
 

Kalendarz pod redakcją Teresy Kobiałki

KALENDARZ
PSZCZELARZA Z PASJĄ 

20212021



Spis treści KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ

2021

KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ
Wstęp .......................................................................................12

I

Styczeń ...................................................................................14
Produkty pszczele w diecie człowieka na 
przestrzeni całego roku ........................................................15

Wstęp ........................................................................................15
Miód pszczeli.............................................................................15
Pyłek kwiatowy i pierzga ............................................................16
Mleczko pszczele ......................................................................17
Propolis .....................................................................................18

Kiedy najczęściej możemy się spodziewać objawów 
chorób i ginięcia rodzin? .......................................................20
Dokumentacja w ramach rolniczego handlu 
detalicznego i sprzedaży bezpośredniej ............................22

II

Luty ............................................................................................38
Leczyć już czy nie leczyć? Oto jest pytanie! ....................39

Gdy głód zagląda w oczy .......................................................42
Jak zadbać o właściwy rozwój wiosenny rodzin 
pszczelich .................................................................................46

III

Marzec .....................................................................................62
Czy powinniśmy się już martwić nosemozą? ...................63
Co powinna zawierać etykieta z miodem? 
7 informacji, o których nie możesz zapomnieć! ..............68

Jakie informacje możesz zamieścić dodatkowo dobrowolnie? ....70
Jakich informacji nie musisz zamieszczać na etykiecie? ............70
Czego nie może zawierać etykieta z miodem? ...........................70

Dobre chwasty, nie ścinaj nam głów! .................................72

IV

Kwiecień .................................................................................90
Co oprócz warrozy i nosemozy może zaszkodzić 
moim pszczołom?  .................................................................91

Chroniczny paraliż pszczół  .......................................................91
Ostry paraliż pszczół .................................................................92
Choroba woreczkowa .................................................................93
Choroba czarnych mateczników ................................................94
A co z wirusem zdeformowanych skrzydeł? ...............................94
Zgnilec amerykański ..................................................................95
Zgnilec europejski......................................................................96

Rojowa panika ..........................................................................98
8 grzechów głównych, czyli najczęstsze błędy 
w znakowaniu miodu .............................................................104

6 7



Spis treści KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ

2021

V

Maj ..............................................................................................124
Co oprócz warrozy i nosemozy może zaszkodzić 
moim pszczołom? ..................................................................125
Obnóża pyłkowe pleśnieją. Co zrobić? ...............................130
Na co zwracać uwagę przy zakupie matek pszczelich? .134

Co zatem wziąć pod uwagę przy zakupie matek pszczelich? ......135

VI

Czerwiec ................................................................................152
Leczenie godne środka sezonu, czyli jak leczyć bez 
leków .........................................................................................153
Matka dużo warta ...................................................................158
Dlaczego pszczoły na spadzi się nie roją? ........................164

VII

Lipiec ........................................................................................178
Zgnilec amerykański! SOS, czyli co nas czeka, jeśli 
nasze rodziny mają zgnilca i dlaczego powiatowy 
nie taki straszny ......................................................................179
Czy opłaca się pozyskiwać propolis? .................................184
Czy pszczoły na gryce są zawsze agresywne? Czy 
ten pożytek jest trudny? .......................................................188

VIII

Sierpień ...................................................................................204
Jakie mamy preparaty do zwalczania warrozy? 
Kiedy możemy je bezpiecznie stosować? .........................205
Wymiana matek — czy na tym można oszczędzić? ........208
Jeśli nie wrzos to co? Alternatywne pożytki 
i sposoby na zwiększenie dochodów .................................212

IX

Wrzesień ................................................................................230
Trzynaście przykazań leczenia paskami ............................231
Czy jesienią pszczoły się roją? .............................................236
Sposób na uzupełnienie zapasów zimowych we 
wrześniu ...................................................................................239

X

Październik ...........................................................................250
Dlaczego uważam, że kwas szczawiowy to genialny 
lek? ............................................................................................251
Akcja reaktywacja – kiedy odnowić, a kiedy lepiej 
zakupić nowe ule? ..................................................................254

Ule drewniane ...........................................................................255
Ule z tworzyw sztucznych .........................................................256

Kupuj Polski Miód!Promujemy polskiego pszczelarza! ...258

8 9



Spis treści KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ

2021

XI

Listopad .................................................................................272
Tabletki dla pszczół. Czy warroza to na pewno łyka? ....273
Dokumentacja dotycząca projektów w ramach 
mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich ” 278
Gdzie możesz postawić ule zgodnie z prawem? .............280

Przepisy ogólne .........................................................................281
Przepisy lokalne .........................................................................281
Rodzinne Ogrody Działkowe .......................................................282
Lasy ..........................................................................................282
Miasta .......................................................................................282

XII

Grudzień .................................................................................296
Jak i kiedy walczyć z warrozą? ............................................297
Jak sprzedać więcej miodu? 6 prostych trików ...............300
Sprzęt pszczelarski jest drogi. Jak zminimalizować 
koszty? ......................................................................................302

Porady pszczelarskie ....................................................318
Przykładowy schemat całorocznej zintegrowanej 
walki z warrozą .......................................................................318

Co warto przeczytać w pierwszej kolejnościoraz aby 
uzupełnić wiedzę? .....................................................................320

Ranking najczęściej polecanych książek ...........................320
„Wielki Poradnik Pasieczny”Sławomira Trzybińskiego ..................320
„Pszczoły. Poradnik hodowcy”Wernera Gekelera ........................320
„Gospodarka pasieczna”dr Wandy Ostrowskiej ...........................321
Czasopismo„Pasieka” .................................................................321
„Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów” Barbary Kołodziej ........321
„Rośliny pożytkowe”dr Anety Sulborskiej ....................................322
„Wychów matek pszczelich”Sławomira Trzybińskiego .................322
„Hodowla pszczół”red. Jerzy Wilde i Jarosław Prabucki .............323
„Pszczelnictwo”pod redakcją Jarosława Prabuckiego .................323
„365 faktów o pszczołach” Martyna Walerowicz .........................323

Lista leków przeciwko warrozie ..........................................324

10 11



Wstęp KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ

2021

Drogi Czytelniku,
oddaję w Twoje ręce już szóste wydanie 
„Kalendarza pszczelarza z pasją” z ogrom-
ną nadzieją, że znajdziesz w nim treści, 
których poszukiwałeś oraz takie, które 
pozytywnie wpłyną na jakość Twojej go-
spodarki pasiecznej oraz poziom Twojej 
wiedzy. Tym razem poprzeczkę postawi-
łam wyżej niż w poprzednich latach, bio-
rąc pod uwagę wszystkie opinie i sugestie, 
jakie do mnie dotarły (za wszystkie bardzo 
dziękuję!). Tegoroczny kalendarz zawiera znacznie więcej treści niż po-
przednie wydania, a ponadto są bardziej zróżnicowane pod względem 
tematycznym, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Najwięcej miejsca 
przeznaczyłam na tematykę chorób pszczół, ponieważ warroza i no-
semoza nadal dziesiątkują pasieki, a z prawidłowym wykonywaniem 
zabiegów leczniczych (i stosowaniem odpowiednich leków!) nadal jest 
problem. Wystarczy poczytać grupy pszczelarskie i fora internetowe 
oraz porozmawiać z pasiecznikami. Przeraża mnie brak świadomości 
konsekwencji takiego postępowania (choć wiem, że intencje są dobre). 
Mam nadzieję, że treści opracowane przez dr Annę Gajdę ułatwią Ci 
całoroczną ochronę zdrowia Twoich pszczół oraz zrozumienie, dlaczego 
stosowanie właściwych leków w odpowiednich dawkach oraz terminach 
jest tak ważne. Pani doktor bardzo rzeczowo i zrozumiale przedstawiła 
ogrom tego zagadnienia. Jestem pewna, że będziesz do nich wracać 
przez cały rok, a nawet w kolejnych latach.

Profesor Małgorzata Bieńkowska przygotowała dla Ciebie dwa arty-
kuły o zakupie i wymianie matek, czyli o filarach gospodarki pasiecznej. 
To kolejny przykład jak o najbardziej zawiłych rzeczach można napisać 
w sposób prosty. Śmiem twierdzić, że to prawdziwa sztuka i wyjątkowa 
umiejętność.

Ponieważ część czytelników prosiła o ponowne przedstawienie za-
gadnień praktycznych, poprosiłam Przemysława Szeligę, Sławomira 
Trzybińskiego oraz Michała Piątka o opracowanie tematów z dziedziny 
gospodarki, które wydały mi się szczególnie interesujące (starałam się 
wybrać zagadnienia, których nie było w poprzednich wydaniach).

Profesor Bogdan Kędzia wraz z małżonką opracowali całoroczną ku-
rację produktami pszczelimi, a wiedzę tę możesz wykorzystać nie tylko 
dla siebie, lecz przekazać ją swoim bliskim i klientom. Tę publikację 

i współpracę z Panem Profesorem szczególnie zapamiętam. Miałam zu-
pełnie inny pomysł na jej realizację, ale Pan Profesor cierpliwie i rzeczo-
wo wyjaśnił mi, dlaczego optymalne będzie opracowanie artykułu w ta-
kiej formie, jaką widzisz w Kalendarzu. Jestem Mu bardzo wdzięczna za 
przekazanie ogromu wiedzy i że zawsze znalazł czas na przygotowanie 
opracowań na tematy, o które prosiłam. Do tego zawsze był na bieżą-
co z najnowszymi badaniami, mimo że był na emeryturze... Niestety 
Pan Profesor nie doczekał wydania Kalendarza na 2021 rok. Ta smutna 
wiadomość dotarła do mnie przed „zamknięciem” prac redakcyjnych. 
Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie za sprawdzenie artykułu przed drukiem 
mimo osobistego dramatu, jaki Ją spotkał.

Zdecydowałam się pobieżnie przedstawić aspekty prawne, o które 
najczęściej jestem pytana, jak znakowanie miodu czy usytuowanie pa-
sieki, a Emil Szymański opisał dokumentację, jaką musisz prowadzić, 
jeśli sprzedajesz miód lub korzystasz z dofinansowania.

Moja redakcyjna koleżanka, Martyna Walerowicz przybliżyła jeszcze 
raz organizowane przez nasze wydawnictwo akcje społeczne: „Dobre 
chwasty – nie ścinaj nam głów” oraz „Kupuj polski miód”. Dobrze mieć 
informacje o nich „pod ręką” i rozpowszechniać je z korzyścią dla pszczół 
i polskich pszczelarzy.

Dziękuję Czytelniku, że wybrałeś i zakupiłeś ten kalendarz. Pamiętaj, 
„inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” (Benjamin 
Franklin). Z uwagi na ograniczone miejsce i charakter publikacji więk-
szość zagadnień została „skondensowana” – mam nadzieję, że zainspi-
rują Cię do dalszych poszukiwań. W tej drodze szczególnie polecam Ci 
nasz portal Pasieka24.pl oraz czasopismo „Pasieka” i publikacje książ-
kowe naszego wydawnictwa. Enrico Fermi powiedział, że „Najgorszym 
wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna” i uważam, 
że znajduje to odzwierciedlenie w opiece nad pszczołami.

Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim autorom za poświęcony 
czas, zaangażowanie oraz profesjonalizm i wsparcie, a koledze grafiko-
wi Romanowi Dudzikowi za stworzenie rzeczy niemożliwych i czytanie 
w myślach. To dzięki Wam możemy zaproponować naszym Czytelnikom 
tak wysoki poziom publikacji ubrany w tak piękną szatę.

Życzę Ci owocnej lektury oraz samych pozytywnych wydarzeń w 2021 
roku wartych odnotowania w niniejszym kalendarzu.

Teresa Kobiałka

Wstęp
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Porady dotyczące zdrowia pszczół

Dr n. wet. Anna Gajda
Kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Kiedy najczęściej możemy się 
spodziewać objawów chorób i ginięcia 
rodzin?
Zestawienie zamieszczone obok pokazuje, kiedy najczęściej możemy się 
spodziewać wystąpienia poszczególnych chorób pszczół, jednak należy 
pamiętać, że w związku ze zmianami klimatu terminy podane w kalen-
darzu są orientacyjne. ■
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Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni Po Wt Śr Cz Pi So Ni 11 lutego - Tłusty czwartek

14 lutego - Walentynki
16 lutego - Ostatki

7  
Niedziela  
Romuald, 
Ryszard, Teodor
wschód: 7:08, 
zachód: 16:34, 
dzień: 9g 26m. 

8
Poniedziałek
Hieronim, 
Józefina
wschód: 7:06, 
zachód: 16:36, 
dzień: 9g 30m. 

9
Wtorek
Apolonia, Jakub, 
Pola
wschód: 7:04, 
zachód: 16:37, 
dzień: 9g 33m. 

10
Środa
Jacenty, 

Scholastyka, 
Jacek

wschód: 7:02, 
zachód: 16:39, 
dzień: 9g 37m. 

11
Czwartek

Tłusty czwartek
Maria, Łazarz, 

Bernadeta
wschód: 7:00, 
zachód: 16:41, 
dzień: 9g 41m. 

●
Księżyc w nowiu 

(oddalony 
387 210 km)

12
Piątek

Norma, Benedykt, 
Ludwik

wschód: 6:58, 
zachód: 16:43, 
dzień: 9g 45m. 
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14 lutego - Walentynki
16 lutego - Ostatki

25
Czwartek
Just, Cezary
wschód: 6:32, 
zachód: 17:07, 
dzień: 10g 35m. 

28  
Niedziela  

Roman, Hilary, 
Makary

wschód: 6:25, 
zachód: 17:13, 

dzień: 10g 48m. 

26
Piątek
Mirosław, 
Aleksander
wschód: 6:30, 
zachód: 17:09, 
dzień: 10g 39m. 

27
Sobota
Auksencja, 
Gabriel
wschód: 6:28, 
zachód: 17:11, 
dzień: 10g 43m. 
○
Księżyc w pełni 
(oddalony 
374 706 km)
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Porady dotyczące zdrowia pszczół

Dr n. wet. Anna Gajda
Kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Czy powinniśmy się już martwić 
nosemozą?
Krótka odpowiedź brzmiałaby po prostu: TAK, musimy się już martwić 
nosemozą. Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana, niż tyl-
ko przejściowa biegunka, która przecież przejdzie w sezonie. Musimy 
pamiętać, że obecnie pod terminem nosemoza kryją się dwie bardzo 
różne choroby: nosemoza A i nosemoza C.

Nosemoza A, powodowana przez dobrze znaną pszczelarzom 
Nosema apis, często daje o sobie znać już na przedwiośniu i wcze-
sną wiosną, kiedy to (przy silnej inwazji) obserwujemy objawy (biegunka 
na przedniej ścianie ula, na plastrach, rozciągnięte odwłoki, słabiutkie 
pszczoły niezdolne do lotu i pełzające przed ulem). 

Jeśli doszło do takiej sytuacji i widzimy, że rodzina choruje, jest to 
ostatni moment na rachunek sumienia i przeanalizowanie podjętych 
w poprzednim sezonie działań higieniczno-hodowlanych (patrz: porady 
na czerwiec). Badania pokazują, że pszczelarze, którzy co roku prze-
siedlają pszczoły do zdezynfekowanego ula oraz wymieniają większość 
plastrów (lub najlepiej wszystkie) na węzę do końca sezonu, zapobiegają 
błądzeniu i rabunkom oraz zapewniają czysty wodopój, bardzo rzadko 
obserwują nosemozę A (ale także C) u swoich pszczół, gdyż usuwają 
patogen z rodzin mechanicznie i nie ma on szansy osiągnąć takiej liczby, 
która zagrażałaby rodzinie.

Oczywiście biegunka może wystąpić też przy innych patologiach 
w rodzinie pszczelej (np. zaperzenie, biegunka zakaźna, zatrucie spa-
dzią), więc naszą diagnozę należy zawsze poprzeć badaniami laborato-
ryjnymi, aby na pewno dobrać odpowiednie metody leczenia.

W przypadku nosemozy są to właściwie jedynie zabiegi higienicz-
no-hodowlane, które mechanicznie usuną pasożyta z rodziny, co nie 
pozwoli na atakowanie kolejnych, młodych pszczół, które są tak cen-
ne na początku sezonu. Pszczołom już chorym możemy ulżyć, po-
dając im preparaty wspomagające zdrowie. Nie są one wprawdzie 
lekami, a mieszankami paszowymi uzupełniającymi, ale zawierają 
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Prawo w praktyce

Teresa Kobiałka

Co powinna zawierać etykieta z miodem?  

7 informacji, o których nie możesz 
zapomnieć!
Temat etykiet jest zawsze aktualny i niezmiennie od kilku lat powraca 
jak bumerang w pytaniach naszych czytelników. Zdarza się, że w róż-
nego rodzaju publikacjach związanych ze znakowaniem produktów 
spożywczych, zwłaszcza tych internetowych, czytelnicy natrafiają na 
sprzeczne informacje, np. jedni autorzy piszą, że numer weterynaryjny 
pasieki powinien znajdować się na etykiecie, a inni, że nie. Ponieważ do 
tych treści często się wraca, pozwoliłam sobie przypomnieć najważniej-
sze elementy etykiety na łamach niniejszego kalendarza, sprawdzając 
najnowsze przepisy i weryfikując dane u specjalistów z dziedziny pra-
wa żywnościowego. Niedawno weszły w życie nowe regulacje związane 
ze znakowaniem produktów spożywczych, aczkolwiek nie dotyczą one 
miodu. W praktyce więc niewiele się zmieniło od czasu publikacji ar-
tykułu o etykietach na łamach „Pasieki”, jednak wciąż otrzymuję dużo 
zapytań o to, co powinno się znajdować na etykiecie z miodem i czy 
na pewno. Zdecydowałam się więc powtórzyć ten temat – tym razem 
w minipigułce.

1. Pełna nazwa miodu
Ważne jest doprecyzo-

wanie rodzaju i gatunku miodu, 
np. miód spadziowy ze spadzi 
iglastej, miód nektarowy wielo-
kwiatowy itp.

2. Data minimalnej 
trwałości

W przypadku miodu właściwe 
jest sformułowanie „Najlepiej 
spożyć przed końcem” uzu-
pełnione odpowiednim rokiem 
(najczęściej + 3 lata od daty roz-
lewu). Można podać też miesiąc 
i rok, ale bez daty dziennej (za-
leca się sam rok).

3. Numer 
partii

Tutaj możesz podać np. datę 
(może być dzień, miesiąc, rok) 
miodobrania lub rozlewania 
miodu do słoików, lub inny 
numer, który umożliwi Ci od-
różnienie poszczególnych partii 
miodu.

4. Dane identyfikujące 
producenta

Czyli dane Twojej pasieki 
(nazwa, adres).

5. Masa 
netto

Czyli informacja, ile miodu 
znajduje się w słoiku, nie licząc 
ciężaru opakowania, np. 1,25 kg 
lub 400 g.

6. Warunki 
przechowywania

Miód wymaga szczególnych 
warunków przechowywania 
i należy o tym poinformować 
np. poprzez zapis „Chronić 
przed bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych”, 
„Przechowywać w chłodnym 
i suchym miejscu” itp.

7. Miejsce 
pochodzenia

Możesz o tym poinformować 
słownie: „Kraj pochodzenia: 
Polska”, „Produkt polski” lub 
graficznie – zamieszcza-
jąc polską flagę z napisem 
„PRODUKT POLSKI”, ale uwa-
ga: musi to być specjalny 
znak, szczegółowo określony 
w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 grudnia 2016 r. w spra-
wie wzoru znaku graficzne-
go zawierającego informację 
„Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2148). 
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Matki pszczele

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska
Kierownik Pracowni Hodowli Pszczół w Zakładzie Pszczelarstwa w Puławach, redaktor sekcji o hodowli pszczół 
czasopisma naukowego „Journal of Apicultural Science”

Na co zwracać uwagę przy zakupie 
matek pszczelich?
Jedną z dróg intensyfikacji produkcji pasiecznej jest regularna wymiana 
matek pszczelich w rodzinach. Poprzez wprowadzenie do pasiek matek 
o wysokiej jakości można poprawić wartość użytkową pszczół. 
Pszczelarze, przygotowując się do sezonu pszczelarskiego, prowadzą 
gruntowną analizę warunków fenologicznych w miejscach stacjonowa-
nia swoich pasiek i na tej podstawie planują wprowadzenie do rodzin 
nowych matek takich ras, linii lub ich krzyżówek, które są dostosowane 
do tego konkretnego środowiska. 

Praktyka czasem jednak nas przerasta i o tym, że musimy wymienić 
matki, ratować bezmatki lub tworzyć nowe rodziny, przypominamy so-
bie w maju, kiedy nasze pszczoły wchodzą w nastrój rojowy. Gorączkowo 
poszukujemy miejsca, w którym moglibyśmy natychmiast zakupić jed-
nodniówki, a nawet matki już czerwiące (co o tej porze roku często nie 
jest możliwe). Przy ich wyborze kierujemy się opinią kolegów lub inter-
nautów albo chęcią wprowadzenia do swoich pasiekach „rewelacyjne-
go” materiału z nieznanych populacji bądź z zagranicy, niejednokrotnie 

Fo
t. 

D
av

id
 H

ab
lü

tz
el

, P
ix

ab
ay

takiego, który w naszych warunkach klimatycznych w ogóle nie zdaje 
egzaminu. W tym gorącym okresie największy jednak wpływ na decy-
zję o szybkim zakupie matek mają reklamy ukazujące się w internecie 
i w czasopismach pszczelarskich (i nie tylko). Daje to olbrzymi wybór. 
W efekcie dzwonimy do pasieki, której reklama akurat wpadnie nam 
w ręce. Pierwsze pytanie dzwoniącego najczęściej brzmi: „Czy ma-
cie jakieś matki?”. Warto by było doprecyzować, to co znaczy „jakieś”. 
Pośpiech jest złym doradcą i przy takim podejściu musimy się liczyć 
z negatywnymi konsekwencjami nieprzemyślanego zakupu. Jedną z nich 
jest wprowadzenie do naszych rodzin materiału pochodzącego z pasiek, 
w których nie prowadzi się żadnej oceny, ale również z pasiek, które nie 
są objęte nadzorem weterynaryjnym. Konsekwencją tak bogatej oferty 
handlowej jest też zakup matek od pszczelarzy bazujących na materiale 
pochodzącym z nielegalnego importu, co powoduje różne zagrożenia, 
w tym choroby, które w naszych warunkach mogą być niezwykle groźne. 
Kolejnym negatywnym skutkiem takich szybko podejmowanych decyzji 
jest to, że mamy w pasiekach „mini zoo”, czyli matki różnych podgatun-
ków, linii i krzyżówek wymagających innego traktowania i utrudniającego 
prowadzenie gospodarki pasiecznej.

Co zatem wziąć pod uwagę przy zakupie matek pszczelich?

1. Rozpoznanie własnego terenu a w szczególności warunków 
klimatycznych i terminów występowania pożytków – po-
winno mieć zasadniczy wpływ na wybór materiału hodow-
lanego. Pszczół wolno się rozwijających nie będziemy prze-
cież wybierać do pasieki w okolicy, gdzie przeważają rzepaki 
i sady. Z kolei do pasiek, gdzie dominują pożytki przerywane 
w lecie i np. późna spadź, nie byłoby zasadne wprowadzanie 
genotypów pszczół o dużej dynamice wiosennego rozwoju. 
Będą się one bardziej roić od pszczół pochodzących z linii 
później się rozwijającej, wyspecjalizowanej na zbiór spadzi 
– i takie właśnie powinniśmy w tym przypadku wybrać.

2. Warunki gospodarki pasiecznej (typ ula, pasieka wędrow-
na lub stacjonarna) – wybór pszczół, który chcemy mieć 
w swojej pasiece, powinien zależeć przede wszystkim 
od celu ich użytkowania – czy będzie to produkcja mio-
du, matek czy też odkładów pszczelich, a może zapylanie. 
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Porady dotyczące zdrowia pszczół

Dr n. wet. Anna Gajda
Kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Leczenie godne środka sezonu,  
czyli jak leczyć bez leków
Ponieważ pszczelarstwo to w dużej mierze produkcja żywności, jaką jest 
np. miód, pyłek i pierzga, obowiązują nas takie zasady jak innych produ-
centów żywności. Oznacza to, że w naszych produktach nie może być 
niepożądanych substancji, w tym pozostałości leków. Jak zatem zwal-
czać np. warrozę wtedy, kiedy nie możemy ich użyć? Na szczęście jest 
na to kilka sposobów.

Zacznijmy od metod biotechnicznych stosowanych do kontroli po-
rażenia rodziny pasożytem Varroa. Najlepiej znaną pszczelarzom me-
todą walki z warrozą bez leków jest wycinanie czerwiu trutowego. 
Zabieg stosujemy od kwietnia do końca lipca (gdy w rodzinie dostępny 
jest czerw trutowy). Razem z czerwiem trutowym z rodziny zabierane 
są także znajdujące się pod zasklepami roztocza. Samice warto poli-
czyć i ocenić stopień porażenia rodziny. Można wycinać czerw z brze-
gów plastrów, jednak jest to dość pracochłonne i może doprowadzić do 
uszkodzenia pozostałej zawartości plastra (czerwiu pszczelego), która 
jest przecież bardzo potrzebna. Aby ułatwić i przyspieszyć pracę, a za-
razem podnieść skuteczność metody, dobrze jest zastosować ramkę 
pracy, a nawet ramkę sekcyjną. Idealna jest taka podzielona na 3 części. 
Pozwoli to wycinać zasklepiony czerw trutowy z poszczególnych sek-
cji w około dziewięciodniowych odstępach zawsze z tej samej ramki. 
Osiągniemy to dzięki manipulacji pokoleniami na plastrze, a konkretniej 
dzięki wycinaniu poszczególnych sekcji w interwałach tak, aby dopro-
wadzić do stanu, gdzie na każdej sekcji mamy inny wiek czerwiu: jaja 
(lub jeszcze ich brak), młode larwy i czerw zasklepiony.

Należy pamiętać, by nie pozostawiać ramek w ulu na dłużej, aby nie 
doprowadzić do wygryzienia się trutni, a wraz z nimi roztoczy Varroa.

Plastry pułapki, czyli izolowanie matki i usuwanie ramek z czer-
wiem po zasklepieniu wymaga od pszczelarza nieco więcej uwagi niż 
wycinanie czerwiu trutowego, jednak wykazuje wysoką skuteczność. 
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Gospodarka pasieczna

Przemysław Szeliga

Matka dużo warta
Gospodarka matkami pszczelimi w pasiece to chleb powszedni pszcze-
larzy posiadających duże pasieki, niestety jest to zagadnienie słabo 
przepracowane w małych, amatorskich gospodarstwach. Utrzymanie 
odpowiednich matek pszczelich to proces, który wymaga 

odpowiedniego zarządzania. W każdej, nawet najmniejszej pasiece, zda-
rza się, że potrzebna jest w trybie pilnym czerwiąca matka, a czasem 
pszczelarz jest tak zdesperowany, że poszukuje jakiejkolwiek matki. Jak 
planować wymianę matek w pasiece? Jakie matki wybierać? W jaki spo-
sób rozpoznać wartościową matkę pszczelą? Czy w każdej pasiece po-
trzebna jest matka reprodukcyjna? Czy można nie wymieniać matek 
w pasiece? To pytania, które pewnie nie jeden raz pojawiły się w gło-
wach nie tylko początkujących pszczelarzy.

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną gospodarkę pasieczną, która 
nie przewidywałaby użytkowania w pasiece matek hodowlanych. 
Używając tego określenia, mam na myśli zarówno matki pochodzące 
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Ule drewniane
Jeżeli ul drewniany jest skręcony 
wkrętami, to naprawa ograniczy 
się do odkręcenia uszkodzone-
go elementu i wstawieniu w jego 
miejsce kolejnego, takiego jak po-
przedni. Gorzej, jeżeli elementem 
mocującym są zszywki. Wówczas 
trzeba taki element oderwać, na-
stępnie usunąć metalowe ele-
menty i w miejsce uszkodzonej 
deski przykręcić czy przybić nową. 
Ule drewniane najczęściej wypo-
sażone są w blaszane daszki, któ-
re w zasadzie się nie psują. Gdyby 
jednak zdarzyło się, że okrycie 
skorodowało lub pokrzywiło się 
mechanicznie, to jego wymiana nie 
powinna przysparzać zbyt wielu 
problemów. Konserwacja drewnia-
nych uli może być wykonywana na 
wiele sposobów. Niektórzy pszcze-
larze stosują kąpiele drewnianych 
elementów w gorącym pokoście 
lnianym. Wnika on w drewno, dość 
trwale konserwuje je. Inni mieszają 
pokost z rozpuszczalnikiem w pro-
porcji 1:1 i nakładają taki roztwór na 
drewno na zimno. Jeszcze inni wy-
korzystują lakiery wodne, a kolej-
ni farby olejne. Pewną opcją kon-
serwacji drewnianego ula jest jego wstępne pomalowanie pokostem, 
a następnie nałożenie na niego podwójnej warstwy olejnej farby. Takie 
malowanie wystarcza na 6-7 lat. Ma jednak swoich przeciwników, którzy 
twierdzą, że pszczoły powinny zamieszkiwać drewniane ule niekonser-
wowane, gdyż to jest bardziej naturalne. Drewno z czasem ściemnieje, 
co też jest formą konserwacji. Okres użytkowania uli niezabezpieczo-
nych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych jest jednak 
krótszy.

Gospodarka pasieczna

Michał Piątek

Akcja reaktywacja – 
kiedy odnowić, a kiedy 
lepiej zakupić nowe ule?

Nowy ul to wydatek kilkuset złotych. Warto o niego dbać, by służył jak 
najdłużej. Zarówno ule drewniane, jak i te z tworzyw sztucznych, o ile są 
zadbane i szanowane, służyć mogą przez wiele lat. Mimo starań i troski 
zdarzają się jednak uszkodzenia. Mechaniczne wynikają najczęściej 
z nieuwagi lub warunków pogodowych czy żerowania dzikiego ptactwa 
(dzięcioły). Są też uszkodzenia eksploatacyjne, wynikające z upływu 
czasu, jak blaknięcie, matowienie czy stopniowe zabrudzanie powierzch-
ni ścian, czy daszku. Istnieją możliwości naprawy i konserwacji uli. Jeżeli 
ich stan techniczny jest względnie dobry, zanim zutylizujemy ul, można 
spróbować przywrócić mu poprzednią, pełną funkcjonalność.
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