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Rok w innowacyjnej pasiece

 � STYCZEŃ
Styczeń powinien być okresem spokoju i ciszy w pasiece. Kiedyś pszczela-
rze często osłuchiwali ule i sprawdzali zimujące pszczoły. Niektórzy nadal 
to praktykują. Należy się zastanowić czy takie działanie przyniesie więcej 
korzyści, czy problemów? Jeśli w  styczniu jest mróz i  śnieg, to spacery 
po pasiece, skrzypienie śniegu pod butami i stukanie w ul może zdener-
wować rodziny pszczele i spowodować rozluźnienie zimującego kłębu. 

Podobny efekt mogą wywołać gałęzie, poruszane przez wiatr, które ude-
rzają w ule, a także ptaki i gryzonie, które niepokoją pszczoły. W niektórych 
pasiekach ptaki mogą być dużym zagrożeniem dla rodzin, dlatego lepiej 
nie dokarmiać ich w pobliżu. Zaniepokojone pszczoły rozluźniają kłąb, co 
zaburza rozkład temperatury w  rodzinie i  ją obniża. Zwiększa się wów-
czas zużycie zapasów. W konsekwencji następuje przepełnianie się jelita 
u pszczół i rośnie ryzyko chorób. Skutkiem może być nawet osypanie się 
rodziny. 

Należy pamiętać, że silne rodziny, z dużą liczbą robotnic, w trakcie zimowli 
potrzebują mniej pokarmu i zużywają mniej energii. Rodzina, od paździer-
nika do  końca stycznia zużywa średnio 3,5 kg zapasów. Tyle potrzebuje 
do podtrzymania swoich funkcji życiowych oraz utrzymania temperatury 
około 25 °C w zimującym kłębie.

Długość życia zimujących pszczół jest ważna. Pszczelarzowi zależy bo-
wiem na tym, aby do wiosny dotrwała jak największa liczba robotnic i żeby 
rozpocząć nowy sezon z silnymi rodzinami. Silna rodzina ułatwia pszczo-
łom rozwój wiosenny, co umożliwia wykorzystanie wczesnych pożytków. 
Jedną z  bardziej wyczerpujących prac dla pszczół jest wychów czerwiu. 
Dlatego długość życia pszczoły w tym okresie zależy od pojawienia się po-
tomstwa w rodzinie. To, kiedy matka zaczyna czerwić, jest podyktowane  
siłą rodziny i warunkami pogodowymi. Najczęściej ma to miejsce w ostat-
niej dekadzie stycznia. Cały czas należy pamiętać o niebezpieczeństwach, 
związanych z ochłodzeniami. Jeżeli ule mają taką możliwość, nie należy 
spieszyć się z zamykaniem dennicy. 
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Wcześniejsze i  intensywniejsze czerwienie matki zwiększa tempo zuży-
cia zapasów. Może doprowadzić do  wyeksploatowania robotnic i roz-
poczęcia rozwoju roztocza Varroa destructor. W  skrajnych przypadkach, 
pomimo istniejącego zapasu pokarmu w dalszej części ula, zdarza się nie-
przesunięcie kłębu na dalszą część ramki i osypanie z głodu.

Niepokojącym zjawiskiem może być tzw. wypryskiwanie pojedynczych 
pszczół z ula, które giną na śniegu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w ten 
sposób zachowuje się duża liczba robotnic. Potencjalne przyczyny to:

•  wspomniane wcześniej niepokojenie pszczół,
•   choroba – przepełnione jelita u pszczół mogą wywołać nosemozę, 

a silnie porażone owady wylatują z ula (podejrzewa się, że takie za-
chowanie może być wywołane przez niedobór wody).

Styczeń to czas, kiedy najlepiej skupić się na  przeglądzie i  konserwacji 
oraz przygotowaniu sprzętu pasiecznego do  nadchodzącego sezonu.  
To na  przykład zbijanie i  drutowanie ramek, na  które w  sezonie może 
zabraknąć czasu. Jeżeli wcześniej tego nie zrobiliśmy, możemy zająć się 
przetapianiem i  klarowaniem wosku, produkcją świec lub czyszczeniem 
i dezynfekcją zapasowych uli i ramek. W pasiece zawsze jest coś do napra-
wienia lub odświeżenia. 

Zima to dobry moment na  zdobywanie wiedzy, warto poświęcić wolny 
czas na czytanie fachowej literatury lub udział w szkoleniach czy konferen-
cjach. Dobrym pomysłem jest również planowanie prac i rozwoju pasieki 
w nadchodzącym sezonie.
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 � LUTY
W lutym podnosi się temperatura i w ciągu dnia mogą nastąpić roztopy. 
Śnieg i lód, zalegające na ulach, mogą gromadzić się na wylotach i zamar- 
zać nocą. W tym miesiącu zdarzają się już pierwsze obloty. Najczęściej ma 
to miejsce, gdy temperatura powietrza osiągnie 12 °C. Jednak jeśli zimow-
la nie przebiega prawidłowo, do pierwszego oblotu pszczołom może wy-
starczyć już 8 °C. 

Ważne, żeby przed pierwszym oblotem oczyścić wylotki z  zalegającego 
lodu i śniegu. Warto dodać płytę pod wylotek, przymocować siatkę albo 
starą kratę ogrodową, żeby ułatwić powrót zmarzniętym i osłabionym zi-
mowlą pszczołom. Jednak straty podczas oblotu są nieuniknione. Jeżeli 
pszczoła usiądzie na śniegu, jest jeszcze szansa, że wróci do ula, ale jeśli 
wpadnie do kałuży, to zamarznie. 
Takie straty mają znaczenie higieniczne, poprawiają bowiem zdrowotność 
rodziny. Słabe pszczoły, które nie są w stanie wrócić do ula, najprawdo-
podobniej są tak osłabione, że mogłyby być źródłem infekcji dla rodziny. 
Wczesny oblot wpływa też pozytywnie na walkę z nosemozą.

Jeżeli matka rozpocznie czerwienie, zwiększy się zużycie pokarmu przez 
rodzinę. Każdy zjedzony kilogram zapasów to dodatkowy litr wody w ulu, 

Fot. archwium DODR
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który musi być z niego usunięty, dlatego w tym okresie ważna jest wenty-
lacja. Jeżeli stosujemy wentylację dolną, to dennica powinna być otwarta, 
jeżeli górną – należy kontrolować górne maty. Jeśli są wilgotne, koniecz-
na jest ich wymiana – nie można bowiem dopuścić do zawilgocenia ula. 
Zwiększone zapotrzebowanie na  pokarm często sprawia, że  pszczelarze 
zastanawiają się, czy zapasy w ulu są wystarczające. 
Gdy temperatura powietrza jest dodatnia, możemy zrobić szybki przegląd. 
Żeby za bardzo nie wychłodzić gniazda, lekko odsuwamy skrajne plastry, 
tylko do skraju kłębu. Robimy to spokojnie i delikatnie, aby nie niepokoić 
pszczół, a tym bardziej doprowadzić do rozerwania kłębu. W ten sposób 
skontrolujemy zapas pokarmu i ewentualną obecność czerwiu. 

Braki pokarmu w pobliżu kłębu możemy uzupełnić skrajną ramką z ula lub 
ramką przechowywaną w magazynie. Jeżeli kłąb znajduje się na skrajnej 
ramce, to możemy wszystkie ramki odsunąć, a w miejsce pomiędzy kłąb 
a ścianę ula wstawić ramkę z pokarmem.
Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie kłębu są ramki bez pokarmu, to ram-
ki z pokarmem wstawiamy w ich miejsce. Pokarm w pobliżu zimującego 
kłębu jest ważny, szczególne w przypadku, gdy matka rozpoczęła już czer-
wienie. Pszczoły nie zostawią nieogrzewanego czerwiu, a potrzebują wię-
cej pokarmu do jego wykarmienia i ogrzania.

Ważną czynnością, którą można wykonać w drugiej połowie lutego, jest 
czyszczenie dennicy. Najlepiej zrobić to w pogodny dzień, jeszcze przed 
pierwszym oblotem, sprawnie, by nie niepokoić pszczół. Czystą i zdezyn-
fekowaną dennicę należy postawić obok ula, następnie płynnie przenosi-
my ul na nową dennicę, nie ruszając starej. Dennicy po zimowli nie prze-
chylamy i nie usuwamy osypu (najbezpieczniej go spalić – tak ograniczy-
my przenoszenie się ewentualnych chorób). 

Obserwacja dennicy umożliwia ocenę przebiegu zimowli w danej rodzi-
nie:

•   obecność kału na  dennicy i pszczoły z  rozdętymi odwłokami, to 
oznaki zaawansowanej biegunki,

•   trutnie na dennicy mogą świadczyć o braku matki lub jej strutowie-
niu,

•   osyp rozproszony po całej dennicy również może sugerować brak 
matki, ale też niewystarczające zapasy lub to, że pszczoły były nie-
pokojone,
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•   bardzo duży osyp świadczy o zazimowaniu spracowanych pszczół, 
np. poprzez zbyt późne dokarmianie, późnym czerwieniu matki lub 
niewłaściwej strukturze wiekowej rodzin,

•   czerw na dennicy może oznaczać, że zamarł on z powodu przechło-
dzenia.

 
O prawidłowym i  bezproblemowym przebiegu zimowli świadczy nie-
wielka liczba pszczół i wyraźnie widoczne ułożenie osypu pod uliczkami  
i w miejscu, w którym zawiązał się kłąb.

Przy okazji czyszczenia dennicy można pobrać próbki osypu do badania 
na  nosemozę. Należy jednak pamiętać, że  w lutym, pomimo obecności 
choroby w rodzinie, może ona nie zostać wykryta. Nasilone objawy cho-
roby są widoczne w maju i dopiero badanie próbki z tego miesiąca daje 
jednoznaczne wyniki.
Przy sprzyjającej pogodzie, pszczoły będą mogły wylecieć w poszukiwa-
niu pożytków. Pierwszy będzie pyłek z  leszczyny. W  takich warunkach 
matka na pewno zacznie intensywniej czerwić, wzrośnie zapotrzebowa-
nie na pokarm, ale i na wodę. Jest to najlepszy moment, żeby na toczku 
pojawiło się poidło. Można też podać wodę bezpośrednio do ula. Tak czy 
inaczej, jeżeli zależy nam na pszczołach, to czyste poidło jest naszym obo-
wiązkiem. 

Niektórzy pszczelarze próbują już stymulować rodziny do rozwoju, jest to 
jednak dość ryzykowne i lepiej nie robić tego przed pierwszym oblotem 
lub gdy prognoza pogody nie jest korzystna.
Dobry moment na zamknięcie dennicy to koniec lutego i początek marca, 
kiedy temperatura jest wyższa. Ustabilizuje to temperaturę w ulu i pozwoli 
matce na rozpoczęcie intensywniejszego czerwienia.
Jeżeli nie mamy jeszcze przygotowanych ramek na nadchodzący sezon, to 
jest to dobry czas na ich drutowanie. Należy się jednak wstrzymać z wta-
pianiem węzy do czasu, kiedy będziemy wkładać ramki do ula.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Możliwe są dokładnie te same działania, co w styczniu. Dodatkowo mamy możliwość 
zweryfikowania osypu. Jeżeli znajdują się tam pszczoły karłowate, ze zdeformowany-
mi lub źle rozwiniętymi skrzydłami, zdegradowanymi odwłokami lub z roztoczami 
Varroa destructor na pszczołach, to są to objawy zaawansowanej warrozy w rodzinie.
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 � MARZEC
Najczęściej pierwszy oblot ma miejsce dopiero w marcu. Warto obserwo-
wać pszczoły w  tym czasie. Z  takiej obserwacji można wywnioskować, 
które rodziny dobrze przezimowały, które się osypały, które są silne, które 
słabe, a które mogą być chore.

Ule, w których rodziny się osypały, należy wyczyścić i zdezynfekować łu-
giem sodowym (2%) lub opalić (jeżeli konstrukcja na to pozwala). Ogra-
niczymy w ten sposób rozprzestrzenianie się chorób oraz przygotujemy  
ul dla następnej rodziny. 

Jeżeli mamy pewność co do przyczyny osypania się pszczół, to z ramkami 
i pozostałym pokarmem postępujemy adekwatnie do sytuacji. Jeżeli nie 
mamy pewności – dla bezpieczeństwa lepiej je spalić. 
Ważne jest, żeby jak najszybciej zabezpieczyć pusty ul. Jeśli nie może-
my go od razu zdezynfekować, to należy go zabezpieczyć tak, aby inne 
pszczoły nie miały dostępu do jego wnętrza.

Bardzo słabe rodziny, rodziny z trutówkami lub z matkami trutowymi, naj-
lepiej połączyć z innymi. W najbliższym sezonie nie osiągną odpowiedniej 
siły na  wczesne pożytki (takie dominują w  Polsce). Próba ich ratowania 
jest nieekonomiczna i  rzadko przynosi spodziewany efekt. Wymagałyby 
od pszczelarza więcej uwagi niż rodziny, które dobrze przezimowały. Słabe 
rodziny później zaczynają rozwój i wolniej się rozwijają, wychowują dużo 
mniej czerwiu, a  przy zmiennych warunkach pogodowych trudniej im 
utrzymać właściwą temperaturę. Ważne jest, żeby rodziny pszczele wiosną 
były jak najsilniejsze.
Pszczoły utrzymują w gnieździe temperaturę 34-35 °C, co wymaga więk-
szej ilości pokarmu i podnosi wilgotność w ulu. Zamknięta dennica nie 
ułatwia wentylacji, dlatego należy zwrócić uwagę na to czy wnętrze ula 
jest suche oraz czy maty i ocieplenie nie zamokło. Jeżeli stwierdzimy zawil-
gocenie, należy poprawić wentylację, ocieplenie wymienić na suche albo 
nawet przesiedlić całą rodzinę do  nowego ula. Oczywiście jeśli pogoda 
na to pozwala.

Przy temperaturze 10 °C w cieniu, warto zajrzeć do rodziny i zwęzić gniaz-
da, jeżeli na skrajnych plastrach nie ma pszczół. Jeśli rodzina została pra-
widłowo przygotowana do  zimowli i  dobrze przezimowała, nie będzie  
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takiej konieczności. Warto jednak oszacować wielkość zapasów, rozsuwa-
jąc skrajne ramki. 
Najważniejsze jest dostosowanie wielkości gniazda do siły rodziny i jego 
sukcesywne poszerzanie wraz z  jej rozwojem. Oznacza to, że  usuwamy 
z gniazda te plastry, które nie są obsiadane przez pszczoły. W ten sposób 
ułatwiamy owadom utrzymanie właściwego mikroklimatu przy wychowie 
czerwiu i nie wychładzamy nadmiernie gniazda.

Przy intensywnym rozwoju rodziny pszczelej rośnie zapotrzebowanie 
na pyłek. W tym czasie pszczoły mogą go uzupełniać, ponieważ kwitnie 
już leszczyna i wierzba iwa oraz jej mieszańce. Jeżeli w pobliżu pasieki nie 
występują te rośliny, warto zadbać o takie nasadzenia, a tymczasem nale-
ży dokarmiać pszczoły pyłkiem pozyskanym w poprzednim roku. 
Zwiększone zapotrzebowanie na  pokarm wiąże się z  większym zapo-
trzebowaniem na wodę. W tym okresie jest to około 50 g dziennie. Ilość  
ta rośnie nawet do 300 g, gdy przybywa czerwiu. Poidło to podstawowy 
element wyposażenia na toczku – pszczoły już od pierwszego oblotu po-
winny mieć stały dostęp do czystej wody. 
Nie ustawiamy poidła na torze lotu pszczół i zabezpieczamy je przed od-
chodami (np. chowając pod niewielkim zadaszeniem).
Gdy temperatura osiągnie 15 °C w cieniu, możemy zrobić pierwszy prze-
gląd. Staramy się szczegółowo ocenić stan zapasów miodowych oraz pył-
kowych, siłę rodziny, jej zdrowotność oraz to, czy w rodzinie jest prawidło-
wo czerwiąca matka. Należy zwrócić uwagę na to, czy plastry nie zaple-
śniały, czy ul nie jest zawilgocony lub zabrudzony kałem. Kontrolujemy też 
ocieplenie. Usuwamy ewentualny osyp z dennicy. W ten sposób odciąży-
my pszczoły i ograniczymy rozwój motylicy woskowej.
Jeśli stwierdzimy, że pokarmu w rodzinie jest za dużo, możemy wstawić 
go za zatwór i podać rodzinie później, przenieść do magazynu albo podać 
innej rodzinie, u której z kolei stwierdziliśmy niedobór zapasów.
Gorzej jest, gdy stwierdzamy niedobór pokarmu i nie mamy zapasów, któ-
re moglibyśmy dołożyć. W tym okresie lepiej nie podawać syropu cukro-
wego, ponieważ pszczoły mogą go nie pobierać przy niskiej temperaturze. 
Zdecydowanie lepiej sprawdzi się ciasto miodowo-cukrowo-pyłkowe, 
miodowo-cukrowe czy cukrowe, ewentualnie candy board. Ciasto kładzie-
my na ramkach lub na otworze w powałce. Należy je zabezpieczyć folią 
przed wysychaniem, pozostawiając otwory umożliwiające pobieranie go 
przez owady. W sklepach pszczelarskich można kupić gotowe ciasta, z róż-
nymi dodatkami wpływającymi na  odporność, rozwój i  kondycję rodzin 
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pszczelich. Można też przygotować je samodzielnie, uzupełniając o  do-
datki paszowe.
W marcu możemy już wtapiać węzę do wcześniej przygotowanych ramek 
i przygotować sprzęt pasieczny, którego będziemy używać w najbliższym 
czasie. Warto też mieć przygotowane wyczyszczone i zdezynfekowane ule 
na wypadek, gdybyśmy musieli przesiedlić jakąś rodzinę.
Jeżeli nie zamknęliśmy jeszcze dennicy, to jest to właściwy moment. W ten 
sposób ułatwimy rodzinom rozwój wiosenny.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Działania podobne, jak w styczniu i lutym z tym, że nie stosujemy izolatora, a dennica 
powinna być już zamknięta. Dodatkowo można też stosować olejki eteryczne i pre-
paraty na bazie tymolu. Leczenie należy zakończyć na co najmniej 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem pożytku.
Do diagnozy można też zacząć stosować test sugar roll lub flotację alkoholową. Pa-
miętajmy, że są to dość niepewne metody, z uwagi na zmieniające się zachowanie 
roztoczy Varroa, które coraz krócej przebywają na pszczołach i częściej chowają się 
w komórkach.

Pożytki w marcu
Leszczyna i wierzba to pierwsze pożytki dostarczające pyłek niezbędny do wychowu 
czerwiu.

 � KWIECIEŃ
W kwietniu najprawdopodobniej wykonamy główny przegląd wiosenny. 
Robimy to przy temperaturze minimum 15 °C, w okresie występowania 
jakiegokolwiek pożytku tak, aby nie wywoływać rabunku w pasiece. Prze-
gląd rozpoczynamy od rodzin najsłabszych lub chorych. Przez cały czas 
zwracamy szczególną uwagę na  przestrzeganie zasad higieny. Podczas 
głównego przeglądu (podobnie zresztą, jak i podczas każdego wiosenne-
go) sprawdzamy wielkość gniazda.

W przypadku silnych rodzin nie będzie już potrzebne odejmowanie ra-
mek. W  słabych rodzinach może być potrzebne usunięcie 1-2 plastrów,  
gdyż ich gniazda mogą być zbyt obszerne. W gnieździe najkorzystniej jest 
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pozostawić tylko plastry z  czerwiem oraz  plastry osłonowe (po jednym 
z każdej strony gniazda).

W rodzinach z małą liczbą pszczół, można wycofać za zatwór jeden z pla-
strów osłonowych. Natomiast w rodzinach o dużej sile, możemy wstawić 
dodatkowo jeden lub dwa plastry z przeznaczeniem na zaczerwienie dla 
matki. Umieszczamy je po bokach gniazda, aby nie zaburzać temperatury 
w rodzinie i pozwolić pszczołom na właściwą pielęgnację czerwiu.

Zwracamy uwagę na  obecność matek we  wszystkich rodzinach. Czasa-
mi bowiem okazuje się, że w niektórych rodzinach matek nie ma, mimo 
że podczas pierwszego przeglądu wszystko wydawało się w porządku. 

W kwietniu wciąż utrzymujemy ciasne gniazda. Sprzyja to lepszej pielę-
gnacji czerwiu przez pszczoły. W  tym okresie trwa nasilone wymieranie 
starych, zimowych pszczół. Ponieważ matki nie czerwią jeszcze zbyt inten-
sywnie – rodziny nie zwiększają swej siły i często ulegają osłabieniu.

Najważniejszą pracą do wykonania w tym miesiącu jest terminowe posze-
rzanie gniazd. Niezbędne są do tego stabilne warunki pogodowe. Począt-
kowo warto dokładać plastry z dobrze przechowaną pierzgą. 

Fot. Katarzyna Janiszewska (archiwum DODR)
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Powinniśmy również używać plastrów, w których matka już czerwiła (ja-
snobrązowe).Takie plastry są znacznie łatwiej zagospodarowywane przez 
pszczoły. Lepiej gniazda poszerzać częściej, używając mniejszej liczby 
ramek. Ostrożne poszerzanie nie spowoduje nadmiernego wyziębienia 
gniazd. Z drugiej strony, nie wolno spóźnić się z tym zabiegiem, gdyż brak 
miejsca do czerwienia zmniejsza tempo rozwoju rodzin pszczelich. 
Sygnałem do rozpoczęcia poszerzania jest obecność jaj na ostatnim pla-
strze. Należy wtedy dołożyć pusty plaster za ostatnią ramką, najlepiej 
przed plastrem osłonowym. Niektórzy wstawiają taki plaster między ramki 
z czerwiem, w środku gniazda, co prowadzi do jego szybszego zaczerwie-
nia przez matkę, ale też może wychładzać gniazdo i zaburzać funkcjono-
wanie rodziny, co jest niewskazane przy niskich temperaturach.
W kwietniu można stosować podkarmianie stymulacyjne. Najlepszą me-
todą jest podkarmianie małymi dawkami syropu cukrowego (1:1). Oprócz 
stałego dopływu cukru do rodziny, dostarczamy również wodę. Przy nad-
miernej ilości zapasów, pozostających po zimie, można okresowo odskle-
piać plastry. Obie metody zwiększają aktywność pszczół. 

Pamiętajmy, że dostarczanie pokarmu węglowodanowego jest uzasadnio-
ne tylko wtedy, gdy pszczoły mają dostateczną ilość pyłku. Jego brak spra-
wia, że owady zjadają znaczne ilości jajeczek i czerwiu. Jeżeli pszczelarz 
decyduje się na podkarmianie pszczół również pyłkiem (dodając plastry 
z pierzgą, samą pierzgę, bądź pyłek w formie ciasta), powinien postarać 
się, aby pokarm znalazł się możliwie blisko czerwiu. Najlepszym sposobem 
jest jednak zapewnienie naturalnych pożytków pyłkowych i nektarowych.

W przypadku stwierdzenia znacznego porażenia pszczół przez nosemo-
zę, należy leczyć je w kwietniu z użyciem fumagiliny. W tym czasie można 
też wtapiać węzę w ramki, jeżeli nie mamy przygotowanej ich odpowied-
niej liczby. Przy wyjątkowo wczesnej wiośnie i silnych rodzinach, w końcu 
kwietnia prawdopodobnie konieczne będzie poszerzanie gniazd węzą. 
Jeśli mamy ule stojaki, należy pamiętać, że najlepsze warunki do wycho-
wania czerwiu oraz wypacania wosku panują w górnych korpusach. 
Rozwój rodzin pszczelich w kwietniu zadecyduje o wykorzystaniu pierw-
szych towarowych pożytków w maju i czerwcu.
W przypadku dobrej pogody możliwe jest przynoszenie przez pszczoły 
do ula znaczących ilości pyłku. W tym miesiącu kwitnie agrest, porzeczki, 
klon zwyczajny, czereśnie i  większość wierzb, a w  cieplejszych rejonach 
kraju rzepak.
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•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Nadal można stosować olejki eteryczne i  preparaty oparte na  tymolu. Pamiętajmy 
jednak, że nie używamy ich później, niż na 4 tygodnie przez rozpoczęciem pożytku, 
z którego chcemy pozyskać miód.

Monitoring porażenia rodziny przeprowadzamy tak samo, jak do tej pory. Możemy 
też policzyć roztocza na  czerwiu trutowym. Odsklepiamy minimum 200 komórek 
z czerwiem trutowym i  liczymy samice pasożyta na czerwiu i te pozostające w ko-
mórkach, z których wyjęliśmy czerw.

Porażenie = liczba samic Varroa destructor / liczba odsklepionego czerwiu trutowe-
go * 100

Wynik do 5% to niskie porażenie, do 20-25% – średnie, a powyżej 25% – duże.
Wynik powyżej 25% oznacza konieczność jak najszybszego leczenia, nawet kosztem 
nieodebrania miodu od danej rodziny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko osypania 
się całej rodziny.
W kwietniu mamy też większą możliwość wykonywania zabiegów biotechnicznych. 
Jeżeli w ramce pracy występuje głównie zabudowa trutowa, po zasklepieniu czer-
wiu wycinamy go, uwalniając jednocześnie rodzinę od dużej liczby roztoczy Varroa.  
Istnieje możliwość tworzenia pakietów, czy sztucznych rójek lub stosowanie plastrów 
pułapek.

Pożytki nektarowe w kwietniu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba  
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Agrest kwiecień 10-15 64

Czarna jagoda 
(Borówka czernica)

koniec  
kwietnia 
do 25 maja

30 30-130

Klon polny po 20 kwietnia 10 1000

Porzeczka czarna kwiecień 10 70

Wierzba biała od 23 kwietnia 10 150

Wierzba iwa od 12 kwietnia 8 150

Wiśnia od 26 kwietnia 8 30
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Pożytki pyłkowe w kwietniu

nazwa rośliny 
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

liczba kwiatów  
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

Dereń kwiecień 1750 0,8  –

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Mniszek lekarski kwiecień-lipiec 196-1024 7,10-37,09 71,0-370,9

 � MAJ
Już w  pierwszych dniach maja poszerzamy gniazda węzą. Do poszerza-
nia gniazd początkowo używa się ramek z suszem, wstawianych między 
plastry okrywowe a plastry zaczerwione. Takie zasady obowiązują również 
podczas dodawania ramek z węzą. Przyjmuje się, że rozpoczęcie kwitnie-
nia agrestu stanowi sygnał do  ich wykorzystania. Nie poleca się jeszcze 
nadmiernego poszerzania, ze względu na  prawdopodobieństwo wystą-
pienia chłodów w drugiej dekadzie maja. 
Gdy niebezpieczeństwo silnych nocnych chłodów mija (najczęściej po   
15 maja), ramki z węzą umieszcza się między czerwiem. Panują tam naj-
lepsze warunki cieplne do produkcji wosku. Wtedy jednorazowo podaje-
my rodzinom 3-4 ramki z węzą, a czasem więcej. Zależy to od siły rodziny, 
obfitości występującego pożytku oraz temperatury zewnętrznej. 
W polskich pasiekach stosuje się z reguły za mało węzy. Co prawda dziś nie 
opłaca się produkować wosku (zwłaszcza kosztem miodu), ale o koniecz-
ności stosowania węzy decyduje potrzeba okresowej wymiany plastrów 
i zatrudnienia pszczół dla zmniejszenia nastroju rojowego. Przeciętna ro-
dzina (w zależności od wymiarów ramki) powinna w ciągu sezonu odbu-
dować 5-10 arkuszy węzy. 
Generalna zasada odnosząca się do  wstawiania węzy, nakazuje wymia-
nę co najmniej 30%, a  nawet 50% plastrów w  pasiece, w  czasie sezonu 
pszczelarskiego. W maju na pasieczysku uruchamiamy topiarkę słoneczną. 
Przyda się do wytapiania wosku z tzw. dzikiej zabudowy w ulach.
Z chwilą rozpoczęcia się znaczniejszego pożytku (mniszek, rzepak), ukła-
damy gniazda tak, aby oddzielić tzw. rodnię od miodni. Jest to najprostsze 
w ulach stojakach i nadstawkowych. W dolnej kondygnacji ula umieszcza 
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się matkę, młody czerw i węzę. Korpus górny lub nadstawka spełnia rolę 
magazynu na miód. 
W ulach-leżakach można stosować kratę ogrodową (pionowo). Matka 
powinna znaleźć się od strony wylotu. Umieszczenie jej z drugiej strony 
ogranicza bowiem kontakt części pszczół z substancją mateczną, a to sty-
muluje powstawanie nastroju rojowego. W takim przypadku przeważnie 
rój nie wychodzi, gdyż matka nie ma dostępu do wylotu. 

Nastrój rojowy jest jednym z większych problemów w pasiece w tym okre-
sie. Nawet jeśli pszczelarz nie dopuści do wyrojenia się pszczół, to i tak tra-
ci, gdyż rodziny będące w tym nastroju słabiej pracują. Należy pamiętać, 
że o wchodzeniu rodzin pszczelich w nastrój rojowy decyduje zespół czyn-
ników, występujących jednocześnie. 
Są to:

•   znaczna siła rodzin,
•   duża ilość czerwiu pszczelego i trutowego,
•   skłonność do budowy miseczek matecznikowych.

W zapobieganiu nastrojowi rojowemu ważna jest odpowiednia wielkość 
gniazda (dodawanie dużej ilości węzy) i jego dobra wentylacja, a także 
wykorzystywanie w pasiece matek z ras i linii hodowlanych, wykazują-
cych małą skłonność do rojenia. Ważna jest też regularna wymiana ma-
tek, młodsze matki mają mniejsze skłonności do rojenia się. Jeśli jednak 
pszczoły weszły w  zaawansowany nastrój rojowy (widzimy mateczniki 
rojowe), najprostszą i najszybszą metodą przeciwdziałania rójce jest po-
dział rodziny. Matkę z częścią pszczół i czerwiu krytego przenosimy wtedy 
do odkładu. 
Do oceny nastroju rodziny pszczelej stosujemy ramkę pracy. Może to być 
zwykła ramka gniazdowa, bez wtopionej węzy lub z wąskim paskiem węzy 
na górze. Szybkie budowanie języczków woskowych świadczy o nastroju 
roboczym rodziny, słabe lub ich brak — o powstającym nastroju rojowym.

Niektórzy pszczelarze decydują się na wędrowanie z pszczołami. Umożli-
wia to korzystanie z większej liczby pożytków w ciągu sezonu. Pszczoły są 
odporne na transport, pod warunkiem że w ulu nie ma świeżego nakropu 
i  słabych plastrów, podatnych na  oberwanie się. Niebezpieczna jest na-
tomiast zbyt wysoka temperatura w czasie transportu, dlatego pszczoły 
lepiej wozić nad ranem niż wieczorem. 
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Wielkość zbiorów miodu zależy od odległości pasieki od pożytków. Nale-
ży tak ustawić pasiekę, aby znalazła się jak najbliżej źródła pożytku. Jeżeli 
pszczelarz dysponuje wagą, to w maju powinien zważyć ul, aby na pod-
stawie przybytków nektaru oszacować późniejsze zbiory miodu i ocenić 
optymalny moment poszerzania gniazda, bez jego otwierania.

W tym czasie zapotrzebowanie na  wodę jest coraz większe. Pamiętaj-
my o prawidłowym funkcjonowaniu poidła w pasiece i dostępie pszczół 
do czystej wody. Problem, jaki może wystąpić to brak możliwości wylaty-
wania pszczół z ula i przynoszenia wody np. z powodu chłodów. W takim 
przypadku łatwo o wystąpienie tzw. choroby majowej (zwanej inaczej tok-
sykozą pyłkową). Powoduje ona zamieranie młodych pszczół karmicielek, 
które mają objawy przepełnienia przewodu pokarmowego masami nie-
strawionego pyłku kwiatowego. Odwłoki takich pszczół są rozdęte i po-
większone. Odchody chorych pszczół są widoczne na mostku wylotowym 
i przedniej ścianie ula. Aby usunąć skutki choroby, dostarczamy rodzinom 
wodę oraz rzadki syrop cukrowy (najlepiej w niewielkich dawkach).

Jeżeli dysponujemy matkami zapasowymi, to jest to dobry czas na  ich 
poddanie. Warto też zakładać do uli poławiacze pyłku, którego w maju jest 
w przyrodzie wystarczająco dużo. Niezbędne jest posiadanie odpowied-
nich poławiaczy obnóży. 
Świeżego pyłku nie należy przechowywać zbyt długo. Trzeba go możliwie 
szybko wysuszyć (w temperaturze do 40 °C) lub przechowywać w zamra-
żarce – wtedy dłużej zachowuje swoje właściwości. 

Pamiętajmy o tym, że pszczoły filtrują nektar i  toksyczne substancje nie 
dostają się do miodu tak łatwo, ale pyłek jest taki, jaki pszczoły znalazły.  
Dlatego, jeżeli wybierzemy nieodpowiednie miejsce, ryzykujemy, że pyłek 
będzie zanieczyszczony środkami ochrony roślin lub metalami ciężkimi. 
W maju można również produkować mleczko pszczele, a w pasiekach ho-
dowlanych rozpoczyna się wychów matek.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Wykonujemy te same działania, co w kwietniu.
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Pożytki nektarowe w maju

nazwa rośliny  
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba  
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Czarna jagoda  
(borówka czernica)

koniec kwietnia- 
25 maja

30 30-130

Czereśnia 6 maja-14 maja 7-10 35

Facelia maj-wrzesień 35 180-1 130

Klon ostrolistny początek maja 10 200

Kruszyna 23 maja-15 czerwca 20 35

Malina leśna i ogrodowa 25 maja-17 czerwca 20 30-150

Mniszek lekarski maj 30 225

Ognicha (gorczyca polna) maj-październik – 17-38

Robinia akacjowa 28 maja-10 czerwca 10 600-1 800

Rzepak ozimy początek maja 15-20 100-250

Śliwa 9 maja-18 maja 9 30

Fot. Noteckie Miody (archwium DODR)
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Pożytki pyłkowe w maju

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba  
kwiatów  
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

Gorczycznik pospolity maj-czerwiec 6 091 3,39 33,9

Jabłoń maj 1 600 2,68 12,9-51,6

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Kasztanowiec zwyczajny maj 1 731 1,43 –
Koniczyna biała maj-wrzesień 63 997 2,88 28,8

Mniszek lekarski kwiecień-
lipiec 196-1 024 7,10-37,09 71,0-370,9

Ognicha (gorczyca polna) maj-
październik

10 565-15 
406 7,01-10,23 70,1-102,3

Powój polny koniec maja-
wrzesień 668-3 600 1,02-5,51 10,2-55,1

Rdest wężownik maj-czerwiec 49 3,66 36,7

Rzepak ozimy początek 
maja 7 102 9,11 90,9-178,8

Suchodrzew zwyczajny maj 14 391 7,77 –

 � CZERWIEC
Czerwiec to miesiąc, kiedy w  rodzinach pszczelich regularnie przybywa 
pszczół lotnych. Jest to także okres, kiedy możemy zaobserwować większą 
ilość czerwiu, w porównaniu do poprzednich miesięcy. W tym czasie nie 
należy tolerować wychowywania zbyt dużej ilości czerwiu trutowego –  
jest to kosztowne, ponieważ do wychowania 1 000 trutni pszczoły zuży-
wają 6 kg miodu.

W połowie czerwca pszczoły lotne stanowią mniej niż 50% wszystkich 
pszczół. Dlatego dla odpowiedniego wykorzystania pożytków oraz zwięk-
szenia siły rodzin, pszczelarze polecają stosowanie nalotów, bądź wyrów-
nywanie siły rodzin, a w przypadku prowadzenia gospodarki dwurodzin-
nej – ich łączenie. Ma to na celu zgromadzenie w rodzinach jak największej 
liczby zbieraczek, które będą optymalnie wykorzystywały następujące 
po sobie pożytki.
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Podczas upałów musimy  zapewnić pszczołom możliwie dobrą wen-
tylację. Otwieramy wyloty na  pełną szerokość (wyjmowanie wkładek 
wylotowych). W  ulach stojakach możemy otworzyć dodatkowe wyloty 
we wszystkich korpusach. Ważne jest, aby ule nie stały w pełnym słońcu. 
Gwałtowny wzrost temperatury prowadzi do tego, że większość pszczół 
zbieraczek jest zajęta przynoszeniem do ula wody, a nie nektaru.

W czerwcu zwykle przystępujemy do  pierwszego miodobrania. Warun-
kiem zasadniczym jest dojrzałość miodu. Jest to szczególnie istotne przy 
miodzie rzepakowym. Miód w  poszytych plastrach jest na  pewno doj-
rzały. Do wirowania przeznacza się plastry bez czerwiu. Choć wykazano, 
że ostrożne wirowanie plastrów zawierających czerw nie uszkadza go tak 
mocno, jak pierwotnie sądzono, ze względów sanitarnych i higienicznych 
oraz z  powodu pewnych strat czerwiu (szczególnie otwartego), należy 
tego unikać. 
Problem ten nie występuje w  ulach stojakach, gdzie łatwo zastosować 
kratę ogrodową, a miód jest składany przez pszczoły nad czerwiem. Dla-
tego duże znaczenie ma wykorzystanie kraty odgrodowej lub izolatorów. 
W większych pasiekach, gdzie czas odgrywa znaczącą rolę, do pozbycia się 
pszczół z nadstawek pszczelarze stosują przegonki między rodnią a miod-
nią lub dmuchawy spalinowe. Plastry z rodni, w których jest dużo miodu 
i czerw, lepiej przenieść za kratę (lub na skraj gniazda). Po wygryzieniu się 
czerwiu będzie je można odwirować. 

Z miodobraniem nie należy zwlekać, gdyż brak miodu w gnieździe w tym 
okresie stymuluje aktywność pszczół. Najlepiej je przeprowadzić tuż przed 
końcem pożytku, kiedy pszczoły zbieraczki są jeszcze aktywne. Ogranicza 
to bowiem rabunki podczas wirowania miodu. Plastry po  miodobraniu 
umieszczamy z powrotem w ulach.

Przez cały czerwiec istnieje możliwość pozyskiwania znacznych ilości pył-
ku kwiatowego. Dlatego w dalszym ciągu należy wykorzystywać poławia-
cze pyłkowe, które zostały założone do uli w maju. W tym okresie można 
też odbierać z rodzin nadmiar ramek z pierzgą, aby je przechować. Często 
przydają się one w pasiece w sierpniu, albo wiosną kolejnego roku, szcze-
gólnie na terenach o słabych pożytkach pyłkowych. 

Obnóża pyłkowe zebrane z poławiaczy, dobrze wysuszone i przechowy-
wane w  zamrażarce, wiosną w  następnym sezonie mogą okazać się dla 
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pszczół wartościowym źródłem białka. Z roku na rok przybywa też chęt-
nych do zakupu tego produktu. Jeżeli chcemy produkować miody odmia-
nowe, to po każdym istotnym pożytku czeka nas miodobranie. Takie mio-
dy zwiększają dochodowość pasieki.

Jeśli nie przewidujemy korzystania z  późnych pożytków (nawłoć, koni-
czyna, wrzos i spadź), na miesiąc przed spodziewanym końcem pożytku 
głównego należy ograniczyć matkę w czerwieniu. Z reguły ten zabieg jest 
wykonywany około 15-20 czerwca. W  ulach leżakach matkę pozostawia 
się na 4-6 plastrach, natomiast w ulach stojakach najczęściej daje się jej 
do dyspozycji jeden korpus, który oddziela się kratą od pozostałych. Taką 
kratę trzeba będzie usunąć około 20 lipca tak, aby matka mogła rozpocząć 
intensywne czerwienie, niezbędne do  zapewnienia właściwej siły rodzi-
nom przygotowywanym do zimowania. 

Wychowanie dużej ilości czerwiu w końcu czerwca i w lipcu jest zbędne 
i zbyt kosztowne. Kilogram pszczół „kosztuje” ponad 5 kg miodu, a pszczo-
ły te wygryzają się po pożytku i są nieproduktywne. Nawet silne ograni-
czenie matki w czerwieniu nie spowoduje widocznego osłabienia rodzin, 
gdyż brak czerwiu wydłuża życie pszczół, które musiałyby go karmić. 

Okres ograniczania matki w  czerwieniu jest dobry do  wymiany matek 
w  pasiece. Taką wymianę powinno się przeprowadzić w  każdej rodzi-
nie raz na 2 lata (najrzadziej raz na 3 lata). Przy intensywnym wykorzy-
stywaniu pszczół (wiele pożytków w sezonie) można matki wymieniać  
co roku. Dodatkowo, ograniczenie ilości krytego czerwiu ułatwi zwalcza-
nie warrozy.

W czerwcu wymiana matek nie stanowi problemu, w tym czasie pszczoły 
chętnie przyjmą nową matkę. Przerwa w czerwieniu, spowodowana pod-
daniem młodej matki nie osłabia rodziny, a  jest wręcz wskazana. Młode 
matki przydają się nie tylko do wymiany starych, można je również wyko-
rzystać do tworzenia odkładów. Przez takie działanie powiększamy pasie-
kę i osłabiamy nastrój rojowy. Odkłady czerwcowe, dobrze prowadzone, 
w  czasie, kiedy rozpoczynamy dokarmianie zimowe, są już pełnowarto-
ściowymi rodzinami pszczelimi.
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•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Gdy pszczoły intensywnie pracują, pszczelarz wykonuje dokładnie te same działania, 
co w kwietniu i maju, żeby ograniczyć liczbę roztoczy i  jednocześnie monitorować 
ich populację w ulach.

Pożytki nektarowe w czerwcu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba  
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Facelia maj-wrzesień 35 180-1 130

Gryka 25 czerwca- 
20 lipca 20-25 110-495

Koniczyna biała maj-wrzesień 60 92

Kruszyna 23 maja- 
15 czerwca 20 35

Lipa drobnolistna od 24 czerwca 12 300-1 200

Lipa szerokolistna od 14 czerwca 10 200-300

Malina leśna i ogrodowa 25 maja- 
17 czerwca 20 30-150

Nostrzyk biały dwuletni czerwiec-sierpień 40 200-680

Ognicha (gorczyca polna) maj-październik – 17-38

Robinia akacjowa 28 maja- 
10 czerwca 10 600-1 800

Szałwia lekarska czerwiec-lipiec 48 430-450

Szanta zwyczajna czerwiec-sierpień 49 390-590

Trojeść amerykańska od 25 czerwca 25 190-580

Tymianek pospolity czerwiec-sierpień 56 110-190

Żmijowiec zwyczajny czerwiec-lipiec 55 180-400



22

Pożytki pyłkowe w czerwcu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba  
kwiatów  
na 1m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

Chaber bławatek czerwiec-
sierpień 375-1 211 0,7 29,5-95,3

Facelia błękitna czerwiec 34 430-165 230 22,44-107,73 244,8-1 077,1

Gorczycznik pospolity maj-czerwiec 6091 3,39 33,9

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Koniczyna biała maj-wrzesień 63 997 2,88 28,8

Koniczyna czerwona maj-wrzesień 47 760-63 840 2,15-3,99 21,5-33,9

Lilia biała czerwiec 80 5,92 59,3

Mniszek lekarski kwiecień-lipiec 196-1 024 7,10-37,09 71,0-370,9

Ognicha  
(gorczyca polna)

maj-
październik 10 565-15 406 7,01-10,23 70,1-102,3

Powój polny koniec maja-
wrzesień 668-3 600 1,02-5,51 10,2-55,1

Rdest wężownik maj-czerwiec 49 3,66 36,7

 � LIPIEC
W tradycyjnej gospodarce pasiecznej, prowadzonej w naszych warunkach 
klimatycznych, rodziny pszczele uzyskują maksymalną siłę dopiero w lip-
cu. Jednocześnie w znacznej części naszego kraju to właśnie w tym miesią-
cu występuje ostatni pożytek towarowy. Tylko niewielki procent stanowią 
pożytki występujące do końca miesiąca i później. 

Ze względu na pojawiające się rabunki lipcowe, miodobranie jest znacz-
nie trudniejsze niż to prowadzone w czerwcu. Odwirowane plastry zwra-
ca się do uli (lub jedynie osusza) wieczorem. Wylotki należy zmniejszyć, 
szczególnie w słabszych rodzinach. Rabunki nasilają się po zakończeniu 
pożytków lub w czasie ich trwania. Dotyczy to przede wszystkim pożyt-
ków z gryki, kiedy pszczoły są bardziej agresywne. Rabunki są przyczyną 
dużych strat wśród pszczół. Pszczelarz musi zatem tak postępować, aby je 
ograniczać w jak największym stopniu. Robimy to m.in. poprzez szybkie 
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przeprowadzanie przeglądów w  rodzinach, niepozostawianie plastrów 
na  pasieczysku, szczelną pracownię pszczelarską oraz niepodkarmianie 
pszczół w ciągu dnia.
W drugiej połowie lipca występuje zwykle zjawisko nadmiaru bezrobot-
nych pszczół. Duża liczba niezagospodarowanych owadów pozostają-
ca po ostatnim pożytku towarowym, to strata dla pasieki. W ten sposób 
marnowana jest wcześniejsza praca pszczelej rodziny. W upalne wieczory  
i noce, przy niedostatecznej wentylacji ula, pod mostkiem wylotowym  
oraz na przedniej ścianie ula gromadzi się znaczna liczba pszczół, tworzą-
ca tzw. brody.

Trzy sposoby postępowania z nadmierną ilością pszczół:
•  Po zakończeniu odwirowywania miodu, karmienie pszczół syro-

pem cukrowym o stężeniu 1:1 (jednorazowo podajemy ok. 2 litrów, 
w odstępach 3-4 dniowych) oraz podawanie rodzinom węzy do od-
budowania. W taki sposób można uzyskać jeszcze dość dużą liczbę 
młodych plastrów.

•   Podkarmianie rodzin co drugi dzień, 3 litrami syropu (stężenie 3:2), 
a po jego przeróbce i zgromadzeniu zapasów przez pszczoły zabra-
nie takich plastrów z ula i przechowanie ich w magazynie do jesie-
ni. Ta metoda sprawdzi się w pasiekach, które będą wykorzystywać 
późne pożytki wrzosowe lub spadziowe.

•   Wykorzystanie nadmiaru pszczół do  tworzenia odkładów z  najsil-
niejszych rodzin, które przy odpowiednim prowadzeniu dojdą jesz-
cze do siły późną jesienią. Umożliwi to dobre przezimowanie, a takie 
rodziny na pewno przydadzą się w następnym sezonie. 

Postępowanie przy tworzeniu odkładów może być dwojakie:
•   tworzenie odkładów z  młodymi matkami (najkorzystniej unasie-

nionymi) i plastrami z czerwiem (wskazane są odkłady co najmniej 
4-plastrowe, a w ulach o małej ramce 6-plastrowe),

•   tworzenie zsypańców (zabieranie z kilku rodzin około 2,5 kg pszczół 
do transportówki, poddanie matki w klateczce, podkarmienie, prze-
chowanie w chłodnym, ciemnym miejscu przez 3-4 dni, a następnie 
osadzenie pszczół w ulu wyłącznie na węzę).

Do powodzenia zabiegu, zsypańce należy wywieźć na  inne pasieczysko. 
Wiąże się to z brakiem możliwości powrotu pszczół lotnych do rodzin ma-
cierzystych. 
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Można też przez cały lipiec wymieniać matki, choć skuteczność ich pod-
dawania jest zwykle mniejsza. Pod koniec lipca wykonujemy przegląd 
gniazd pod kątem intensywnego wychowu czerwiu. Podczas przeglądu 
należy usunąć z  ula możliwie dużo plastrów ciemnych, uszkodzonych, 
z dużą ilością komórek trutowych. Przy okazji warto sprawdzić stan zapa-
sów (głównie pierzgi) oraz jakość matek. Z ciemnych plastrów wygryzają 
się znacznie mniejsze pszczoły, o krótszych języczkach. Poza tym ciemne 
plastry są potencjalnym siedliskiem chorób. 
Problemem może być także przechowanie wybrakowanych plastrów.  
Ze względów organizacyjnych lepiej przetrzymać je do  zimy i  dopiero 
wtedy wytopić z nich wosk. Obecność motylicy woskowej może jednak 
zmusić pszczelarza do topienia plastrów już w lipcu. 
Podczas przeglądu można zabrać z uli kraty odgrodowe. Należy to uczynić 
w ulach leżakach, natomiast w stojakach o małych ramkach (gdzie zimo-
wanie odbywa się w dwóch korpusach), można je zostawić aż do września, 
do  zakończenia karmienia. Zapobiega to przechodzeniu matek do  gór-
nych korpusów, czego rezultatem jest gromadzenie zapasów w dolnych 
korpusach. 

Lipiec to dopiero drugi miesiąc lata, ale dla większości pszczelarzy w Pol-
sce to koniec sezonu i początek nowego. Nadzieję na jego przedłużenie 
dają intensywnie kwitnące połacie nawłoci, których powierzchnia powięk-
sza się z roku na rok. Nawłoć kanadyjska to roślina inwazyjna i o ile wyko-
rzystanie istniejących siedlisk jest wskazane, to nie należy celowo tworzyć 
nowych siedlisk lub powiększać już istniejących.
Coraz większa liczba pszczelarzy decyduje się na prowadzenie gospodarki 
wędrownej, która umożliwia wykorzystywanie większej liczby pożytków  
i powiększenie asortymentu miodów odmianowych między innymi o póź-
ne pożytki, takie jak koniczyna, wrzos czy spadź.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Jeżeli nie będziemy wykorzystywać kolejnych pożytków po lipowym, to koniec lip-
ca jest najlepszym terminem do zwalczania warrozy. Możemy zastosować Apiwarol, 
Apivar, Biowar, Bayvarol, Polyvar Yellow, Apiguard, Api Life Var lub Thymovar. 

Należy pamiętać o ścisłym stosowaniu się do zaleceń producenta. Ograniczanie in-
wazji roztocza w czerwiu, z którego będą wygryzać się sierpniowe pszczoły jest waż-
ne, ponieważ zależy nam na dobrej kondycji pszczół, które zawiążą kłąb.
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Stwierdzenie gwałtownego osłabienia rodziny, pełzania przed ulem robotnic o nie-
dorozwiniętych skrzydłach i skróconych odwłokach oraz widoczne na plastrach sa-
mice Varroa, powinny być sygnałem do  natychmiastowego wykonania zabiegów 
przeciwko tym pasożytom. Znacznie lepiej zareagować wcześniej i nie doprowadzać 
do tak złej sytuacji. Dlatego ważny jest ciągły monitoring rodzin pod kątem porażenia 
tym roztoczem. 
W  lipcu do kontroli stosujemy te same metody, co we wcześniejszych miesiącach. 
Możemy stosować również te same zabiegi biotechniczne.

Pożytki nektarowe w lipcu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba 
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Facelia maj-wrzesień 35 180-1 130

Gorczyca biała lipiec 27 40

Gryka 25 czerwca- 
20 lipca 20-25 110-495

Kocimiętka właściwa lipiec-sierpień 40 160-250

Kolender siewny lipiec-sierpień 42 100-300

Koniczyna biała maj-wrzesień 60 92

Lucerna siewna lipiec-sierpień 40 35-83

Nostrzyk biały dwuletni czerwiec-sierpień 40 200-680

Nostrzyk biały jednoroczny lipiec-sierpień 47 12-30

Nostrzyk żółty lipiec-sierpień 49 200-680

Ognicha (gorczyca polna) maj-październik – 17-38

Ogórecznik lekarski lipiec-września 67 60-210

Przegorzan kulisty  
dwuletni od 10 lipca 21 1 000

Serdecznik pospolity lipiec-sierpień 48 430-450

Szałwia lekarska czerwiec-lipiec 48 430-450

Szanta zwyczajna czerwiec-sierpień 49 390-590

Tymianek pospolity czerwiec-sierpień 56 110-190

Żmijowiec zwyczajny czerwiec-lipiec 55 180-400
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Pożytki pyłkowe w lipcu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba kwiatów 
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1m2 z 1 ha

Chaber bławatek czerwiec-
sierpień 375-1210,7 0,7 29,5-95,3

Gryka zwyczajna lipiec-sierpień 36 283-288 671 6,17-32,38 61,7-323,8

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Koniczyna biała maj-wrzesień 63 997 2,88 28,8

Koniczyna 
czerwona maj-wrzesień 47 760-63 840 2,15-3,99 21,5-33,9

Lucerna siewna lipiec-sierpień 14 553-60 300 7,81-32,28 78,1-323,8

Mniszek lekarski kwiecień-lipiec 196-1024 7,10-37,09 71,0-370,9

Ognicha  
(gorczyca polna)

maj-
październik 10 565-15 406 7,01-10,23 70,1-102,3

Powój polny koniec maja-
wrzesień 668-3 600 1,02-5,51 10,2-55,1

Szczeć dropiarska lipiec-sierpień 41 539 25,74 257,5

 � SIERPIEŃ
Kończy się większość pożytków. Pszczoły wygryzające się pod koniec 
sierpnia lub później, będą musiały przetrwać do wiosny, aby rozpocząć 
rozwój rodziny. Podstawowym zadaniem pszczelarza w  sierpniu jest za-
pewnienie dobrych warunków rozwoju rodzinom pszczelim. Duża ilość 
czerwiu decyduje o sile zimujących rodzin. Są oczywiście rejony, w których 
o tej porze można jeszcze liczyć na miód towarowy. To miejsca z dużym 
areałem kwitnących wrzosów, możliwością wystąpienia spadzi iglastej, ale 
także rejony, gdzie nawłoć zajmuje dużą powierzchnię. W tych przypad-
kach przygotowanie rodzin do zimy musi się opóźnić i ulec modyfikacjom. 
Miód wrzosowy, spadziowy czy nawłociowy nie powinien trafiać w zbyt 
dużych ilościach do zapasów zimowych. W sierpniu w rodzinach pszcze-
lich przestaje przybywać pszczół.

Na początku miesiąca można już zacząć układać gniazda na zimę. Im wcze-
śniej zaczniemy, tym łatwiej i lepiej przygotujemy pszczoły do zimowli. 
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Polega to na dość silnym ścieśnieniu pszczół tak, że owady praktycznie nie 
mieszczą się w gnieździe. Może wydawać się, że w ulu pozostaje zbyt wie-
le pszczół w stosunku do liczby pozostawionych plastrów. Jednak po wy-
ginięciu pszczół popożytkowych we wrześniu może okazać się, że mamy 
nadmiar plastrów w stosunku do siły rodziny. 

W pierwszej kolejności należy usuwać z ula plastry zbyt jasne i zbyt ciem-
ne. Pozostawiamy plastry jasnobrązowe, nieuszkodzone. Właściwe ście-
śnianie gniazd jest istotne, ponieważ pszczoły zimujące w kłębie muszą 
mieć odpowiednio duży zapas na pojedynczej ramce (pszczoły niechętnie 
zmieniają ramki podczas zimowli). Żeby to uzyskać, należy podać odpo-
wiednią ilość cukru tak, aby każda z ramek zawierała odpowiednio duży 
zapas pokarmu (pszczoły rozkładają zapasy na wszystkie ramki). Prowadzi 
to do konieczności przerobienia przez pszczoły większej ilości syropu cu-
krowego i wyczerpania pszczół lub nieprawidłowego rozłożenia zapasów. 
Bywa, że kończy się to osypaniem się rodziny z głodu, pomimo wystarcza-
jących zapasów.
W późniejszym okresie, podczas zimowli, zbyt obszerne gniazdo utrud-
nia pszczołom utrzymanie optymalnej temperatury. Podczas usuwania 
plastów należy ocenić pozostający w ulach zapas. Wskazane jest też, aby 
część zapasu zimowego stanowił miód. Ramki z  resztą miodu, zabrane 
z uli, możemy odwirować pod warunkiem, że nie stosowaliśmy wcześniej 
zabiegów chemicznych przeciw warrozie.

Ważne jest, aby w każdej rodzinie w tym okresie znajdował się żelazny za-
pas pokarmu (czyli co najmniej 3,5 kg), bez względu na aktualny pożytek 
występujący w przyrodzie. Jeżeli w okolicy nie występują pożytki, szcze-
gólnie nektarowe, pszczelarz jest zmuszony do interwencji, czyli podkar-
miania rodzin. 
Dla stymulacji czerwienia matki i wychowu czerwiu kluczowa jest obec-
ność zapasów. Umiarkowany pożytek jest cenny dla intensywnego skła-
dania jaj przez matkę i rozwoju pszczół. Jeśli taki występuje, podkarmianie 
jest zbędne.
Ilość pierzgi jest równie ważna, a  może nawet ważniejsza, gdyż dorosłe 
osobniki wykorzystują ok. 70% zbieranego pyłku. W związku z tym jedy-
nie 30% pozostaje do wykorzystania do prawidłowego rozwoju czerwiu. 
Oznacza to, że  braki pyłkowe mogą doprowadzić do  zminimalizowania 
jego wychowu. 
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Warto także pamiętać, aby w sierpniu zapewnić pszczołom ciągły dostęp 
do wody, niezbędnej przy wychowie czerwiu. 
Bezpośrednio po ułożeniu gniazd przystępujemy do dokarmiania pszczół. 
Wczesne zakończenie dokarmiania procentuje w następnym sezonie lep-
szym rozwojem rodzin wiosną i  większymi zbiorami miodu. Zatem nie 
warto zwlekać z  tym zabiegiem i  trzeba go zakończyć 10-15 września.  
Podyktowane jest to przede wszystkim tym, aby do  przeróbki i  groma-
dzenia zapasów wykorzystać pszczoły popożytkowe, które i  tak wkrótce 
zginą, a których w sierpniu jest nadmiar. Młode, wygryzające się osobniki 
nie powinny wykonywać tej wyczerpującej pracy, bowiem w tym czasie 
przygotowują się one do zimowli, która jest trudnym okresem dla pszczół. 
Syrop cukrowy powinien być średnio gęsty, sporządzony w  proporcji  
3:2 (3 kg cukru na 2 litry wody). Jest to tzw. syrop półgęsty, zawierający 
77 dag cukru w 1 litrze. Coraz częściej pszczelarze stosują gotowe syropy 
inwertowane lub skrobiowe. 

Ponieważ sierpień jest miesiącem o dość wysokich temperaturach można 
jednorazowo podawać rodzinom większe ilości syropu (do 5-6 litrów). Ilość 
dodanego pokarmu zależy od liczby obsiadanych przez pszczoły plastrów 
i  wynosi 1,3-1,5 kg dla małych ramek (wielkopolskiej, ostrowskiej, Lang-
strotha). W przypadku dużych ramek (warszawski, dadanta) jest to 1,8-2,0 
kg na  ramkę (mniejsze wartości są przeznaczone dla silniejszych rodzin).  
Na przykład rodzina zimująca na 10 plastrach wielkopolskich, powinna mieć 
na zimę około 13 kg zapasu (miodu + cukru dodanego w syropie), a rodzina 
zimująca na 5 plastrach dadanta powinna mieć tego zapasu około 10 kg. 

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Ważne jest, aby w tym okresie porażenie pszczół przez warrozę nie było zbyt duże, 
gdyż w takim przypadku stymulowanie czerwienia traci sens. Jeżeli teraz mamy w pa-
siece rodziny mocno porażone przez roztocz Varroa, to sytuacja nie jest najlepsza. In-
tensywne leczenie powinno było rozpocząć się już w lipcu, od razu po ostatnim wiro-
waniu miodu, a w sierpniu należy je kontynuować. W zależności od stopnia porażenia 
rodzin możliwe jest, że pojawi się potrzeba kontunuowania leczenia w październiku  
i  listopadzie, kiedy w rodzinach nie ma już czerwiu.

Preparaty zawierające flumetrynę (np. Bayvarol, Polyvar Yellow), umieszczamy w ulach, 
po ułożeniu gniazd do zimy. W ten sposób unikamy kontaktu preparatu z dużą liczbą 
plastrów (flumetryna kumuluje się w wosku). Jeśli gniazdo jest ścieśnione, pszczoły 
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mają lepszy kontakt z zawieszonym preparatem. W uliczkach, w których znajdują się 
paski, zostawiamy więcej miejsca. W czasie karmienia pszczoły często pogrubiają pla-
stry w tym miejscu, dlatego taki rozstaw ramek zostawiamy już do wiosny.
Do leczenia możemy używać preparatów używanych w  lipcu. Ważne jest, aby jak 
najczęściej zmieniała się substancja czynna. Zapobiegnie to selekcji osobników od-
pornych na  daną substancję. Możemy też zastosować produkty zawierające kwas 
szczawiowy lub kwas mlekowy (np. Varromed, Oxybee).

Cały czas kontynuujemy sprawdzanie stopnia porażenia rodzin pasożytem. Z metod 
biotechnicznych pozostaje nam sztuczna rójka, za pomocą której możemy szybko 
i skutecznie wyleczyć pszczoły (jest pozbawiona krytego czerwiu).

Pożytki nektarowe w sierpniu

nazwa rośliny miododajnej termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba 
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Facelia maj-wrzesień 35 180-1 130

Kocimiętka właściwa lipiec-sierpień 40 160-250

Kolender siewny lipiec-sierpień 42 100-300

Koniczyna biała maj-wrzesień 60 92

Lucerna siewna lipiec-sierpień 40 35-83

Nawłoć sierpień-wrzesień 6-7 500-900

Nostrzyk biały dwuletni czerwiec-sierpień 40 200-680

Nostrzyk biały jednoroczny lipiec-sierpień 47 12-30

Nostrzyk żółty lipiec-sierpień 49 200-680

Ognicha  
(gorczyca polna) maj-październik – 17-38

Ogórecznik lekarski lipiec-wrzesień 67 60-210

Przegorzan trwały 5 sierpnia 21 1000

Serdecznik pospolity lipiec-sierpień 48 430-450

Słonecznik sierpień 36 30-50

Szanta zwyczajna czerwiec-sierpień 49 390-590

Tymianek pospolity czerwiec-sierpień 56 110-190

Wrzos zwyczajny 13 sierpnia- 
5 września 20 60-220
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Pożytki pyłkowe w sierpniu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba  
kwiatów 
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

Chaber bławatek czerwiec-
sierpień 375-1 210,7 0,7 29,5-95,3

Gryka zwyczajna lipiec-sierpień 36 283-28 8671 6,17-32,38 61,7-323,8

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Koniczyna biała maj-wrzesień 63 997 2,88 28,8

Lucerna siewna lipiec-sierpień 14 553-60 300 7,81-32,28 78,1-323,8

Ognicha  
(gorczyca polna)

maj-
październik 10 565-15 406 7,01-10,23 70,1-102,3

Powój polny koniec maja-
wrzesień 668-3 600 1,02-5,51 10,2-55,1

Szczeć dropiarska lipiec-sierpień 41 539 25,74 257,5

 � WRZESIEŃ
Wrzesień, dla większości pasiek w Polsce, można uznać za okres popożyt-
kowy. Do 15 września powinno się zakończyć dokarmianie pszczół. Do-
datkowo sprawdzamy czy wystarczy zapasu (skrajne ramki powinny być 
całe lub prawie całe wypełnione zapasem). 

W ulach, w których zimuje się pszczoły w dwóch korpusach, należy spraw-
dzić, czy na pewno większość zapasu znajduje się w ich górnych częściach. 
Jeśli jest inaczej, trzeba je zamienić. Pozostawienie krat do czasu zakoń-
czenia karmienia, zapobiega niekorzystnemu ułożeniu zapasów, choć jest 
to nieco mniej korzystne dla czerwienia matek w sierpniu. 

Zarówno zbyt małe zapasy zimowe, jak i ich nadmiar są niekorzystne. Zbyt 
małe – mogą nie wystarczyć rodzinie szczególnie, gdy zima jest długa  
i ostra. Jeśli natomiast zapasów jest nadmiar – zbyt mało jest wolnych ko-
mórek do prawidłowego uwiązania się kłębu zimowego. Wielkość i wła-
ściwe ułożenie zapasów ma na celu wykluczenie nieprawidłowości pod-
czas zimowli. 
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Jeśli pokarmu jest za  mało, we  wrześniu mamy jeszcze możliwość jego 
uzupełnienia. Gdy zaś jest go zbyt dużo, środkowe plastry należy wymie-
nić na takie, które są wypełnione w 2/3 wysokości albo odsklepić dolną 
1/3 plastra. Jednocześnie wstawiamy pusty plaster, żeby pszczoły mogły 
do niego przenieść odsklepioną część zapasu, a następnie usuwamy go 
z ula.
Po stwierdzeniu, że rodziny mają wystarczający zapas pokarmu, wyjmu-
jemy z uli podkarmiaczki, które od razu starannie myjemy, dezynfekuje-
my i dobrze suszymy. Przy wyjmowaniu z uli podkarmiaczek można zdjąć 
górne ocieplenie – założymy je ponownie,  kiedy przyjdzie ochłodzenie. 
Zmniejsza to nieco szansę na wydłużone czerwienie matek jesienią. Takie 
czerwienie jest niekorzystne, bo pszczoły, które muszą w tym czasie kar-
mić larwy, żyją nawet trzy razy krócej niż te, które larw nie karmią. Z ula 
należy także usunąć wszelkiego rodzaju paski, maty i inne elementy uży-
wane do leczenia pszczół.

W ulach, w których zimuje się pszczoły w dwóch korpusach, należy spraw-
dzić, czy na pewno większość zapasu znajduje się w ich górnej części. Jeśli 
jest inaczej, trzeba je zamienić. Pozostawienie krat do czasu zakończenia 
karmienia zapobiega niekorzystnemu ułożeniu zapasów, choć jest to nie-
co mniej korzystne dla czerwienia matek w sierpniu.

Istotną sprawą we  wrześniu jest zapewnienie pszczołom pożytków pył-
kowych. W  tym miesiącu spotyka się jeszcze duże łany kwitnącej facelii 
czy gorczycy, a także nawłoci. Plastry z pierzgą, umiejscowione z brzegu 
gniazda, podczas przeglądów jesiennych przemieszczamy ku środkowi. 
W ten sposób zapasy pyłku pod koniec okresu zimowania będą bardziej 
dostępne dla pszczół. Te znajdujące się po zewnętrznych stronach, mogą 
być niewykorzystane przez pszczoły ze względu na zbyt dużą odległość 
od plastrów z czerwiem.

Dostosowanie wielkości gniazda do  siły rodziny pozwala pszczołom 
na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz kłębu. Robotnice po-
winny znajdować się we wszystkich uliczkach, oprócz tych między ostat-
nim plastrem, a ścianą lub zatworem.
Jeżeli jest inaczej, należy dokonać niezbędnej korekty. W przypadku wol-
nej przedostatniej uliczki, należy usunąć ostatni plaster z  gniazda, zaś 
w przypadku obecności pszczół w ostatniej uliczce – dodać jeden plaster 
z zapasem.
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Jesienią należy zwrócić uwagę na szczelność ula i wysokość wylotów. 
Niewskazane jest nadmiernie zmniejszanie ich wielkości (było to istotne  
w czasie dokarmiania, aby zapobiegać rabunkom). Na jeden plaster w ulu, 
powinien przypadać co najmniej 1 cm2 powierzchni wentylacyjnej.
Nie zaszkodzi, jeżeli będzie to większa powierzchnia. Poważniejszy pro-
blem stanowi odpowiednia wysokość wylotka (7 do 8 mm), aby gryzonie 
nie miały możliwości dostania się do wnętrza ula.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

Do leczenia stosujemy te same preparaty, co do tej pory. Jednak, z uwagi na sposób 
aplikacji, wybieramy produkty do odymiania lub polewania pszczół. Cały czas moni-
torujemy porażenie rodzin pszczelich.

We wrześniu możemy zostawić samą siatkę w  dennicy. Otwarta dennica szybciej 
wychładza ul, ogranicza też czerwienie matki. Zmniejszenie czerwienia przed i prze-
rwanie czerwienia w czasie zimowli ogranicza rozwój warrozy, a w silnie porażonych 
rodzinach umożliwia jej skuteczniejsze zwalczanie. Otwarcie dennicy poprawia też 
wentylację – ułatwia usuwanie nadmiaru wilgoci. 
W niektórych przypadkach, rosa dostająca się tą drogą, może zwiększać wilgotność 
w ulu – należy zwrócić na to uwagę. 

W tym miesiącu możemy też izolować matkę, aby ograniczyć czerwienie (np. stosu-
jąc izolator chmary lub podobne rozwiązania.

Pożytki nektarowe we wrześniu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin kwitnienia 
rośliny

średnia liczba 
 dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Facelia maj-wrzesień 35 180-1 130

Nawłoć sierpień-wrzesień 6-7 500-900

Ognicha (gorczyca polna) maj-październik – 17-38

Ogórecznik lekarski lipiec-wrzesień 67 60-210

Wrzos zwyczajny 13 sierpnia- 
5 września 20 60-220
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Pożytki pyłkowe we wrześniu

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba  
kwiatów  
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

koniczyna biała maj-wrzesień 63 997 2,88 28,8

ognicha  
(gorczyca polna)

maj-
październik 10 565-15 406 7,01-10,23 70,1-102,3

powój polny koniec maja-
wrzesień 668-3600 1,02-5,51 10,2-55,1

 � PAŹDZIERNIK
Istnieje w  pszczelarstwie powiedzenie, że  jakie są rodziny w  październi-
ku, takie będą i  w marcu. W  tym miesiącu nie wykonujemy już długich 
i dokładnych przeglądów, możemy jednak sprawdzić skrajne ramki i na tej 
podstawie ocenić, czy wielkość gniazda jest dostosowana do siły rodziny. 

Fot. Ewa Kutkowska
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Jeżeli zauważymy, że brakuje ramek (pszczołom jest za ciasno) lub nie ma 
na nich pszczół (gniazdo jest zbyt obszerne), możemy jeszcze dodać lub 
zabrać plaster. Najlepiej sprawdzać to po nocy, podczas której tempera-
tura spadła do około lub poniżej 0 °C – wtedy pszczoły ciasno się zbijają.
W ten sposób nawet niedoświadczony pszczelarz może sprawdzić,  
czy zrobił to dobrze. 

W październiku pszczoły formują już kłąb zimowy, dlatego należy ograni-
czyć do minimum czynności, które mogą niepokoić rodzinę.
Zimujące pszczoły, zjadając zapasy, wytwarzają duże ilości pary wodnej 
w ulu. Dlatego dla prawidłowego przebiegu zimowli ważne jest, aby po-
przez sprawną wentylację (bez przeciągów) pozbyć się nadmiaru wilgoci.
Robimy to między innymi używając odpowiednich materiałów izolacyj-
nych. Nie powinno się używać szczelnych zatworów z  deski, sklejki lub 
styropianu. Najlepiej użyć słomianych mat, wzmocnionych drewnianymi 
listewkami. Ważne jest, aby nie sięgały one dna ula.

Od góry dobrze jest izolować gniazdo poduszkami wypełnionymi mate-
riałami niechłonącymi wilgoci, a  jednocześnie umożliwiającymi wenty-
lację – na przykład suszoną paprocią lub słomą. Do tego celu mogą też 
posłużyć miękkie płyty pilśniowe. Jednak, jeśli zamokną, należy je jak naj-
szybciej wymienić.

Wielu pszczelarzy nie zakłada górnego ocieplenia (szczególnie w  ulach 
styropianowych i  poliuretanowych). Jednak gniazdo szybciej się wtedy 
wychładza i zmusza matkę do zaprzestania czerwienia. Jest to ważne, je-
żeli wyższa temperatura będzie się utrzymywała w trakcie zimowania ro-
dziny. Zabezpiecza też rodzinę przed zbyt wczesnym rozpoczęciem czer-
wienia wiosną następnego roku. 

Nie zmniejszajmy za  bardzo wylotów na  zimę – chyba, że  pasieka stoi 
w nieosłoniętym miejscu, narażonym na silne wiatry.

W październiku, w  pracowni można posegregować plastry. Dzielimy je 
na jasne, nieco ciemniejsze (które można jeszcze włożyć do uli), z pierzgą 
oraz te, które nie nadają się do dalszego użytku. Uszkodzone, stare i ciem-
ne plastry najlepiej przetopić na wosk, a te, w których zaobserwowaliśmy 
objawy chorób – spalić.
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Plastry z pierzgą zawieszamy w przewiewnym i możliwie suchym, chłod-
nym magazynie. Zachowujemy minimum 1,5-2 cm wolnej przestrzeni 
między nimi, gdyż ograniczy to inwazję barciaków. Nadmiar wilgoci po-
woduje szybkie pleśnienie pierzgi, natomiast podwyższona temperatura 
ułatwia rozwój roztoczy żywiących się pyłkiem.

Plastry należy zabezpieczyć tak, aby gryzonie i owady nie miały do nich 
dostępu. Te wybrane do przetopienia można stopić w parniku lub w to-
piarce. Stosowanie topiarek, zasilanych prądem, jest jednak nieopłacalne 
(zużycie prądu, czas pracy oraz niska cena wosku).

Październik to dobry czas na  dezynfekcję sprzętu i  uli. Nieużywane ule, 
ramki oraz cały sprzęt pszczelarski najlepiej opalać płomieniem z palnika 
gazowego lub zdezynfekować 2% ługiem sodowym.
Opalanie jest wygodniejsze i szybsze niż odkażanie przy użyciu środków 
dezynfekcyjnych, jednak nie wszystkie materiały są odporne na ogień. 

W październiku warto także pomyśleć o pożytkach dla pszczół na następ-
ne lata i zaplanować lub zrobić nowe nasadzenia.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

W tym miesiącu możemy nadal sprawdzać porażenie roztoczem Varroa destructor 
za pomocą wkładki dennicowej. W tym celu zostawiamy otwarte dennice i izolujemy 
matkę. Jeżeli jest taka potrzeba, stosujemy odymianie lub polewanie odpowiednimi 
preparatami.
Wszystkie paski, płytki i tacki powinny być wyjęte z ula. Jeżeli w rodzinie nie ma czer-
wiu i stosujemy Apiwarol, pamiętajmy, że możemy go zaaplikować tylko 2 razy.

Pożytki nektarowe w październiku

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia rośliny

średnia liczba  
dni kwitnienia

przeciętna 
wydajność 

miodowa [kg/ha]

Ognicha (gorczyca polna) maj-październik – 17-38
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Pożytki pyłkowe w październiku

nazwa rośliny  
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

liczba kwiatów 
na 1 m2

masa pyłkowa w kg

na 1 m2 z 1 ha

Jasnota biała kwiecień-
październik 26 000 6,09 60,9

Ognicha  
(gorczyca polna)

maj-
październik 10 565-15 406 7,01-10,23 70,1-102,3

 � LISTOPAD
W tym czasie istnieje jeszcze możliwość ostatecznej rewizji gniazd i usu-
nięcia zbędnych plastrów, nieobsiadanych przez pszczoły.
W pasiece można ewentualnie poprawić ustawienia uli i zmienić lokaliza-
cję niektórych rodzin. Wykonujemy też wszelkie prace porządkowe na pa-
sieczysku i wokół pasieki. 

Występujące w listopadzie wiatry i słoty mogą być przyczyną przewraca-
nia się uli, czy zrywania daszków. Dzieje się tak zwłaszcza, kiedy pszcze-
larze dla usprawnienia wędrówki budują coraz lżejsze ule. Brak stałych 
płytek pod ulami może być przyczyną nierównomiernego zagłębiania się 
stojaków pod ulami w rozmiękłym podłożu.

Jeżeli pasieka stacjonuje na zadrzewionym lub krzewiastym terenie, trze-
ba sprawdzić, czy gałęzie nie uderzają w ule w czasie wiatrów. Jeśli taka 
sytuacja wystąpi, należy je przyciąć, aby stukanie nie niepokoiło rodzin 
w czasie zimowli. Unikamy w ten sposób rozluźniania kłębu, co jest nieko-
rzystnym zjawiskiem – powoduje bowiem wzrost wilgotności, zaperzenie 
rodzin, osypywanie się pszczół. W miarę możliwości warto również zabez-
pieczyć wylotki uli przed dostępem ptaków i gryzoni, których ingerencja 
może mieć podobne skutki. 

W listopadzie warunki pogodowe pozwalają nam często na prace ogrod-
nicze – sadzenie drzew i  krzewów miododajnych wokół pasieki. Jest to 
ostatni miesiąc przed zimą, kiedy możemy wzbogacić bazę pożytkową dla 
pszczół. 
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Pozostałe prace są wykonywane głównie w  pracowni. Na  pewno pozo-
stało jeszcze wiele plastrów do  przetopienia na  wosk (szczególnie tam, 
gdzie pszczoły korzystały z  późnych pożytków i  nie było możliwości 
wcześniejszego przygotowania rodzin do zimowania). Teraz przynajmniej 
mamy pewność, że w czasie topienia wosku pszczoły nie będą niepokoić 
pszczelarza w pracowni. Na pewno jest wiele beleczek międzyramkowych 
do oskrobania, bo w sezonie nie było na to czasu. 

W  listopadzie warto pomyśleć o  przygotowywaniu ramek na  następny 
sezon. Te wycofane, po wycięciu woszczyny trzeba wyskrobać i zdezynfe-
kować. Można już zbijać nowe i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć je 
drutować. Wskazane jest, żeby jeszcze mocno nie naciągać drutu, a zrobić 
to dopiero wtedy, kiedy przystąpimy do wtapiania w nie węzy.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)
Możemy nadal stosować wkładki dennicowe, aby sprawdzić stopień porażenia rodzi-
ny roztoczem Varroa. Jeżeli wcześniejsze leczenie nie było możliwe lub było niesku-
teczne, leczymy tak, jak zostało to opisane w październiku.
Dennica wciąż pozostaje otwarta, jeżeli w naszych ulach jest to możliwe. Jeżeli zaizo-
lowaliśmy matkę, jeszcze jej nie wypuszczamy.

 � GRUDZIEŃ
Pierwsze silniejsze mrozy sprawiają, że pszczoły ścieśniają kłąb. Stężenie 
CO2 w ulach wzrasta nawet powyżej 2%. Pszczelarz nie powinien w tym 
czasie niepokoić pszczół. Wszelkie stukanie w ul, osłuchiwanie rodzin, po-
woduje reakcję pszczół. Reakcja ta jest tym silniejsza, im niższa jest tem-
peratura na zewnątrz. 

Trzeba pamiętać o tym, że wzrost aktywności pszczół oznacza większe spo-
życie pokarmu, a to z kolei sprzyja przepełnieniu jelita grubego. Pszczoły 
nie mają możliwości wypróżnienia się zimą, a nadmiar kału w jelicie może 
być przyczyną perturbacji w przebiegu zimowli. 
Pszczelarz może być spokojny o swoje pszczoły, jeśli w pasiece do zimo-
wania zostały przygotowane silne rodziny, które były dokarmione w od-
powiednim terminie i  odpowiedniej dawce oraz przeprowadzono zwal-
czanie warrozy. 
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W grudniu do wykonania pozostają także prace techniczne, jak przygo-
towanie uli i sprzętu na następny sezon. Pszczelarze dysponujący ogrze-
waną pracownią, wykorzystują okres zimowy na czyszczenie, remont i de-
zynfekcję sprzętu pasiecznego. Szczególnie dużo uwagi należy poświęcić 
na dezynfekcję. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z chorobami, 
których przetrwalniki znajdują się na plastrach i sprzęcie. 

Pszczelarze mają swoje sposoby  przygotowania pszczół na  zimę. Coraz 
częściej stosują tzw. poduszkę powietrzną poprzez wstawianie pustej 
nadstawki lub korpusu między dennicę a korpus z zimującymi pszczoła-
mi. Stosują też wysokie dennice lub dennice osiatkowane. Te metody mają 
na celu zapewnienie zimującym rodzinom optymalnej wentylacji i unieza-
leżnienie pszczół od zewnętrznych warunków klimatycznych. 

Wentylacja zimą jest istotna dla rodziny pszczelej, ponieważ duże ilości 
pary wodnej, wydzielane przez pszczoły zimujące w kłębie, muszą być 
odprowadzane na zewnątrz. Inaczej woda będzie zamarzać na wewnętrz-
nych ścianach ula i dennicy, a w środku wzrośnie wilgotność. Aby prze-
pływ powietrza w ulu był prawidłowy, należy pamiętać o tym, żeby ocie-
plające maty boczne nie dochodziły do  dennicy. Między dolną częścią 
maty a dennicą powinna być zachowana odległość co najmniej 2 cm.

Zimą problemem w pasiece mogą być ptaki. Niektóre wywabiają pszczoły 
z uli, inne mogą uszkadzać ule, szczególnie te jednościenne i styropianowe. 

Pszczelarze, zajmujący się detaliczną sprzedażą miodu, przez całą zimę 
mogą go rozlewać i  sprzedawać. Należy jednak pamiętać, że  prze- 
grzewanie miodu (dla uzyskania płynności) niszczy jego właściwości biolo-
giczne. Niestety, ponieważ konsumenci poszukują głównie miodu płynne-
go, jesteśmy skazani na okresowe podgrzewanie tego cennego produktu.
Grudzień to dobry czas na ocenę mijającego sezonu pszczelarskiego oraz 
dystrybucję pozostałych produktów pszczelich, jeśli były pozyskiwane 
(pytek, pierzga, mleczko, propolis). Wskazany jest również udział w szko-
leniach i wykładach oraz studiowanie literatury.

•  Dręcz pszczeli (Varroa destructor)

W grudniu mamy identyczną sytuację, jak w listopadzie. Działamy tylko, jeżeli musi-
my. Jest to ostateczność.
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Rolniku!
Chcesz sprzedać swoje
produkty?

Konsumencie!
Chcesz kupić polskie produkty 

najwyższej jakości?

wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl
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Krótka charakterystyka poszczególnych odmian 
polskich miodów

•  Miód rzepakowy – ma jasny, słomkowy kolor, szybko krystalizuje, 
jego konsystencja przypomina smalec, a kolor staje się wtedy kre-
mowy lub biały. Szczególnie polecany dla osób z chorobami serca, 
układu krążenia. Przyspiesza gojenie się ran, zapobiega tworzeniu 
się pęcherzy po oparzeniach.

•  Miód spadziowy – miody ze spadzi drzew iglastych (o lekkim po-
smaku żywicznym) i  liściastych są gęste, o ciemnym, czasami zie-
lonkawym kolorze. Polecane w  schorzeniach dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, układu krążenia, trawiennego, wspoma-
gają system odpornościowy człowieka.

•  Miód lipowy – w stanie płynnym ma kolor jasnożółty, z bursztyno-
wym i lekko zielonkawym odcieniem. W zapachu przypomina kwiat 
lipy. Ma wyrazisty smak, czasami z lekką goryczką. Szczególnie po-
lecany w przypadku grypy i przeziębień, ze względu na właściwości 
antyseptyczne, przeciwgorączkowe i  wykrztuśne oraz wysoką ak-
tywność antybiotyczną. 

•  Miód akacjowy – ma jasny kolor i dużą zawartość fruktozy. Szcze-
gólnie pomocny w leczeniu chorób układu pokarmowego (choro-
bie wrzodowej), łagodnie wycisza i ułatwia zasypianie. 

•  Miód mniszkowy – ma jasnożółty kolor, szybko i nierównomiernie 
krystalizuje. Polecany w chorobach żołądka, jelit, dróg żółciowych 
oraz niedokrwistości, chorobach reumatycznych i  w stanach wy-
czerpania psychicznego i fizycznego. 

•  Miód wrzosowy – należy do najcenniejszych miodów. Ma brunat- 
no-czerwoną barwę, w  plastrach ma postać galaretowatą, dość 
szybko ulega krystalizacji, przybierając gruboziarnistą postać o ko-
lorze od pomarańczowego do  ciemnobrunatnego. Nie jest zbyt 
słodki. Ma intensywny zapach kwiatów wrzosu. Pomocny w lecze-
niu chorób dróg moczowych, jelit, biegunek, podnosi odporność 
organizmu, 

•  Miód gryczany, czyli miód młodości – zazwyczaj o brunatnym lub 
ciemnoherbacianym kolorze. Ma charakterystyczny, zdecydowany 
zapach i smak. Polecany w chorobie wieńcowej i przy nadciśnieniu, 
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ze względu na  dużą zawartość rutyny – substancji oczyszczającej 
i  wzmacniającej naczynia krwionośne. Przyspiesza gojenie się ran 
oraz zrastanie kości. Wzmacnia układ odpornościowy, wzrok i słuch, 
jest polecany również w stanach osłabienia pamięci.

•  Miód faceliowy – ma jasnożółty kolor, po krystalizacji – prawie biały 
lub jasnokremowy. Posiada delikatny lekko kwaśny smak. Stosowa-
ny w przeziębieniach i nieżycie żołądka,

•  Miód malinowy – jasnożółty, a  po skrystalizowaniu kremowy lub 
biały. Wyjątkowy, o  smaku i  zapachu przypominającym maliny.  
Ma właściwości napotne, rozgrzewające, antyseptyczne i  przeciw-
gorączkowe. Stosowany w przeziębieniach, nieżycie żołądka i jelit, 
niedokrwistości. Wzmacnia układ odpornościowy i pracę serca. 

•  Miód nawłociowy – od niedawna pozyskiwany w Polsce. Ma cha-
rakterystyczny kwaśno-słodki smak i ciemnożółtą barwę, która 
po skrystalizowaniu jaśnieje. Ceniony ze względu na wysoką aktyw-
ność antybiotyczną. Stosowany przy leczeniu grypy, przeziębień, 
dróg moczowych i zapalenia jelit. 

•  Miód koniczynowy – wytwarzany z nektaru koniczyny białej i czer-
wonej. Ma słomkowożółty lub łososiowy kolor. Krystalizuje powo-
li. Aromatyczny i  wyrazisty w  smaku, o  dużej zawartości fruktozy. 
Działa wykrztuśnie, napotnie, przeciwzapalnie i moczopędnie, jest 
pomocny przy zapaleniu oskrzeli, zatrzymaniu moczu, biegunkach 
i wyczerpaniu nerwowym. 

•  Miód  leśny – jest mieszanką smaków i  zapachów pochodzących 
od lipy, dzikiej róży, głogu, maliny, kruszyny dziurawca, rumianku, 
borówki i  wielu innych kwiatów oraz  ziół rosnących w  lasach i  na 
polanach. Ma dość ciemny, intensywny kolor. Pomocny w leczeniu 
przeziębień, alergii, wzmacnia system nerwowy. 

•  Miód  wielokwiatowy – zwany miodem tysiąca kwiatów, wytwa-
rzany z nektaru różnych kwiatów, kwitnących w tym samym czasie 
na polach, łąkach, sadach i lasach. Nektar zebrany w okresie wiosen-
nym daje jasny kolor i łagodny smak, zaś w okresie letnim – ciem-
niejszy kolor i smak bardziej zdecydowany. Ze względu na łagodny 
smak, polecany do podawania dzieciom przy leczeniu grypy i prze-
ziębień. Może być też stosowany profilaktycznie. 
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Co powinna zwierać etykieta miodu w Polsce 
•   pełną nazwę produktu – pełną nazwę rodzaju i odmiany miodu,
•   dane identyfikacyjne pszczelarza – imię, nazwisko i dokładny adres 

zamieszkania pszczelarza, 
•   datę minimalnej trwałości (należy spożyć do...), 
•   warunki przechowywania (miód musi być przechowywany w tem-

peraturze 4–20 °C oraz chroniony przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych), 

•   zawartość netto (podawana w kilogramach), 
•   data rozlewu i numer partii produkcyjnej (można stemplować datę 

rozlewu, która jest jednocześnie numerem partii na nakrętce słoika 
z miodem), 

•   miejsce pochodzenia (np. z  Zielonych Płuc Polski, Produkt Polski, 
Miód z Polskiej Pasieki czy Miód z Pasieki), 

•   akt prawny (może nim być norma polska pn–88/a–77626).

Inne produkty pszczele 

W ulu, oprócz miodu powstają inne produkty, takie jak: 
•  Pyłek kwiatowy – wartościowy produkt, zbierany z kwiatów i prze-

noszony przez pszczoły w  specjalnych koszyczkach, znajdujących 
się na ich tylnych odnóżach, jest podstawowym pokarmem białko-
wym larw robotnic i trutni. Niezbędny do produkcji mleczka pszcze-
lego. 

•  Pierzga – pyłek kwiatowy, zakonserwowany poprzez proces fer-
mentacji, przygotowany do użycia w okresie zimowo-wiosennym.

•  Mleczko pszczele – galaretowata, perłowa substancja, w  wyglą-
dzie przypominająca gęstą śmietanę. Pozyskiwana w  okresie od 
połowy maja do  końca lipca. Służy do  karmienia rozwijających 
się larw pszczół, w  początkowym okresie rozwoju oraz królowej. 
Królowa, staje się nią dzięki specjalnej diecie opartej na  mleczku. 
Jest nim karmiona przez całe życie. Mleczko, ze względu na  wy-
jątkowe właściwości odżywcze i  zestaw czynnych substancji, jest 
cenionym surowcem w  kosmetyce. Poprawia wydolność krąże-
niową, opóźnia procesy starzenia, zwiększa potencjał fizyczny  
i psychiczny człowieka.
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•  Wosk pszczeli – wydzielina gruczołów woskowych młodych  
(12-18 dniowych) pszczół. Jego kolor może być jasnożółty, przez 
pomarańczowy, aż do  ciemnobrązowego. Zapachem przypomina 
miód. Wosk to budulec potrzebny do budowania plastrów, w któ-
rych wychowuje się młode i magazynuje miód. Jest składnikiem po-
trzebnym do wytwarzania innych produktów w ulu.

•  Propolis – substancja produkowana w ulu z wydzielin gruczołów 
pszczół, w połączeniu z żywicznymi i balsamicznymi substancjami, 
pochodzącymi z pączków różnych drzew, stosowana do uszczelnia-
nia gniazda. W  mieszaninie z  woskiem i  pyłkiem daje kit pszczeli, 
który jest używany do  polerowania komórek plastra. Ze względu 
na  właściwości bakteriobójcze, kit zabezpiecza rodzinę pszczelą 
przed bakteriami i  grzybami. Propolis działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwgrzybicznie, znieczulająco, regeneracyjnie, odtruwająco 
i  przeciwzapalnie. Jest stosowany w  chorobach układu krążenia, 
układu oddechowego i pokarmowego oraz chorobach skóry. Pro-
polis i pyłek kwiatowy określa się mianem  „naturalnego antybioty-
ku XXI wieku”.

•  Jad pszczeli – jest wydzieliną gruczołów pszczół robotnic i matek. 
Stanowi ich broń w  przypadku zagrożenia. Kiedyś stosowano go 
głównie do leczenia schorzeń reumatycznych, choć wykazuje wła-
ściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, prze-
ciwbólowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwkrzepliwe. Należy pamię-
tać również o jego działaniu alergizującym.

Rasy pszczele utrzymywane w Polsce

•  Środkowoeuropejska – rasa miodna, mało rojna, o  słabym roz-
woju wiosennym, odporna na choroby, doskonale przystosowana 
do  naszego klimatu, do  lat 60-tych ubiegłego wieku wstępująca 
w ok. 80% pasiek. Pszczoła ta jest dość duża, o ciemnym ubarwie-
niu. Ma charakterystyczny, krótki języczek. Do jej wad należy duża 
płochliwość i agresywność.

•  Kaukaska – wyjątkowo pracowita, tworzy niezbyt silne rodziny, 
które mocno kitują gniazda, czysta rasowo jest pszczołą łagodną. 
Masowo pojawiła się w  Polsce w  latach 60-tych ubiegłego wieku. 
Krzyżując się z pszczołą środkowoeuropejską potrafiła dawać 5 razy  
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więcej miodu niż miejscowe pszczoły. Po skrzyżowaniu z innymi rasa-
mi pszczół, w drugim pokoleniu staje się agresywna. Pszczoła o ciem-
nym pancerzu i szarym owłosieniu, posiada najdłuższy języczek, co 
pozwala jej na zbiór nektaru z kwiatów o długich kielichach.

•  Kraińska – cechą charakterystyczną jest intensywny rozwój i duża 
rojliwość. Rozpowszechniana od lat 80-tych ubiegłego wieku, dzi-
siaj najpopularniejsza w  Polsce. Pszczoła niejednolicie ubarwiona, 
posiada dość długi języczek. W wyniku prowadzonych prac hodow-
lanych, uzyskano łagodne linie o małej rojliwości.

•  Buckfast – główna zaletą buckfasta jest pracowitość. Pszczoła ta 
dynamicznie i szybko buduje dużą i silną rodzinę, która utrzymuje 
maksymalną efektywność przez całą wiosnę i  lato. Matki pszczele 
buckfast czerwią obficie – nawet do 3 000 jaj dziennie – dlatego jest 
to znakomita pszczoła do powiększania pasieki i tworzenia nowych 
rodzin, odkładów pszczelich. Jedną z  głównych cech buckfastów 
jest niska skłonność do rójki.

•  Włoska – jest to pszczoła łagodna, nierojliwa, niepłochliwa, dobrze 
trzyma się plastrów w  czasie przeglądów. Łatwo wyszukuje nowe 
pożytki. Matki czerwią intensywnie i wydajnie, aż do zimy, przez co 
rodziny osiągają bardzo dużą siłę. Wadą tej rasy jest niska odpor-
ność na choroby (akarapidoza), skłonność do rabunków i błądzenia. 
Z  powodu długiego czerwienia, zużywają w  czasie zimowli dużo 
pokarmu, dlatego w naszych warunkach klimatycznych wymagają 
pozostawienia większej ilości zapasów zimowych. Niestety słabo  
zimują.

Fot. Katarzyna Janiszewska (archiwum DODR)
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nazwa rośliny 
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

średnia 
liczba  

dni kwit-
nienia

przeciętna 
wydajność 
miodowa 
[kg/ha]

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

Agrest kwiecień 10-15 64 X

Czarna jagoda 
(borówka 
czernica)

koniec 
kwietnia- 
25 maja

30 30-130 X X

Czereśnia 6 maja- 
14 maja 7-10 35 X

Facelia maj- 
wrzesień 35 180-1130 X X X X X

Gorczyca  
biała lipiec 27 40 X

Gryka 25 czerwca- 
20 lipca 20-25 110-495 X X

Klon  
ostrolistny

początek 
maja 10 200 X

Klon polny po 20 
kwietnia 10 1000 X

Kocimięta 
właściwa

lipiec- 
sierpień 40 160-250 X X

Kolender  
siewny

lipiec- 
sierpień 42 100-300 X X

Koniczyna  
biała

czerwiec- 
lipiec 60 92 X X X

Kruszyna 23 maja- 
15 czerwca 20 35 X X

Lipa  
drobnolistna od 24 czerwca 12 300-1200 X

Lipa  
szerokolistna od 14 czerwca 10 200-300 X

Lucerna siewna lipiec-
sierpień 40 35-83 X X

Malina leśna  
i ogrodowa

25 maja- 
17 czerwca 20 30-150 X X

Mniszek  
lekarski maj 30 225 X

Nostrzyk biały 
dwuletni

czerwiec- 
sierpień 40 200-680 X X X

Nostrzyk biały 
jednoroczny

lipiec-
sierpień 47 12-30 X X

Zestawienie pożytków pszczelich w poszczególnych miesiącach



46

nazwa rośliny 
miododajnej

termin  
kwitnienia 
rośliny

średnia 
liczba  

dni kwit-
nienia

przeciętna 
wydajność 
miodowa 
[kg/ha]

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

Nostrzyk żółty lipiec- 
sierpień 49 200-680 X X

Ognicha  
(gorczyca polna)

maj- 
październik - 17-38 X X X X X X

Ogórecznik 
lekarski

lipiec- 
września 67 60-210 X X X

Porzeczka czarna kwiecień 10 70 X

Przegorzan 
kulisty dwuletni od 10 lipca 21 1000 X

Przegorzan 
trwały od 5 sierpnia 21 1000 X

Robinia  
akacjowa

28 maja- 
10 czerwca 10 600-1800 X X

Rzepak ozimy początek 
maja 15-20 100-250 X

Serdecznik 
pospolity

lipiec- 
sierpień 48 430-450 X X

Słonecznik sierpień 36 30-50 X

Szałwia  
lekarska

czerwiec- 
lipiec 48 430-450 X X

Szanta  
zwyczajna

czerwiec- 
sierpień 49 390-590 X X X

Śliwa 9 maja- 
18 maja 9 30 X

Trojeść  
amerykańska

od 25 
czerwca 25 190-580 X

Tymianek 
pospolity

czerwiec- 
sierpień 56 110-190 X X X

Wierzba biała od 23 kwietnia 10 150 X

Wierzba iwa od 12 kwietnia 8 150 X

Wiśnia od 26 kwietnia 8 30 X

Wrzos  
zwyczajny

13 sierpnia- 
5 września 20 60-220 X X

Żmijowiec 
zwyczajny

czerwiec- 
lipiec 55 180-400 X X

Nawłoć sierpień- 
wrzesień 6-7 500-900 X X
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REKLAMA
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REKLAMA


