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WSTęP

Pszczoły to zwierzęta gospodarskie. Pomimo znacznego postępu w rozszyfrowywaniu mechani-
zmów biologii rodziny pszczelej owad ten pozostaje gatunkiem dzikim. W pniu pszczelim, niezależnie 
od rozwiązań konstrukcyjnych ula i przebiegu prac w pasiece pszczoły zachowują się tak samo, jak 
przed wiekami, kiedy żyły w pniach drzew w puszczy, potem w kłodach bartnych lokalizowanych 
w pobliżu domostw ludzkich, czy wreszcie tak samo, jak w pierwszych, skonstruowanych przez ludzi 
ulach snozowych lub ramkowych. Któż nie lubi miodu – lubimy go wszyscy, choć nie wszyscy mogą 
go spożywać w dowolnych ilościach. Przyszło nam żyć w czasach, kiedy nawet miód uczula, a co 
dopiero jad pszczeli. 

Obserwacje naukowe dowiodły, że około 80% gatunków roślin np. jabłonie, czereśnie, wiśnie, 
grusze, porzeczki czarne, wszystkie gatunki koniczyn, lucern, esparcety, słonecznik, cebula jest za-
pylanych przez owady. Gatunki roślin o niewystarczającym stopniu samopylności, wśród nich śliwy, 
maliny, truskawki, rzepak, gryka, słonecznik, liczne gatunki roślin ozdobnych i leczniczych bez zapy-
lenia ich kwiatów przez owady wydają plony o 30-70% niższe i na dodatek gorszej jakości. Pozostałe 
rośliny, wśród nich między innymi: pszenica, kukurydza, trawy, sosna zapylane są głównie przez wiatr. 
Dziko żyjących owadów zapylających rośliny, głownie pszczół samotnic i trzmieli jest bardzo mało. 
Zimują one w postaci zapłodnionych samic, a w związku z tym szczególnie wiosną ich wydajność jako 
zapylaczy jest znikoma, szczególnie jeżeli chodzi o potrzeby zapylania entomofilnych roślin upraw-
nych. Największe znaczenie jako zapylacze roślin mają pszczoły miodne, gdyż jak wiemy od wcze-
snej wiosny do pracy ruszają całe rodziny pszczele. Jedna pszczoła w celu dobrego zapylenia (co 
oczywiście nie jest jej celem), odwiedza nagradzający ją nektarem kwiat około 20 razy. Jednorazowo 
pszczoła pobiera maksymalnie do 30 mg nektaru, który zawiera 30-80% wody; powstały później miód 
zawiera jej do 20%. Miód pszczeli wytwarzają robotnice pszczoły miodnej: od zbioru nektaru lub spa-
dzi i przenoszenia w wolu do ula, poprzez wielokrotne przekazywanie nektaru z coraz większą ilością 
enzymów śliny i innych substancji wydzielanych przez gruczoły pszczele od robotnic kolejnym robot-
nicom na plastrach, potem cienkie rozłożenie nakropu do wolnych komórek w celu odparowania wody 
i dojrzewania, do zmagazynowania miodu nad gniazdem w formie zasklepionych zapasów. Na własne 
potrzeby w ciągu roku rodzina pszczela zużywa bardzo dużo, bo do 90 kg miodu i niewiele mniej pył-
ku. Żebyśmy mogli cieszyć się jednym kilogramem miodu, pszczoły zbierają nektar z 4 milionów kwia-
tów. Przy większym lub mniejszym udziale pszczół powstaje około 70% produktów żywnościowych, 
jakie znajdują się na półkach naszych sklepów. Polska jest jednym z czołowych producentów miodu 
w Europie. W naszym kraju jest milion pni pszczelich, które produkują rocznie około 16 tys. ton miodu, 
ale pod względem jego spożycia pozostajemy daleko w tyle. Statystyczny Polak zjada niespełna 0,3 
kg miodu rocznie. Nie doceniamy miodu, traktując go jako sezonowy ,,lek” na niepogodę, spożywany 
głównie w miesiącach jesienno-zimowych. Niestety wraz z pierwszymi oznakami wiosny większość 
z nas zapomina o jego dobroczynnych właściwościach i wykreśla go z codziennej diety.

Żyjemy w dobie szybkich zmian środowiska naturalnego oraz silnej jego degradacji. Następuje 
zanikanie różnych populacji, a nawet gatunków roślin i zwierząt. Intensywna produkcja rolnicza i zwią-
zana z nią chemiczna ochrona upraw, ograniczający bazę pokarmową pszczół zanik bioróżnorodności 
szaty roślinnej w środowisku, a także wzrastająca najogólniej rozumiana antropopresja na środowisko 
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stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla istnienia tych niezwykle cennych owadów, ale również 
odpowiednio wydajnej produkcji rolnej, leśnej i równowagi środowiska naturalnego.

W ostatnich latach na nowo wraca problem warrozy, zgnilca złośliwego i w zasadniczym stopniu 
niebezpiecznych zatruć i podtruć pszczół między innymi ,,nowoczesnymi” pestycydami.

Maleje liczba pasiek, szczególnie tych mniejszych. Zbyt wolno przybywa młodych pszczelarzy. 
W produkcji towarowej dominują pasieki duże, kilkuset pniowe, prowadzące bardzo intensywną, wę-
drowną gospodarkę pasieczną. Obsługują one wielkoobszarowe uprawy, ale rozmieszczenie pasiek 
i tzw. napszczelenie terenu najczęściej jest nierównomierne i niewłaściwe. Trzeba koniecznie odbu-
dować, czy założyć na nowo wiele pasiek przyzagrodowych.

Prawidłowo prowadzona gospodarka pasieczna nie przynosi strat. Prowadzenie pasieki wymaga 
stosunkowo niewielkich nakładów materialnych, natomiast angażuje bardzo dużo pracy. W ostatnich 
latach nieznacznie wzrasta konsumpcja miodu, więc ze sprzedażą nadwyżek miodu prosto z pasieki 
nie będzie problemu. Spróbujmy prześledzić przebieg prac w pasiece w ciągu roku, aby stwierdzić, 
że ,,nie taki diabeł straszny” i być może niebawem założymy własną, niewielką pasiekę. Trzeba 
wiedzieć, że decyzja o założeniu pasieki powinna być poprzedzona nie tylko przygotowaniem teo-
retycznym przyszłego pszczelarza, ale również bezpośrednim kontaktem z pszczołami (pierwszym 
krokiem, rozstrzygającym o dalszych jest sprawdzenie reakcji organizmu na działanie jadu pszczelego 
– osoby silnie reagujące na użądlenia powinny zrezygnować z pracy z pszczołami) i rzeczywistością 
pasieki pod okiem doświadczonego pszczelarza. W czasie praktyki pszczelarskiej, trwającej najlepiej 
cały sezon pasieczny, przyszły pszczelarz powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich pracach 
w pasiece. Prowadzenie małej pasieki to typowa praca sezonowa. W ciągu pół roku (od kwietnia do 
września)pszczelarz wykonuje 80-90% wszystkich prac związanych z pasieką i pszczołami. Początek 
prac na rzecz nowego sezonu pasiecznego, to zestawienie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu, 
radykalne zwalczanie warrozy i dokarmienie pszczół na zimę, czyli uzupełnienie zapasów zimowych 
syropem cukrowym stosownie do siły rodziny pszczelej przygotowywanej do zimowli.
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STyCZEń

Styczeń, to środek zimowli pasieki. Dni są krótkie. Jest to okres spokoju w pasiece. Pszczoły zi-
mują na plastrach zebrane w kłąb zimowy. Odżywiają się bardzo małymi porcjami zapasów zimowych 
dla podtrzymania swoich funkcji życiowych i koniecznego ogrzania pszczół w kłębie, szczególnie 
królowej i jej bezpośredniego otoczenia. W miarę wyjadania zapasów kłąb zimujących na plastrach 
pszczół unosi się ku górze gniazda. W tym okresie zużycie pokarmu nie jest duże, gdyż procesy życio-
we u zimujących pszczół są bardzo spowolnione. Szacuje się, że od października do końca stycznia 
pszczoły zjadają około 3,5 kg zapasów; z własnej praktyki wnioskuję, że w optymalnych warunkach 
w tym okresie pszczoły zużywają znacznie mniej pokarmu. W trakcie zimowli nie wolno niepokoić 
pszczół. Trzeba kontrolować pasiekę: przechodząc w odległości kilku metrów przed ulami sprawdza-
my, czy mostki wlotowe są wolne od zmrożonego śniegu lub lodu, liści lub gałązek, ponieważ stała 
wentylacja gniazda pszczelego jest bardzo ważna. Po śladach na śniegu dość łatwo ustalimy, czy 
zimujące pszczoły są niepokojone przez myszy (ryjówki, orzesznice), ptaki (sikorki, wróble), większe 
zwierzęta lub nawet ludzi.

Nie usuwamy nadmiaru śniegu z daszków, gdyż stanowi izolacją termiczną, a dodatkowo nie-
potrzebnie niepokoilibyśmy pszczoły. Pobudzone – zaniepokojone pszczoły podnoszą temperaturę 
zimującego kłębu, wzrasta zużycie zapasów, do stanu uspokojenia się pnia upływa co najmniej kilka 
minut, co nie jest obojętne dla dalszego przebiegu zimowli.

LuTy

W lutym często dochodzi do radykalnej zmiany sytuacji w ulu. Na początku lutego zima trwa w naj-
lepsze. Dawniej to był środek zimy. Spyta luty: masz-li buty? No właśnie, ale teraz mamy zimy cie-
plejsze, a dla zimowli pszczół może to być problemem większym niż mrozy. Kłąb zimowy w rodzinie 
pszczelej o przeciętnej sile ma w u naszych pszczół średnicę około 20-25 cm. W kłębie zimowym, bez 
względu na wysokość temperatury poza ulem, musi być utrzymana temperatura plus 18 do 30 stopni. 
W niewielkiej tylko warstwie pszczół na obwodzie kłębu, w tak zwanej otoczce, jest ona niższa. I tu 
jednak nie może spaść poniżej plus 10 do 12 stopni; przy niższej temperaturze pszczoły tracą zdol-
ność ruchu, a po pewnym czasie zamierają. Niezbędne dla normalnego przebiegu zimowli pszczół 
ciepło wytwarzają pszczoły znajdujące się w głębi kłębu, w wyniku metabolicznego spalania w swo-
ich organizmach pobieranych zapasów cukru i pracy ich mięśni. Pszczoły tworzące zwartą otoczkę 
kłębu mają za zadanie chronić go przed ulatnianiem się wytworzonego ciepła na zewnątrz oraz od 
przenikania zewnętrznego chłodu do kłębu. W lutym dzień jest już dłuższy. W pogodne dni wzrasta 
wyraźnie nasłonecznienie. Pod koniec miesiąca, w takie dni słońce zaczyna topić śnieg na daszkach 
i wylotkach, ale wieczorem temperatura powietrza szybko spada i zacieki na daszkach i wylotach za-
marzają. Niecelowe jest usuwanie śniegu lub lodu z daszków uli, gdyż w znacznym stopniu stabilizują 
temperaturę ula. Usuwamy natomiast skorupę lodową, blokującą wylotki lub zalegający na wylotkach 
śnieg, również ograniczający wentylację w ulu. Tę czynność wykonujemy około godziny czternastej, 
gdyż w tym czasie jest najwyższa temperatura w ciągu dnia i łatwo można usunąć topniejący śnieg 
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lub lód z mostków wylotowych bez niepotrzebnego niepokojenia pszczół Wieczorem znowu wszystko 
zamarznie i przy próbie sprzątania śniegu lub lodu niepotrzebnie zaniepokoimy pszczoły. Pod koniec 
lutego, szczególnie przy lekkiej zimie, w ciągu dnia temperatura powietrza na zewnątrz ula wzrasta 
znacznie powyżej zera. W takich warunkach w kłębie pszczół następuje radykalna zmiana dalszego 
przebiegu zimowli: kłąb się rozluźnia, gwałtownie wzrasta spożycie pokarmu, temperatura powietrza 
wewnątrz kłębu podnosi się do 35-36°C, gdyż w gnieździe, gdzie pielęgnowany jest czerw pszczoły 
muszą zapewnić stałą, taką właśnie temperaturę. Robotnice przystępują do intensywnego karmienia 
królowej, która rozpoczyna czerwienie. Większe zużycie zapasów pokarmu wiąże się z wytwarzaniem 
większej ilości pary wodnej w ulu (pobranie przez pszczoły 1 kg zapasów prowadzi do wytworzenia 
około 1 litra wody). Obecność czerwiu w gnieździe pszczelim łatwo można stwierdzić poprzez spraw-
dzenie zawilgocenia maty powałkowej w miejscu jej styku z matą boczną, którędy ciepłe, wilgotne 
powietrze uchodzi z otoczenia zimującego kłębu i w zetknięciu się z chłodną matą traci na niej część 
pary wodnej. Zawilgoconą matę trzeba odwrócić suchą stroną do powałki, aby skuteczniej izolowała 
wnętrze ula od zimnego jeszcze o tej porze roku otoczenia gniazda pszczelego. Jeżeli mata jest zbyt 
mokra trzeba wymienić ją na inną – suchą, którą wcześniej przygotowaliśmy w ogrzewanym pomiesz-
czeniu.

W trakcie każdego otwierania ula ( mamy tu na myśli tylko otwieranie daszka ), szczególnie w trak-
cie zimowli zachowujemy wyjątkową ostrożność, aby maksymalnie ograniczyć pukanie w ul, które 
zawsze powoduje zaniepokojenie pszczół.

W ostatnich latach zimy są lekkie i pierwszy oblot często następuje już pod koniec lutego. Pszczoły 
ruszają na oblot, kiedy temperatura powietrza wynosi około 12°C.

Rodziny pszczele, które dobrze przezimowały nie śpieszą się z oblotem. Zrozumiałe, że te rodzi-
ny pszczele, które zimowały źle (zbyt ciasne ułożenie gniazda na zimę, przegrzanie uli pod koniec 
zimowli, mała siła rodziny rozpoczynającej zimowlę, zaistnienie choroby, niedostateczna wentylacja 
ula podczas zimowli czy niepokojenie z zewnątrz ula pszczół w trakcie zimowli) chcą jak najszybciej 
dokonać wiosennego oblotu, gdyż są wyczerpane zimowlą: część pszczół (1/4-1/3 rodziny rozpoczy-
nającej zimowlę ) spadła tworząc osyp zimowy, reszta ma zapełnione, często do granic anatomicz-
nych możliwości jelito proste i oczekuje oblotu. W przypadku złej zimowli pszczoły mogą wylecieć na 
pierwszy oblot już przy 7 stopniach Celsjusza.

Pszczelarz w dniu oblotu powinien być w pasiece obecny. Najpóźniej w godzinach rannych w dniu 
spodziewanego oblotu, jeżeli na pasieczysku leży śnieg, trzeba koniecznie posypać bezpośrednie 
sąsiedztwo uli sieczką, trocinami, torfem lub popiołem, żeby pszczoły wracające do ula po oblocie 
nie traciły orientacji i nie siadały na śniegu. W kolejnych dniach taka posypka przyśpieszy topnienie 
śniegu. Obok obserwacji lotów poszczególnych rodzin w trakcie oblotu można w tym dniu wykonać 
szereg czynności, które ułatwią pszczołom start do sezonu. Na czas oblotu wskazane jest szerokie 
otwarcie wylotów, które jednak mocno zmniejszamy, gdy już większość pszczół weszła do ula – jest to 
zabieg przeciwrabunkowy , a także pomagający rodzinie w utrzymaniu wyższej temperatury w gnieź-
dzie, niezbędnej do wychowu czerwiu. Oblot rodzin pszczelich, które zimowlę zniosły pomyślnie jest 
niezbyt długi – pszczoły oblatują się energicznie i masowo.

Jeżeli dojdzie do oblotu w lutym, musimy być bardzo ostrożni w ingerowaniu w przebieg zdarzeń, 
gdyż chwilowe ocieplenie w ciągu dnia w zimowym przecież miesiącu szybko się kończy. Często po 
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kilkudniowym ociepleniu wraca zima. Nie możemy w żadnym przypadku narażać gniazda pszczół na 
ochłodzenie, zaglądając w tym czasie do uszczelnionego propolisem gniazda pszczelego.

Pod koniec lutego jest już na tyle ciepło, że możemy wznowić prace porządkowe w pracowni pa-
siecznej. Rozpoczynamy od zaległego remontu uli i przygotowywania zapasowych ramek do nowego 
sezonu.

MaRZEC

Marzec jest pierwszym miesiącem wiosennym. Większość pierwszych wiosennych oblotów 
pszczół ma miejsce w marcu. Przewidując możliwy oblot, koniecznie idziemy do pasieki, aby obser-
wować jego przebieg. 

Około południa, w pogodny, ciepły i cichy dzień ( pszczoły przebywające w ulu lub w polu do-
skonale rozpoznają stan pogody w danej chwili, szczególnie pod względem temperatury i wilgotności 
powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego, co obserwujemy wielokrotnie latem: wyrojenie się pszczół 
bezpośrednio po burzy, kiedy tylko rozpogodzi się; masowy powrót pszczół robotnic do ula przed 
nadchodzącym deszczem; pozostawanie pszczół w ulu pomimo wysokiej temperatury przy wysokiej 
wilgotności powietrza etc.), przy temperaturze powietrza około 12°C pszczoły rozpoczynają oblot po 
zimowli. Rodziny pszczele, które dobrze przezimowały oblatuja się energicznie, masowo i niezbyt dłu-
go: około 20-30 minut. Zaś rodziny pszczele, które zimowały źle na przykład z powodu: zbyt ciasnego 
gniazda, przegrzania ula pod koniec zimowli, zbyt małej liczby pszczół w rodzinie rozpoczynającej 
zimowlę, chorób, niedostatecznej wentylacji ula w trakcie zimowli czy niepokojenia, śpieszą się z ob-
lotem. Przebieg oblotu poszczególnych pni opisujemy w notatniku, aby w trakcie krótkiego przeglądu 
uli i konieczności pomocy pszczołom odpowiednio reagować. Gdy już większość rodzin zakończyła 
oczyszczające loty zaglądamy do uli. W pierwszej kolejności przeglądamy pnie, z których pszczoły 
oblatują się zbyt długo, lot jest osłabiony, wystąpiło zaperzenie widoczne na mostkach wylotowych 
i ścianach ula, również tam, gdzie przed wylotami i na nich obserwujemy pszczoły mrowiące się lub 
bezsilnie pełzające. Są to rodziny pszczele, które wymagają pomocy pszczelarza w pierwszej kolej-
ności. Na pewno trzeba im ścieśnić gniazda i zwęzić do 1 cm2 otwór wylotowy, odwrócić lub wymienić 
zawilgocone maty, wytrzeć zawilgocone ściany ula i w razie konieczności uzupełnić zapasy.

Bezpośrednio po oblocie, o ile konstrukcja ula na to pozwala, powinno się usunąć z dennicy cały 
osyp lub przynajmniej pośpiesznie podmieść gniazda. Zwalnia to pszczoły od pracochłonnego sprzą-
tania gniazda i poprawia higienę w ulu.

Wszystkie dyktowane sytuacją zabiegi pielęgnacyjne wykonujemy natychmiast, a w przypadku 
całkowitego spadku jakiejś rodziny od razu wycofujemy cały ul z pasieczyska, zabezpieczając go od 
dostępu pszczół z zewnątrz przede wszystkim przez szczelne zamknięcie wylotu ula. Po zakończeniu 
prac awaryjnych myjemy dokładnie ręce i dłuta pasieczne aby jeżeli pogoda jeszcze pozwala wykonać 
krótki przegląd pni, które przezimowały dobrze. Podobne ciepło, jak w dniu oblotu może nie powtórzyć 
się tak szybko i lepiej byłoby mieć uporządkowane wszystkie rodziny w pasiece.

Wgląd do kontrolowanych rodzin robimy bardzo pobieżnie – chodzi o to by zdążyć z przeglądem 
możliwie największej liczby pni i nie schładzać gniazd ich rozbieraniem, które w tej chwili nie jest ko-
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nieczne. Po otwarciu daszka odsuwamy tylko boczną matę i skrajne ramki od strony wolnej przestrzeni 
w ulu by stwierdzić, czy są tu zapasy i zobaczyć pierwszą ramkę z czerwiem. Jeżeli którakolwiek z ra-
mek od strony zatworu jest wolna od pszczół lub pozbawiona zapasów, należy ją wycofać, by ułatwić 
pszczołom ogrzewanie gniazda. 

Po oblocie wiosennym gniazda pszczele powinny być dodatkowo dobrze ocieplone z boków i od 
góry, a maty lub poduszki bezwzględnie suche. Zapotrzebowanie na ciepło w okresie wczesnej wio-
sny jest w ulach dużo większe niż było zimą, ze względu na obecność coraz większej ilości czerwiu. 
Rodzinom pszczelim, które nie mają dostatecznej ilości zapasów trzeba natychmiast podać w miejsce 
wycofanych, wolnych od pszczół i pustych ramek przynajmniej po jednej ramce z zasklepionym pokar-
mem. Ramki te mogą pochodzić z magazynu lub od innej, zdrowej rodziny, która ma nadmiar zapasów.

Rodziny, w których nie stwierdziliśmy obecności czerwiu należy mocno ścieśnić i szczególnie sta-
rannie ocieplić. Często takie rodziny mają matkę, a przyczyną braku czerwiu jest osłabienie rodziny 
oraz zbyt obszerne i zimne gniazdo. W tym przypadku w trakcie kontroli ula za 5 – 6 dni od ścieśnienia 
i dodatkowego ocieplenia gniazda na centralnym plastrze powinny się znajdować pierwsze zaczer-
wione komórki.

Matkę poddajemy tylko w sytuacji, kiedy rodzina bezmateczna jest na tyle silna, że rokuje normalny 
wiosenny rozwój. Jeżeli zaś bezmatek jest słabszy, wówczas dołączamy go do jednej ze słabszych 
rodzin z czerwiem.

Od pierwszych wiosennych lotów pszczoły przynoszą do ula wodę konieczną do wychowu czerwiu. 
Dalekie loty i zimne źródło wody przy zmiennej pogodzie wiosną grożą znacznymi stratami robotnic 
zajętych tą pracą. Dużą pomoc, szczególnie wiosną stanowi uruchomienie stale czynnego poidła, 
ustawionego w miejscu nasłonecznionym, w bezpośrednim sąsiedztwie uli. Właśnie wiosną, każdego 
chłodnego poranka, przed rozpoczęciem lotów pszczół dobrze jest uzupełniać zapas wody w poidle 
wodą podgrzaną, żeby dodatkowo pomóc pszczołom. Poidło powinno funkcjonować w pasiece przez 
cały sezon.

W marcowe dni jest już na tyle ciepło, że można wznowić prace związane z przetapianiem wy-
cofanych plastrów, przygotowywaniem i drutowaniem ramek oraz kontynuować naprawę uli i sprzętu 
pasiecznego.

Po wiosennym oblocie, jeżeli nie ma nawrotu zimy, można też rozpocząć prace związane z porząd-
kowaniem, reorganizacją lub powiększaniem pasieczyska.

kWIECIEń

W kwietniu najważniejszym zadaniem pszczelarza jest terminowe poszerzanie gniazd pszczelich 
w celu pomocy rodzinom pszczelim w możliwie wczesnym rozwoju i tym samym pozyskanie znacz-
nych ilości miodu z wczesnych pożytków.

Matka zaczyna czerwienie już w końcu okresu zimowego. Zaraz po oblocie czerwi intensywniej, 
składając po 100-200 jaj na dobę, a jej możliwości czerwienia zwiększają się z dnia na dzień. W końcu 
maja i w czerwcu liczba jaj składanych przez dobrą matkę może dojść do 2000 na dobę. Czynnikiem 
ograniczającym czerwienie matki w pierwszym okresie po oblocie są głównie warunki pielęgnacji 
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czerwiu. Te z kolei zależą od: a) ogólnej siły rodziny, b) liczby karmicielek, c) ilości zapasów w ulu, 
d) wolnych komórek do czerwienia, e) pogody i wziątku.

Siła rodziny jest jednym z podstawowych czynników wpływających na dobrą pielęgnację czerwiu. 
W słabych rodzinach w tym samym czasie wychowuje się mniej larw, ale na jedną pszczołę przypada 
ich znacznie więcej do wykarmienia, przez co są one gorzej odżywiane, a zatem rozwijają się z nich 
słabsze pszczoły. Okres wiosennego rozwoju rodziny pszczelej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap 
– to stopniowe zastępowanie starych, wymierających pszczół przez młode, drugi – to szybki wzrost 
siły rodziny, zależny od ilości wygryzających się pszczół. W pierwszym etapie, trwającym około 30 
dni po oblocie nie zachodzi potrzeba poszerzania gniazda lub poszerza się je niewiele w silnych 
pniach, w których obserwujemy wyraźny wzrost siły rodziny. Można natomiast rozpocząć odsklepianie 
plastrów (przy temperaturze powietrza w dzień: 10-12°C, nawet bezpośrednio po oblocie), co zmusza 
pszczoły do przeróbki zapasów i zwiększonego spożycia, a zatem intensywniejszego rozwoju rodziny 
pszczelej. W drugim etapie w miarę przybywania czerwiu i młodej pszczoły potrzeba coraz więcej 
miejsca dla nich i do składania przynoszonego nektaru i pyłku, toteż trzeba koniecznie zwiększać 
gniazdo.

Początkowo najlepiej jest używać plastrów z dobrze przechowaną pierzgą, żeby uzupełnić ewen-
tualne niedobory pokarmu białkowego w ulu. Powinno się też dostawiać plastry, z których wygryzło 
się przynajmniej jedno pokolenie robotnic, gdyż takie plastry są znacznie łatwiej zagospodarowywane 
przez pszczoły. Na początku gniazdo poszerzamy bardzo ostrożnie, używając małej liczby ramek, 
żeby nie oziębić czerwiu. W pierwszym etapie poszerza się gniazdo według zasady: dostawiać nowe 
plastry wtedy, kiedy czerw jest na przedostatniej ramce. W drugiej połowie kwietnia (od kwitnienia 
agrestu) można zastosować podkarmianie stymulacyjne syropem 1:1, należy jednak pamiętać, że 
dostarczanie pokarmu węglowodanowego ma sens tylko wówczas, kiedy pszczoły mają w ulu dosta-
teczna ilość pyłku. Jego brak powoduje, że pszczoły zjadają znaczne ilości jajeczek i młodego czer-
wiu. Najlepszym sposobem dostarczania pokarmu w tym czasie jest jednak dostępność naturalnych 
pożytków pyłkowych i nektarowych. Przy sprzyjającej pogodzie pod koniec kwietnia możemy zacząć 
wyrównywanie siły rodzin w pasiece. Wśród wielu zajęć, których w gospodarstwie pasiecznym nigdy 
nie brakuje w kwietniu trzeba przystąpić do wtapiania węzy w ramki. Przy wyjątkowo wczesnej wiośnie 
i silnych rodzinach w pasiece, w końcu kwietnia może już zaistnieć potrzeba poszerzania gniazd węzą.

MaJ

Gdy się temperatura ustali i osiągnie co najmniej 15°C w cieniu, w pierwszy pogodny i bezwietrzny 
dzień przeprowadzamy główny przegląd wiosenny. Ten przegląd, odwrotnie niż przy pierwszym ob-
locie, rozpoczynamy od rodzin zdrowych i najsilniejszych, które najpewniej rokują zbiory z tegorocz-
nych pożytków. Celem tego przeglądu jest ocena siły i rozwoju rodzin, jakości matek, stanu zapasów, 
zdrowotności rodzin i wielkości gniazd. Przy okazji rozbierania (pierwszy raz w sezonie) w całości 
każdego gniazda dokonuje się zazwyczaj czyszczenia ramek oraz ścian i dennic uli.

Wielkość gniazda, to wypadkowa intensywności czerwienia królowej i siły rodziny. Na początku 
maja silna rodzina pszczela, na przykład w ulu warszawskim poszerzonym, obsiada na czarno 7-9 
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ramek, w tym większość z nich, poza osłonowymi jest już zaczerwiona. O obecności i jakości matki 
orientujemy się oceniając czerw. Powinien on być zwarty, tylko pszczeli i obejmować prawie całe 
powierzchnie plastrów, pod wąskimi już tylko resztkami zapasów w górnej ich części. Na bocznych pla-
strach gniazda jest teraz na ogół przewaga czerwiu młodszego i jaj oraz pierzga, na środkowych prze-
miennie czerw otwarty i kryty. Taki układ czerwiu świadczy o intensywnym rozczerwieniu się matki.

Wielkość gniazd o tej porze powinna być jeszcze ściśle dostosowana do siły rodzin. Na początku 
maja lepiej trzymać pszczoły trochę ciasno, niż na gnieździe o jedną ramkę za luźno. Na odważne po-
szerzanie gniazd można przejść dopiero po ustaleniu się pogody, nie wcześniej niż w drugiej połowie 
maja. Równocześnie, stosownie do siły rodzin poszerzamy otwory wylotowe. Z chwilą, gdy pszczoły 
rozpoczną wypacanie wosku, kończy się drugi etap wiosennego rozwoju rodziny pszczelej. Następuje 
to zwykle wraz z nastaniem ciepłej pogody i obfitszego wziątku, który w przyrodzie o tej porze roku jest 
bardzo duży, a jego optymalne z punktu widzenia pszczelarza wykorzystanie z reguły przekracza moż-
liwości rozwijających się rodzin pszczelich. Chociaż ostatnio nie opłaca się produkować większych 
ilości wosku (zwłaszcza kosztem miodu), to i tak musimy możliwie często wymieniać plastry na nowe, 
ograniczając tym samym prawdopodobieństwo chorób w ulach i przeciwdziałając powstaniu nastroju 
rojowego przez zajęcie pszczół dodatkową pracą (przeciętna rodzina pszczela powinna w ciągu se-
zonu odbudować 5-10 arkuszy węzy). Dalsza pielęgnacja rodzin oraz tempo i sposób powiększania 
pojemności gniazd zależne są od występowania kolejnych pożytków (wierzba, mniszek, sady, rzepak) 
i metod ich wykorzystywania. 

Wstawianie pierwszych nadstawek do najsilniejszych rodzin (następuje to zwykle już na początku 
maja, tj. w czasie masowego zakwitania wierzb) powinno się wiązać z ich dodatkowym ociepleniem 
w ulach (najlepiej przez dokładne okrycie kocykiem), gdyż surowy klimat naszego województwa spra-
wia, że pierwsza połowa maja jest prawie zawsze zimna. W małej (objętościowo), dobrze ocieplonej 
nadstawce pszczoły bardzo wcześnie zmagazynują nawet niewielkie ilości zbieranego miodu, który 
będzie można łatwo odebrać. Chociaż maksymalny promień zasięgu lotu pszczół od pasieki wynosi 
3 km, to szczególnie wiosną pszczoły mają bardzo mały zasięg lotu. Doświadczenie naukowe wyka-
zało, że w przypadku pożytku na rzepaku ozimym najwięcej miodu: średnio 1 kg dziennie, zgroma-
dziły pszczoły z pasieki stojącej bezpośrednio przy granicy uprawy; pnie stojące 600 metrów od łanu 
zgromadziły w ciągu dnia po 0,5 kg miodu, a pszczoły z kolejnej pasieki, stacjonujące ponad kilometr 
od pożytku zebrały tylko śladowe ilości miodu. Wniosek: jeżeli większy pożytek znajduje się dalej, niż 
1 km od pasieczyska, trzeba pszczoły przemieścić w bezpośrednie sąsiedztwo pożytku, aby zebrać 
maksymalną w danych warunkach ilość miodu.

W czasie trwania pożytku nie należy zakłócać pracy pszczół. Niezbędne zabiegi w ulach wykonuje 
się pod wieczór, po ustaniu lotów na pożytek.

Rójka stanowi naturalny sposób rozmnażania się pszczół i wymiany matek pszczelich. Istotą 
mechanizmu rojenia się pszczół jest adaptacyjne dzielenie się rodzin i porzucanie gniazda przez 
pszczoły młode, które wychodzą z ula ze starą matką. W intensywnej gospodarce pasiecznej rójka 
jest zjawiskiem niepożądanym. Bardzo praktycznym i skutecznym sposobem zapobiegania nastrojowi 
rojowemu w pniach pszczelich jest wyrównywanie siły rodzin poprzez przenoszenie plastrów z czer-
wiem krytym z rodzin najsilniejszych do najsłabszych i zastosowanie ramki pracy. Stwierdzono też, że 
wędrowanie z pasieką po pożytkach również w znacznym stopniu zapobiega nastrojowi rojowemu. Je-
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żeli pomimo to stwierdzimy silny nastrój rojowy w rodzinie pszczelej, wówczas najbezpieczniej będzie 
ją podzielić przez utworzenie odkładu. Najsilniejsze pnie mogą się roić już pod koniec maja.

Maj – to już pełnia sezonu pszczelarskiego. Dzień jest długi, ale w pasiece mamy mnóstwo pracy. 
Staramy się dobrze wykorzystać cenny czas i wykonać jak najwięcej prac pszczelarskich, bo jedna 
goni drugą. Niektórzy pszczelarze decydują się na wędrowanie z pszczołami. Obfitość pyłku w maju 
stwarza warunki do jego pozyskiwania. W maju można również produkować mleczko pszczele, a w pa-
siekach hodowlanych przystępuje się do wychowu matek pszczelich.

CZERWIEC

Z nastaniem lata, wobec łatwej dostępności pożytków pszczelich nie występuje już zagrożenie ra-
bunkami. W pogodne dni temperatura powietrza w cieniu często przekracza 20 – 25°C. Najlepiej jest, 
kiedy przydomowa pasieka stoi w sadzie. Cień, a właściwie półcień, w którym stoją ule gwarantuje 
optymalną temperaturę w ulach. Konieczną czynnością, szczególnie ważną, kiedy ule są wystawione 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych jest pobielenie daszków uli, najlepiej białą farbą 
emulsyjną do wymalowań zewnętrznych. Biały kolor daszków zapewni odbicie znacznej części pro-
mieniowania słonecznego i tym samym ochroni wnętrze ula przed przegrzaniem.

Kolejną ważną pracą jest poszerzenie wylotów na pełną szerokość, a jeżeli to nie wystarcza uchy-
lenie daszków uli w celu umożliwienia pszczołom maksymalnego przewietrzania ula i swobodę wy-
chodzenia i wchodzenia zbieraczek do ula.

Ciasnota w ulu i zła wentylacja gniazda są jednymi z przyczyn występowania nastroju rojowego 
w rodzinach pszczelich. Miesiąc czerwiec bierze nazwę od czerwienia, czyli masowego rozmnażania 
się owadów w naszym klimacie. Dotyczy to również pszczół, które w tym miesiącu najczęściej się roją. 

W tym czasie rodziny pszczele osiągają szczyt rozwoju. Składają się z 40-60 i więcej tysięcy osob-
ników. Pszczoły stanowiące taką rodzinę ważą nawet 6-7 kg.

Wraz z rozwojem dużych ilości czerwiu pszczelego w rodzinie pszczelej wychowywany jest czerw 
trutowy. Wychowywanie czerwiu, a szczególnie czerwiu trutowego jest bardzo kosztowne, gdyż do 
wychowania 1000 trutni pszczoły zużywają około 6 kg miodu. Czerw trutowy łatwo można wycinać 
z ramek pracy, które są jednocześnie bardzo skuteczną pułapką na warrozę, gdyż ten pasożyt wybiera 
do inwazji w pierwszej kolejności kryty czerw trutowy.

Rójka jest naturalnym sposobem rozmnażania się pszczół; łączy się z wczesnością wiosny i zwią-
zaną z nią obfitością pożytków pyłkowych. Rój pszczeli, co odkryto zupełnie niedawno, składa się 
w zdecydowanej większości z młodych pszczół, które porzucając gniazdo, w nowym miejscu podej-
mują wszystkie prace w ulu, wcześniej precyzyjnie przypisane robotnicom według wieku. Pszczoły 
rojowe przejawiają niesamowitą chęć do pracy. Rójka jednak dezorganizuje pracę w pasiece, może też 
doprowadzić do straty pszczół przez ucieczkę roju, kiedy pszczelarz się trochę zagapi. Stąd bardziej 
praktyczne jest uprzedzenie rójki naturalnej przez planowy podział rodzin wyraźnie szykujących się do 
wydania roju, a następnie wymiana matek na młode, nierojliwe i najlepiej hodowlane.

W czerwcu przeprowadza się pierwsze miodobranie. W każdym przypadku odbieramy tylko dojrza-
ły miód ( poszyty w 1/2 z nadstawek i w 2/3 powierzchni plastrów gniazdowych). Wirujemy wyłącznie 
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plastry bez czerwiu. Wstawiane do wirówki plastry muszą być tak dobrane, aby bęben był równo-
miernie obciążony, co zapewni płynną pracę urządzenia. W celu dokładnego odwirowania miodu 
z plastrów wstawiamy je do kosza wirówki ,,do góry nogami”, ponieważ komórki pastrów pszczelich, 
dla lepszego utrzymywania się w nich płynnego miodu są nieznacznie (około 14 stopni) skierowane 
ku górze. Przy wirowaniu obroty bębna wirówki muszą być najpierw powolne, następnie stopniowo 
szybsze, ale na tyle odpowiednie, aby siła odśrodkowa działająca na wewnętrzne strony plastrów nie 
doprowadziła do ich wyłamania na kosz wirówki. Dlatego odwirowuje się tylko część miodu z pierw-
szej strony, potem wszystek miód z drugiej strony, a następnie resztę z pierwszej. Każda więc partia 
plastrów wymaga trzykrotnego wirowania. Z wirówki przez podwójne sito odwirowany miód trafia do 
wiadra, z wiadra do odstojnika, a z odstojnika do odpowiednich naczyń. Najlepiej jest, kiedy całość 
sprzętu i naczyń do pozyskiwania i zagospodarowania miodu wykonana jest ze stali kwasoodpornej. 
Z miodobraniem nie należy zwlekać, gdyż niedobory miodu w gnieździe w okresie pożytkowym pobu-
dza aktywność pszczół. Odwirowane plastry jak najszybciej wstawiamy z powrotem do uli, z których 
je zabraliśmy. Jeżeli pasieka stacjonuje w okolicy bogatej w pożytki, a rodziny pszczele są silne, 
wówczas pszczoły szybko na nowo zapełniają plastry miodem i znowu, jeżeli miód jest dojrzały prze-
prowadzamy miodobranie.

Na około 30 dni od spodziewanej daty przekwitania lipy, która w naszych warunkach jest ostatnim 
pożytkiem towarowym, czyli w końcu czerwca należy ograniczyć matki w czerwieniu, gdyż pszczoły, 
które wygryzają się po 15 lipca nie wezmą już udziału w zbiorach na lipie. Nie dożyją też do zimy, gdyż 
kłąb zimowy tworzą pszczoły sierpniowe i wrześniowe.

Każda ramka czerwiu wymaga na jego wykarmienie ramki miodu, tak więc wychów nieproduktyw-
nych pszczół prowadzi do marnotrawstwa miodu, który mógłby być zgromadzony w plastrach maga-
zynu miodowego.

Okres ograniczenia matek w czerwieniu jest bardzo dobry do wymiany matek w pasiece. Po mio-
dobraniu z lipy wycofujemy kraty odgrodowe z uli.

LIPIEC

Upalny lipiec daje się we znaki także pszczołom. Zacienienie pasieki, pobielane daszki uli i mak-
symalna wentylacja gniazd (z uchyleniem daszków włącznie) znacznie łagodzą wpływ żaru z nieba 
na sytuacją w ulach. W pełni lata kwitnie wiele różnych roślin pożytkowych. W naszych okolicach kwit-
nące lipy (kilka gatunków) są ostatnim, bardzo znaczącym pożytkiem towarowym. Co prawda pasieki 
stacjonujące w sąsiedztwie rozległych dolin rzecznych lub terenów przyległych do dużych zbiorników 
wodnych z naturalnymi siedliskami roślinnymi, czy kwitnących o tej porze roku upraw rolniczych lub 
nawłoci mogą korzystać jeszcze przez jakiś czas z doraźnych pożytków, ale sezon bieżącego roku 
nieuchronnie się kończy.

Przeprowadzamy ostatnie miodobranie. Niebezpieczeństwo rabunków jest już znaczne, wobec 
czego ramki do wirowania wstawiamy do transportówki przykrytej wilgotnym płótnem, odwirowane 
plastry zwracamy do uli najlepiej wieczorem po ustaniu lotu pszczół, a wylotki ograniczamy, szcze-
gólnie u rodzin słabszych. Pszczoły błyskawicznie je osuszą. Po każdym miodobraniu zostawiamy 
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pszczołom co najmniej 4 kg zapasów w ulu. Jest to rezerwa konieczna dla dalszego, bezpiecznego 
rozwoju rodziny pszczelej. Ilość zapasów oceniamy wzrokowo, przyjmując, że 1 dm2 obustronnie szy-
tego (zasklepionego) plastra miodu (cukru) odpowiada około 30 dag zapasów.

Główny przegląd jesienny powinien być dokonany zaraz po lipcowym miodobraniu i zakończony 
w ciągu 1-3 dni (zależnie od pogody i wielkości pasieki). Po miodobraniu z lipy wycofuje się zupełnie 
kraty odgrodowe z uli. W czasie przeglądu przeprowadza się szczegółową rewizję gniazd pod kątem 
zdrowotności rodzin pszczelich, jakości matki, stanu zapasów, odpowiedniej ilości i jakości plastrów 
w gnieździe i dobrych warunków cieplnych w ulu. Gniazda należy ułożyć już teraz z tej liczby ramek, 
jaką przewidujemy do zimowli, czyli średnio 6-8 sztuk, zależnie od siły rodziny i ilości czerwiu w ulu. 
Zabieramy z ula wszystkie ramki bardzo ciemne lub zupełnie nie czerwione, ramki niedobudowane, 
z nadmierną liczbą komórek trutowych, o komórkach zbyt głębokich na czerw etc. Największy pro-
cent pszczół przeżywa zimę spośród tych, które wylęgły się w ciągu sierpnia i września, a więc z jaj 
złożonych od 15 lipca do 20 sierpnia. Przedłużanie się czerwienia matek po 20 września może być 
nawet szkodliwe, gdyż pszczoły rozwijające się z tak późno złożonych jaj z różnych przyczyn stanowią 
znaczny procent zimowego osypu. Zbędne ramki z resztkami czerwiu krytego, czy miodu wycofujemy 
za zatwór. Znoszony na bieżąco pyłek będzie wówczas składany tylko do ramek gniazdowych, bez 
rozpraszania na plastry skrajne, przewidziane do wycofania. Zapas pierzgi nie zużyty teraz i zalany 
jesienią syropem, będzie sprzyjał rozwojowi rodzin po przezimowaniu, nim ustali się pogoda i za-
kwitną pierwsze rośliny pyłkodajne wiosną. Lepiej zazimować mniej rodzin, ale pełnowartościowych, 
przygotowanych do zimowli prawidłowo i w porę.

Po zakończonym głównym przeglądzie jesiennym przeprowadzamy radykalną walkę z warrozą. 
Wieloletnia praktyka pszczelarska w pasiekach naszego województwa wskazuje na konieczność prze-
miennego stosowania preparatów przeciwko warrozie: Hive Clean, Bayvarol i Apivarol AS.

SIERPIEń

Pokolenie sierpniowe i wrześniowe młodych pszczół powinno żywić się pierzgą szczególnie ob-
ficie, by odłożyć w organizmie jak najbogatsze zapasy ciała tłuszczowego. Stanowi ono bowiem 
jeden z podstawowych warunków odporności pszczół na trudy zimowli oraz decyduje o zasobach ich 
energii, długowieczności i zdrowotności również wiosną po przezimowaniu. W pasiekach, w których 
przychody pyłku w lipcu i w sierpniu są z reguły ubogie, wskazane jest wycofać po 1-2 ramki pierzgi 
z ula w okresie kwitnienia wierzb, sadów, mniszka lub rzepaków. Pierzgę w plastrach łatwo daje się 
przechowywać do czasu jesiennego układania gniazda jeżeli rozwiesimy takie ramki na strychu. Nie 
potrzebują one wówczas żadnej konserwacji, a od motylicy chroni je zachowanie dużych odstępów 
między wiszącymi ramkami oraz zapewnienie przewiewu i światła. W sierpniu ramki z pierzgą poda-
jemy rodzinom jako osłaniające kulę czerwiu, z jednej lub z obu stron gniazda. Po ułożeniu gniazda 
należy je dobrze ocieplić. Noce w sierpniu są już chłodne, a w gnieździe gdzie pielęgnowany jest czerw 
pszczoły muszą zapewnić stałą temperaturę 35°C. Podobna temperatura potrzebna jest również przy 
przeróbce syropu w czasie dokarmiania pszczół na zimę. Wstawienie bocznych mat i uzupełnienie 
ociepleń górnych, gdy tylko zwolni się potrzebna do tego przestrzeń w ulach, pozwala pszczołom na 



Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie.

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 15

zaoszczędzenie zapasów i energii, zużywanych o tej porze przy tworzeniu optymalnego mikroklimatu 
wewnątrz ula. Ocieplenie gniazda pszczelego wiąże się z ograniczeniem możliwości kontroli całej 
przestrzeni ula przez pszczoły, dlatego najpóźniej razem z wstawieniem ocieplenia ograniczamy na 
wysokość otwory wylotowe w ulach, żeby wykluczyć możliwość dostania się do ula drobnych gryzoni.

Po połowie sierpnia przeprowadza się drugi przegląd jesienny rodzin, by ostatecznie ocenić ich 
potrzeby pokarmowe przed zimą i jeszcze raz skorygować wielkość zimowych gniazd.

Przegląd ten w rodzinach, gdzie wcześniej prawidłowo ułożono gniazda przebiega bardzo 
sprawnie. Koryguje się tylko liczbę pozostawionych na zimę ramek, oceniając ilość i rozłożenie zapa-
sów jakie rodzina dotąd zgromadziła oraz szacuje się powierzchnie otwartego czerwiu, który jeszcze 
wymaga karmienia. Gniazdo musi być zlokalizowane naprzeciw wylotu. Kłąb zimowy powinien objąć 
wszystkie uliczki międzyramkowe. Ramki jakie pozostaną poza jego zasięgiem zimą nie będą ogrza-
ne, a więc skropli się na nich para wodna, potem może rozwinąć się pleśń lub fermentacja zapasów. 
Po rozpoczęciu dokarmiania nie powinno się już zmieniać obecnej lokalizacji ramek w stosunku do 
wylotów, gdyż pszczoły odpowiednio do ich położenia rozmieszczą zapasy, zostawiając w środkowej 
części gniazda wolne komórki na kłąb.

Uzupełnianie zapasów zimowych rozpoczyna się możliwie najwcześniej, tak aby do 10-15 wrze-
śnia karmienie zostało zakończone. Dokarmiamy pszczoły syropem półgęstym: 3 kg cukru rozpusz-
czonego w 2 litrach zagotowanej wody. Otrzymujemy 3,96 litra syropu. Aby uzyskać bardzo dobre 
rozpuszczenie się cukru w wodzie najlepiej jest na czas mieszania syropu ( wystarczy 5 minut) pozo-
stawić kocioł na ogniu. Dłuższe podgrzewanie syropu prowadzi do szkodliwej dla pszczół karmelizacji 
cukru w syropie.

Zużycie cukru i wody do przygotowania syropów różnej gęstości.

Cukier
(kg)

Stosunek cukru do wody

1 : 1 3 : 2 2 : 1

Woda
litry

Syrop
litry

Woda
litry

Syrop
litry

Woda
litry

Syrop
litry

0,5 0,5 0,83 0,33 0,65 0,25 0,58

1. 1. 1,65 0,67 1,32 0,50 1,15

2. 2. 3,30 1,33 2,64 1,00 2,30

3. 3. 4,95 2,00 3,96 1,50 3,45

4. 4. 6,60 2,67 5,28 2,00 4,60

5. 5. 8,25 3,34 6,60 2,50 5,75

6. 6. 9,90 4,00 7,92 3,00 6,90

7. 7. 11,55 4,67 9,24 3,50 8,05

8. 8. 13,20 5,34 10,56 4,00 9,20

9. 9. 14,85 6,00 11,88 4,50 10,35

10. 10. 16,50 6,67 13,20 5,00 11,50
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Przerabianie syropu z cukru buraczanego na cukry proste i odparowanie nadmiaru wody z po-
wstających zapasów bardzo wyczerpuje pszczoły i wymaga znacznych nakładów energetycznych 
(szczególnie w przypadku załamania się pogody w sierpniu), ponadto robotnice, które produkowa-
ły inwertazę do przerobu syropu już nie mogą produkować mleczka i są stracone jako karmicielki 
czerwiu, bardzo potrzebne w rodzinie zwłaszcza po przezimowaniu. Syrop powinny więc przerobić 
i poszyć pszczoły pozostałe po letnich pożytkach, które i tak przed zimą, lub w początkowym jej 
okresie spadłyby. Zatrudnienie tych pszczół przy gromadzeniu zapasów zimowych skróci czas ich 
przebywania i żywienia się w ulu, a jednocześnie pozwoli na zaoszczędzenie energii pszczół mło-
dych, które w skład kłębu zimowego powinny wejść w stanie możliwie najmniejszego spracowania. 
Wczesne uzupełnianie zapasów, dokonywane większymi niż przy karmieniu ,,na czerw” dawkami 
syropu, zapobiega przedłużaniu czerwienia matek i poprawia przez to warunki zimowli. Porcje jed-
norazowe, w jakich podajemy syrop przy tym karmieniu wynoszą 2,0-3,5 litra na pień – w zależności 
od potrzeb rodziny i posiadanych podkarmiaczek. W ulu warszawskim poszerzonym rodzina pszczela 

Zawartość cukru i wody w syropach różnej gęstości.

Syrop
(litry)

Stosunek cukru do wody

1 : 1 3 : 2 2 : 1

Cukier
(kg)

Woda
litry

Cukier
(kg)

Woda
litry

Cukier
(kg)

Woda
litry

0,5 0,30 0,30 0,38 0,25 0,43 0,22

1. 0,61 0,61 0,76 0,51 0,87 0,44

2. 1,21 1,21 1,51 1,01 1,74 0,87

3. 1,82 1,82 2,27 1,52 2,61 1,31

4. 2,42 2,42 3,03 2,02 3,48 1,74

5. 3,03 3,03 3,79 2,53 4,35 2,18

6. 3,64 3,64 4,54 3,03 5,22 2,61

7. 4,24 4,24 5,30 3,54 6,09 3,05

8. 4,85 4,85 6,06 4,04 6,96 3,48

9. 5,45 5,45 6,81 4,55 7,83 3,92

10. 6,06 6,06 7,57 5,03 8,70 4,35

Przeciętne normy zaopatrzenia rodzin pszczelich w zapasy zimowe (w kg). 

Typ ula
Liczba ramek zajmowanych przez rodzinę

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dadanta 6,2 8,0 9,8 11,4 13,0 14,4 15,8 17,0 18,2

Warszawski
poszerzony 6,0 7,8 9,5 11,1 12,6 14,0 15,3 16,5 17,6

Wielkopolski 5,7 7,4 9,0 10,5 11,9 13,2 14,4 15,5 16,5
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zimująca na 10 plastrach musi być zaopatrzona w 16,5 kg zapasów (miodu i przerobionego cukru). 
Zimowanie pszczół na cukrze przebiega dobrze. Jednakże w okresie wiosennego rozwoju lepiej jest, 
jeśli pszczoły mogą korzystać z miodu. Dlatego w gniazdach po miodobraniu powinno pozostać tyle 
miodu, aby stanowił on co najmniej 1/4 zapasu zimowego. Do tego miodu docierają pszczoły wczesną 
wiosną, po zużyciu zapasów powstałych z dokarmiania cukrem.

WRZESIEń

W pierwszej połowie września (im wcześniej – tym lepiej) kończymy dokarmianie pszczół na zimę. 
Po zakończeniu dokarmiania niezwłocznie wycofujemy z uli podkarmiaczki oraz użyte paski Baywaro-
lu. Przy wyjmowaniu z uli podkarmiaczek można zdjąć górne ocieplenie gniazd (założymy je ponownie 
po nadejściu jesiennych chłodów). Ochłodzenie gniazd uzyskane w ten sposób zmniejszy nieco moż-
liwość szkodliwego wydłużenia czerwienia matek na okres jesieni. Spóźnione czerwienie jest bardzo 
niedobre, ponieważ pszczoły, które zajmują się w tym czasie karmieniem larw żyją nawet trzykrotnie 
krócej, niż te, które larw nie karmią, natomiast pszczoły wygryzione z takiego spóźnionego czerwiu 
najczęściej nie dożyją do wiosny. Bardzo radykalne postępowanie w tej sprawie stosują Skandynawo-
wie: po ostatnim dokarmieniu wyjmują całość ocieplenia z ula. Dochodzi w ten sposób do wyraźnego 
oziębienia rodziny pszczelej. Ocieplenie wraca do ula dopiero po pierwszym wiosennym oblocie. Wte-
dy rozpoczyna się wiosenne czerwienie matek, które od początku jest intensywne. Chociaż to może 
wydawać się trochę zaskakujące: pszczoły nie boją się zimna; muszą mieć suche i bez przeciągów 
gniazdo oraz wystarczającą ilość pokarmu na przezimowanie i pierwszy etap wiosennego rozwoju. 
Mogę to potwierdzić na podstawie własnego, wieloletniego już doświadczenia w tej sprawie. Druga 
połowa września, to najczęściej radykalne ochłodzenie i załamanie się pogody. Pszczoły zaczynają 
formować kłąb zimowy, który w miarę spadku temperatury poza ulem przybiera coraz bardziej skupioną 
formę. Przyroda przygotowuje się do zimy. Dotyczy to również niektórych gryzoni: orzesznic, polnych 
myszy i ryjówek, które, jeżeli nie założymy ograniczników otworów wlotowych, sprawnie zainstalują się 
w ulach, urządzając sobie mieszkanko na zimę, pozostające poza kontrolą pszczół ograniczonych za-
tworem i ociepleniem. Wyrządzą duże szkody, zanieczyszczając i niszcząc ul i całe jego wnętrze łącz-
nie z zapasami i pszczołami. Ograniczniki pozostają w otworach wlotowych przez cały okres zimowli.

Trzeba zimować wyłącznie silne rodziny pszczele w szczelnych, dobrych technicznie ulach, gdyż 
tylko wtedy zimowla przebiegnie bez większych zakłóceń. Jeżeli jednak mimo wszystko jakaś mysz 
dostanie się do ula – polecam sprawdzoną pułapkę mechaniczną.

PaźDZIERNIk

W ulu warszawskim poszerzonym, o ramce wąsko – wysokiej zimowla rodzin pszczelich (szczegól-
nie silnych i średnich) przebiega dobrze, gdyż układ zimowego gniazda pszczół jest optymalny: zapa-
sy są gromadzone nad pyłkiem, a forma kłębu zimowego jest zbliżona do kuli. Rozmiary zewnętrzne 
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ramek w ulu warszawskim poszerzonym są następujące: ramka gniazdowa (szerokość/wysokość) 
300/435 mm i ramka nadstawkowa (szerokość/wysokość) 360/130 mm. Ul warszawski poszerzony jest 
leżakiem nadstawkowym, stosunkowo ciężki, bardzo kłopotliwy w gospodarce wędrownej, ale za to 
w gospodarce stacjonarnej – najlepszy. 

Wśród podstawowych warunków prawidłowej zimowli jest optymalna wilgotność powietrza w at-
mosferze ula. Zimujące pszczoły wydzielają znaczne ilości pary wodnej. Dla zmniejszenia wilgoci 
w ulu należy przede wszystkim używać odpowiednich materiałów izolacyjnych w ulach. Najprostsze, 
wystarczająco skuteczne i przede wszystkim tanie, bo zrobione we własnym zakresie są maty szyte 
ze słomy żytniej ( z nieuszkodzonymi międzywęźlami – więc po omłotach cepem) lub z trzciny (ze 
szczytowych części roślin z ostatniego roku, bez wiech).

Wilgoci zapobiega też należyta wentylacja w ulu; stąd nie powinno się zbytnio zmniejszać na zimę 
wylotów (chyba, że pasieka stoi w bardzo odkrytym i narażonym na silne wiatry terenie). W pracowni 
w tym czasie można kontynuować segregację plastrów, a plastry wybrakowane topić w parniku opala-
nym drewnem lub węglem. Pozyskany wosk klarujemy, a potem wyrabiamy z niego ozdobne świeczki 
lub wymieniamy na węzę w sklepie pszczelarskim.

Jesienią w pasiece jest coraz mniej pracy, więc jeżeli warunki pracowni pasiecznej na to pozwalają 
– kontynuujemy przegląd i naprawę pustych uli. Myślimy też o powiększeniu pasieki. Miesiące jesienne 
i zimowe, to dobra pora na wnikliwe przeanalizowanie po raz kolejny najnowszych doniesień na temat 
praktyki i teorii pszczelarskiej. Najlepiej jest jeżeli prenumerujemy przynajmniej jedno z najpopularniejszych 
czasopism pszczelarskich i możliwie często uczestniczymy w szkoleniach i spotkaniach pszczelarzy, orga-
nizowanych przez miejscowe koło pszczelarzy. Wzorowo prowadzony i bardzo dobrze zaopatrzony sklep 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, obok bogatego asortymentu sprzętu pasiecznego oferuje 
najnowsze krajowe i zagraniczne publikacje o tematyce pszczelarskiej. Starajmy się po nie sięgać, gdyż 
pszczelarstwo stale się rozwija i nie możemy z naszymi pszczołami pozostawać w tyle.

LISTOPaD

Jesienne słoty i coraz częstsze o tej porze roku silne wiatry mogą być przyczyną zrywania daszków 
z uli, uszkodzeń pokrycia daszków na ulach lub przesunięć nawet stosunkowo ciężkich uli drewnia-
nych na podstawkach w stosunku do podłoża. Poza tym brak stałych płytek pod ulami jest zawsze 
przyczyną nierównomiernego zagłębiania się podstawek uli w rozmiękłym podłożu i utraty pionowej 
pozycji uli. Dodatkowo sytuację komplikuje aktywność norników i kretów, które bardzo często podko-
pują lub przysypują ziemią podstawy uli. Dobrymi podkładami pod podstawki lub nogi uli są duże, 
płaskie kamienie polne, które są bardzo stabilne i nie zatrzymują wody, która z kolei jest przyczyną 
butwienia podstawek lub nóg uli.

W listopadzie przeprowadzamy ostatnie zabiegi przeciwko warrozie. Są one szczególnie skutecz-
ne, gdyż w rodzinach pszczelich nie ma już czerwiu i wszystkie pasożyty są wystawione na działanie 
obecnej w dymie z tabletki Apiwarolu amitrazy. Brak pasożytów w ulu znacznie ułatwia zimowlę.
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O jakości rodzin pszczelich w każdej porze roku decyduje ich skład, kondycja oraz siła. Okres ży-
cia robotnicy jest tym krótszy, im intensywniej pracuje. Szczególnie wyczerpująca jest praca karmicie-
lek i zbieraczek nektaru. Pszczoły, które zajmowały się wychowem czerwiu żyją krócej od tych, które 
nie zajmowały się tą czynnością. Intensywnie pracujące robotnice z okresu głównego pożytku żyją od 
momentu rozpoczęcia pracy w polu zaledwie 5-10 dni, natomiast wylęgnięte później przeżywają 6-7 
miesięcy okresu zimowego, wiele zaś z nich żyje jeszcze dłużej. Zimę przeżywają przede wszystkim 
pszczoły młode, dobrze odżywione, osypują się natomiast zbyt stare, spracowane w okresie letnim 
lub jesiennym, a także zbyt młode oraz porażone chorobami. Pszczelarze w oczywisty sposób są 
zainteresowani bazą pożytkową w okolicy stacjonowania swojej pasieki. Po zakończeniu wegetacji 
roślin trzeba posadzić kolejne drzewa i krzewy roślin pożytkowych. Rola pszczół w środowisku natu-
ralnym i nasilające się w ostatnich latach zagrożenia pszczół upoważniają pszczelarzy do szerszego 
zainteresowania się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska.

GRuDZIEń

W miarę spadku temperatury powietrza w grudniu zimujące w ulu pszczoły ścieśniają kłąb, aby 
utrzymać konieczną temperaturę w jego wnętrzu. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w kłębie, 
niezależnie od coraz większego zimna na zewnątrz ula, wymaga odpowiednio wzrastającej produkcji 
energii cieplnej. Naturalną konsekwencją tego jest zwiększone spożycie miodu i wzrost koncentracji 
CO2 w atmosferze zimującego kłębu.

Pszczelarz musi dbać, aby w czasie całej zimowli pszczoły nie były niepokojone, szczególnie 
przez zwierzęta lub osoby postronne. Wszelkie pukanie w ul powoduje reakcję pszczół. 

Każde zaniepokojenie zimujących pszczół skutkuje okresowym wzrostem ich aktywności, co 
z kolei prowadzi do zwiększonego spożycia zapasów zimowych. Pszczoły w końcu uspokoją się, ale 
zwiększone spożycie miodu lub cukru prowadzi do przepełnienia jelita grubego. 

Jest to bardzo duży problem, gdyż pszczoły nie mają możliwości wypróżniania się zimą i nadmiar 
kału w jelicie może być przyczyną poważnego zakłócenia zimowli.

Zimowla na toczku, czyli pozostawienie pni na zimę na pasieczysku jest u nas zdecydowanie naj-
częściej stosowanym sposobem zimowania pasieki. Ograniczenie otworów wylotowych wkładkami, 
zabezpieczające przed wtargnięciem myszy do ula (szczególnie ryjówkowatych, np. zębiełka karlicz-
ka) jest jedną z koniecznych czynności przed zimowlą. Wylot o wysokości 6-8 mm skutecznie chroni 
gniazdo przed gryzoniami. W ulach z cieńszymi ścianami lub wykonanych z materiałów o niskiej 
izolacyjności cieplnej często występuje nadmierna wilgoć; konieczna jest wówczas wzmożona wenty-
lacja gniazda. Jednak nadmierne wietrzenie, a zwłaszcza przewiewy, nie mówiąc o przeciągach jest 
szkodliwe. Pasieka powinna być osłonięta od wiatrów.

Jeżeli mamy ogrzewaną pracownię, zimą możemy kontynuować czyszczenie, remont i dezynfekcję 
sprzętu pasiecznego. Możemy również wykorzystać długie, zimowe wieczory na budowę nowych uli 
i wyrób ich wyposażenia. 

Całą zimę sprzedajemy miód, a przed świętami Bożego Narodzenia jest duże zapotrzebowanie na 
świeczki i ozdoby świąteczne z wosku pszczelego.
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Nowe urządzenie do skutecznego i bezpiecznego zwalczania warrozy w naszych pasiekach

Warroza – ciągle bardzo groźna, pasożytnicza choroba pszczół miodnych, powodowana przez 
roztocze Varroa detructor ma duże możliwości przystosowawcze (z pewnością ściśle wynikające z jej 
kodu genetycznego), które w powiązaniu z bardzo szybkim tempem rozmnażania się pozwalają na 
przetrwanie w ulu kolejnych pokoleń roztocza, coraz bardziej opornych na stosowany lek. Szkodli-
wość, a właściwie śmiertelne zagrożenie dla rodzin pszczelich ze strony Varroa destructor dobrze 
znają już pszczelarze z własnego doświadczenia. Cykl rozwojowy pasożyta jest ekspresowy. Do tego 
stopnia sprawny, że nawet niezapłodniona samica po wejściu do komórki z larwą pszczelą wychodzi 
z niej zapłodniona! Jak to możliwe? Niezapłodniona samica warrozy składa w komórce z czerwiem 
niezapłodnione jajo, którego rozwija się normalny samiec. Dojrzewa on, tak jak wszystkie inne samce 
warrozy w ciągu 7-9 dni, kopuluje z własną matką, potem ginie tak jaki inne samce, a samica, już 
zapłodniona wychodzi z wygryzającą się pszczołą by za kilka dni wejść do nowej komórki z czer-
wiem, złożyć pierwsze jajo – niezapłodnione na samca, a z następnych – zapłodnionych rozwiną 
się następne, zapłodnione przez brata siostry. Z młodą wygryzającą się pszczołą może wyjść oprócz 
matki-założycielki 1 lub 2 jej córki, a z wygryzającym się trutniem 2 do 3 córek. I tak dalej… . Nie 
dość, że dorosłe samice i rozwijające się na czerwiu młode samice warrozy demolują czerw przez 
wysysanie z niego hemolimfy, pozbawiając go możliwości dalszego, prawidłowego rozwoju, to zara-
żają czerw i dorosłe pszczoły śmiercionośnymi mikroorganizmami, wśród których najgroźniejszymi 
w skutkach są wirusy. Zaatakowana przez warrozę rodzina pszczela bez pomocy człowieka ginie po 
2-3 latach. Śmierć pszczół następuje najczęściej zimą, kiedy warunki pszczelej egzystencji są zde-
cydowanie najtrudniejsze. Doświadczalnie wykazano, że nieprecyzyjne stosowanie leków przeciwko 
warrozie, szczególnie obecność pozostałości leków w ulu, przyśpiesza narastanie oporności warrozy 
na zwalczające ją leki pszczół. Ta oporność rozwija się w przypadku stosowania pasków baywarolu 
przez około 4-6 lat, kiedy to dalsze stosowanie leku okazuje się bezskuteczne. Stwierdzono, również 
doświadczalnie, że zastąpienie wtedy baywarolu apiwarolem (odymianie) niszczy skutecznie warrozę. 
Po 2-3 krotnym zastosowaniu apiwarolu oporność warrozy na baywarol w tej rodzinie pszczelej zanika 
i można ponownie uważać baywarol za skuteczny lek w tym pniu.

Odymianie pszczół w ulu spalaną tabletką Apiwarolu może być kłopotliwe, szczególnie wówczas, 
kiedy jest wykonywane prowizorycznym sprzętem: tabletki często gasną lub nie dopalają się. Wdycha-
ny dym szkodzi zdrowiu pszczelarza, a bliski kontakt pszczoły z żarzącą się tabletką może spowodo-
wać zabicie owada.

Pan Waldemar Konatkiewicz – pszczelarz ze Srokowa od 2004 roku udoskonalał opracowane 
przez siebie prototypowe urządzenie do odymiania pszczół. Odymiacz funkcjonujący w obecnej for-
mie otrzymał Prawo Ochronne Nr 64126 Urzędu Patentowego RP. Urządzenie to ma następujące 
cechy:

n jest lekkie, ergonomiczne i proste w obsłudze,
n	spalanie tabletki w kominku odymiacza jest na bieżąco kontrolowane przez pszczelarza,
n	całość substancji aktywnej wraz z dymem wprowadzana jest do gniazda rodziny pszczelej,
n	odymianie przebiega bardzo sprawnie,
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n	nie ma bezpośredniego kontaktu pszczół z odymianego ula z żarzącą się tabletką,
n	pszczelarz nie wdycha dymu z tabletki, ponieważ dym jest zasysany wiatraczkiem i skierowany do 

wnętrza gniazda pszczelego,
n możliwość odymiania pszczół w ulach styropianowych bez ryzyka zapalenia się ula,
n niezawodność i funkcjonalność potwierdzona przez opinie licznych pszczelarzy – właścicieli du-

żych i małych pasiek. 

Szczegółowe informacje o odymiaczu elektrycznym można znaleźć na stronie: www.wakont.pl.

Jak chronić pszczoły przed zgnilcem amerykańskim

Zgnilec amerykański jest bez wątpienia najgroźniejszą chorobą pszczół miodnych, w wymiarze 
światowym. Obecnie nie ma pasieki, w której nie byłoby chociaż jednej bakterii zgnilca amerykań-
skiego. Można to udowodnić bardzo czułą metodą, tzw. sondy genetycznej PCR (ang. polymerase 
chain reaction). 

Fakt znajdowania w około 20 (Lipiński 2007) i więcej procent (Pohorecka 2010) polskich pasiek, 
rodzin pszczelich wysoce zakażonych tą bakterią, bezsprzecznie dowodzi, że wywoływana przez nią 
choroba, stanowi w praktyce poważniejszy problem niż zagrożenia chemiczne, ubożenie pożytków, 
a nawet zbyt daleko posunięta selekcja pszczół i roślin czy też warroza. Tym bardziej, że w Polsce 
podobnie jak w Niemczech ok. 40% pszczelarzy nie zauważa objawów zgnilca amerykańskiego, aż do 
momentu, kiedy duża liczba rodzin w pasiece jest już poważnie chora. W Niemczech przy porówny-
walnej do Polski liczby uli, stwierdza się corocznie od 100 do 400 nowych przypadków zgnilca (Otten 
i Otto 2005), zaś w Polsce według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii było ich w 2009 roku 
95 zaś w 2010 roku tylko 80, co w kontekście cytowanych wcześniej wyników badań, wyraźnie wska-
zuje na zaniedbania w diagnostyce i zwalczaniu tej choroby w naszym kraju.

Jak z łacińskiej nazwy zgnilca amerykańskiego – Paenibacillus larvae subsp. larvae wynika, cho-
roba ta atakuje larwy pszczół. Zakażają się one wspomnianymi przetrwalnikami (endosporami) drogą 
pokarmową w trakcie karmienia ich przez robotnice, które wcześniej usuwały pozostałości po zamar-
łych larwach z komórek plastrów. Zdrowe larwy są szczególnie wrażliwe na to zakażenie pomiędzy 12 
a 36 godziną od momentu wyklucia się z jaja. Przy czym są one o wiele bardziej wrażliwe na to zaka-
żenie niż larwy trutowe oraz mateczne. W wieku 53 godzin po wykluciu larwy pszczele przestają być 
wrażliwe na zakażenie. Interesujące jest że, w przewodzie pokarmowym dorosłej pszczoły, podobnie 
jak u trutnia i matki pszczelej zarodniki nie kiełkują, i są usuwane wraz z kałem. Zatem osobniki do-
rosłe (imago): robotnice, trutnie i matki nie chorują na tą chorobę. 

Rozwojowi choroby sprzyjają liczne uwarunkowania fizjologiczno-środowiskowe. Generalnie, 
w rozwoju choroby oprócz wspomnianej chorobotwórczości (zjadliwości) bakterii P.l.l., wysokości daw-
ki zakaźnej oraz genetycznych predyspozycji danej rasy pszczół a nawet samej rodziny do zakażenia 
się tą bakterią, wielką rolę odgrywa jej siła oraz stan odżywienia,

W typowym przebiegu zgnilec amerykański pojawia się w okresie intensywnego wychowu czerwiu 
(wiosna, lato, jesień).Szczególnie w II połowie lata. Należy podkreślić, że głównym źródłem zaka-
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żenia a zarazem rezerwuarem zarazka jest nie tylko chory i martwy czerw ale również, miód, pyłek, 
mleczko pszczele, a także plastry i wnętrze uli i pracowni zanieczyszczone endosporami P.l.l. Oczy-
wistym źródłem zakażenia nimi, są również wspomniane roje zgnilczaki oraz pożyczony (zakażony) 
sprzęt pasieczny np. wirówki, transportówki, rojnice, w tym zakażona węza pszczela. O skali zagroże-
nia, jakie dla zdrowych rodzin stanowi chora rodzina pszczela, świadczy fakt, że w ciele jednej zamar-
łej larwy znajduje się od 100 mln do 2,5 mld przetrwalników. Fakt ten winien pozostawać szczególnie 
w pamięci tych, którzy wyrównując siłę rodzin na wiosnę przenoszą plastry z ula do ula bez dokładne-
go rozeznania co do stanu ich zakażenia przeglądanych rodzin. 

W terenie choroba szerzy się głównie poprzez wędrówki zakażonych rodzin, roje nie wiadomego 
pochodzenia oraz rabunki (w mniejszym stopniu poprzez błądzenie pszczół), bowiem silnie zakażone 
przetrwalnikami słabe chore rodziny nie są w stanie bronić się przez ,,rabownikami” ze zdrowych 
silniejszych rodzin. Tradycyjny sposób zwalczania zgnilca amerykańskiego, w części dotyczącej jego 
rozpoznawania, polega na okresowych przeglądach plastrów w poszukiwaniu rodzin wykazujących ob-
jawy kliniczne. Znalezienie tych rodzin oraz wytypowanie podejrzanych o chorobę, stanowi podstawę 
do ustalenia w terenie źródła lub źródeł zakażenia, a następnie do podjęcia zwalczania tej choroby 
w tzw. obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym przez lekarza weterynarii. Głównie, poprzez odka-
żanie uli i przesiedlanie rodzin pszczelich. Dotychczasowa niemożność dokładnej oceny stanu rozwo-
ju choroby na podstawie stwierdzenia obecności bakterii zgnilca amerykańskiego obecnych w środo-
wisku rodziny pszczelej stanowiła poważną trudność, zarówno w zapobieganiu nowym zakażeniom, 
jak i w ocenie skuteczności wykonanych zabiegów, w tym samego odkażania. Dzięki wprowadzeniu 
do polskiej praktyki weterynaryjnej przez w SLW Biolab w Ostródzie, niemieckiej metody zwalczania 
zgnilca amerykańskiego, która pozwala określić stan rozwoju zakażenia w rodzinie pszczelej na pod-
stawie liczby przetrwalników w 1 gramie miodu lub zapasu zimowego zaistniała pełna możliwość jego 
skutecznego zapobiegania oraz zwalczania (kontroli).

Według tej nowej metody stwierdzenie w 1 gramie miodu ponad 4500-5000 przetrwalników zgnilca 
amerykańskiego, to w 98% pewny dowód, że rodzina, jest dotknięta objawową (kliniczną) postacią tej 
choroby. Natomiast stwierdzenie w 1 gramie miodu odpowiednio mniejszej liczby bakterii świadczy, 
że pomimo oczywistego zakażenia, do wystąpienia klinicznych objawów choroby w rodzinie pszczelej 
najpewniej nie doszło, lub też jej pojawienie się jest różnie bliskie. Fries i wsp (2006) stwierdzili nawet, 
że z rodzin słabo zakażonych zgnilcem wychodziły roje, które po 13 miesiącach od założenia nowych 
gniazd były całkowicie wolne od tej choroby. 

Zatem: sprawdzonym sposobem zapobiegania tej chorobie jest odpowiednio wczesne rozpoznanie 
możliwości jej wystąpienia, na podstawie badania liczby przetrwalników w 1 gramie miodu lub cukru 
z zapasu zimowego, czyli zanim wystąpią jej pierwsze objawy kliniczne. Znając wynik opisanego po-
wyżej badania laboratoryjnego można odpowiednio wcześnie wdrożyć program higienizacyjny w pa-
siece (odkażanie, wymiana plastrów na węzę etc.), czyli zapobiec jej wybuchowi poprzez obniżenie 
liczby bakterii w środowisku uli i całej pasieki – do poziomu bezpiecznego dla jej zdrowia.

Do badań laboratoryjnych pobiera się znad czerwiu, z trzech plastrów danego (podejrzanego) ula, 
jedną próbę zasklepionego miodu lub pokarmu zimowego. Z każdego plastra pobiera się 1 pełna łyż-
kę stołową. Takie same czynności wykonuje się w dwu sąsiednich ulach. To znaczy po jednym z każ-
dej strony jeśli stoją one w jednym rzędzie. Zatem z trzech sąsiadujących ze sobą uli pobiera się do 
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jednego plastikowego lub szklanego słoiczka jedną zbiorczą, próbkę miodu lub pokarmu zimowego. 
Do pobrania próbki z danego ula należy użyć oddzielnej łyżki lub jednorazowej szpatułki Miód pobie-
ra się w okresie bezpożytkowym, zaś zasklepiony zapas zimowy na jesieni lub wczesną wiosną. 
Z pasieki liczącej 45 rodzin pszczelich w której klinicznych objawów zgnilca nie zauważa się, pobiera 
się jedną 5-cio ulową próbę zbiorczą miodu lub pokarmu zimowego. Szczególnie z rodzin wykazują-
cych słabszą siłą w stosunku do pozostałych rodzin, w tym nadmiernie obronnych lub łagodnych.

UWAGA I – do pobierania próbek nie wolno używać słoiczków które kiedykolwiek miały kontakt 
z miodem. 

UWAGA II – próby do badań należy przesyłać na adres: SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM 
WETERYNARYJNE ,,BIOLAB”, 14-100 OSTRÓDA., UL. GRUNWALDZKA 62, TEL/FAX 
(089) 646 38 55, TEL. KOM. 0601-05-66-99, e-mail: biolab@biolab.pl

UWAGA III – aboratorium przesyła wyniki badań jedynie osobie zlecającej badanie

Ostateczny wynik badania laboratoryjnego pozwala zakwalifikować pasiekę z której pochodziła 
badana próba miodu lub pokarmu zimowego do jednej z trzech grup: grupa 0 – rodziny praktycznie 
niezakażone, gdzie nie ma ryzyka wybuchu choroby; grupa I – rodziny słabo zakażone o niskim 
ryzyku wybuchu choroby (stany bezobjawowe); grupa II – rodziny silnie zakażone o wysokim ryzyku 
wybuchu choroby (stany w 99% objawowe). 

Próba miodu lub pokarmu zimowego, która została zakwalifikowana do grupy I, wymaga od 
pszczelarza wzmożenia bieżącego odkażania w pasiece oraz nasilenia wymiany starych plastrów na 
węzę. Zakwalifikowanie próby do grupy II (wysokie ryzyko stanu klinicznego) wraz z podejrzeniem 
pszczelarza, że w badanych rodzinach występują kliniczne objawy choroby wymaga zgłoszenia tego 
faktu Urzędowemu Lekarzowi Weterynarii. 

Urzędowe potwierdzenie wystąpienia klinicznych objawów choroby w pasiece, poza wykonaniem 
urzędowych zaleceń lekarza weterynarii np. zakazu przewozu uli, zobowiązuje pszczelarza do wdro-
żenia programu pełnej higienizacji pasieki, oraz przesiedlania chorych rodzin pszczelich na węzę do 
odpowiednio odkażonych uli.
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Dobre praktyki pszczelarskie

Warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa rolniczego 
z siedzibą w olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.wmodr.pl
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