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Fundacja EKOOSTOJA

jest pozarządową organizacją, której misją jest

aktywizacja lokalnych społeczności w

podejmowaniu działań sprzyjających zachowaniu

agrobioróżnorodności poprzez wykorzystanie jej

wartości ekonomicznej.

 

Fundacja wypełnia swoją misję poprzez

aktywną współpracę z mieszkańcami powiatów:

radomszczańskiego, częstochowskiego i

włoszczowskiego oraz innymi organizacjami

pozarządowymi, jednostkami administracji

samorządowej i innymi uczestnikami szeroko

rozumianej działalności proekologicznej.

 

Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany

informacji oraz społecznego uczestnictwa

w procesie podejmowania decyzji.



Celami Fundacji

‐ upowszechniania tematów związanych z wsią i

ekorolnictwem w społeczeństwie polskim i regionie.

 

‐ wspomagania rozwoju organizacji lokalnych i

promowania integracji społecznej, polskiej

kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

‐ rozwoju ekologicznych i biodynamicznych metod

produkcji rolnej, adresowanych do lokalnego

przetwórstwa i produktu.

 

‐ pielęgnowania rzemiosła kulturowego gmin powiatów

radomszczańskiego, częstochowskiego i włoszczowskiego

ze wsparciem dla regionu wojewódzkiego tychże powiatów.

 

‐ zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

zwracając szczególną uwagę na ochronę i

pomnażanie zasobów genetycznych oraz rolniczą

różnorodność biologiczną (”agrobioróżnorodność”).

jest działalność na rzecz:



Targi Tang Jiu
Hui w Chengdu / 18

Targi Fruit Logistica
w Berlinie / 18

Targi Fruit Logistica
w Berlinie / 17

Targi Anuga
w Kolonii / 17

Targi Slow Food
w Stuttgartcie / 17

Targi Tang Jiu
Hui w Chengdu / 18

Osiągnięcia

Za największe osiągnięcie uważamy te projekty,

które przyniosły konkretne rezultaty i wniosły znaczący

ślad w świadomości społecznej.

‐założenie własnej pasieki pszczelej ‐ ekologicznej,

‐aplikowanie w konkursach unijnych ukierunkowanych

na pomoc lokalnej społeczności oraz ochronę przyrody

przy współpracy z grupami społecznymi,

do których dane konkursy są kierowane.

Przykładowe takie projekty to:



Styczeń

Styczeń

26	Poniedziałek

27	Wtorek

28	Środa

(Nowy	Rok)

29	Czwartek

30	Piątek

31	Sobota

1	Niedziela

Styczeń jest miesiącem, w którym pasieki odwiedzane są przez niechcianych gości.

Rodziny pszczele z mysim lokatorem potrafią przezimować, o ile myszy nie dostaną

się przez uszkodzony zatwór do gniazda pszczelego. W pasiekach położonych

na terenach południowo‐zachodniej Polski można napotkać, w okresie zimy,

jednego z przedstawicieli ryjówowatych, jakim jest zębiełak karliczek.

Jest on ssakiem nieco mniejszym od myszy, ale potrafi przecisnąć się przez 7‐8 mm

szczelinę, aby tylko dostać się do ula.



Styczeń

Styczeń

 

Dla naszych pszczół najkorzystniejsza jest „prawdziwa zima”, czyli utrzymywanie

się temperatur na niskim poziomie (najlepiej w styczniu od ‐10 do +5 ), która

zapewnia pszczołom maksimum spokoju w czasie ziomowania. Najtrudniejsze

warunki w rodzinach panują przy duże huśtawce pogodowej ‐ kilka dni ciepła,

kilka dni mrozu ‐ i tak na przemian. Zbyt wysokie temperatury zewnętrzne

zwiększają, ciepłotę w gnieździe i powodują wzrost spożycia pokarmu zimowego

i stymulują pojawienie się czerwiu.



Styczeń

2	Poniedziałek

3	Wtorek

4	Środa

5	Czwartek

6	Piątek

7	Sobota

8	Niedziela

Styczeń

(Trzech	Króli)

Jeżeli nasza pasieka jest położona w pobliżu parków lub lasów, może paść

ofiarą dzięciołów, czasami wręcz ich inwazji. Ptaki te wybijają w ścianach

otwory, przez które wyjadają stopniowo pszczoły z kłębu zimowego (język

dzięcioła ma ponad 10 cm długości). Uszkadzają swoimi dziobami nie tylko ule

styropianowe, ale także te wykonane z płyt pilśniowych, a nawet obite

deszczułkami.



Styczeń

Styczeń
Na pasieczyskach obserwowano najczęściej dzięcioła zielonego, dzięcioła

dużego, a rzadko dzięcioła czarnego. Wszystkie gatunki dzięciołów są objęte w

Polsce ochroną gatunkową i nie wolno ich krzywdzić.



Styczeń

9	Poniedziałek

10	Wtorek

11	Środa

12	Czwartek

13	Piątek

14	Sobota

15	Niedziela

Styczeń
Niskie temperatury ograniczają zazwyczaj nasze odwiedziny w pracowniach

pasiecznych, szczególnie tych oddalonych od miejsca zamieszkania. Podczas

tych wizyt oceniamy stan plastrów w magazynach, zwracając szczególną uwagę

na plastry z pierzgą, czy nie ulega ona pleśnieniu. Pojawianie się białego nalotu na

powierzchni pierzgi jest wynikiem rozwoju niszczycielskiego grzyba ‐ otorbielaka

ulowego, co świadczy o dużej wilgoci w tym pomieszczeniu.



Styczeń

Styczeń
Dysponując ogrzewanymi pomieszczeniami, można ten styczniowy czas

wypełnić przygotowywaniem wyposażenia do następnego sezonu.

Dobrze jest sporządzać bilans ramek i uzupełniać ich zapas, zbijając je

i nawlekając na nie drut.



Styczeń

16	Poniedziałek

17	Wtorek

22	Środa

19	Czwartek

20	Piątek

21	Sobota

22	Niedziela

Styczeń

Patrząc na pasiekę w styczniowej szacie, wydaje się przypadkowemu

obserwatorowi, że pszczoły śpią w swoich ulach, a pszczelarz ma wakacje.

(Dzień	Babci)

(Dzień	Dziadka)



Styczeń

Styczeń

Warto również w tym spokojniejszym okresie dokonać oceny poprzedniego

sezonu, przemyśleć nowe rozwiązania dotyczące naszej gospodarki pasiecznej

i zasad prowadzonej walki z warrozą.



Styczeń

23	Poniedziałek

24	Wtorek

25	Środa

26	Czwartek

27	Piątek

28	Sobota

29	Niedziela

Styczeń

Jeżeli w styczniu temperatury są wyższe od zera, to zwiększona jest

temperatura w kłębach zimowych, a przez to i metabolizm u samych pszczół.



Styczeń

Styczeń
Oblot oczyszczający ma za zadanie oddanie nagromadzonych w jelicie prostym

odchodów i uchronienie pszczół oraz gniazda przed biegunką.

Oblot jest zjawiskiem pożądanym w rodzinach, gdzie występuje w pokarmie

zimowym zbyt dużo niestrawnych dla pszczół składników, lub, spor choroby

sporowcowej.



Styczeń	/	Luty

30	Poniedziałek

31	Wtorek

1	Środa

2	Czwartek

3	Piątek

4	Sobota

5	Niedziela

Styczeń	/	Luty
Pszczelarze już na początku tego miesiąca odwiedzają swoje pasieki bardzo

często zaopatrzeni w plastikowe wężyki lub odpowiednie „słuchawki” celem

osłuchania swoich rodzin. Sprawdzają wtedy: czy rodzina wydaje prawidłowy

dźwięk (cichy i równy szum) ‐ co wskazuje na prawidłowy przebieg zimowli.



Styczeń/Luty

Styczeń/Luty
Brak jakichkolwiek odgłosów z ula sugeruje upadek takiej rodziny w trakcie

zimowania. Taka wczesna wizyta daje także możliwość oceny sytuacji w

pasiece.



	
Schronienie, które zapewnia pszczołom gniazdo, 

nie jest całkiem wystarczające. 

Wewnątrz musi panować stała temperatura, ponieważ 

mróz lub upał mogą łatwo zabić jego mieszkańców. 

 

Ale jak temu zaradzić? 

Zimą pszczoły tworzą zwarty kłąb wokół królowej

 i zaczynają „drżeć”, poruszając mięśniami ciała. 

Dzięki temu w gnieździe utrzymuje się ciepło. 

 

Czas zimowli jest okresem spoczynku, ustania czerwienia 

matek pszczelich. 

Dzięki tej 2-3 miesięcznej przerwie w czerwieniu 

możliwa jest ,,hibernacja” rodziny pszczelej pozwalająca 

przetrwać najcięższy okres zimowli wiążący się niekiedy 

ze spadkami temperatury do ponad -30ºC.

Brak czerwiu oznacza małe zużycie zapasu zimowego 

i umożliwia obniżenie  temperatury w centrum gniazda 

z 34,5ºC do ok. 25ºC.

 

Zimujące pszczoły chroni otoczka tworzona przez ściśle 

ułożone pszczoły zewnętrznej warstwy kłębu.

Im niższa temperatura, tym pszczoły ściślej przylegają 

do siebie, chroniąc rodzinę przed utratą ciepła.

Zwolnienie procesów życiowych – ,,hibernacja” 

– możliwe jest dzięki zwiększeniu zwartości CO2 

z 0,3% w powietrzu do 3% w kłębie zimowym 

kosztem ilości tlenu.

Fascynujący Świat Pszczoły, Sokół J. (tłum.),  
Wyd. Podsiedlik, Raniowski i S‐ka, Poznań, 1992 



Przy spadku temperatury co najmniej do -10ºC typowy kłąb 

zawiązywany jest od strony wylotu w dolnej części plastrów.

 

W ciągu zimowli powoli odsklepiane są kolejne komórki 

z pokarmem zimowym.

Dzięki niemu pszczoły są w stanie utrzymać procesy życiowe i ogrzać 

gniazdo.

Para wodna powstająca w procesie spalania węglowodanów 

częściowo wykorzystywana jest do rozluźniania zgromadzonego zapasu, 

który stanowi głównie syrop cukrowy przerobiony przez pszczoły 

poddawany po ostatnim miodobraniu.

Pozostała część pary wodnej powinna zostać odprowadzona 

poprzez wentylację w ulu.

W innym przypadku sprzyja ona pleśnieniu plastrów oraz złej zimowli, 

powodując zwiększony osyp zimowy, a nawet osypanie całych rodzin.

 

W przypadku temperatur dodatnich i nie niższych niż -10ºC kłąb zimowy 

ulega rozluźnieniu.

Wówczas pszczoły można obserwować tuż pod powałką lub spacerujące 

po całym gnieździe.

Łagodna aura w naturalny sposób sprzyja podniesieniu temperatury 

w centrum kłębu do + 30ºC i wcześniejszemu podjęciu czerwienia 

przez matki pszczele.

W przypadku nagłego ochłodzenia może doprowadzić do osypania rodzin 

pszczelich ogrzewających w tym czasie czerw.

 

Istotnym zabiegiem jesiennym staje się ciasne ułożenie gniazda 

i poddanie rodzinom dużej ilości syropu w jednorazowych dawkach.

Powoduje to, iż pszczoły zalewają wolne komórki pokarmem, skracając okres

 jesiennego czerwienia matek podczas ciepłej jesieni i łagodnej zimy.

Źródło:	Agata	i	Mariusz	Chachuła		

https://mojapszczola.pl/klab-zimowy-zimowla/



Styczeń	/	Luty

30	Poniedziałek

31	Wtorek

1	Środa

2	Czwartek

3	Piątek

4	Sobota

5	Niedziela

Styczeń	/	Luty
Pszczelarze już na początku tego miesiąca odwiedzają swoje pasieki bardzo

często zaopatrzeni w plastikowe wężyki lub odpowiednie „słuchawki” celem

osłuchania swoich rodzin. Sprawdzają wtedy: czy rodzina wydaje prawidłowy

dźwięk (cichy i równy szum) ‐ co wskazuje na prawidłowy przebieg zimowli.



Luty

Luty
Brak jakichkolwiek odgłosów z ula sugeruje upadek takiej rodziny w trakcie

zimowania. Taka wczesna wizyta daje także możliwość oceny sytuacji w

pasiece.



Luty

6	Poniedziałek

7	Wtorek

8	Środa

9	Czwartek

10	Piątek

11	Sobota

12	Niedziela

Luty
W ciepłe lutowe dni następuje wzrost aktywności rodzin i rozpoczęcie lotów

powodując wzrost zapotrzebowania na wodę. Jest to odpowiedni czas, aby

zaopatrzyć pasiekę w źródło wody w postaci wspólnego poidła.



Luty

Luty
Najprostszym poidłem jest naczynie z wodą, zaopatrzone w tratewki

zabezpieczające przed topieniem się pszczół. Wadą zasadniczą tego typu

poidła jest szybkie zanieczyszczenie wody i możliwość przenoszenia chorób

pomiędzy rodzinami.



(Walentynki)

Luty

Luty

13	Poniedziałek

14	Wtorek

15	Środa

16	Czwartek (Tłusty	Czwartek)

17	Piątek

18	Sobota

19	Niedziela

Jeżeli podejrzewamy, że w rodzinach występuje niedobór pokarmu białkowego

lub pokarmu cukrowego, można w tym okresie pomyśleć o sposobach jego

uzupełnienia. W lutym niewskazana jest zbyt silna ingerencja w obrębie gniazda

pszczelego, dlatego najmniej kłopotliwą metodą uzupełnienia pokarmu

cukrowego lub białkowego jest sporządzenie ciasta (cukrowo‐miodowego lub

miodowo‐pyłkowego) i podanie go do rodzin.



W czasie lutowej wizyty w ciepłe dni zwracamy uwagę na ruch pszczół na

wylotku. Takie obserwacje dają możliwość wstępnej oceny stanu rodzin w

naszej pasiece. Intensywność ruchu pszczół jest w tym czasie stosunkowo

niewielka.

Luty

Luty



20	Poniedziałek

21	Wtorek

22	Środa

23	Czwartek

24	Piątek

25	Sobota

26	Niedziela

Brak aktywności pszczół lotnych nie zawsze jest wynikiem śmierci pszczół.

Dość często rodziny o bardzo dobrej kondycji rozpoczynają loty o wiele później

niż „normalne rodziny”. Może się jednak zdarzyć, że ten brak aktywności jest

wynikiem osłabienia rodzin z głodu, chorób lub szkodników.

Luty

Luty



Czasami po otwarciu ula obserwuje się plamy kału na powale ula lub górnych

krawędziach ramek. Wskazuje to na niespokojny przebieg zimowli i może być

wynikiem np. osierocenia rodziny. Jeżeli w takich rodzinach napotkamy

zimujące trutnie, wskazuje to, że matka zginęła w niej jeszcze przed wejściem

pszczół w okres zimowli.

Luty

Luty



27	Poniedziałek

28	Wtorek

1	Środa

2	Czwartek

3	Piątek

4	Sobota

5	Niedziela

Zasadniczym postępowaniem przy wszystkich chorobach jest stałe

utrzymywanie higieny w pasiece. Każdą chorobę traktujemy poważnie i nie

ignorujemy pojedynczych symptomów. Do każdej infekcji powinniśmy

podchodzić z dużą rozwagą i skupieniem. Im wcześniej wykryjemy chorobę,

tym większa jest szansa, że uda się uratować rój.

Luty/Marzec

Marzec



Objawy : Wnętrze ula, ściana wylotowa i plastry zabrudzone gliniastożółtym

kałem pszczół, sztywne odwłoki robotnic, zanik zdolności do lotu, pełzanie

pod ulem, nierównomierne drganie skrzydełek.

NOSEMOZA

: Przenieść pszczoły do nowego ula, ścieśnić maksymalnie

gniazdo i ocieplić, włożyć wkładkę zwężającą wylot, zapewnić źródło czystej,

ciepłej wody, zlikwidować brudne plastry, zdezynfekować narzędzia, lekko

zabrudzone ramki odkazić w oparach stężonego 60% kwasu octowego .

Postępowanie

Luty/Marzec

Marzec



Z początkiem kwitnienia pierwszych roślin pożytkowych pszczoły 

przystępują do zbioru pyłku i nektaru. 

Głównym pożytkiem w marcu są wierzby, które zakwitają od końca 

lutego do połowy marca. 

Najcenniejsze są męskie osobniki z pyłkiem. 

Pod koniec marca przy pięknej pogodzie pszczoły noszą ogromne ilości 

pyłku i nektaru z wierzb, a na pasiece czuć odparowywany pokarm.

 

W okresie wiosennego rozwoju następuje wymiana pszczół, 

stopniowo giną zimujące, a ich miejsce zajmują młode. 

Odmładzanie się składu rodziny zależy od:

– zasobności gniazda w pokarm, zwłaszcza pyłkowy (białko) 

gwarantujący rozwój i funkcjonowanie gruczołów gardzielowych 

karmicielek,

– dopływu wody niezbędnej do sporządzania papki miodowo-pyłkowej,

– dostosowania wielkości gniazda do siły rodziny tak, by pszczoły 

mogły ogrzać wychowywany czerw.

 

Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają

możemy ostrożnie wymieniać dennice na wcześniej przygotowane,

umyte i zdezynfekowane, oraz obejrzeć osyp zimowy, w celu

oceny stanu zdrowotności rodziny (warroza, nozemoza).

 

Przy niedoborach pokarmu nad kłębem należy poddawać ciasto,

co dodatkowo stymuluje pszczoły do rozwoju wiosennego.



Nosemoza powoduje 
osypanie się całej 
rodziny.

Krótkie spojrzenie na 
kłąb pozwala ocenić 
ogólny stan roju.

Pojawienie się pierwszego, 
świeżego pyłku wierzbowego 
daje impuls pszczołom do 
wiosennego rozwoju. 



Marzec

27	Poniedziałek

28	Wtorek

1	Środa

2	Czwartek

3	Piątek

4	Sobota

5	Niedziela

Marzec
Zasadniczym postępowaniem przy wszystkich chorobach jest stałe

utrzymywanie higieny w pasiece. Każdą chorobę traktujemy poważnie i nie

ignorujemy pojedynczych symptomów. Do każdej infekcji powinniśmy

podchodzić z dużą rozwagą i skupieniem. Im wcześniej wykryjemy chorobę,

tym większa jest szansa, że uda się uratować rój.



Marzec

Marzec

Objawy : Wnętrze ula, ściana wylotowa i plastry zabrudzone gliniastożółtym

kałem pszczół, sztywne odwłoki robotnic, zanik zdolności do lotu, pełzanie

pod ulem, nierównomierne drganie skrzydełek.

NOSEMOZA

: Przenieść pszczoły do nowego ula, ścieśnić maksymalnie

gniazdo i ocieplić, włożyć wkładkę zwężającą wylot, zapewnić źródło czystej,

ciepłej wody, zlikwidować brudne plastry, zdezynfekować narzędzia, lekko

zabrudzone ramki odkazić w oparach stężonego 60% kwasu octowego .

Postępowanie



Marzec

Marzec
GRZYBICA WAPIENNA (OTORBIELAKOWA/ASKOSFERIOZA)

Objawy:

Martwy czerw o konsystencji kredy bądź wapna, sproszkowane na

biało larwy, występuje grzybnia, często czerw określany jest

"zmumifikowanym". Łatwo wypada z komórek, leży na dennicy bądź pod ulem.

6	Poniedziałek

7	Wtorek

8	Środa

9	Czwartek

10	Piątek

11	Sobota

12	Niedziela

(Dzień	Mężczyzny)

(Dzień	Kobiet)



Marzec

Marzec

Postępowanie: Wymiana matek, przy łagodnym stadium wycofać plastry z

chorym lub martwym czerwiem, ścieśnić i ocieplić gniazdo, podkarmić

rodzinę syropem cukrowym. Ponadto wskazane jest oczyszczenie

dennicy ze zmumifikowanego czerwia, posypanie pasieczyska wapnem

chlorowanym. W ciężkim stadium należy przenieść rój do nowego ula,

stary wypalić,zdezynfekować narzędzia a plastry odkazić lub przetopić..

Leczen ie: Zastosować BeeVital Chalkbrood lub Chitozan, podkarmiać syropem

zakwaszonym zwykłym octem 50 ml na 1 l syropu lub stężonymi kwasami:

mrówkowym, octowym, askorbinowym, sorbowym, cytrynowym.



Marzec

13	Poniedziałek

14	Wtorek

15	Środa

16	Czwartek

17	Piątek

18	Sobota

19	Niedziela

Marzec

ZGNILEC EUROPEJSKI (ŁAGODNY/KIŚLICA)

 

Objawy:

Przede wszystkim czerw rostrzelony, wykręcone, przebarwione na

ciemnożółty i później na ciemnobrązowy kolor larwy w komórkach,

śmierdząca, kwaśna woń. Larwy lekko przylegają do podłoża. Po zasklepieniu

ciało czerwia zamienia się w śluzowatą masę. Często wieczka są zapadnięte i są

w nich dziurki, larwy tracą połysk i stają się przezroczyste. Rodzina znacznie

słabnie, robotnice mogą wynosić zmarłe larwy na wylot.



Marzec

Marzec

Postępowanie : Usunięcie z ula zainfekowanego czerwiu, ścieśnienie gniazda,

konieczna wymiana matki. Trzymać silne rodziny i unikać rabunków. Położyć

nacisk na higienę w pasiece. Zgnilec przenosi się przez rękawice, dłuta,

narzędzia pasieczne, wirówki, plastry, beleczki, ramki, rojnice, rabunki.

Zastosować wszystkie możliwe znane metody dezynfekcji (łącznie z

wygotowywaniem i użyciem sody kaustycznej).Choroby podlegają

przymusowemu zgłoszeniu najbliższemu weterynarzowi, który zleci

odpowiednie leczenie. Bez niego, rodzina nie ma szans na przeżycie. Możliwe,

że lekarz weterynarii przepisze antybiotyk do syropu bądź oprysku plastrów.



Marzec

20	Poniedziałek

21	Wtorek

22	Środa

23	Czwartek

24	Piątek

25	Sobota

26	Niedziela

Marzec
CHOROBA WORECZKOWA (SBV)
 

Objawy

Workowate, wodniste larwy wypełnione płynem, kolor od

ciemnobrązowego do czarnego, luźno spoczywają w komórce, wyginając się

na kształt pantofelka, tradycyjnie czerw jest rozstrzelony, po jakimś czasie

larwa zasycha i łatwo wypada z komórki.



Marzec

Marzec

Postępowanie : Głównym zadaniem pszczelarza jest wymiana matki. Następnie

trzeba ścieśnić gniazdo (konstrukcja zimowa) i podkarmiać rodzinę syropem.

Ramki z zakażonym czerwiem koniecznie usunąć z ula. Sprzęt pasieczny

solidnie odkazić w płynach dezynfekcyjnych. Ul należy ocieplić, a wylot

zmniejszyć wkładką zwężającą.

Leczenie : Jest bardzo trudne. Choroba zazwyczaj sama przechodzi przy

stworzeniu wyżej podanych warunków i poprawy pożytków i pogody. Można

zastosować podkarmianie syropem cukrowym z dodatkiem któregoś z olejków

(1 cm3 na 1 l syropu): miętowy, tymiankowy, rozmarynowy szałwiowy.



Marzec

27	Poniedziałek

28	Wtorek

29	Środa

30	Czwartek

31	Piątek

1	Sobota

2	Niedziela (Niedziela	Palmowa)

Marzec
Objawy:

Wywichnięcie i odpadanie skrzydełek, rozdęcie odwłoków, biegunka,

pełzające pszczoły przed ulem, niemożność latania, charakterystyczną cechą są

owady bezskrzydłe w osypie, brak pszczół powoduje zaziębienie i zamieranie

czerwia, a także pleśnienie plastrów (wychłodzenie gniazda).

Choroba roztoczowa



Marzec

Marzec
Postępowanie: Zgłoszenie zauważonych objawów swojemu weterynarzowi,

wykonanie badań laboratoryjnych, rozsądne zwężenie gniazda, ustabilizowanie

siły rodziny, zapewnienie dostatecznej ilości pokarmu, płodnej czerwiącej

matki. Zainfekowanych rodzin nie łączymy ani też nie podkarmiamy. Nie

wykonujemy tu żadnych oprysków antyseptykami, stosujemy się do zaleceń

weterynarza.



Kiedy temperatura w cieniu osiągnie powyżej 12°C pszczoły 

masowo wylatują z uli w poszukiwaniu wody i pyłku. 

W taki ciepły, słoneczny dzień można dokonać pierwszego 

przeglądu rodzin pszczelich.

 

O tej porze roku czasu mamy niewiele, odpowiednia temperatura 

do jego wykonania utrzymuje się w godz. 11.00 - 14.00. 

 

Przegląd należy przeprowadzić sprawnie, aby nie oziębić gniazda. 

Już na podstawie lotów pszczół (lub ich braku) można stwierdzić, 

czy wszystkie rodziny przezimowały i w jakim są stanie. 

 

Przegląd należy rozpocząć od rodzin wykazujących nieprawidłowości, 

np. brak lotów pszczół, obecność kału na wylotach, czerw garbaty czy 

wzmożona agresja po otwarciu ula. 

 

Wgląd ograniczamy do stwierdzenia obecności otwartego i krytego czerwiu 

(obecność matki), siły rodziny oraz oceny ilości zapasu. 

O tej porze roku powinno go być co najmniej 7-8 kg. 

Rodzinom głodnym najlepiej poddać od razu ramkę z zapasem z rodzin 

mających go w nadmiarze i ścieśnić. 

 

Bezmatki i rodziny słabe oznaczamy w trakcie przeglądu.

Słabe rodziny łączymy z silnymi bezmatkami lub stawiamy na 

najsilniejsze rodziny.

Przegląd jednej rodziny trwa nie dłużej niż 2-3 minuty.

 

 

Przegląd wiosenny



Ciepły, słoneczny i 
bezwietrzny dzień pozwala 
na spojrzenie wgłąb ula.
Dzika zabudowa jest 
sygnałem do poszerzenia 
gniazda o ramkę z węzą.

Pszczoły na wiosnę 
szczególną uwagę poświęcają 
matce, stymulując ją do 
intensywnego czerwienia.

Obserwacja wylotów 
daje informację o 
biegunce w rodzinie.



Kwiecień

Kwiecień
Objawy:

Wywichnięcie i odpadanie skrzydełek, rozdęcie odwłoków, biegunka,

pełzające pszczoły przed ulem, niemożność latania, charakterystyczną cechą są

owady bezskrzydłe w osypie, brak pszczół powoduje zaziębienie i zamieranie

czerwia, a także pleśnienie plastrów (wychłodzenie gniazda).

Choroba roztoczowa

27	Poniedziałek

28	Wtorek

29	Środa

30	Czwartek

31	Piątek

1	Sobota

2	Niedziela (Niedziela	Palmowa)



Kwiecień

Kwiecień
Postępowanie : Zgłoszenie zauważonych objawów swojemu weterynarzowi,

wykonanie badań laboratoryjnych, rozsądne zwężenie gniazda, ustabilizowanie

siły rodziny, zapewnienie dostatecznej ilości pokarmu, płodnej czerwiącej

matki. Zainfekowanych rodzin nie łączymy ani też nie podkarmiamy. Nie

wykonujemy tu żadnych oprysków antyseptykami, stosujemy się do zaleceń

weterynarza.



Kwiecień

3	Poniedziałek

4	Wtorek

5	Środa

6	Czwartek

7	Piątek

8	Sobota

9	Niedziela (Wielkanoc)

Kwiecień
Leczenie: Da się wyleczyć indywidualnie i szybko. Z wielkim powodzeniem

stosuje się kwas mrówkowy i tymol (stosować tylko przy temperaturze do

25*C), który paraliżuje i zruca świdraczka z pszczół.



Kwiecień

Kwiecień
Stosuje się go tak jak przy warrozie ‐ przez odparowanie (np. nakroplenie filcu

czy gazy olejkiem tymiankowym, innym lekarstwem jest mentol krystaliczny, a

dokładniej mieszanina mentolu z wazeliną w stosunku 1:2 ‐ wywiera silne

działanie pasożytobójcze i lepiej się ulatnia.



10	Poniedziałek (Poniedziałek	Wielkanocny)

11	Wtorek

12	Środa

13	Czwartek

14	Piątek

15	Sobota

16	Niedziela

ZGNILEC ZŁOŚLIWY (AMERYKAŃSKI/AFB)

To kolejna groźna choroba czerwiu, tym razem zasklepionego. Ostra odmiana

zgnilca. Larwy w trakcie przeobrażania gniją i zamierają. Jest to bardzo trudna

infekcja do wyleczenia, najgroźniejsza choroba, ponieważ dziesiątkuje,

wyniszcza całe pasieki. Najpierw zarażają się zbieraczki endosporami w pyłku,

nektarze, wodzie, później zaś zarażają się larwy.

Kwiecień

Kwiecień



Kwiecień

Kwiecień
Objawy : Larwy czerwia stają się galaretowate, po prostu rozpadają się.

Przyjmują kolor ciemnobrązowy, czasem nawet czarno‐szary. Plastry są

przesiąknięte zapachem zepsutego mięsa. Wieczka, czyli zasklepy stają się

wklęsłe – zapadnięte i wydają się być wilgotne. Rodziny porażone zgnilcem

bardzo szybko słabną, drastycznie spada ilość pszczół. Robotnice mogą

próbować wynosić zamarłe larwy. Po włożeniu zapałki do komórki ciągnie się

gęsta, kleista masa.



Kwiecień

17	Poniedziałek

18	Wtorek

19	Środa

20	Czwartek

21	Piątek

22	Sobota

23	Niedziela

Kwiecień

Postępowanie:

Jak w przypadku kiślicy: wyjęcie zaatakowanych plastrów z

czerwiem i surowe trzymanie higieny w pasiece (wyjaławianie, utrzymanie

sterylnych warunków, posypanie pasieczyska wapnem palonym).

Obowiązkowe podwójne przesiedlenie pszczół, wpierw do rojnicy na

głodówkę, później zaś do czystego ula na węzę. Należy podkarmiać pszczoły z

dodatkiem olejku cynamonowego lub ziół leczniczych.



Leczenie : Identyczne jak w przypadku kiślicy, obowiązkowe zgłoszenie sprawy

weterynarzowi, który prawdopodobnie przepisze antybiotyk lub polisulfamid.

Można pokusić się o złagodzenie choroby i leczenie objawów wykorzystując do

tego olejek cynamonowy i przeprowadzanie zabiegów higienicznych

(zmuszenie pszczół do zwiększenia instynktu oczyszczania się – zastosować

np. Beevital Hive Clean).

Kwiecień

Kwiecień



24	Poniedziałek

25	Wtorek

26	Środa

27	Czwartek

28	Piątek

29	Sobota

30	Niedziela

Mole woskowe ‐ motylica

Do najważniejszych szkodników plastrów pszczelich należą mole woskowe:

barciak większy (Galleria mellonella L.) i barciak mniejszy (Achroia grisella F.).

Barciak większy o długości ciała 8‐16 mm i rozpiętości skrzydeł 38 mm jest

zabarwiony na szaro. Całkowity jego rozwój trwa 8‐9 tygodni. Rozmiary ciała

barciaka mniejszego wynoszą 6‐9 mm, rozpiętość skrzydeł u samców 17 mm,

samic 23 mm.

Kwiecień

Kwiecień



Zapobieganie i zwalczanie inwazji barciaków opiera się na:

‐ dostosowaniu wielkości gniazda do wielkości i potrzeb rodziny,

‐ utrzymywaniu czystości i higieny w ulu oraz w przechowalniach plastrów.

Wskazane jest usunięcie plastrów silnie opanowanych przez motylicę

i przetopienie woszczyny.

‐ niszczeniu gąsienic, poczwarek i imago barciaków. Plastry, na których żerują ‐

gąsienice, należy ostukiwać oraz ścinać zasklepy z wydrożonymi chodniami

Kwiecień

Kwiecień



 

Maj jest okresem wybujałego rozwoju rodzin pszczelich.

W dobrze rozwiniętych rojach matka zaczerwia wszystkie wolne komórki 

w plastrach.

Roje jeżeli są zdrowe szybko dochodzą do siły, w ciągu ok. miesiąca

potrafią podwoić swoją liczebnosć.

Ze względu na dużą ilość czerwiu i zdarzające się w maju przymrozki 

gniazda powinny być stopniowo poszerzane za pomocą węzy proporcjonalnie 

do siły rodziny.

Zaziębiony czerw może stać się źródłem rozwoju chorób. 

Impulsem do budowy plastrów jest stały i obfity pożytek.

W bardzo silnych rodzinach z młodą matką w ulu może pojawić się 

dzika zabudowa.

Dla pszczelarza rozpoczyna się również okres intensywnej pracy na pasiece.



Głównym pożytkiem w maju są 
drzewa i krzewy owocowe, 
mniszek, mahonia, pigwowiec, 
rzepak.
Pszczoły intensywnie noszą nektar
i pyłek kwiatowy.
W rodzinach zaczyna pojawiać się 
czerw trutowy. Jeżeli w ulu pszczołom 
zrobi się za ciasno, to zaczną budować 
mateczniki.
Jest to zapowiedź nadchodzących rójek.
Jedną z głównych czynności pszczelarza
jest zapobieganie nastrojom rojowym.



Maj

1	Poniedziałek

2	Wtorek

3	Środa

4	Czwartek

5	Piątek

6	Sobota

7	Niedziela

Maj

(Święto	Pracy)

(Konstytucja	3	Maja)

Oprócz właściwego prowadzenia gospodarki pasiecznej, głównym staraniem

pszczelarza jest zapewnienie pszczołom odpowiednich pożytków. Każde

wzbogacenie okolicznej flory jest korzystne dla pszczół. Każde jej zubożenie

odczują jako niedostatek.

Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych



Maj

Maj
‐ Według pory sezonu: pożytek wczesny, letni i późny,

‐ Według dostarczanego pszczołom pokarmu: pożytek pyłkowy, nektarowy i

spadziowy.

Pożytki można podzielić według różnych kryteriów:



Maj

8	Poniedziałek

9	Wtorek

10	Środa

11	Czwartek

12	Piątek

13	Sobota

14	Niedziela

Maj
Pożytek wczesny                                       ‐ to pierwsze pożytki w sezonie, występujące od kwietnia do 

czerwca. Krokusy, leszczyna i wierzby dostarczają pszczołom pierwszego pyłku.

Wierzby drzewa owocowe, mniszek pospolity i rzepak oprócz pyłku dają również

nektar.



Maj

Maj
‐ obecnie nie wystarcza pszczołom do życia, z powodu

nowoczesnych metod uprawy roślin. Chwasty, takie jak chaber bławatek i

ognicha(rzodkiew świrzepa), dawniej dostarczały pszczołom dużych ilości

nektaru i pyłku. Świerk, jawor, kasztanowiec, robinia akacjowa, lipy, kruszyna,

jeżyny, esparceta, koniczyna biała i szałwia łąkowa dostarczają w niektórych

okolicach zawsze pożądanego pożytku.

Pożytek letni



Maj

15	Poniedziałek

16	Wtorek

17	Środa

18	Czwartek

19	Piątek

20	Sobota

21	Niedziela

Maj
Pożytek główny ‐ z większości roślin, kwitnących w tym czasie.

Ten pożytek decyduje o ekonomicznej opłacalności produkcji

miodu dla pszczelarza.



Maj

Maj
‐ pszczoły nie oblatują roślin w poszukiwaniu pyłku

przez cały dzień, lecz tylko po otwarciu się pylników. Pyłek kwiatowy mieszają

ze śliną i miodem i przynoszą go do ula. Pszczelarz zawsze jest zadowolony,

gdy jego pszczoły wracają do ula z różnobarwnymi obnóżami pyłkowymi. 

Pyłek jest niezbędny rodzinie do wychowu czerwiu i dla młodych robotnic. 

Roczne zapotrzebowanie rodziny pszczelej na pyłek wynosi 30 kg. 

Pożytek pyłkowy



Maj

22	Poniedziałek

23	Wtorek

24	Środa

25	Czwartek

26	Piątek

27	Sobota

28	Niedziela

Maj

(Dzień	Matki)

(Zielone	Świątki)

Pożytek późny ‐ z roślin poplonowych, wysiewanych na nawóz zielony, np.

gorczycy, rzepaku lub facelii, może dostarczyć pszczołom dużej ilości pyłku.

Jodła i świerk mogą spadziować jeszcze bardzo późno. Doskonałą rośliną

pożytkową jest wrzos.



Maj

Maj



Maj

Maj

(Dzień	Dziecka)

29	Poniedziałek

30	Wtorek

31	Środa

1	Czwartek

2	Piątek

3	Sobota

4	Niedziela

Pożytek nektarowy ‐ kwiaty wielu roślin wydzielają w nektarnikach sok

zawierający cukry‐ nektar. Jest to roztwór wodny mający średnio około 20%

cukrów, głownie sacharozy. Zawartość wody w nektarze wynosi 30‐90%. Prócz

tego znajdują się w nim związki mineralne, kwasy i witaminy. Powstawanie

nektaru nie jest jeszcze do końca wyjaśnione wiadomo jednak, że na

wydzielanie nektaru korzystny wpływ ma wilgotne i ciepłe powietrze, hamuje

je natomiast suchy wiatr.



MajMaj
    Pożytek spadziowy ‐  spadź także jest wodnistą cieczą zawierającą cukry,

lecz zawiera również substancje białkowe. Nie jest wydzielana przez same

rośliny, ale przez owady‐ pluskwiaki równoskrzydłe, które żyją na różnych

drzewach, krzewach i roślinach zielnych. Przekłuwają one tkankę przewodzącą

rośliny(floem), i wysysają krążący w niej sok komórkowy‐ z liści, pędów, pąków

i kory roślin.



"Czerwcowy ból głowy"

 

Jak tego uniknąć? 

- Wymiana matek

- Odbieranie dojrzałego miodu

- Budowanie odkładów

- wymiana starych plastrów na

węzę

 

Te zabiegi ostudzą miłosne zapędy

naszych podopiecznych i poprawią 

ich kondycje zdrowotną.

Porządnie rozpędzone pszczoły potrafią założyć kilkadziesiąt mateczników 
w jednej rodzinie.
 Wielu pszczelarzy wykorzystuje to zjawisko do sztucznego wychowu matek.

W czasie intensywnych prac nie
można zapominać o zasadach
higieny na pasieczysku i w pracowni
pszczelarskiej.



Mateczniki przekłada się do ulików
weselnych wraz z czerwiem na 
wygryzieniu i młodymi pszczołami.
W ten sposób powstaje mala rodzinka z matką do naturalnego unasiennienia
np. na trutowisku.

Bardziej zaawansowani pszczelarze 
specjalizują się w produkcji matek 
z certyfikatem pochodzenia genetycznego 
od tzw. matki reprodukcyjnej.

Pszczoły miodne hodowlane różnią się pulą genetyczną w zależności
od wyników uzyskanych przez producentów linii rasowych.
W ten sposób uzyskują oni pszczoły o cechach pożądanych przez pszczelarzy
takich jak: odporność na choroby, łagodność, miodność, łatwość zimowli w 
naszym klimacie, dynamiczny rozwój na wczesne lub późne pożytki, itp. 



Czerwiec

Czerwiec

29	Poniedziałek

30	Wtorek

31	Środa

1	Czwartek

2	Piątek

3	Sobota

4	Niedziela

(Dzień	Dziecka)

Pożytek nektarowy ‐ kwiaty wielu roślin wydzielają w nektarnikach sok

zawierający cukry‐ nektar. Jest to roztwór wodny mający średnio około 20%

cukrów, głownie sacharozy. Zawartość wody w nektarze wynosi 30‐90%. Prócz

tego znajdują się w nim związki mineralne, kwasy i witaminy. Powstawanie

nektaru nie jest jeszcze do końca wyjaśnione wiadomo jednak, że na

wydzielanie nektaru korzystny wpływ ma wilgotne i ciepłe powietrze, hamuje

je natomiast suchy wiatr.



CzerwiecCzerwiec
    Pożytek spadziowy ‐  spadź także jest wodnistą cieczą zawierającą cukry,

lecz zawiera również substancje białkowe. Nie jest wydzielana przez same

rośliny, ale przez owady‐ pluskwiaki równoskrzydłe, które żyją na różnych

drzewach, krzewach i roślinach zielnych. Przekłuwają one tkankę przewodzącą

rośliny(floem), i wysysają krążący w niej sok komórkowy‐ z liści, pędów, pąków

i kory roślin.



Czerwiec
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Czerwiec

(Boże	Ciało)

Powiadomienie o wydajnym źródle pożytku

Gdyby zbieraczki wylatywały z ula i bezwładnie poszukiwały pożytku, byłoby to

wielkie marnotractwo energii. Z tego powodu rodzina najpierw wysyła

zwiadowczynie, które poszukują pożywienia. Gdy pszczoła odkryje wartościowe

źródło nektaru, leci do ula i melduje o swoim znalezisku. Odbywa się to przez

taniec na plastrze. W zależności od odległości miedzy ulem a znalezionym

pożytkiem taniec może być okrężny lub wywijany.
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Taniec okrężny ‐w wypadku, gdy źródło pożytku oddalone jest nie więcej niż o

100 metrów, zwiadowczyni wykonuje taniec okrężny na pionowym plastrze. Do

tańca przyłączają się zbieraczki, którym zwiadowczyni w czasie przerw w tańcu

przekazuje próbki znalezionego pożytku. Na podstawie zapachu i smaku

próbki, pszczoły oceniają rodzaj pokarmu. Oprócz zbliżonej odległości i rodzaju

pożytku zbieraczki w ulu uzyskują tez informację o wydajności źródła pożytku‐

im szybszy i bardziej gwałtowny taniec zwiadowczyni, tym bardziej wydajne

jest znalezione źródło.



Czerwiec

12	Poniedziałek

13	Wtorek

14	Środa

15	Czwartek

16	Piątek

17	Sobota

18	Niedziela

Czerwiec
Taniec wywijany ‐ jeżeli źródło pożytku znajduje się dalej niż 100 metrów od ula,

przeszukiwanie terenu przez zbieraczki byłoby żmudne i czasochłonne. W tej

sytuacji zwiadowczyni wykonuje taniec w formie ósemki, przy czym pokonując

środkowy odcinek, owad macha odwłokiem. Taki taniec wywijany informuje nie

tylko o źródłach pożytku, ale także o jego oddaleniu i kierunku.
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Jeżeli źródło jest niewielkie zwiadowczyni wykonuje lekkie machnięcia

odwłokiem, ale jeśli źródło jest bardzo obfite, ruchy odwłoka są bardzo

wyraźne. Im większa odległość między ulem a pożytkiem, tym wolniejszy jest

taniec. W normalnych okolicznościach pszczoły podejmują loty nie dalsze niż 3

km od ula. Jednak taniec zwiadowczyń jest na tyle prawidłową informacją, że

w sytuacjach wyjątkowych zbieraczki mogą z powodzeniem odwiedzać źródła

pożytku oddalone o 12 km od ula.
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Czerwiec
Apiterapia ‐ to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, o której w ostatnich

latach mówi się coraz więcej i która zaczyna zdobywać coraz większą

popularność. To metoda leczenia różnego rodzaju dolegliwości za pomocą

produktów pszczelich – miodu, propolisu, pyłku kwiatowego, mleczka

pszczelego, pierzgi, a nawet jadu pszczelego. Jej nazwa wzięła się od dwóch

słów – łacińskiego apis (pszczoła) oraz greckiego therapia (leczenie).

(Dzień	Ojca)
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Najpopularniejszym produktem pszczelim jest oczywiście miód. Wyodrębnić

można sporo jego rodzajów, a każdy z nich posiada nieco inne cenne właściwości. 

Wybierając najlepszy dla siebie miód, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników,  

każdy z gatunków ma specyficzne właściwości i konkretny wpływ na organizm, 

dlatego warto patrzeć tutaj pod kątem swojego stanu zdrowia i zastanowić się, co 

właściwie chcielibyśmy za pomocą apiterapii osiągnąć.
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Czerwiec
Nieco kontrowersyjne może być leczenie za pomocą jadu pszczelego – zaleca

się, by stosować go tylko pod nadzorem lekarza. Tzw. apitoksynoterapia

polega na kontrolowanym żądleniu pacjenta przez pszczoły lub podawaniu mu

jadu w postaci zastrzyków, ewentualnie w formie maści, kremów lub inhalacji.



CzerwiecCzerwiec
Apitoksynoterapia jest pomocna przy schorzeniach, takich jak reumatyzm,

artretyzm i gościec. Ponadto znajduje zastosowanie w leczeniu nerwic,

neuralgii i nadciśnienia. Jadem pszczelim leczą się też osoby cierpiące na

stwardnienie rozsiane.



Miodobranie

Jeśli plastry  są poszyte  przynajmniej w 
50 % uznaje się miód za dojrzały pod 
warunkiem że w nich nie ma świeżego 
nakropu. Czasami jednak  pożytek  kończy 
się zanim plastry zostaną poszyte. W tej 
sytuacji należy odczekać ok. tygodnia od 
momentu zakończenia pożytku i przystąpić do 
miodobrania, gdyż w przeciwnym razie miód 
zostanie zjedzony przez pszczoły. 
Gdy są wątpliwości co do dojrzałości miodu  
dobrze jest posłużyć się refraktometrem,  
prostym urządzeniem optycznym, które  
mierzy zawartość wody w miodzie.
Przepisy dopuszczają maksymalną zawartość 
20 %  wody w miodzie.
Dobrze odparowane miody mają zawartość 
15 - 17 % wody.
Bardzo ważnym zagadnieniem są warunki 
sanitarne pozyskiwania, przechowywania i 
konfekcjonowania miodu.



Środek lata

Urywają się główne pożytki, pszczoły i pszczelarze są mocno spracowani. 

Pszczelarze, którzy zadbali o późniejsze pożytki (facelii, gryki, spadzi, nostrzyku, 

itp.) zbierają korzyści z wykonania tej pracy.

Pod wpływem malejących zbiorów w ulu zwiększa się liczba pszczół 

niepracujących, matka może nawet przerwać czerwienie i możemy mieć mylne 

przekonanie że zginęła.

Warto wtedy pomyśleć o karmieniu wspomagającym, aby nie pojawił się głód w 

rodzinie.

Ten czas gdy nie ma czerwiu w ulu warto też wykorzystać na leczenie przeciw 
warrozie. Będzie dużo skuteczniejsze.
Jeżeli rodzina jest silna i ma dużo czerwiu można z niej robić odkłady.
Ogromna ilość czerwiu w tym okresie wróży kłopoty, gdyż warroza schowana pod 
zasklepami gwałtownie się rozmnoży i uderzy z taką siłą, że wszystkie pszczoły 
będą porażone. 
Duża rodzina w ciągu 2 miesięcy może zginąć. 
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Nieco kontrowersyjne może być leczenie za pomocą jadu pszczelego – zaleca

się, by stosować go tylko pod nadzorem lekarza. Tzw. apitoksynoterapia

polega na kontrolowanym żądleniu pacjenta przez pszczoły lub podawaniu mu

jadu w postaci zastrzyków, ewentualnie w formie maści, kremów lub inhalacji.
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Apitoksynoterapia jest pomocna przy schorzeniach, takich jak reumatyzm,

artretyzm i gościec. Ponadto znajduje zastosowanie w leczeniu nerwic,

neuralgii i nadciśnienia. Jadem pszczelim leczą się też osoby cierpiące na

stwardnienie rozsiane.
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Lipiec
Pasieczysko powinno być usytuowane na terenie gdzie w promieniu 3 km

rośliny rosną dziko. Jeżeli w obrębie tego terenu znajduję się uprawa rolna,

musi to być uprawa ekologiczna, w której nie używa się  żadnych  środków

chemicznych.

Pasieka ekologiczna – lokalizacja uli
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Na sam początek należy wymienić węzę na ekologiczną, niestety nie będzie to

łatwe ponieważ nie produkują takowych w Polsce. Zatem trzeba będzie liczyć

się z dużymi kosztami (import). Innym (tańszym) rozwiązaniem jest

pozwolenie pszczołom na zabudowę ramek bez węzy.

Pasieka ekologiczna – gospodarka pasieczna
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Lipiec
Drugim ważnym punktem jest kwestia dokarmiania pszczół. Powinny żywić się

miodem, który same zgromadziły. Niestety nie jest to łatwe rozwiązanie,

ponieważ np. we wrześniu może wystąpić niedobór miodu spadziowego, lub

zwyczajnie pszczoły nie zgromadzą wystarczającej ilości miodu i nie będą w

stanie przetrwać zimy.
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Jeżeli pszczoły nie zgromadzą wystarczającej ilości miodu by przezimować istnieje 

wyjście z tej sytuacji. Można zastosować cukier ekologiczny, czyli z buraków 

cukrowych hodowanych w ekologiczny sposób, bez domieszki żadnych „ulepszaczy”. 

Jednak pozyskanie takiej formy dokarmiania pszczół nie będzie łatwe, ponieważ jak  

przypadku węzy, taki cukier nie jest produkowany w Polsce.
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Lipiec
W pasiekach ekologicznych problem może stanowić również walka z chorobami. 

Bardzo ważna jest profilaktyka, zapobieganie pojawieniu się chorób, oraz 

pasożytów. Zaleca się dobór odpowiedniej rasy pszczół jak np. 

środkowoeuropejska czy kraińska lub ich krzyżówki.
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‐ regularnej wymianie matek (wyhodowanych ekologicznie)

‐ kontrolowaniu rodzin pszczelich

‐ wymianie plastrów

‐ dezynfekcji uli (środkami ekologicznymi)

‐ pozbyciu się źródeł od których pszczoły mogły by się zarazić

Należy również pamiętać o:
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Lipiec
W Polsce znajduję się ponad 10 instytucji, które mogą wydać certyfikat ekologicznej 

pasieki. Taka instytucja, wydaje zalecenie, sprawdza zgodność przestrzegania przepisów 

przez pszczelarza. Każdego roku należy spodziewać się kontroli przez organ 

certyfikacyjny. Niestety takowe kontrole odbywają się na koszt prowadzącego pasieki.

Pasieka ekologiczna – proces certyfikacji
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Jeżeli wszystkie kontrole przejdą pomyślnie i pasieka otrzyma miano ekologicznej, 

to taki certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy. Taki dokument uprawnia 

pszczelarza na oznaczanie swoich produktów ekologicznymi.

Otrzymując certyfikat trzeba się przygotować na kontrolę inspektora jednostki

certyfikującej. Po każdej kontroli inspektor może albo przedłużyć, albo odebrać

certyfikat pasieki ekologicznej.



Kariera trutni w rodzinie dobiega końca.
Pszczoły zaczynają się ich pozbywać z ula.

Ich obecność w ulu pod koniec lata sygnalizuje problem z matką.

Sierpień  w pasiekach stacjonarnych jest miesiącem w którym przygotowujemy  
rodziny do zimowli. 
W tych pasiekach w pierwszej dekadzie prowadzimy podkarmianie pszczół 
rzadkim syropem dla podtrzymania czerwienia matek.
Gdy minie połowa sierpnia zacznie się karmienie zasadnicze dla utworzenia 
zapasu zimowego. 
W tym czasie gniazda powinny być ułożone do zimowli, ocieplone po bokach, a 
wadliwe plastry usunięte z ula. Dobrym pomysłem jest pusty korpus 
półnadstawkowy pod gniazdem. Lodowaty wiatr nie owiewa wówczas kłębu. 
Ważne jest również zapewnienie wentylacji w ulu poprzerz uchylone otwory w 
powałce w części pozagniazdowej. 
Pszczoły powinny być skutecznie leczone w naszym wspólnym interesie. Leki 
są znacznie dotowane i nie stanowią wielkiego obciążenia finansowego.
Głównym przeciwnikiem jest varroa destructor, który osłabia pszczoły i 
powoduje że są podatne na inne znane nam choroby.
 
Celem jest uzyskanie silnych i zdrowych rodzin, które będą mogły w dobrym 
stanie przetrwać zimę.



Sierpień jest miesiącem wielu festynów ludowych, dożynek gminnych, 
różnych imprez plenerowych, na których pszczelarze wystawiają się ze 
swoimi produktami, a producenci i handlowcy ze sprzętem pszczelarskim. 
Są to miejsca gdzie odbywa się akcja  promocyjna organizacji 
pszczelarskich, a pszczelarze zdobywają nowych sympatyków.

Pszczelarze cieszą się coraz większą sympatią społeczną, a ich 
produkty znajduja duże uznanie u konsumentów.
Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome pożytecznej roli pszczół i 
jest bardzo zaciekawione życiem rodziny pszczelej i ich funkcjonowaniem 
w świecie przyrody.
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Sierpień
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej przy obsłudze zwierząt

gospodarskich. Również w nim zamieszczono wytyczne dotyczące

bezpiecznego wykonywania prac związanych z

BHP w obsłudze zwierząt

 

 

 

                                                                                            obsługą pasiek.
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§ 16. Osobom wykonującym prace przy obsłudze zwierząt utrzymywanych w

systemie otwartym oraz wypasającym zwierzęta w warunkach, w których

występuje ryzyko ukąszenia przez kleszcze, zapewnia się środki

zabezpieczające,w szczególności:

1) kryte obuwie;

2) przewiewną, ale szczelną odzież ochronną w kolorze jasnym, osłaniającą

nogi i ręce;

3) nakrycie głowy;

4) powszechnie dostępne środki odstraszające kleszcze.
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§ 17. 1. Praca w pasiekach jest wykonywana przy użyciu odzieży ochronnej oraz
przyrządu do odymiania pszczół (podkurzacza).

2. Przegląd uli w pasiece jest wykonywany w dni pogodne, w godzinach
przedpołudniowych, w porze najliczniejszego oblotu pszczół. 
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3. Osoby wykonujące prace przy obsłudze pasiek powinny unikać:

2) przechodzenia przed wylotem ula;

3) używania środków zapachowych.

1) drażnienia pszczół, w szczególności przez wykonywanie gwałtownych

ruchów lub silne odymianie (podkurzanie);
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(Wniebowzięcie	Najświętszej	Maryi	Panny)

Zapasy pokarmu

Czerw do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiednich zasobów pokarmu

cukrowego i białkowego. W sierpniu w gnieździe powinno się znajdować około

6‐7 kg miodu.
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Sierpień
Do wychowu czerwiu w gniazdach, oprócz odpowiednich ilości miodu, muszą

znależć się zapasy pierzgi i świeżo przyniesiony pyłek. Pyłek jest źródłem białka

niezbędnego do wykarmienia młodych pszczół. Brak zapasów pierzgi lub bardzo 

słaby dopływ świeżego pyłku, powoduje że ilość czerwiu w rodzinie się zmniejsza. 

W gnieździe powinny być przynajmniej 2 ramki z pierzgą wypełnioną w ¹⁄�.
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Sierpień
Unikajmy przygotowywania zbyt rzadkich syropów ‐ pszczoły i tak muszą go

odparować do 80% suchej masy, gdyż inaczej nie będzie on zasklepiony.

Na początku dodajmy większe dawki, by cały proces trwał krócej.

Podkarmianie na zimę
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Sierpień
Szybkim i prostym rozwiązaniem na podkarmianie są pasze gotowe. Pasze te

zapewniają jakość pokarmu i skracają czas podkarmiania. Przygotowując

rodziny do podkarmiania zimowego, wskazane jest, aby w gniazdach było

troche miodu (¹⁄ zapasu) . Pszczoły najlepiej zimują, jeżeli na początku zjadają

pokarm zimowy, a wiosną mogą pobrać miód.
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Sierpień
Po zakończeniu karmienia, czyli wlaniu ostatniej porcji syropu i wybraniu jej

przez pszczoły, usuwamy z gniazd podkarmiaczki. Przy okazji sprawdzamy, czy

ostatni plaster jest wypełniony pokarmem. Jeżeli zapas syropu jest mały, a

ramka ta jest obsiadana konieczne będzie wlanie do takiej rodziny jeszcze

jednej dawki pokarmu.
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Sprawdzenie jakości zakarmienia rodzin poleca się szczególnie początkującym

pszczelarzom, ponieważ ocena stopnia zakarmienia rodzin pszczelich powinna

chronić je przed nadmiernymi ilościami pokarmu w gnieździe. Oczywiście,

jeżeli pokarm jest dostępny dla pszczół, one chętnie go zagospodarują.



Zakończenie pożytków, wykonanie ostatniego miodobrania i ułożenie 

gniazda na zimę oznacza zakończenie starego roku pszczelarskiego.

Rozpoczęcie karmienia syropem i leczenia amitrazą lub flumetryną 

oznacza rozpoczęcie nowego roku pszczelarskiego. Od tego momentu 

zaczynamy pracować na przyszłoroczne zbiory.

Karmienie gęstym syropem cukrowym zakończyć do 15 września.

We wrześniu, w ciepły dzień  dokonujemy ostatnich sprawdzających 

przeglądów rodzin budzących nasze wątpliwości.

Wówczas można jeszcze wzmocnić słabsze rodziny lub je połączyć.

Czynności wykonujemy badzo ostrożnie gdyż pszczoły są bardziej 

pobudliwe i mocniej bronią swego gniazda. 

Jednak generalnie rozpoczyna się okres kiedy na pasieczysku 

powinna panować cisza i spokój.

Dokonujemy również przy pomocy wkładek dennicowych kontroli 

porażenia warrozą i skuteczności leczenia. Mocno porażone rodziny 

zginą i taki ul należy zabrać z pasieczyska, oczyścić i 

zdezynfekować. 

Jesienią podsumowujemy rok w pasiece i obliczamy:

- bilans ekonomiczny,

- bilans stanu rodzin,

- bilans stanu wyposażenia, narzędzi i urządzeń, co staje się 

podstawą do rozpoczęcia planowania na przyszły rok zakupów 

sprzętu, matek, itp.



Wrzsień to miesiąc w którym również odbywa się wiele imprez 

pszczelarskich, targów, dożynek.

Największą imprezą jest Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie 

połączona z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi, które co roku 

odbywają się w pierwszy weekend września.

Na targach wystawiają się najwięksi producenci rolni i w tym firmy 

pszczelarskie i można zaopatrzyć się w drobny sprzęt nie objęty 

dotacjami, poznać nowości i ciekawostki w dziedzinie wyposażenia 

pracowni. Są tam również organizacje rzadowe, pozarządowe, banki, firmy 

ubezpieczeniowe, organizacje samorządowe, producenckie i regionalne.

Jest to również miejsce do spotkań z pszczelarzami z całej Polski, lub 

potencjalnymi klientami i krótkiej wymiany informacji i poglądów.

We wrześniu odbywają się również Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, 

organizowane co roku w różnych miejscach Polski. Jest to jedna z 

największych imprez pszczelarskich.
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Wrzesień Wrzesień
Po zakończeniu karmienia, czyli wlaniu ostatniej porcji syropu i wybraniu jej

przez pszczoły, usuwamy z gniazd podkarmiaczki. Przy okazji sprawdzamy, czy

ostatni plaster jest wypełniony pokarmem. Jeżeli zapas syropu jest mały, a

ramka ta jest obsiadana konieczne będzie wlanie do takiej rodziny jeszcze

jednej dawki pokarmu.



Sprawdzenie jakości zakarmienia rodzin poleca się szczególnie początkującym

pszczelarzom, ponieważ ocena stopnia zakarmienia rodzin pszczelich powinna

chronić je przed nadmiernymi ilościami pokarmu w gnieździe. Oczywiście,

jeżeli pokarm jest dostępny dla pszczół, one chętnie go zagospodarują.

WrzesieńWrzesień
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W niektórych regionach naszego kraju w czasie jesiennego karmienia pszczół

może wystąpić pożytek spadziowy. Szczególnie niebezpieczna dla pszczół jest

spadź modrzewiowa. Na terenach podgórskich w miejsce zniszczonych lasów

świerkowych prowadzi się nasadzenie modrzewia,który z racji zrzucania

„szpilek” na zimę jest stosunkowo oporny na zanieczyszczenie środowiska.

Pożytek spadziowy w czasie kwitnienia

Wrzesień Wrzesień



Spadź modrzewiowa w gniazdach powoduje powstanie tzw: miodów

cementowych, czyli silnie krystalizujących pokarmów, które nie mogą być

wykorzystywane przez pszczoły, szczególnie w okresie zimy. Podobną cechę

ma nektar pochodzący z bluszczu zwyczajnego, ale aby doszło do jego silnego

zestalenia musi on przeważać w zapasach pokarmu w gnieździe.

WrzesieńWrzesień
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Pełzające pszczoły

Chore pszczoły posiadają niedorozwinięte nitkowate skrzydła, zwykle

zniekształcone są obie pary skrzydeł, bywa jednak, że tylko jedna para na tej

samej stronie ciała owada. Schorzenie to dotyka zarówno pszczoły, jak i

trutnie, które dość szybko są usuwane przez współtowarzyszki z ula.

Wrzesień Wrzesień



Choroba ta jest powodowana przez jeden z wirusów pszczelich, który w

rodzinach pzczelich rozprzestrzeniany jest głównie przez Varroa destructor. 

Jej zwalczanie wymaga obecnie wiele wysiłku, oraz stosowania terapii chemicznych

połączonych nawet z technologiami pasiecznymi lub przejścia na wysoce skuteczną, 

lecz pracochłonną i niestety również kosztowaną metodę rotacyjną hodowli pszczół.

WrzesieńWrzesień
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Złożenie gniazd na zimę

Wrzesień to miesiąc, w którym ostatecznie powinniśmy złożyć gniazda na zimę, 

oraz przemyśleć sprawę ocieplania rodzin i zapewnienia sprawnej wentylacji

gniazda pszczelego.

Wrzesień Wrzesień



We wrześniu powinniśmy zabezpieczyć wylotek odpowiednią zasuwką

uniemożliwiającą dostawanie się do wnętrza ula myszy, lub ryjówek. Puste ule

stojące na pasieczysku warto trzymać przez cały czas z zasiatkowanymi

wylotkami. Zapogiega to osiedlaniu się w nich rodzin os, lub co gorsza, szerszeni

oraz innych szkodników i wrogów pszczół.

WrzesieńWrzesień
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Październik to ostatni miesiąc umożliwiający sprawdzenie skuteczności

zabiegów zwalczania inwazji Varroa destructor przeprowadzonych w tym

sezonie pasiecznym.

Kontrolne odymianie

Wrzesień Wrzesień



WrzesieńWrzesień
Jednym z prostych sposobów jest „kontrolne” odymianie Apiwarolem, np. co

piątej rodziny z jednoczesnym zastosowaniem w nich wkładek dennicowych.

Dzięki którym możemydokładnie policzyć ilość samic posożyta

osypanych po zabiegu odymienia.



W październiku kończymy prace porządkowe w pracowni, czyścimy i 
odkażamy korpusy i dennice, skrobiemy nadmiar kitu (propolisu), a przede 
wszystkim przetapiamy woszczynę z ramek wycofanych z uli.
Uzyskany wosk wykorzystujemy do produkcji węzy lub świec w zależności 
od jego jakości.

Poza tym jeszcze:
- czyścimy, odkażamy ramki i je drutujemy,
- planujemy przyszłoroczne pożytki, rozmawiamy z okolicznymi rolnikami o 
zasiewach roślin miododajnych
- wykonujemy prace w ogrodzie, porządkujemy pasieczysko, przycinamy
 drzewka i krzewy aby pszczoły miały w zimie spokój.

Jakość wosku przeznaczonego na 
węzę musi być najwyższa, ponieważ 
od tego zależy zdrowie i życie 
pszczół i straty miodu dla 
pszczelarza.
W ostatnim okresie, jak wynika z 
badań pracowni analitycznych i 
doświadczeń pszczelarzy, na rynku 
pojawiło się dużo zafałszowanego 
wosku, w związku z tym pszczelarze 
coraz częściej są zmuszeni samemu 
wytwarzać węzę, lub powierzać tę 
czynność zaufanym osobom. 

Jesień jest dobrym okresem 
do uzupełniania wiedzy z 
książek, czasopism 
pszczelarskich i materiałów 
ze szkoleń.



Ciekawostki o pszczołach

Jak pszczoły widzą kwiaty?
Pszczoły miodne i większość owadów widzi większość kolorów, które 
my widzimy — zielony, niebieski i fioletowy. Pszczoły miodne nie 
potrafią zbyt dobrze rozróżnić czerwieni, ale w zamian widzą światło 
ultrafioletowe – to samo światło, przed którym używamy filtrów 
przeciwsłonecznych, aby chronić naszą skórę. Większość kwiatów 
skorzystała z tego i ma plamy ultrafioletowe zwane przewodnikami 
nektaru. Te przewodniki pomagają przyciągnąć pszczoły do lądowania i 
pokazać pszczołom, gdzie można zdobyć nektar.

Pszczoły widzą kwiaty inaczej niż ludzie. Widzą światło widzialne, a także światło 
ultrafioletowe (UV). Zdjęcie: Plantsurfer za pośrednictwem Wikimedia Commons.

Mózg pszczoły
Pszczoły miodne mają doskonałe zdolności uczenia się i korzystania z 
pamięci. Ich mózg przetwarza informacje wykorzystywane w nawigacji i 
komunikacji oraz je zapamiętuje. Mózg kontroluje również wiele 
podstawowych funkcji organizmu pszczół.



25	Poniedziałek

26Wtorek

27	Środa

28	Czwartek

29	Piątek

30	Sobota

1	Niedziela

Październik był ostatnim miesiącem umożliwiającym sprawdzenie skuteczności

zabiegów zwalczania inwazji Varroa destructor prowadzonych w tym
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Jednym z prostych sposobów jest „kontrolne” odymianie Apiwarolem, np. co

piątej rodziny z jednoczesnym zastosowaniem w nich wkładek dennicowych.

Dzięki którym możemy dokładnie policzyć ilość samic posożyta

osypanych po zabiegu odymienia.
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Od momentu formowania kłębu zimowego pszczoły regulują temperaturę

powietrza w jego wnętrzu. W zbyt obszernym gnieździe z zimującego kłębu

szybciej ubywa ciepła, gromadzi się więcej pary wodnej i dwutlenku węgla.

Nadmiar wilgoci w postaci skroplonej pary wodnej osiada na ramkach, matach,

na ścianach i dnie ula, co powoduje powstawanie pleśni.

Październik Październik



PaździernikPaździernik

Schładzanie się kłębu zmusza pszczoły do jego "podgrzewania" i częstszego

pobierania pokarmu, a tym samym doprowadza do przedwczesnego

przeładowania jelita prostego, niepokojenia pszczół i rozluźnienia się kłębu.

Jeszcze gorsze skutki przynosi przegrzanie pszczół z powodu zbyt ciasnego

gniazda, nadmiernego docieplenia uli i słabej wentylacji. Po ustaniu jesiennych

rabunków, w celu poprawienia wentylacji, należy poszerzyć wylotki. Przyjęto,

że na każdą zostawioną do zimowli ramkę powinien przypadać 1 cm wylotka,

wówczas wymiana powietrza będzie dostateczna, a gniazdo niezawilgocone.
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Październik Październik
 

Wilgoć w ulu jest czynnikiem mającym największy negatywny wpływ na

przebieg zimowli. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do właściwej wentylacji,

czyli wymiany powietrza oraz zabezpieczeniu uli przed zaciekaniem. Wilgotny

ul traci swoje właściwości termiczne i stwarza niekorzystne warunki zimowli.

Woda jest dobrym przewodnikiem ciepła, a więc złym izolatorem.



PaździernikPaździernik
Ustawienie uli to przede wszystkim ich stabilność i właściwe nachylenie.

Powinny być nachylone w ten sposób aby woda z opadów nie dostawała się do

wnętrza, wylotami lekko – ukośnie w dół, czyli do przodu. Ważne są też

stabilne stojaki aby nie zapadały się w czasie rozmarzania gleby czy obfitych

opadów deszczu. Może to być przyczyną wywrócenia się ula.



Październik
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Październik
Wyposażenie pracowni

Podstawowym urządzeniem jest miodarka, czyli wirówka do miodu. Na

rynku obecnie spotykamy całą gamę tych urządzeń od wielkich i kosztownych

miodarek radialnych dla dużych pasiek zawodowych, po małe 3‐plastrowe,

wykonane z tworzyw sztucznych z napędem ręcznym w stosunkowo

przystępnej cenie.



PaździernikPaździernik
Z drobniejszego sprzętu musimy zakupić odsklepiacze widelcowe do miodu,

urządzenie elektryczne do wtapiania węzy, drut, miotełki, dłuta pasieczne,

podkurzacz, podkarmiaczki, kraty odgrodowe, oraz oczywiście odzież roboczą i

ochronną, która będzie umieszczona w specjalnej szafie. Musimy też mieć

zwłaszcza wiosną stały zapas ramek i węzy.
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Październik
W pracowni musi też być apteczka z podstawowymi środkami opatrunkowymi

i dezynfekcyjnymi oraz lekami przeciw uczuleniu. Do wyposażenia pasieki

należy również topiarka słoneczna, przydatne w każdej pasiece urządzenie,

które można zakupić, ale również wykonać we własnym zakresie.



PaździernikPaździernik
Osobnym zagadnieniem jest zakup topiarki do wosku. Jest to urządzenie

dość kosztowne, a przydatne tylko raz w sezonie. Dlatego też warto je kupić na

spółkę z innymi pszczelarzami np. dla Koła i wypożyczać je według potrzeb.



Październik
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Październik

(Wszystkich	Świętych)

Gospodarka wędrowna daje możliwość zwiększenia skali produkcji i odmian

miodu oraz pyłku w formie obnóży i pierzgi poprzez wykorzystanie pożytków

występujących poza miejscem stacjonowania pasieki. Jednak, istnieje przy tym

ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Gospodarka wędrowna – wybór pożytków

 



PaździernikPaździernik
Aby temu zapobiec, właściciel pasieki ma obowiązek zgłoszenia zamiaru

przywiezienia swoich uli na plantacje położone na terenie innego powiatu, do

właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.



Jak latają pszczoły?
Skrzydła pszczoły są nieproporcjonalnie mniejsze w stosunku do ciężaru i 

rozmiaru pszczoły.

Brzęczenie to dźwięk bicia skrzydeł pszczoły. Pszczoły mają dwa skrzydła 

po obu stronach ciała, które są połączone za pomocą przypominających 

grzebień zębów zwanych haczykami. Haczyki te pozwalają dwóm skrzydłom 

działać jak jedna duża powierzchnia i pomagają pszczołom w uzyskaniu 

lepszego unoszenia się podczas lotu.

Aby uruchomić te skrzydła, pszczoła posiada mięśnie, które sprawiają, że 

jej tułów ściska się w dwóch kierunkach: w górę i dół oraz w lewo i 

prawo. Pszczoła zmienia rytmiczne pulsacje tułowia, podobnie jak 

oddychamy, ale zamiast wciągać powietrze, te pulsacje powodują, że 

skrzydła pszczoły poruszają się tam i z powrotem. Pozwala to również 

pszczołom bardzo szybko trzepotać skrzydłami i latać. Pszczoły miodne 

mogą uderzać skrzydłami ponad 230 razy na sekundę. Skrzydła pszczół 

wykonują krótkie, szybkie ruchy zamiatające przód i tył, przód i tył. Ten 

ruch przypominający wiosłowanie zapewnia wystarczającą siłę nośną, aby 

umożliwić pszczołom lot.



Niektóre inne owady mają dłuższy ruch od przodu do tyłu i wolniejsze 

bicie skrzydeł. Wolniejszy rytm sprawia, że inne owady są bardziej 

wydajne, co oznacza, że mogą uzyskać więcej siły przy mniejszym 

nakładzie pracy.

Dlaczego więc pszczoły mogą używać nieefektywnego sposobu latania? 

Naukowcy uważają, że styl wykorzystania latających pszczół pozwala 

im w razie potrzeby przenosić ciężkie ładunki. Ta umiejętność jest 

bardzo przydatna dla pszczół miodnych, które przenoszą nektar i pyłek 

z kwiatów z powrotem do gniazda.
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Aby temu zapobiec, właściciel pasieki ma obowiązek zgłoszenia zamiaru

przywiezienia swoich uli na plantacje położone na terenie innego powiatu, do

właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
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(Święto	Niepodległości)

Przy zbyt wysokich temperaturach zewnętrznych temperatura wewnątrz

gniazda może wzrastać na tyle, że matki rozpoczynają składanie jaj, a robotnice

wychowują czerw. Podniesienie się ciepłoty kłębu wzmaga przemianę materii u

robotnic, skracając ich okres życia.



Nadmierne pobieranie pokarmu wystąpić może także w rodzinach, w których

nie ma wcale czerwiu. W jelitach prostych pszczół rozpoczyna się szybsze niż

zwykle, gromadzenie mas kałowych, które nie mogą zostać usunięte jeszcze

przed zimą i mogą powodować pod koniec zimowli nawet biegunkę, która

przyśpiesza często krążenie drobnoustrojów w obrębie populacji pszczół.

Listopad
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Przeglądanie gniazda powoduje silne pobudzenie pszczół (zwiększone zużycie

pokarmu), oraz zniszczenie uszczelnień kitowych i woskowych w ulu, które

chronią rodzinę przed wychłodzeniem. Jedynym zabiegiem, który koniecznie

trzeba wykonać to dokładnie wyczyszczenie szufladek dennic higienicznych,

dzięki czemu wiosną będziemy mogli ocenić jakość drobnocząsteczkowego

osypu i liczbę spadłych samic.



Dodatkowe niebezpieczeństwo rodzin pszczelich wywołane przez silne

podmuchy wiatrów to przewracanie się uli na pasieczysku. Ule nowszych

typów wykonywane są z coraz lżejszych materiałów (styropian lub poliuretan),

w celu znacznego zmniejszenia masy i usprawnienia ich załadunku podczas

wędrówek z pszczołami.
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Listopad



Listopad

20	Poniedziałek

21	Wtorek

22	Środa

23	Czwartek

24	Piątek

25	Sobota

26	Niedziela

Listopad
Jeżeli teren pasieczyska jest nieosłonięty, trzeba koniecznie dociążyć daszki

(np. przez położenie na nich cegieł), lub nawet przymocować całe ule do

podstaw przy pomocy pasów. W naszych warunkach klimatycznych nie ma z

reguły potrzeby dodatkowego zabezpieczenia uli przed wpływem wiatrów.



W czasie manipulacji plastrami osypują się z nich drobiny wosku, a w przypadku

inwazji barciaków gąsienice szkodników oprzędzają się na elementach

regałów. Wyłożenie papierem stojaków umożliwia łatwe utrzymanie czystości,

gdyż w czasie wymiany podściółki usuwamy nie tylko śmieci i odpadki, ale

także niszczymy znaczne ilości szkodników.
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W grudniu zużycie zapasów pokarmu cukrowego jest stosunkowo nieduże i nie

ma niebezpieczeństwa, że jelito proste pszczół robotnic ulegnie przedwcześnie

przepełnieniu. Zadaniem pszczelarza jest zapewnienie pszczołom

maksymalnego spokoju, w czasie zimowani.



Z punktu widzenia rodziny pszczelej, najlepsza zima to taka, w czasie której

temperatura spada nieco poniżej zera, utrzymuje się stale na tym samym

poziomie oraz nie występują gwałtowne jej wzrosty.

Listopad

Listopad



Budowa pszczoły

Pszczoły miodne są owadami i mają pięć cech wspólnych dla większości 

owadów.

- Mają twardą powłokę zewnętrzną zwaną egzoszkieletem.

- Posiadają trzy główne części ciała: głowę, tułów, odwłok.

- Mają parę czułków przymocowanych do głowy.

- Mają trzy pary nóg używane do chodzenia.

- Mają dwie pary skrzydeł.



Grudzień to miesiąc podsumowujący 

ubiegły rok.

Pszczelarze uczestniczą w licznych 

imprezach okolicznościowych.

W domach dziecka i wśród 

niepełnosprawnych odbywają się 

spotkania mikołajkowe podczas których 

rozdajemy podopiecznym prezenty z 

miodem.

7 grudnia co roku w dniu Św. 

Ambrożego - patrona pszczelarzy - 

organizowana jest przez organizacje 

pszczelarskie Ogólnopolska Pielgrzymka 

na Jasną Górę. 

Koła pszczelarskie organizują spotkania 

opłatkowe wśród pszczelarzy i ich 

sympatyków.



Grudzień Grudzień

27	Poniedziałek

28	Wtorek

29	Środa

30	Czwartek

1	Piątek

2	Sobota

3	Niedziela

W grudniu zużycie zapasów pokarmu cukrowego jest stosunkowo nieduże i nie

ma niebezpieczeństwa, że jelito proste pszczół robotnic ulegnie przedwcześnie

przepełnieniu. Zadaniem pszczelarza jest zapewnienie pszczołom maksymalnego

 spokoju, w czasie zimowania.



Z punktu widzenia rodziny pszczelej, najlepsza zima to taka, w czasie której

temperatura spada nieco poniżej zera, utrzymuje się stale na tym samym

poziomie oraz nie występują gwałtowne jej wzrosty.

GrudzieńGrudzień



4	Poniedziałek

5	Wtorek

6	Środa

7	Czwartek

8	Piątek

9	Sobota

10	Niedziela

(Mikołajki)

Po wichurach musimy sprawdzić, czy ule nie zostały przewrócone lub czy nie

straciły daszków. Udzielenie szybkiej pomocy poszkodowanym rodzinom

pszczelim, pozwala zazwyczaj na ich uratowanie.

Grudzień Grudzień



W grudniu często występują opady śniegu. Pokrywa on nie tylko daszki, ale

także deski wylotowe uli. Nawet całkowite zasypanie wylotka śniegiem nie jest

dla pszczół groźne, ponieważ jest przepuszczalny dla powietrza i nie hamuje

wentylacji w ulu.

GrudzieńGrudzień



11	Poniedziałek

12	Wtorek

13	Środa

14	Czwartek

15	Piątek

16	Sobota

17	Niedziela

Zamarznięta ziemia doskonale przeniesie wszystkie drgania (wywołane naszą

obecnością) na ule i pszczoły w nich ulegną pobudzeniu. W badaniach

terenowych stwierdzono, że stan podwyższonej aktywności pszczół utrzymuje

się nawet przez 8 godzin.

Grudzień Grudzień



W przypadku pasiek stacjonarnych niezależnie od pogody jesteśmy szczególnie

uzależnieni od struktury upraw, ponieważ nie mamy z reguły możliwości

wpływania na nią, szczególnie pod kątem ich użyteczności dla pszczół.

GrudzieńGrudzień



18	Poniedziałek

19	Wtorek

20	Środa

21	Czwartek

22	Piątek

23	Sobota

24	Niedziela (Wigilia	Bożego	Narodzenia)

Dla naszych pszczół w tym czasie rozpoczyna się okres prawdziwej zimowli.

Temperatura otoczenia nawet w słoneczny dzień bardzo rzadko przekracza 10

stopni Celsjusza i z reguły nie obserwujemy już w tym czasie lotów pszczół.

Grudzień Grudzień



GrudzieńGrudzień
Jeżeli w wyniku topnienia i zamarzania śnieg zamieni się w lód, to traci swoją

przepuszczalność dla powietrza i konieczne będzie jego usunięcie. Część

pszczelarzy jeszcze przed zimą stara się zabezpieczyć swoje ule, zakładając na

wylotki odpowiednie osłony przeciwśniegowe.



25 Poniedziałek

26	Wtorek

27	Środa

28	Czwartek

29	Piątek

30	Sobota

31	Niedziela (Sylwester)

(Boże	Narodzenie-pierwszy	dzień)

(Boże	Narodzenia-drugi	dzień)

Wraz z nastaniem chłodów kończymy także prace w naszych pracowniach

pszczelarskich. Przed ich opuszczeniem na okres zimy sprawdźmy dokładnie

stan okien i drzwi, aby uniknąć przedostawaniu się gryzoni.

Grudzień Grudzień



Po dokonaniu rocznego bilansu warto w spokoju przemyśleć i zaplanować

ewentualny zakup nowych uli, uzupełnienia lub wymiany posiadanego sprzętu.

Przejrzyjmy dokładnie katalogi sprzętu pszczelarskiego i zastanówmy się, czy

nie warto zainwestować w sprzęt zmniejszający nakłady pracy i ograniczający

czas w naszym gospodarstwie.

GrudzieńGrudzień



Słowniczek

Słowniczek

 

Kłoda – ul wydrążony w pniu drzewnym. W zależności od sposobu

ustawienia w pasiece mogła być leżakiem lub stojakiem.

Kószka – ul słomiany w postaci walca lub dzwonu.

Kit pszczeli (propolis) – lepka substancja używana przez pszczoły do

zalepiania wszelkich szpar i nierówności w gnieździe. Posiada dość silne

własności bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Źródłem kitu p. są naturalne

substancje żywicowate i woski wydzielane przez pączki roślinne

oraz zranione liście i pędy.

Kłąb – kuliste skupisko pszczół wokół matki tworzone w okresie zimy lub

w czasie rójki.

Koszyczki pyłkowe – wgłębienia na zewnętrznej stronie goleni ostatniej

pary odnóży robotnicy, ograniczone po bokach i od dołu rzędem

sztywnych włosków, służące do transportu pyłku zwilżonego nektarem,

do transportu propolisu. Matki i trutnie są ich pozbawione.

uformowanego w grudki wielkości łebka zapałki (obnóże). Służą także

L eżak (ul leżak) – pierwotny typ ula nierozbieralnego – leżąca kłoda.
Obecnie terminem tym określa się, rzadko już spotykane ule rozbieralne,

w których powiększanie objętości czynnej odbywa się jedynie

w poziomie.

Macierzak – część rodziny pszczelej pozostała po wyjściu roju ze starą
matką, zawierająca resztę pszczół, czerw kryty i mateczniki. Po

wygryzieniu się młodych pszczół i jednej lub kilku młodych matek może

dojść do wyjścia drugiego roju drużaka, a nawet następnych. Po

zakończeniu pędu do podziału, jedna z pozostałych młodych matek

unasienia się, podejmuje czerwienie i rozpoczyna się okres odbudowy siły

macierzaka.

Matecznik – specjalna komórka w kształcie woskowego sopla,
przeznaczona do wychowu młodej matki. Budowany jest w okresie

poprzedzającym rójkę (m. rojowy) cichą wymianę (m. cichej wymiany), jak

i po stracie dotychczasowej matki (m. ratunkowe). Po wyjściu młodych

matek komórki matecznikowe są zgryzane przez pszczoły. Ilość

mateczników zakładanych w rodzinie zależy od cech dziedzicznych (rasy

pszczół), pory sezonu i wynosi w granicach od jednego (cicha wymiana)

do kilkudziesięciu.



SłowniczekSłowniczek

Matka pszczela  – królowa, rozwija się z zapłodnionego jaja w mateczniku.

 

Miodarka – wirówka służąca do odwirowywania miodu z ramek.

Mleczko pszczele – wydzielina gruczołów głowowych młodych robotnic,

Nakrop– świeżo zebrany nektar lub spadź, przyniesiony przez 

robotnice, składany w komórkach plastra, zawierający 

duże ilości wody.

Miodnia – część przestrzeni ula wraz z plastrami przeznaczonymi wyłącznie

Miód – produkt wytworzony przez pszczoły z nektaru roślin, ze spadzi

lub obu tych surowców i gromadzony przez robotnice jako zapas

pokarmowy w komórkach plastra, gdzie ulega dojrzewaniu.

W zależności od surowca, z jakiego powstał miód, wyróżnia się miody:

nektarowe (kwiatowe), spadziowe, mieszane (nektarowo‐spadziowe

lub spadziowo‐nektarowe). Miód może mieć konsystencję gęstego

płynu (patoka) lub stałą (krupiec), a barwę od białej, poprzez

jasnożółtą aż do brunatnobrązowej.

Nadstawka – zestaw plastrów, wraz z obudową, umieszczanych nad

gniazdem z przeznaczeniem na magazyn miodowy.

 

Rodzi się po 16 dniach. Żyje 3‐5 lat, rocznie produkuje 120 ‐ 150 tys. jaj. 

Rola matki polega na zachowywaniu ciągłości gatunku. 

Nie wykonuje prac w ulu, ale za pomocą wydzielanych przez siebie

feromonów reguluje życie rodziny pszczelej.

na miód. Miodnię najczęściej stanowią plastry zlokalizowane nad kulą

czerwiu lub z jej boku.

służąca jako pokarm w początkowym okresie rozwoju larw pszczelich

i trutowych oraz podczas całego cyklu rozwojowego matek. Jest

spożywane przez czerwiącą matkę i młode robotnice. Zawiera wszystkie

niezbędne do budowy organizmu składniki: węglowodany, tłuszcze,

białka, witaminy, sole mineralne, niektóre hormony i substancje o

właściwościach antybiotycznych. Z mleczka pszczelego wytwarza się

również odżywki i kosmetyki.




