę woskową i zakrapiają do niej miód. Do izolacji mateczników stosuje się także inne klateczki np. kla-
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teczka Babika, klateczka Mullera. W Sądeckim Bartniku do izolacji matek stosuje się
klateczki transportowe typu krakowskiego. Najlepszym pokarmem dla młodej matki
jest płynny miód. Znacznie gorszym pokarmem jest ciasto miodowo- cukrowe. Młoda matka pszczela wydziela mało śliny i z tego powodu pobieranie pokarmu w formie
ciasta jest dla niej sporym wysiłkiem.
Klateczki do transportu matek. Jest na rynku kilka typów klateczek. Najpopularniejsze z nich to klateczki Folchron, Babika, Łysonia oraz klateczki typu krakowskiego. Przy przetrzymywaniu matek przeznaczonych do inseminacji w Q-bankach najlepiej sprawdzają się klateczki firmy Folchron. Posiadają one grube ścianki i otwory
zwężające się do środka. Dzięki temu pszczoły nie uszkadzają przylg i nóg matkom.
Jeżeli chodzi o transport i poddawanie matek wszystkie wymienione typy klateczek
są porównywalne.
Cieplarki do inkubacji mateczników. Na ryku jest kilka cieplarek do inkubacji mateczników. Najpopularniejsze są cieplarki wodno- elektryczne z płaszczem wodnym.
Dobra cieplarka powinna zapewnić utrzymanie stabilnej temperatury 34- 35 oC i
wilgotność względną powietrza 80%. W Sądeckim Bartniku wykorzystywana jest cieplarka mogąca jednorazowo pomieścić kilka tysięcy mateczników. Wielu pszczelarzy
bazuje na cieplarkach własnej konstrukcji.

Uliku weselne
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Uliki weselne. Jest wiele typów ulików weselnych. W przeszłości wykorzystywane
były uliki weselne 1- ramkowe. Najpopularniejszym ulikiem weselnym był w przeszłości ulik Zandera. Uliki 1- ramkowe miały sens wówczas kiedy wywożone były
na trutowisko. Ulik 1- ramkowy umożliwiał kontrolę rodzinek i sprawdzenie czy rodzinki są nasiedlone pszczołami po odsianiu trutni. Inne typy ulików weselnych to
ulik Kalinowskiego, ulik Szymankiewicza, ulik Waryna. W latach 80. XX w. popularny w Polsce stał się ulik trapezoidalny wzorowany na uliku z Kirschain. Obecnie
bardzo popularny staje się ulik Mini Plus. Ulik Mini Plus jest to jedyny ulik weselny w którym można przezimować matki zapasowe. Obecnie każda licząca się firma
pszczelarska produkująca sprzęt pszczelarski produkuje różne uliki weselne (Łysoń,
Babik, Sułkowski, Ratajczak). Sprzęt z tych firm jest pod względem jakości i funkcjonalności porównywalny.

Uliku odkładowe
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Uliki odkładowe. Wielu pszczelarzy przy naturalnym unasienianiu matek bazuje na
małych ulikach odkładowych na ramkę gniazdową. Uliki te mieszczą od 3 do 6 ramek gniazdowych. Wielką zaletą tych ulików jest prostota przy tworzeniu w nich
rodzinek i ich likwidacji. Z ulików tych nie uciekają rodzinki. Można wykorzystać je
do tworzenia okresowych rodzin pomocniczych. Wreszcie można zimować w nich
rodziny pszczele. Wszystkie liczące się pszczelarskie firmy w Polsce produkują uliki
odkładowe (Łysoń, Babik, Sułkowski, Ratajczak, Tumidajewicz, Apikoz). Ulik weselny można wykonać bardzo tanio samemu. Ulik zrobiony ze styroduru lub płyty OSB
kosztuje pszczelarza, jeżeli nie policzy się własnej pracy około 20 zł. Oczywiście uli
zrobiony przez renomowaną firmę będzie dużo droższy i kosztuje 80- 120 zł.
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Hodowla zwierząt to zespół zabiegów zmierzający do poprawy założeń dziedzicznych zwierząt gospodarskich. W zakres hodowli wchodzi ocena wartości użytkowej
i hodowlanej zwierząt, ich selekcja, oraz dobór osobników do dalszych kojarzeń.
Pszczoły podobnie jak i inne zwierzęta podlegają także hodowli prowadzonej przez
człowieka.

ZASIĘG GEOGRAFICZNY PSZCZOŁY MIODNEJ
W warunkach naturalnych wszystkie zwierzęta podlegają naturalnej selekcji
i ewolucji. W populacjach naturalnych (dzikich) poddanych selekcji naturalnej dochodzi do ciągłych zmian których celem jest jak najlepsze dostosowanie populacji do
zmiennych warunków naturalnego środowiska.
Ojczyzną pszczoły miodnej jest Afryka i Azja Mniejsza. Z tych terenów na wskutek zmian klimatycznych oraz działalności człowieka pszczoły rozprzestrzeniły się
praktycznie na wszystkie kontynenty naszego globu (poza Antarktydą).

POPULACJA EUROPEJSKA PSZCZOŁY MIODNEJ
Populacja naturalna pszczół europejskich jest stosunkowo młoda. Pszczoła miodna opanowała Europę po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, czyli około 10 tysięcy
lat temu. W stosunku do pojawienia się pszczoły miodnej na kuli ziemskiej, które
szacowane jest na co najmniej 100- 200 mln lat jest to okres stosunkowo krótki. Był
on jednak na tyle długi, aby z populacji pierwotnej pszczoły miodnej wyewoluował
szereg podgatunków i ras geograficznych różniących się od siebie dość znacznie.
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UDOMOWIENIE PSZCZÓŁ
Przez wiele tysiącleci pszczoły jako zwierzęta dzikie podlegały jedynie selekcji naturalnej. Selekcja ta kieruje się prostymi i brutalnymi prawami. Przetrwać może jedynie osobnik silny, żywotny i dobrze dostosowany do zajmowanej niszy ekologicznej.
Osobnik słaby, mało żywotny, mało ekspansywny po prostu ginie.
Człowiek pierwotny przez tysiące lat w okresie funkcjonowania gospodarki łowiecko- zbierackiej łupił spotykane rodziny pszczele. Zazwyczaj niszczył je w celu
zdobycia miodu. Dowodem na to są malowidła naskalne wykonane przez ludzi pierwotnych. Najstarsze malowidło naskalne przedstawiające wybieranie miodu liczy
sobie 10-20 tysięcy lat i przedstawia kobietę podbierającą miód z naturalnej dziupli.
Znalezisko to pochodzi z Groty Pajęczej z Hiszpanii.
Z czasem jednak pojawiły się inne formy gospodarowania. Pojawiło się prymitywne rolnictwo i ludzkość przeszła do trybu życia osiadłego. Pierwsze enklawy najstarszych osad ludzkich to teren historycznego Sumeru, Babilonu, Asyrii, Anatolii,
Palestyny i Egiptu. Potem stałe osady ludzkie pojawiły się także w Grecji i Italii. Najstarsze ślady stałego osadnictwa z Anatolii i Palestyny pochodzą z przed 10 tysięcy
lat. Prawdopodobnie w tym okresie pojawiły się też pierwsze próby udomowienia
pszczoły miodnej.
O udomowieniu pszczoły miodnej możemy mówić dopiero wówczas kiedy człowiek zaczął budować dla pszczół ule, czyli sztuczne pomieszczenia do ich zasiedlenia.
Do tego momentu pszczoły gnieździły się wyłącznie w dziuplach i szczelinach skalnych. Od tej pory możemy też mówić o początkach hodowli pszczół przez człowieka.

PSZCZOŁY WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE NA DZIKO
Warto pamiętać, że pszczoła miodna jest tylko częściowo udomowionym zwierzęciem. Pszczołom pomoc i ingerencja człowieka nie jest wcale niezbędna do przetrwania. W wielu regionach na Ziemi równolegle do populacji pszczół udomowionych
istnieje populacja pszczół żyjących na dziko. Często populacja pszczół „dzikich” jest
liczniejsza od populacji pszczół „udomowionych”. Sytuacja taka jest w Afryce, Azji,
Australii oraz Ameryce Południowej. Często zdarza się, że pszczelarz złapie rój „dzikich” pszczół i osadzi je w ulu. Często zdarza się także, że rój pszczeli ucieknie pszczelarzowi i osiedli się w sposób naturalny w dziupli. W Polsce jeszcze do niedawna
w dużych kompleksach leśnych żyły dzikie lub zdziczałe pszczoły w dziuplach. Jako
ciekawostkę podam, że do chwili pojawienia się warrozy w Polsce, czyli do połowy lat
80-dziesiątych XX- wieku w Puszczy Białowieskiej leśnicy szacowali, że na każdym
oddziale leśnym (1 km2) żyło od 1 do 5 rojów w naturalnych dziuplach. Obydwie
populacje pszczół bez przeszkód krzyżują się ze sobą. Kopulacja pszczół w powietrzu,
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znaczny zasięg lotów godowych matek (do
10 km) i trutni (do 6 km) sprzyja wymianie
genów pomiędzy obydwoma populacjami.
Jednym słowem z punktu widzenia biologa
populacja pszczoły miodnej „dzika” i populacja „udomowiona” jest to jedna i ta sama
populacja pszczoły miodnej.

PSZCZOŁY NA TERENACH POLSKI
Pszczoły na terenach Polski żyły od
bardzo dawna. Także w okresie pomiędzy
zlodowaceniami. Najstarsze znalezisko
pszczoły kopalnej zatopionej w bursztynie
bałtyckim liczy sobie 40 mln lat. Zmiany klimatyczne sprawiały, że wielokrotnym zmianom ulegała także nasza flora i fauna. Według dokumentów pochodzących ze źródeł
antycznych teren dzisiejszej Polski obfitował w produkty pszczele. Wosk pszczeli był
dla kupców wędrujących „bursztynowym szlakiem” cennym towarem kupowanym
w ramach handlu wymiennego. Najstarsze polskie kroniki Galla Anonim, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza określają Polskę jako „kraj mlekiem i miodem płynący”.
Najstarszy polski podręcznik pszczelarski to książka Walentego Kąckiego z 1614 r. Tu
warto zaznaczyć, że jest to jednocześnie jedna z pierwszych książek jaka ukazała się
po polsku drukiem i pierwsza książka pszczelarska w języku słowiańskim jaka ukazała się drukiem na świecie. Na koniec warto podkreślić rangę pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez fakt, że jeden z tomów „Historii Polski” Joachima Lelewela
w całości poświęcony jest bartnictwu i pszczelarstwu na ziemiach polskich.

BARTNICTWO I PASIECZNICTWO PRZYDOMOWE
Pomimo tych niewątpliwie ważnych dowodów rangi pszczelarstwa w gospodarce
narodowej, sama hodowla i selekcja pszczół była wówczas w powijakach. Dominował
prosty chów pszczół w barciach, kłodach, bezdenkach i koszkach. Polskie pszczelarstwo rozwijało się 2 podstawowymi drogami. Starszą formą pszczelarstwa na naszych terenach było bartnictwo, czyli pszczelarstwo puszczańskie, natomiast młodszą
i nowocześniejszą formą gospodarki było pasiecznictwo przydomowe. Pasiecznictwo
przydomowe rozwijać się zaczęło wraz z trzebieniem puszcz w XIV w. w Wielkopolsce, a z czasem rozprzestrzeniło się także na teren całego kraju. W XIX w. domino-
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wało już pasiecznictwo, a bartnictwo występowało jedynie w regionach obfitujących
w duże kompleksy leśne takie jak na przykład Puszcza Białowieska. Ostatnie enklawy tradycyjnego bartnictwa znikły z terenów Polski w latach 40-dziestych XX w..
Łatwość w krzyżowaniu się pszczół sprawia, że populacja pszczół „udomowionych”
na danym terenie praktycznie niczym nie różniła zasadniczo od populacji pszczół
„dzikich”.

ZARYS HISTORII PSZCZELARSTWA
W okresie średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia niemal cała wiedza na temat pszczół była oprócz doskonalonej stale praktyki pszczelarskiej ukształtowana
była przez powielanie poglądów Arystotelesa. Ten genialny filozof i uczony żyjący
w III wieku p.n.e. prowadził eksperymenty na pszczołach i opisał ich biologię. Wiele
z jego poglądów było bardzo trafnych. Starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie już
w starożytności potrafili w intensywny sposób gospodarować w sztucznie budowanych ulach. Stosowano nawet wędrówki z pszczołami na barkach spławianych wzdłuż
Nilu. Arystoteles obserwacje pszczół prowadził w specjalnych ulach snozowych. Ten
wynalazek ze starożytności na ponad 2000 lat przeszedł w zapomnienie. Gospodarka
w ulu nierozbieralnym nie dawała pszczelarzowi możliwości na skuteczną obserwację rodziny pszczelej i bardziej zaawansowane technologie pasieczne.

PSZCZELARSTWO NA TERENACH POLSKI I EUROPY W XVII I XVIII W.
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, najazdach barbarzyńców i wielkiej Wędrówce Ludów w Europie nastąpił wielowiekowy regres w nauce, metodach gospodarowania,
a także w pszczelarstwie. Wiele wynalazków i odkryć znanych już w starożytności poszło w zapomnienie. Dopiero odkrycia badaczy i pszczelarzy z XVII i XVIII w. były
na tyle znaczące, że dorównywały lub przewyższały stan wiedzy z okresu starożytności. Warto wymienić niektóre z nich, szczególnie te które w sposób pośredni lub bezpośredni mogły mieć wpływ na hodowlę pszczół. Największą barierą w obserwacji
biologii pszczół stwarzał nierozbieralny ul. Pomimo tych niedogodności pszczelarze
potrafili już wówczas zajmować się sztucznym rozmnażaniem pszczół. Już w 1565 r.
pszczelarz żyjący na Śląsku Jacob Nicol radził jak wychować matkę pszczelą.
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PIONIERSKIE PRACE NAD HODOWLĄ I SELEKCJĄ PSZCZÓŁ
Wszystkie wymienione konstrukcje uli pochodzą z połowy XIX wieku. Bardzo
możliwie, że poszczególni konstruktorzy na podobne pomysły wpadali niezależnie
od siebie. Odkrycia te otwarły możliwości obserwacji biologicznych i prac hodowlanych. Początkowe prace udoskonalające pielęgnację pszczół odnosiły się głównie
do konstrukcji ula lub też innego sprzętu niezbędnego do pracy. Początkowe prace
z zakresu biologii nie miały przełożenia na rozwiązania praktyczne z zakresu samej
hodowli i selekcji.
Problemy z obserwacją rozrodu pszczół wynikają z faktu tego, że kopulacja matek
i trutni odbywa się w powietrzu na znacznej wysokości i często w dużej odległości
od pasieki. Podstawą hodowli wszystkich zwierząt oprócz ich selekcji jest także dobór osobników do rozpłodu. Nad rozwiązaniem tego problemu borykało się kilka
pokoleń biologów i pszczelarzy. Już Huber w latach 1788-1791 usiłował wprowadzić
nasienie do pochwy matki za pomocą włosia z końskiego ogona. Niestety były to
próby nie skuteczne. Dążąc do opanowania kontrolowanego rozpłodu należało w badaniach ustalić szczegółów z zakresu naturalnego rozrodu pszczół. Znaczący udział
w tym mieli polscy badacze. Biologiczne warunki do odbywania się lotów godowych
takie jak wiek matek, warunki pogodowe, temperatura otoczenia określiła w swoich
badaniach Zofia Soczek (1958a, 1958b, 1959).
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OKUPACJA NIEMIECKA (1939-1945)
W czasie okupacji niemieckiej po raz pierwszy na terenie naszego kraju rozpoczęto realizację pewnego spójnego programu hodowlanego odnośnie pszczół.
Okupant niemiecki realizował politykę zwiększenia wydajności w produkcji rolnej.
Na terenach Generalnej Guberni działali inspektorzy powiatowi ds. pszczelarstwa
i rozprowadzali wartościowy materiał hodowlany w polskich pasiekach. Na tereny
nizinne wprowadzano pszczołę rasy środkowoeuropejską z linii hodowlanej „Nigra”.
Była to linia wyhodowana przez Kramera i wywodząca swój rodowód ze Szwajcarii.
Na tereny podgórskie i górzyste wprowadzano pszczoły rasy kraińskiej pochodzące
z Austrii. Były to głównie pszczoły z linii „Sklenarka”. Dążono wówczas do pewnego
stopnia do rejonizacji hodowanych ras. Za linię graniczną terenów pszczoły środkowoeuropejskiej i kraińskiej przyjęto linię kolejową łączącą Kraków z Przemyślem. Na
północ od tej linii zalecano hodowlę pszczół środkowoeuropejskich, a na południe
pszczół kraińskich.
Warto odnotować, że w okresie okupacji niemieckiej w 1940 roku w Polsce powstało pierwsze polskie trutowisko. Zlokalizowane ono było w lesie Dąbrowa na
południe od Lublina. Do pewnego stopnia powstanie jego było w pewnym sensie
motywowane patriotyzmem polskich pszczelarzy. Pszczelarzom udało się przekonać
administrację okupanta, że potrafią sami zorganizować spójny program hodowlany
bazujący na selekcji i hodowli pszczół miejscowych.

OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
W okresie jednak od 1945 roku do 2009 w zakresie hodowli i selekcji pszczół na
terenie Polski ukazało się kilka aktów prawnych które warto chronologicznie przypomnieć.
Bezpośrednio po wojnie naród w naturalny sposób dążył do odbudowy zniszczeń wojennych. Jednym z celów działań w pszczelarstwie była odbudowa krajowego pogłowia pszczoły miodnej. Zajmował się tym reaktywowany po wojnie Instytut
Pszczelnictwa w Lublinie i nowo utworzone jedyne na swiecie Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
Z inicjatywy tych podmiotów w 1946 roku powołano Centralną Komisję Hodowli
Matek. Komisja ta wytyczyła główne kierunki pracy hodowlanej nad pszczołą miodną obowiązujący na terenie całego kraju. Program ten zatwierdzony został później
przez Ministerstwo Rolnictwa.
Ten pierwszy ogólnopolski dokument dzielił teren naszego kraju na 5 stref hodowlanych: I- poznańska, II- gdańska, III- białostocka, IV- lubelsko- warszawska
i V- krakowska.
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W myśl tych założeń całość hodowli w kraju podlegała merytorycznie pod Centralną Komisję Hodowli Matek. Organem wykonawczym komisji był natomiast Zakład Hodowli Matek Instytutu Pszczelarskiego w Lublinie. Każda strefa otrzymała
za zadanie zorganizowanie po 1 strefowej pasiece doświadczalnej i po 1 trutowisku.
Przyjęto także zasadę, że stacje zajmować się będą selekcją własnego miejscowego
materiału hodowlanego z populacji naturalnej. W okresie od 1946 do 1975 w krajowej hodowli dominowało przekonanie, że najlepszą drogą poprawy pogłowia pszczół
będzie selekcja materiału miejscowego. Wychodzono z założenia, że materiał ten jest
najlepiej dostosowany do miejscowych warunków klimatyczno pożytkowych. Każda
strefa hodowlana otrzymała za zadanie zorganizowanie własnej stacji strefowej wyposażonej w pasiekę doświadczalną i trutowisko. Założeniem tego programu było
stworzenie także całościowej infrastruktury hodowlanej w kraju. W każdym województwie w myśl tych założeń powinien pracować 1 wojewódzki inspektor hodowli
pszczół który miałby uprawnienia do uznawania pasiek współpracujących według
następujących stopni:
1. Pasieki postępowe
2. Pasieki przykładowe
3. Pasieki doświadczalne
4. Pasieki zarodowe
Wymogi wobec każdej z tych pasiek były jasno zdefiniowane. Pracami selekcyjnymi zajmować się miały pasieki doświadczalne i pasieki zarodowe.
Jednym z zadań pasiek doświadczalnych było prowadzenie selekcji matek pszczelich oraz branie udziału w specjalnych doświadczeniach pszczelarskich.
Pasieki zarodowe dzieliły się na 2 kategorie A i B. W pasiekach tych odbywać się
miała hodowla reprodukcyjna matek pszczelich, prowadzone ich rodowody, kontrola
i ewidencja ich sprzedaży. W pasiekach A matki unasieniane miały być na terenie
pasieczyska, natomiast w pasiekach zarodowych B unasienianie matek miało być na
trutowisku.
Każda ze stref hodowlanych odpowiedzialna była za hodowlę innej linii hodowlanej:
I- Stacja Poznańska mieściła się w Rudkach koło Obornik i dysponowała trutowiskiem w Mokszu koło Szamotuł. Prowadziła selekcję linii „Lechitka”
II- Stacja Gdańska mieściła się w Krynicy Morskiej. Na miejscu stacji funkcjonowało także trutowisko. Prowadziła selekcję linii „Żuławka”.
III- Stacja Białostocka przez długi okres czasu była w stadium organizacji i nie posiadała pasieki i funkcjonującego trutowiska.
IV- Stacja Warszawsko-Lubelska mieściła się na Górnej Niwie koło Puław. . Dysponowała trutowiskiem w Gołębiu koło Puław. Zajmowała się selekcją linii „Maryninka”, wyhodowanej przez T. Wawryna w 1948 r.
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V- Stacja Krakowska z siedzibą w Damienicach koło Bochni (początkowo w Winiarach) dysponowała trutowiskiem w Puszczy Niepołomickiej. Prowadziła selekcję
linii hodowlanej „Dobra”, selekcjonowanej wcześniej przez kilkanaście lat przez Jana
Czecha z miejscowości Dobra koło Limanowej.
Norma Branżowa na matkę pszczelą- BN-77/9148-02- norma od 1977 r.
Norma branżowa na matkę pszczelą określała jej parametry ciała oraz kondycję
fizyczną. Określała masę matki (ciężar) i minimalną liczbę rurek jajnikowych
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z 10 lutego 1975 r. (M.P. z 1975 r. nr 6, poz. 36)
regulowało przepisy stawiane pasiekom zarodowym i reprodukcyjnym. Według tych
przepisy na temat selekcji pszczół i wychów matek pszczelich zarządzało Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przepisy te koordynowała
Centralna Stacja Hodowli Zwierząt (CSHZ). Stacji tej podlegało wówczas 17 Okręgowych Stacji Hodowli Zwierząt (OSH). Granice działalności OSHZ pokrywały się z
grubsza z granicami dawnych województw, z podziału administracyjnego Polski do
1975 roku. Po podziale administracyjnym na 49 województw każda OSHZ koordynowała pracę hodowlaną na terenie kilku „małych” województw. W każdej z OSHZ
pracował przynajmniej 1 pracownik odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad
pasiekami zajmującymi się hodowlą pszczół i reprodukcją matekPod OSHZ podlegały bezpośrednio państwowe Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt (SHiUZ) zajmujące się selekcją pszczół oraz wychowem matek pszczelich. W latach 70-dziesiątych
oraz 80-dziesiątych działało 10 pasiek SHiUZ-owskich. Nadzorowi OSHZ podlegały
także działające na ich terenie wszystkie prywatne i państwowe pasieki zarodowe,
pasieki reprodukcyjne, a także funkcjonujące na danym terenie trutowiska. Tu warto
zaznaczyć, że system ten uzupełniony był dodatkowym nadzorem ze strony lokalnych struktur Polskiego Związku Pszczelarskigo (PZP), Zakładów Higieny Weterynaryjnej (ZHW) oraz Urzędu Wojewódzkiego (UW).
Schemat organizacyjnych hodowli pszczół w Polsce opisał w swojej książce Andrzej Pidek. System ten funkcjonował w Polsce w latach 1975- 1997. W okresie tym
na terenie Polski rocznie uznawano za pasieki zarodowe od 6 do 12 pasiek, a za pasieki reprodukcyjne od 180 do 220 pasiek. Ten model organizacyjny hodowli i selekcji pszczół w Polsce funkcjonował przez 22 lata, aż do pojawienia się nowej ustawy
regulującej dotychczasowe przepisy prawne.
Ustawa Sejmu RP z 20 sierpnia 1997 (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) zmieniła dotychczasowy system organizacyjny hodowli i selekcji pszczół i zastąpiła go
nowym systemem.
Ustawa zmieniła stosowaną terminologię i nomenklaturę fachowego nazewnictwa stosowanego w hodowli pszczół. W miejsce pasiek zarodowych powołano pasieki hodowlane. Zniesiono status pasiek reprodukcyjnych, wychodząc z założenia
wychodząc zapewne z założenia, że w epoce wolnego rynku każdy może uczestniczyć
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w reprodukcji materiału hodowlanego i nie powinno podlegać to żadnym ograniczeniom i żadnej kontroli. Matki zarodowe i reprodukcyjne otrzymały nową nazwę
matek hodowlanych, natomiast pozostałe matki noszą nazwę matek użytkowych. Tu
warto przypomnieć, że przyjęty system nazewnictwa nie jest zgodny z nazewnictwem
stosowanym naszej rodzimej bibliografii pszczelarskiej. Według kanonu uznanej literatury matki dzielono na matki wychowane w warunkach naturalnych. Matki te to
matki z cichej wymiany, matki rojowe i matki ratunkowe. Według literatury matki
wychowane pod kontrolą człowieka nazywane były matkami hodowlanymi. Matki
te dzielono do niedawna na matki zarodowe, matki reprodukcyjne i matki użytkowe.
Uznałem, że warto zaznaczyć ten brak spójności pomiędzy terminologią wynikającą
z ustawy o rozrodzie zwierząt, a terminologią stosowaną w literaturze.
Od Ustawy Sejmu RP z 20 sierpnia 1997 roku ustawę tą zmieniano jeszcze 3 razy.
Są to kolejno :
▶▶ Ustawa z 12 marca 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 866)
▶▶ Ustawa 29 czerwca 2007 (Dz. U. z 24 lipca 2007, Nr 133, poz. 921)
▶▶ Ustawa z 5 listopada 2009
Aktualnie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że w Dzienniku Ustaw
Nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r. pod pozycją 1775 została opublikowana ustawa
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich. Opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw automatycznie anuluje
wcześniejsze dokumenty prawne z tym związane.
Zgodnie z obowiązującym prawem, każda kolejna ustawa znosi ustawę poprzedzającą. Kolejne ustawy w odniesieniu do pszczoły miodnej niemal całkowicie pokrywają się z ustawą z 1997 r. Zmiany dotyczyły głównie drobnych zmian brzmienia
poszczególnych punktów ustaw poprzedzających.
Obecnie w Polsce działa około 40 pasiek hodowlanych. Materiał hodowlany
z tych pasiek wpisany jest do księgi głównej i rejestru hodowlanego.
Rocznie hodowla licencjonowana produkuje rocznie około 100 tys. matek pszczelich. Oprócz tego około 200-300 pasiek prywatnych produkuje matki użytkowe nie
prowadząc pracy hodowlanej i bazują albo na materiale z pasiek hodowlanych albo
na materiale importowanym. Pasieki te produkują prawdopodobnie łącznie około
100 tys. matek.
Jeżeli by te dane zsumować to łączna roczna produkcja matek w Polsce wyniosłaby około 200 tys. sztuk. Jest to duży postęp. W latach 70- dziesiątych łączna produkcja matek wszystkich pasiek zarodowych i reprodukcyjnych wynosiła łącznie około
20 tys. sztuk. W latach 90- dziesiątych globalna produkcja matek wynosiła 40 tys.
rocznie.
Praktyka pszczelarska zdecydowanie zaczęła o wiele intensywniej wymieniać
stare matki na młode od 2004 roku, czyli chwili kiedy objęto matki pszczele 100%
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dotacją przy ich zakupie. Było to tzn. „matki unijne”. Aktualnie państwo nieco ograniczyło skalę dotacji.
Niestety okres ten to także radykalne pogorszenie jakości matek oferowanych
przez pasieki hodowlane. Krytyka pszczelarzy dotyczyła przede wszystkim lichej jakości matek sztucznie unasienionych. Liczne protesty środowisk pszczelarskich sprawiły, że państwo wycofało dotację do tej najbardziej kontrowersyjnej kategorii matek.
Uważam, że jest to dobry krok w dobrym kierunku.

LITERATURA
1. Bojarczuk Cz.(1970) Analiza pracy trutowiska w Gołębiu koło Puław za okres
1960- 1968, Materiały konferencyjne, IX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 8- 9 kwiecień 1970: 1- 2.
2. Chuda- Mickiewicz B. (2008) Hodowla pszczół, Wychów matek i trutni , PWRiL:
255- 290
3. Chwałkowski A. (1969) Badania porównawcze nad efektami naturalnego i sztucznego unasieniania pszczoly miodnej Apis mellifica L., Acta agr. Silv., Ser. Zoot., 9
(2): 3- 28,
4. Jasiński Z. (2008) Hodowla pszczół, Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół,
PWRiL: 291- 222
5. Konopacka Z. (1968) Loty matek i trutni pszczoły miodnej (Apis mellifica L.)
Pszczeln. Zesz. Nauk., 12 (1-2): 1-30.
6. Paleolog J. (2008) Hodowla pszczół, Zasady pracy hodowlanej, PWRiL: 143-174Pidek A. (1987) Wychów matek pszczelich. PWRiL, stron 138
7. Soczek Z. (1958a) Obserwacje nad lotami matek pszczelich., Pszczeln. Zesz.
Nauk., 2(2): 79-91.
8. Soczek Z. (1958b) Wpływ niektórych czynników na loty i kopulację matek pszczelich., Pszczeln. Zesz. Nauk, 2(3): 90- 120.
9. Soczek Z. (1959) Obserwacje nad lotami matek pszczelich kopulujących kilkakrotnie., Pszczeln. Zesz. Nauk, 3(1): 34- 40.
10. Wawryn T., Weber L. (1956) Selekcja i wychów matek pszczelich, PWRiL, stron
243.

Alternatywna koncepcja hodowli pszczół w Polsce − Cezary Kruk

137

ALTERNATYWNA KONCEPCJA HODOWLI PSZCZÓŁ
W POLSCE
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

Aktualnie posiadamy w Polsce około 40 tys. pasiek oraz około 1,1 milion rodzin
pszczelich. Pracą hodowlaną zajmuje w Polsce około 40 pasiek hodowanych, realizujących różne programy hodowlane. Jesienią 2006 roku w pasiekach hodowlanych,
zazimowano w stadach zachowawczych łącznie 2500 rodzin pszczelich. W liczbie tej
1500 rodzin znajduje się w hodowli zachowawczej w zamkniętych rejonach w Puszczy Augustowskiej i Puszczy Kampinoskiej. Rzeczywista populacja selekcjonowana
wynosi około 1000 rodzin, czyli zaledwie 0,1% krajowego pogłowia pszczół.
Aktualny model hodowli pszczół w Polsce. Większość pasiek hodowlanych bazuje
na bardzo małych populacjach pszczół, liczących od kilku do kilkudziesięciu rodzin
pszczelich. Jest to bardzo szczupła baza materiału hodowlanego, co w konsekwencji
prowadzi do zubożenia genetycznego populacji.
W większości stad hodowlanych rodziny posiadają krótkowieczne matki sztucznie
unasienione. Krótkowieczność matek w dużym stopniu wynika z błędów stosowanej
technologii przy ich wychowie. Często w rzeczywistości, rzekoma praca hodowlana
i ocena rodzin sprowadza się do reprodukcji kolejnej generacji matek- córek od matek które jedynie przeżyły okres oceny, a nie od matek o największej wartości hodowlanej.
Warto pamiętać, że stałe bazowanie na sztucznej inseminacji, w długiej perspektywie może prowadzić do degeneracji genetycznej pszczół i pojawienia się w niej
genów letalnych i pół- letalnych. W konsekwencji prowadzi to do wydelikacenia pogłowia.
Linie hodowane w czystości z konieczności bazują na materiale silnie zinbredowanym. Uzyskiwanie postępu hodowlanego w tych warunkach jest w rzeczywistości
iluzją.
Dobór trutni ogranicza się niemal wyłącznie do zapewnienia jedynie ich czystości
rasowej. Tylko nieliczni hodowcy stosują selekcję pni ojcowskich oraz celowy dobór
par rodzicielskich.
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W większości pasiek, selekcja opiera się na wynikach oceny indywidualnej, co
nie jest najlepszą metodą hodowlaną. Standardowa pasieka hodowlana opiera swoje obserwacje, obserwując jedną grupę selekcyjną, na jednym pasieczysku i wykorzystującą jeden kompleks pożytkowy. Metodą taką nie sposób jest wyhodować linii
maksymalnie uniwersalnej. Selekcja opiera się niemal wyłącznie na podstawie oceny
własnej- jest ona bardzo względna i często zawodna.
Stosowany system państwowych dotacji oraz sztucznie nakręcone lobby, zapewnia sukces ekonomiczny pasiekom hodowlanym produkującym masowo matki użytkowe sztucznie unasienione bez sprawdzonego czerwienia. W końcowym efekcie,
pasieki hodowlane zamiast zajmować się tym do czego są powołane, czyli pracą hodowlaną, w sezonie pasiecznym zajmują się masową reprodukcją matek często o wątpliwej wartości użytkowej.
Alternatywna koncepcja hodowli pszczół w Polsce wynika z krytycznej analizy
rzeczywistości. Populacja hodowlana powinna być radykalnie powiększona do stanu obejmującego co najmniej 10% populacji pszczół w kraju. W tym celu powinna
nastąpić maksymalna liberalizacja wszelkich przepisów mogących ograniczać uzyskanie statusu pasieki hodowlanej. W Polsce istnieje wiele pasiek zajmujących się reprodukcją matek o długiej tradycji i dużej renomie, które mogłyby z tego skorzystać.
Linia hodowlana, aby prowadzić w niej hodowlę z prawdziwego zdarzenia powinna liczyć minimum 100 rodzin pszczelich i charakteryzować się dużym bogactwem
genetycznym. Miarą bogactwa genetycznego takiej populacji powinna być ilość posiadanych grup matecznych, a nie tylko liczba pni pszczelich.
Należy wykorzystać możliwość uzyskiwania postępu hodowlanego poprzez selekcję pni ojcowskich. Populację hodowlaną można bardzo łatwo radykalnie powiększyć, poprzez włączenie do hodowli, populacji rodzin z matkami F1, utrzymywanymi
w pasiekach produkcyjnych, będących z pasieką hodowlaną w kooperacji. Pasieka
hodowlana, powinna dążyć do stworzenia zespołu pasiek produkcyjnych, będących
z nią w kooperacji. W pasiekach tych należałoby prowadzić ocenę terenową materiału hodowlanego i ostrą selekcję pni ojcowskich z matkami F1. Trutnie z 10% najlepszych rodzin powinny trafiać z powrotem do pasieki hodowlanej. W ten sposób
selekcjonowana populacja selekcjonowana wraz z pniami z matkami F1 mogłaby
obejmować nawet kilka tysięcy rodzin pszczelich przypadających na jedną linię hodowlaną.
Ostrość selekcji w hodowli powinna naśladować selekcję naturalną. Selekcja
w pniach ojcowskich oraz selekcja pobranych trutni do rozpłodu powinna być bardzo ostra, natomiast potencjalnych pni matecznych umiarkowana. Niestety stosowana praktyka jest odwrotna.
Proponuję zastąpienie doboru indywidualnego trutni, doborem masowym. Prostą formą takiego doboru trutni przy inseminacji jest użycie nasienia mieszanego
po wielu trutniach. Najprościej uzyskać je można poprzez naturalne wymieszanie
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odłowionych najwartościowszych trutni w rodzinie lub zastosowanie nasienia homogenizowanego. Dzięki temu „uśredniony truteń” użyty do podczas inseminacji,
w minimalny sposób wpływałby na ocenę pnia matecznego, a populacja byłby dzięki
temu „genetycznie bogata”.
Kolejnym atutem alternatywnego sposobu hodowli, byłaby możliwość wyhodowanie ras i linii maksymalnie uniwersalnych i najlepiej dostosowanych do zróżnicowanego środowiska. Sprzyjała by temu hodowla bazująca na wielu populacjach,
w wielu pasiekach i korzystających z przeróżnych kompleksów pożytkowych oraz
selekcjonowanych w różnych warunkach środowiskowych.
Selekcja indywidualna stosowana w pasiekach powinna zostać zastąpiona o wiele doskonalszą selekcją rodzinową, oceniającą o wiele trafniej wartość hodowlaną
pszczół. Oceniana grupa mateczna przy selekcji rodzinowej powinna liczyć 7-10 pni.
Taka grupa umożliwia już bardzo precyzyjną ocenę wartości hodowlanej. Selekcja
indywidualna w grupie matek- sióstr powinna mieć znaczenie wtórne i drugorzędne.
Selekcję opartą na ocenie własnej należy koniecznie wzbogacić oceną potomstwa.
Dobrze byłoby też dołączyć ocenę krewnych w linii bocznej.
Produkcja matek sztucznie unasienionych reprodukcyjnych oraz matek na potrzeby oceny stacjonarnej powinna bez względu na koszty maksymalnie optymalizować warunki ich uzyskania. Matki tej kategorii powinny być długowieczne i posiadać
minimum 5- 6 mln plemników w zbiorniczkach nasiennych.
Wsparcie państwa poprzez system dotacji powinno być skoncentrowane przede
wszystkim na maksymalnych dotacjach do matek reprodukcyjnych ze sprawdzonym
czerwieniem. Najlepiej byłoby, aby takie matki pasieka hodowlana sprzedawała wraz
z odkładem, po to aby pszczelarz odbiorca nie narażał ich na ryzyko podczas poddawania i aby zaraz po zakupie mógł przystąpić do ich reprodukcji. Matki tej kategorii
powinny być drogie, tak aby ich produkcja zapewniała dobrą rentowność pasiekom
hodowlanym.
Masową reprodukcją matek użytkowych powinny zajmować się pasieki reprodukcyjne nie prowadzące pracy hodowlanej. Należałoby przywrócić status pasiek
reprodukcyjnych.
W systemie uznawania pasiek hodowlanych zarówno zarodowych jak i reprodukcyjnych powinny aktywnie uczestniczyć przedstawiciele związków pszczelarskich.
Byłby to powrót do starej dobrej praktyki. Aktywne włączenie związków pszczelarskich do hodowli byłoby bardzo pomocne w stworzeniu masowej hodowli i wielkiej
populacji hodowlanej.
Matki oferowane na polskim rynku dla pasiek produkcyjnych powinny być objęte
kontrolą ich jakości (monitoring). Najlepiej aby prowadziła to instytucja nie powiązana z rynkiem producentów. Z pewnością poprawiłoby to jakość produkowanych
matek.
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W nomenklaturze hodowlanej należy też powrócić do tradycyjnego nazewnictwa.
Matki hodowlane należy dzielić na zarodowe, reprodukcyjne i użytkowe, a pasieki hodowlane na zarodowe i reprodukcyjne. Byłoby to logiczne, spójne, zrozumiałe
i zgodne z polskim piśmiennictwem.
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Warroza od lat stanowi jeden z głównych problemów pszczelarstwa. Do walki
z warrozą wykorzystuje się masowo różnego rodzaju leki warrozobójcze. Niestety ich
zastosowanie przyczynia się do skażenia gniazda pszczelego 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.
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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.
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. ubiegłego 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.
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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
odziedziczalność daje jednak nadzieję na wyhodowanie pszczół odpornych na warrozę.
O sukcesie reprodukcyjnym Warroa 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 roku 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
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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 wkładkach 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- Arbe-
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itsgemeinschaft 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;
▶▶ 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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W latach 2006-2015 w pasiece zajmującej się produkcją matek pszczelich na skalę
masową testowano wartość ulików weselnych typu Mini-Plus. Uliki te są od kilku lat
nowością na polskim rynku.
Tabela 1
Przybliżona liczba wykorzystywanych rodzinek weselnych w sezonie pszczelarskim
w latach 2006- 2015
Rok

Rodzinek weselnych (szt.)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Razem

300
700
1.000
1.300
1.700
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
15.000
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Tabela 2
Efektywność zimowli matek zapasowych w latach 2006-2015
przybliżona liczba rodzinek weselnych)
Zimowla
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Razem

Zazimowano (szt.)

Przezimowało (szt.)

Przezimowało (%)

125
228
250
330
350
350
350
350
350
2683

98
206
125
310
300
300
300
300
300
2239

78,4
90,4
50,0
93,9
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
82,4

Oceniano wartość tego ulika weselnego zarówno w okresie sezonu letniego jak
także w okresie zimy. Uliki oceniano pod kątem ich praktycznego wykorzystania zarówno przy produkcji matek unasienianych naturalnie, jak też matek unasienianych
sztucznie ze sprawdzonym czerwienie. Sprawdzono także możliwość przechowywania w nich matek zapasowych w okresie zimowli. Oceniano też wiele praktycznych
aspektów związanych z ich wykorzystaniem takich jak ekonomia, ergonomia, efektywność, komfort pracy itp. itd.
Uliki weselne typu Mini-Plus, produkowane są przez firmę ŁYSOŃ. Uliki te
w całości zbudowane są ze styropianu. Składają się one z miniaturowych korpusów
o wewnętrznym świetle w przekroju poprzecznym 23 x 23 cm. Korpus zawiera 6 mini-ramek o wymiarach zewnętrznych 21,5 x 16,5 cm. Jest to ¼ ramki dadanowskiej.
Wewnętrzne światło 1 mini-ramki to powierzchnia użytkowa 2,8 dcm2. Komplet ulika Mini-Plus to dennica, korpus, podkarmiaczka górna i daszek.
Zimowla matek zapasowych. W ciągu 9 zimowli testowano możliwość wykorzystania tych ulików do przezimowania matek zapasowych. Jednym z problemów
w pasiece wczesną wiosną, jest często stwierdzany brak matek w rodzinach produkcyjnych. Na przedwiośniu, kiedy praktycznie nie ma możliwości zorganizowania wczesnego wychowu matek oraz ich unasieniania, rodziny takie skazane są na
zagładę. W praktyce wczesną wiosną rodziny bezmateczne są likwidowane poprzez
ich dołączanie do rodzin pełnowartościowych. W starszej literaturze pszczelarskiej
zalecało się zimowanie obok rodzin zasadniczych odkładów z matkami zapasowymi
w ilości 10% stanu zazimowanej pasieki. Jest to kosztowna metoda. Próby zimowli
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matek w rodzinkach weselnych w ulikach różnych typów w warunkach Polski kończyły się zazwyczaj niepowodzeniem.
W latach 2006-2015 oceniono próbę zimowli matek zapasowych w Mini-Plusach.
Poza jedną mało udaną zimowlą 2008/2009 kiedy to zginęło aż 50% zazimowanych
rodzinek, pozostałe zimowle można uznać za zakończone sukcesem. Przyczyną mało
udanej zimowli 2008/2009 była silna nosema.
Średnio w latach 2006-2015 udało się efektywnie przezimować około 82,4% zazimowanych rodzinek z matkami zapasowymi. Rekordowo dobry wynik uzyskano
w sezonie 2009/2010 i uzyskując 93,9% przezimowanych matek.
Nasiedlenie ulików Mini Plus po raz pierwszy. Jedynie w sezonie 2006 kiedy to
po raz pierwszy zastosowano w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” uliki
Mini-Plus wymagały klasycznego nasiedlenia pszczołą. Zasiedlano je w maju ilością
0,5 l pszczół. Rodzinki po nasiedleniu trafiały na 2 doby do piwnicy, po czym wystawiano je wieczorem na pasieczysko. Przez cały sezon pasieczny wykorzystywano
rodzinki do naturalnego unasieniania matek lub też do doprowadzania matek unasienionych sztucznie do czerwienia. Rodzinki weselne w okresie od maja do września
zwiększały swoja siłę średnio 3- 4 krotnie.
Tworzenie mini odkładów w ulikach Mini- Plus. W pozostałych sezonach 20072015 produkcja nowych rodzinek w ulikach Mini-Plus polegała na klasycznym
dzieleniu rodzinek weselnych w sposób identyczny jak przy produkcji odkładów.
W połowie maja siła przezimowanych rodzinek w Mini- Plusach wynosiła od 2 do
6 korpusów pszczół. Stworzenie nowej rodzinki polegało na przeniesieniu do zasiedlanego ulika wraz z pszczołami 2 ramek czerwiu krytego + 1 ramki z zapasem pokarmu. Dalsze poszerzanie rodzinki odbywało się ramkami z węzą. Rodzinki w sezonie od maja do sierpnia podkarmiane były ciastem Apifondą. W latach 2011-2015
z 1 przezimowanej rodzinki tworzono w sezonie średnio 7 nowych rodzinek weselnych.
Unasienianie naturalne matek pszczelich. Z 1 ulika Mini- Plus można w sezonie
uzyskać 2-5 matek unasienionych naturalnie.
Przygotowanie rodzinek do zimy. Na koniec sezonu rodzinki najsłabsze łączono.
Postępowano tak aby we wrześniu uzyskać siłę 2 pełnych korpusów pszczół. Rodzinki
zimowano na 2 pełnych korpusach, liczących łącznie 12 małych rameczek. Rodzinka
przed zimą podkarmiana była syropem poddawanym w górnych podkarmiaczkach.
Jako karmę stosowano Apifortunę. Rodzinka samodzielnie przerabiała poddany pokarm. Pszczoły zimowano na toczku.
Podsumowanie. Dziesięcioletnie wykorzystanie nowej technologii i nowego sprzętu
pasiecznego na skalę masową pozwala na obiektywną ocenę. Pod bardzo wieloma
względami takimi jak ekonomia, ergonomia, efektywność i komfort pracy uliki Mini-Plus okazały się bardzo dobre. Wielką zaletą gospodarki w ulikach typu Mini-
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Plus jest rozwiązanie problemu kłopotliwego i kosztownego zasiedlania rodzinek
weselnych każdego roku. Siła rodzinek w Mini- Plusach pozwala praktycznie na ich
całoroczne wykorzystanie. Ulik Mini- Plus ma także cenne walory które można wykorzystać w dydaktyce i doświadczalnictwie.

Mini- Plusy na pasieczysku
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W przeszłości problem grzybicy traktowany był w pasiece jako zjawisko marginalne. Chorobę leczono jedynie poprzez zastosowanie najprostszych zabiegów pielęgnacyjnych. Często wystarczało wyłącznie ścieśnienie gniazd osłabionych rodzin,
dobre ocieplenie oraz podkarmienie rodzin ciepłym syropem. Niekiedy pszczelarz
uzyskiwał efekt wyleczenia przez zwykłe przestawienie rodziny chorej z miejsca zacienionego w miejsce dobrze nasłonecznione.
Grzybica wapienna stała się w polskich pasiekach poważnym problemem w latach
90. XX w. Szczególnie ostry przebieg tej choroby obserwowany był w południowej
Polsce. Problem grzybicy łączono z nadmiernym stosowaniem w profilaktyce fumagilny, leku przeciw chorobie zarodnikowcowej. Prawdopodobnie jednak, główną
przyczyną problemu, była zwiększona zjadliwość grzyba wobec czerwiu pszczelego
osłabienie systemu immunologicznego pszczół. Nie wykluczone jest jednak, że przyczyną mogło być także podłoże rasowe chorych rodzin i wydelikacenie populacji naszego pogłowia.
Jedną z dróg walki z chorobą może być selekcja pszczół odpornych na grzybicę.
Jedną zaś z metod oceny może być test na zachowanie higieniczne pszczół. Test polega na poddaniu do obserwowanych rodzin martwego lub uszkodzonego czerwiu.
Rodziny które usuwają większość czerwiu w ciągu 24 godz. ocenić można jako higieniczne, a te które tego nie robią jako niehigieniczne.
W Puławach w Oddziale Pszczelnictwa ISK w latach 1998 i 2002 przeprowadzono
kontrolę stanu zdrowotnego oraz przeprowadzono test na zachowanie higieniczne
pszczół w pasiece hodowlanej, w których prowadzono hodowlę 3 linii pszczół.
W 1998 r. obserwacje prowadzono na 32 rodzinach rasy kaukaskiej linii „Puławska”, zaś w 2002 r. obserwacjami objęto 30 rodzin rasy kraińskiej linii „Marynka”
i 5 rodzin kraińskich linii „GR1”.
W przypadku linii „GR1” wytypowane rodziny pszczele były to rodziny które hodowca zakwalifikował do kategorii rodzin zarodowych, czyli tych które przeznaczono
do dalszej reprodukcji i odchowu od nich matek hodowlanych do grupy selekcyjnej
i matek użytkowych oraz matek hodowlanych przeznaczonych na sprzedaż.
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Linia „Puławska” i „Marynka” nie były selekcjonowane w kierunku odporności
na grzybicę wapienną, zaś linię „GR1” selekcjonowano w kierunku takiej odporności. Linia „GR1” reklamowana była jako linia odporna na grzybicę i odznaczająca się
wybitnym instynktem higienicznym.
Stan zdrowotny oceniano na podstawie klinicznych objawów choroby w trakcie
sezonu. Przeglądy rodzin dokonywano do wiosny do lata średnio raz na 2 tygodnie.
W rodzinach w których zaobserwowano objawy grzybicy wapiennej kwalifikowano jako chore. Na podstawie ilości mumii znajdujących się na plastrach, dennicy
oraz na ziemi przed ulem rodziny określano jako porażone słabo, średnio lub silnie.
W przypadku kiedy stwierdzano pojedyncze mumie- stopień porażenia określano
jako słaby, jeżeli mumii było kilkadziesiąt- stopień porażenia oceniano jako średni,
a w przypadku kilkuset mumii- stopień porażenia określano jako silny.
Test higieniczny polegał na ocenie tempa usuwania z gniazda uszkodzonego czerwiu pszczelego. Czerw w stadium poczwarki uszkadzano poprzez przekłucie igłą.
W rodzinie uszkadzano w ten sposób po 100 komórek czerwiu. Kontrolę rodzin
przeprowadzano po 24 i 72 godzinach, licząc oczyszczone komórki po usuniętych
poczwarkach. Test higieniczny w 1998 roku powtórzono w czerwcu, lipcu i sierpniu,
natomiast w 2002 roku w maju i czerwcu.
Tabela 1
Stan zdrowotny rodzin pszczelich trzech linii hodowlanych w 1998 i 2002 roku
Linia
hodowlana
Cau Puławska
Car Marynka
Car GR1

Liczba
rodzin

Rodziny zdrowe
(%)

32
30
5

75,0
93,3
0,0

słabe
(%)
12,5
6,7
20,0

Porażenie
średnie
(%)
9,4
0,0
0,0

silne
(%)
3,1
0,0
80,0
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Tabela 2
Wyniki testu higienicznego trzech linii hodowlanych w 1998 i 2002 r.
Linia hodowlana
Cau Puławska
Car Marynka
Car GR1

Liczba rodzin
pszczelich
32
30
5

Liczba uszkodzonych
poczwarek
(szt.)
100
100
100

Oczyszczone komórki po:
24 godz.
72 godz.
(%)
(%)
95,6
99,2
98,8
99,8
26,5
77,4

Na podstawie wyników i dokonanych obserwacji linię „Marynka” ocenić można
jako linię odporną na grzybicę wapienną o wybitnym instynkcie zachowania higienicznego. Pszczoły kaukaskie linii „Puławska” są populacją średnio wrażliwą na grzybicę wapienną, ale charakteryzują się dobrym instynktem higienicznym.
Linia „GR1” okazała się bardzo wrażliwa na grzybicę wapienną. We wszystkich
rodzinach (100%) stwierdzono objawy choroby, w tym w większości rodzin (80%)
zaobserwowano silne porażenie czerwiu. Linia „GR1” charakteryzuje się bardzo
słabym zmysłem zachowania higienicznego. Po 24 godz. rodziny usuwały zaledwie
26,5% uszkodzonego czerwiu, a po 72 godz. 77,4%.
Wyniki testu, są tym bardziej zaskakujące, ponieważ linie które w ocenie wypadły dobrze i bardzo dobrze pod względem zdrowotności i zachowania higienicznego
nigdy nie były selekcjonowane w tym kierunku, podczas gdy linia „GR1” od kilku
lat selekcjonowana była w kierunku wzmocnienia zachowania higienicznego pszczół
i reklamowana jest jako linia rzekomo odporna na grzybicę wapienną.
Przedstawione wyniki badań były badaniami własnymi autora. Nie były to badania statutowe Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach.

MATKI PSZCZELE 2017
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

PATRONAT HONOROWY:

MIECZYSŁAW STRUK
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

STAROSTA POWIATU WEJHEROWASKIEGO
GABRIELA LISUS

WOJEWODA POMORSKI
DARIUSZ DRELICH

BURMISTRZ MIASTA RUMII
MICHAŁ PASIECZNY
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