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Innowacje
w gospodarstwach pasiecznych
Współczesne uwarunkowania pszczelarstwa
Klimat Ziemi zmieniał się od początku jej istnienia, jednak zdaniem naukowców zmiany te nigdy nie były aż tak dynamiczne, jak dziś. Znacznej
dynamiki nadaje im działalność człowieka, czyli wpływ człowieka na funkcjonowanie planety (tzw. antropopresja).
Gwałtowne zmiany w środowisku, będące efektem ludzkiej działalności,
powodują między innymi szóste masowe wymieranie gatunków. Pięć
poprzednich było spowodowane katastrofą naturalną (Ceballos i Ehrlich,
2018). Zaniepokojenie pszczelarzy może budzić fakt, że owady wymierają
osiem razy szybciej niż ssaki, ptaki czy gady (Pimm i inni, 2014). Wymierają także owady zapylające (Ptaszyńska, 2019).
Wymieranie w mniejszym stopniu powinno dotyczyć utrzymywanej przez
człowieka pszczoły miodnej, ponieważ jest ona otaczana opieką. Ponadto
dobrze poznaliśmy jej biologię, co daje podstawy do efektywnego chowu i hodowli pszczół. Niemniej jednak także pszczelarstwo boryka się ze
wzrostem strat rodzin pszczelich oraz trudnościami z ich utrzymaniem
w dobrej kondycji.
Wynika to zapewne z faktu, że pszczelarstwo jest działalnością uzależnioną
od funkcjonowania przyrody. Dlatego negatywne skutki zmian w środowisku wpływają na nie ze szczególną siłą. Do tych negatywnych zmian należy
między innymi zubożenie bazy pożytkowej, będące skutkiem długotrwałych susz, które w ostatnich latach panowały na przeważającym obszarze
Polski. Dotyczy to szczególnie pyłku, gdyż naturalny pożytek pyłkowy jest
ważny ze względu na trudności z jego suplementacją oraz katastrofalne
skutki jego niedoboru. Niedobór pyłku jest przyczyną ograniczenia wychowu czerwiu i słabej kondycji pszczół. Rodziny pszczele są najbardziej
wrażliwe na niedobór pyłku dobrej jakości w drugiej połowie sezonu. Pyłek jest bowiem niezbędny do prawidłowego przebiegu rozwoju jesiennego rodzin (Olszewski, 2021b).
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Za sprawą susz, będących efektem zmian klimatycznych, sprzyjające
warunki do nektarowania mają głównie rośliny pożytkowe, kwitnące
w pierwszej połowie sezonu. W przypadku pożytków późnych nektarują
tylko rośliny na stanowiskach wilgotnych (np. nawłoć w dolinach rzek).
Przy głębokiej suszy panującej na znacznym obszarze kraju, bezzasadna
staje się także gospodarka wędrowna, będąca sposobem na zwiększenie
wydajności miodowej.
Na układ pożytków wpływają także zmiany w krajobrazie, spowodowane
intensyfikacją rolnictwa. Tereny użytkowane rolniczo zajmują około 47%
powierzchni naszego kraju. Działalność prowadzona na tym obszarze
ma istotny wpływ na funkcjonowanie przyrody, a co za tym idzie także
na pszczelarstwo. Wcześniej wpływ rolnictwa na pszczelarstwo był upatrywany głównie przez pryzmat środków owadobójczych, które przy niewłaściwym stosowaniu prowadziły do śmierci lub podtrucia rodzin pszczelich.
Dziś równie duże, jeśli nie większe negatywne skutki mają monokultury
i herbicydy, które ograniczyły liczbę chwastów (Stupnicka-Rodzynkiewicz
i inni, 2004), wśród których są cenione rośliny miododajne (Ostrowska,
1998). Niektóre monokultury są korzystne, tak jak rzepak, zwłaszcza dla
pszczelarzy prowadzących gospodarkę wędrowną. W przypadku monokultur roślin innych niż miododajne, stanowiących zdecydowaną większość upraw, takich pozytywów nie ma.
Powszechne stosowanie herbicydów w uprawach, w połączeniu z suszami
doprowadziło do sytuacji, w której tzw. pożytek główny, niegdyś występujący w pełni lata, obecnie należy do rzadkości. Pożytek główny nie był tak
intensywny, jak w sprzyjających warunkach bywają współczesne pożytki
z monokultur roślin miododajnych. Jednak w przeciwieństwie do nich był
on długotrwały, a na ten pożytek składało się kwitnienie różnych gatunków roślin, głównie chwastów w zbożach oraz roślin łąk i pastwisk.
Wyznacznikiem początku pożytku głównego jest początek kwitnienia koniczyny białej (Ostrowska, 1998). Pozyskany miód był więc skutkiem długotrwałego, umiarkowanego pożytku z wielu gatunków roślin. Dodatkową
korzyścią była nieobecność długich okresów bezpożytkowych, co oznaczało brak konieczności dokarmiania rodzin w sezonie, które dziś staje się
niemal normą.
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Termin pożytek główny dotyczy raczej pasiek stacjonarnych (Wilde, 2008).
W przypadku gospodarki wędrownej (począwszy od rzepaku), pszczelarz
traktuje każdy pożytek jako znaczący i mający istotny wpływ na wydajność z całego sezonu.
Negatywne zmiany w środowisku pokrywają się z rosnącymi problemami
z opanowaniem inwazji pasożytniczego roztocza Varroa destructor, który jest jednym z największych problemów współczesnego pszczelarstwa
(Rosenkranz i inni, 2010).
Scharakteryzowane wcześniej zmiany wymagają reakcji w formie dostosowania gospodarki pasiecznej do dynamicznie zmieniających się warunków. W przypadku pasiek wędrownych oraz tych traktowanych jako
znaczące źródło dochodu, konieczna jest także profesjonalizacja gospodarki pasiecznej. Profesjonalizacja ta dotyczy między innymi wzajemnego
dostosowania do siebie cech ula, pszczoły i metod gospodarki pasiecznej
tak, aby w danych warunkach koszty prowadzenia pasieki, w tym nakłady
czasu i pracy były jak najmniejsze (Olszewski, 2021).

Zimowla silnych rodzin warunkiem wykorzystania pożytków wczesnych
Głównym czynnikiem decydującym o metodach gospodarki pasiecznej
jest układ pożytków. W ostatnich latach, za sprawą zmian klimatycznych
często wczesne pożytki rozpoczynały się znacznie wcześniej niż dawniej.
Wcześniejsze zakwitanie roślin pożytkowych sprawia, że przy tradycyjnej zimowli rodzin o średniej sile, brakuje czasu na doprowadzenie ich
do odpowiedniej siły na pożytek rzepakowy.
Dlatego zimowane rodziny powinny być zdolne do wykorzystania pożytków już po miesiącu od wyjścia z zimowli, a jeszcze lepiej zaraz po oblocie
wiosennym (zimowla bardzo silnych rodzin).
Uzyskanie tak dużej siły jest możliwe dzięki wczesnemu przygotowaniu
rodzin do zimowli. Przygotowanie to polega na szczególnej dbałości
o skuteczne zwalczenie warrozy, którego początek powinien przypadać
na ostatnią dekadę lipca oraz prawidłowy przebieg rozwoju jesiennego.
Z kolei w przypadku pasiek wykorzystujących pożytki późne jest to możliwe dzięki rotacyjnej gospodarce pasiecznej (Olszewski, 2013b; Olszewski,
2021a; Olszewski, 2021d).
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Fot. 1. Rodzina w czasie pierwszego przeglądu wiosennego. Pasieka
UP w Lublinie.

Zimowla rodzin o ponadprzeciętnej sile umożliwia uzyskanie znaczących
zbiorów miodu z pożytków, które do tej pory były traktowane jako rozwojowe, takich jak wierzby, czereśnia ptasia i klon zwyczajny.
Zimowla silnych rodzin ma jeszcze większe znaczenie przy tzw. późnej
wiośnie. Wiosenne chłody powodują, że rodziny które weszły słabe w zimowlę, wychodzą z niej jeszcze bardziej osłabione. To sprawia, że po wybuchu wiosny, który zwykle następuje po długotrwałych chłodach, rodziny te nie zdążą się przygotować do wykorzystania pożytków wiosennych.
Jeżeli w okolicy, w której znajduje się pasieka występują głównie pożytki
pierwszej połowy sezonu, prawdopodobne jest, że takie rodziny nie wyprodukują miodu.
Rotacyjna gospodarka pasieczna polega na tworzeniu w maju i w czerwcu
odkładów z rodzin produkcyjnych. Następnie odkłady są doprowadzane
do siły tak, aby przed zimowlą tworzyły pełnowymiarowe rodziny. Zwykle
są do nich poddawane nieunasienione matki lub mateczniki na wygryzieniu.
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Pozwala to na skuteczne zwalczanie warrozy w momencie, gdy czerw
przeniesiony do odkładów się wygryzie, a czerw od młodej matki nie zostanie jeszcze zasklepiony. Zasadnicze leczenie odkładów należy rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia.
Po zakończeniu pożytku późnego rodziny gospodarcze są rozwiązywane, a pochodzące z nich pszczoły – dołączane do odkładów. W przypadku
pożytku nektarowego, dobre efekty daje łączenie rodzin gospodarczych
z odkładami, ponieważ rodziny te, mimo małej siły, składają się z pszczół
o stosunkowo dobrej kondycji, oczywiście pod warunkiem, że nie były silnie porażone przez warrozę (Olszewski, 2013d; Olszewski, 2021a; Olszewski, 2021d).
Klasyczny model rotacyjnej gospodarki pasiecznej może być jednak modyfikowany, w zależności od specyfiki pasieki. Na przykład po późnym pożytku spadziowym kondycja pszczół i rodzin pszczelich jest zwykle znacznie gorsza niż po pożytku nektarowym. Dzieje się tak głównie na skutek
niedoboru pyłku. Dlatego w takim przypadku, aby powstały silne rodziny, korzystniejsze jest łączenie odkładów z odkładami, natomiast rodziny po pożytku spadziowym należy łączyć między sobą (Olszewski, 2021a;
Olszewski, 2021d).

Odkłady zbiorcze – mało znana metoda tworzenia odkładów
W zdecydowanej większości pasiek, zwłaszcza w tych wędrownych oraz
tych liczących wiele rodzin, maj jest miesiącem, w którym obsługa pasieki
wymaga najwięcej pracy i czasu.
Wynika to z faktu, że w maju kumuluje się wiele prac, kluczowych dla bieżącego i przyszłego sezonu. Należą do nich prace związane z wykorzystaniem pożytków wczesnych w tym rzepakowego, co w pasiekach wędrownych łączy się z transportem rodzin, zapobieganiem i zwalczaniem nastroju rojowego, tworzeniem odkładów oraz wychowem matek.
Dlatego wszelkie rozwiązania pozwalające na ograniczenie pracochłonności obsługi pasieki są szczególnie cenne. Do takich rozwiązań należy mało
popularne w Polsce tworzenie odkładów zbiorczych. Odkłady zbiorcze są
tworzone przez umieszczenie w jednym ulu czerwiu wybranego z wielu
rodzin (Olszewski, 2021a; Olszewski, 2021c).
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Po 9-10 dniach od wykonania odkładów zbiorczych można przystąpić
do ich podziału na mniejsze odkłady. Plastry z czerwiem, obsiadane przez
młode pszczoły pochodzące z odkładów zbiorczych, mogą być wykorzystane także do zasilenia słabych rodzin (Olszewski, 2021a; Olszewski,
2021c).
W przypadku pasiek wędrownych, główną zaletą odkładów zbiorczych
jest łatwość ich wykonania i prostsza logistyka. Ponadto w odkładach
zbiorczych czerw ma znacznie lepsze warunki rozwoju niż w tych wykonanych techniką tradycyjną. Skutkuje to lepszą kondycją dorosłych pszczół,
a w konsekwencji lepszym rozwojem odkładów.
Odkłady zbiorcze pozwalają ponadto na tworzenie odkładów o różnej sile,
a nawet nowych rodzin (Olszewski, 2021c).

Zapobieganie i zwalczanie nastroju rojowego
Zimowla bardzo silnych rodzin może skutkować ich wcześniejszym wchodzeniem w nastrój rojowy, zanim w rodzinach będzie dostateczna liczba
dojrzałych płciowo trutni. W takiej sytuacji tworzenie odkładów i wychów
matek mija się z celem. Dlatego do czasu, gdy warunki unasieniania młodych matek staną się optymalne, pszczelarz dysponuje dwoma rozwiązaniami (w zależności od specyfiki pasieki). Może on odebrać z rodziny matkę wraz z silnym odkładem, a następnie, po upływie 9 dni odkład połączyć
z rodziną macierzystą. Innymi rozwiązaniem jest zmiana struktury rodziny,
także na okres 9 dni lub odebranie z rodzin części czerwiu krytego, z którego tworzony jest odkład zbiorczy.
Po 9 dniach od jego utworzenia, czerwiem z odkładu zbiorczego mogą
być zasilane słabe rodziny. Na jego bazie mogą być także utworzone rodziny z przezimowanymi matkami zapasowymi (Olszewski, 2021a).
Tymczasowe odebranie matki można polecić w pasiekach bazujących
na ulach leżakach i kombinowanych, natomiast zmianę struktury rodziny
przez zamianę miejscami rodni z miodnią w pasiekach wykorzystujących
ule korpusowe.
Wybór metody zwalczania nastroju rojowego zależy głównie od tego,
czy potrzebne są nam odkłady lub czy są one zbędne. W pierwszym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest osłabienie rodzin przez odebranie
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czerwiu jeszcze zanim nastrój rojowy się pojawi. W drugim przypadku lub
w sytuacji, gdy na tworzenie odkładów jest jeszcze za wcześnie, należy
zastosować wspomnianą wcześniej zmianę struktury rodziny lub tymczasowe odebranie matki wraz z odkładem.

Kierowanie wychowem czerwiu jako metoda wspierania walki z warrozą
Długie i ciepłe jesienie oraz łagodne zimy, w połączeniu z utrzymaniem
pszczół odznaczających się dużą plennością, skutkują przedłużaniem wychowu czerwiu jesienią oraz jego wcześniejszym rozpoczynaniem wiosną.
To sprawia, że pszczoły pokolenia zimowego, zamiast zachować potencjał
rozwojowy rodziny do okresu po pierwszym oblocie, gdy pojawi się obfity pożytek pyłkowy, trwonią go na wychów czerwiu w czasie, który temu
nie sprzyja. Skutki to osłabienie rodzin, większe zużycie zapasów, niekiedy
prowadzące do braku pokarmu już w drugiej połowie zimowli oraz wydłużenie okresu namnażania się roztoczy Varroa.
W praktyce, za niekorzystne należy uznać przedłużenie czerwienia matek poza pierwszą dekadę września. Dlatego też w tym okresie poleca się
szybkie uzupełnienie zapasów, co ma na celu także przerwanie czerwienia poprzez zalanie gniazd pokarmem. Jednak nie zawsze zabieg ten jest
skuteczny. Przy sprzyjającej pogodzie i dopływie pyłku z kwitnącej ognichy lub gorczycy białej, uprawianej jako poplon, matki w rodzinach często
zwiększają czerwienie (Wilde, 2008).
Aby zaradzić takiej sytuacji, polecane jest izolowanie matki w „izolatorze
Chmary” lub izolatorach będących integralną częścią plastra. Są to zwykle
konstrukcje własne pszczelarzy lub modyfikacje tych dostępnych na rynku. Narzędzia te wykorzystuje się do sterowania wychowem czerwiu w rodzinach oraz walki z warrozą (Howis i Howis 2021, Olszewski 2021d).
Moim zdaniem izolatory zintegrowane z plastrem – będące częścią plastra, mają przewagę nad „izolatorem Chmary”. Mogą one bowiem pozostawać w rodzinie przez cały rok, bez konieczności usuwania po zakończeniu okresu izolacji matek, co skutkuje mniejszą praco- i czasochłonnością.
Zarówno w „izolatorze Chmary”, jak i w izolatorze będącym częścią plastra, możliwe jest zamknięcie matki na całą zimowlę. Jednak w przypadku
„izolatora Chmary” ryzyko, że w uliczce, w której się on znajduje zabraknie
pokarmu, jest większe.
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Czasową izolację matki łatwo przeprowadzić w ulach leżakach i kombinowanych (Olszewski, 2021e). W tym celu za plastrem osłonowym wstawia
się kratę odgrodową. Następnie za kratę przestawia się z gniazda plaster,
na którym jest najwięcej czerwiu i przenosi się na niego matkę, a gniazdo
zamyka zatworem.
Po wygryzieniu czerwiu i uzupełnieniu zapasów w gnieździe, matkę przenosi się do gniazda, a kratę i znajdujący się za nią plaster usuwa. Podobne rozwiązanie można zastosować także w ulach korpusowych. Jednak
w tym wypadku zamiast kraty odgrodowej, za plastrem osłonowym można wstawić izolator jednoplastrowy, do którego przenosimy plaster z czerwiem i matkę.
Niektórzy pszczelarze twierdzą, że po uwolnieniu matek z izolatora należy
się liczyć z dużym ryzykiem ich straty. Dotyczy to zwłaszcza izolatorów,
w których matka nie może czerwić. Najprawdopodobniej jest to skutek
wypuszczenia matki z izolatora bezpośrednio do rodziny.
Dłuższa przerwa w czerwieniu powoduje, że jest ona lekka i zachowuje
się jak matka nieunasieniona. Przestraszona zaczyna biegać po plastrach,
co powoduje okłębianie jej przez pszczoły. Aby temu zapobiec, w konstrukcji izolatora należy uwzględnić otwieraną przestrzeń, przez którą
matka samodzielnie opuści izolator. Najlepiej, jeżeli tę przestrzeń można otworzyć bez wyjmowania izolatora z rodziny. Także po umożliwieniu
matce samodzielnego opuszczenia izolatora, przez kilka dni nie należy
przeglądać rodziny, gdyż spłoszenie matki może doprowadzić do jej okłębiania.
W niektórych izolatorach otwór służący do opuszczania go jest zbyt mały.
Wtedy nawet po jego otwarciu wiele matek nie jest w stanie samodzielnie
wyjść.
Matki można zamykać w izolatorach także w maju w celu zapobiegania
nastrojowi rojowemu lub jego przerwania (Howis i Howis 2021). Można to
robić także w pełni sezonu, przed pożytkiem lipowym celem zwiększenia
wydajności rodzin oraz uzyskania stanu bezczerwiowego umożliwiającego skuteczne zwalczenie warrozy (Howis i Howis 2021, Olszewski 2021e).
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Fot. 2. Izolator zintegrowany z plastrem. Pasieka UP w Lublinie.

Fot. 3. Fragment kraty odgrodowej w izolatorze, usuwany celem
uwolnienia matki. Pasieka UP w Lublinie.
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Zamykanie matek w izolatorach w maju, w celu zapobiegania nastrojowi
rojowemu lub jego przerwania może być polecane pszczelarzom, który
nie tworzą odkładów. Wspomniane wcześniej odebranie czerwiu krytego
jest bowiem jednym z zabiegów przeciwrójkowych. Jednak w takich warunkach izolacja matek nie jest jedynym rozwiązaniem.
Zamknięcie matek w maju w „izolatorach Chmary” bez możliwości czerwienia wydaje się nienaturalne, ponieważ w tym czasie rodziny intensywnie wychowują czerw, a matki są zwykle bardzo rozczerwione.
Może to budzić obawy, że takie potraktowanie wpłynie niekorzystnie
na matki (Brat Adam, 2009). Ponadto zamykanie matek w rodzinach, które
są w nastroju rojowym lub w niego wchodzą jest ryzykowne, gdyż może
powodować uszkadzanie matek. Niekiedy pszczoły próbują przeciągać
matki przez kratę odgrodową, uszkadzając im przy tym skrzydła i nogi.
Dlatego lepszym rozwiązaniem wydaje się zamknięcie matek w izolatorach jednoplastrowych, gdzie będą miały możliwość przynajmniej ograniczonego czerwienia.
W pełni sezonu mniej ważne jest czy matki zamknięte w izolatorach będą
miały możliwość czerwienia, czy nie. O tej porze matki nie czerwią już
tak intensywnie, jak wiosną. Ponadto w niektórych warunkach pożytkowych dochodzi w tym czasie do naturalnego ograniczenia wychowu czerwiu. Matki zamykane są na okres około 3 tygodni, a potem uwalniane.
Po 8-9 dniach od zamknięcia matek należy przejrzeć rodziny, aby zniszczyć mateczniki ratunkowe. Przed lub zaraz po uwolnieniu matek z izolatorów, zanim czerw zostanie zasklepiony, należy odebrać z rodzin miód
i przeprowadzić zwalczanie warrozy.
Wykorzystanie izolatorów jednoplastrowych w tym czasie jest bardziej
naturalne, ponieważ matki mają możliwość czerwienia, jednak bardziej
pracochłonne. Po około trzech tygodniach od zamknięcia matek w izolatorach, z każdej rodziny należy usunąć plastry, na których były zamknięte
matki.
Plastry te stały się pułapką dla pasożytów z całej rodziny, dlatego dalsze
postępowanie z takim czerwiem powinno zależeć od stopnia jego porażenia. Przy słabszym porażeniu, z plastrów tych można utworzyć odkład
zbiorczy, od razu umieszczając w nim paski z akarycydem. Paski te powinny pozostać w odkładzie do czasu całkowitego wygryzienia pszczół.
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Fot. 4. Rodzina pszczela wiosną z pomostem ułatwiającym
pszczołom wejście do gniazda. Pasieka UP w Lublinie.

Fot. 5. Ramka pracy podzielona poziomą beleczką na sekcje,
co zapobiega obrywaniu się plastra. Pasieka UP w Lublinie.
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Fot. 6. Odkłady w pasiece Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Przy silnym porażeniu czerwiu, bardziej zasadne wydaje się przetopienie
plastrów pułapek (Olszewski, 2021d).
Scharakteryzowane wyżej metody sterowania wychowem czerwiu są
praco- i czasochłonne. Jednak wydłużający się wychów czerwiu jesienią,
będący skutkiem zmian klimatycznych oraz cech użytkowanych współcześnie utrzymywanych pszczół (wysoka plenność) i problemy z opanowaniem warrozy mogą sprawić, że w niedalekiej przyszłości metody te
zyskają na popularności (Olszewski, 2021d).

Podsumowanie
Współczesne trudne warunki wymagają od pszczelarzy coraz większej wiedzy i umiejętności, dlatego pszczelarstwo nie jest łatwym źródłem dochodu. Działalność pszczelarską dodatkowo utrudnia fakt, że liczba pszczelarzy,
rodzin pszczelich i pasiek wzrasta, a zasoby pożytkowe maleją.
Duże napszczelenie, obok spadku produkcji, skutkuje wzrostem zagrożenia ze strony chorób, zwłaszcza warrozy i zgnilca. Współcześni pszczelarze
dysponują jednak metodami, które pozwalają ograniczyć wpływ negatyw14

nych czynników na rodziny pszczele. Trudno jednak ocenić kierunki i dynamikę przyszłych zmian w środowisku, a co za tym idzie trwałość obecnej
kruchej równowagi. Nie ma uniwersalnych metod gospodarki pasiecznej,
skutecznych w każdej pasiece, dlatego powinny one być modyfikowane
w zależności od specyfiki danej pasieki (Olszewski, 2021a).
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Laureaci wojewódzkiego konkursu
Innowacyjna pasieka
Najlepsi dolnośląscy pszczelarze to Stanisław Migocki z Oławy,
Bartłomiej i Sandra Ziębowie z Lipnicy oraz Elżbieta Malinowska
z Ciepłowód. Jurorzy wybrali laureatów dolnośląskiego konkursu
na Innowacyjną pasiekę.
Jedenastu pszczelarzy zgłosiło swoje pasieki do udziału w konkursie
zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jurorzy oceniali perspektywy rozwoju, wprowadzone usprawnienia, wprowadzanie alternatywnych produktów lub kanałów dystrybucji, wyniki
produkcyjne, zasady bezpieczeństwa pracy, a także estetykę i otoczenie
pasieki.
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I miejsce
Spiżarnia Miodowa
Stanisław Migocki
Oława, powiat oławski
Liczba rodzin/uli – 120.
Wyniki produkcyjne gospodarstwa: ok. 40 kg miodu z jednego ula.
Spiżarnia Miodowa jest gospodarstwem rodzinnym istniejącym od lat 50-tych ubiegłego wieku. Od 2015 roku jest usytuowana na terenie Rezerwatu Przyrody Grody
Ryczyńskie. Zmiany klimatyczne i ekonomiczne wymusiły zastosowanie nowych, innowacyjnych metod prowadzenia pasieki. Główny cel to standaryzacja i maksymalne
uproszczenie wszystkich niezbędnych prac. Założeniem było zabezpieczenie dobrostanu pszczół, z równoczesnym wykorzystaniem ich wszystkich możliwości i produktów.
Pasieka została dostosowana do określonego cyklu produkcyjnego, polegającego
na wykorzystaniu jak największej ilości pożytków miododajnych w danym sezonie
pszczelarskim oraz pozyskaniu innych produktów. Te produkty to odkłady, pakiety,
usługi zapylania (plantacje nasienne), pyłek, wosk i propolis.
Maksymalna standaryzacja rodzaju i budowy uli oraz sprzętu pasiecznego ułatwia
prace prowadzone w trakcie sezonu pszczelarskiego. Dopasowanie materiału genetycznego do potrzeb gospodarki to hodowla matek, selekcja i dobór właściwej, użytkowej linii.
Od pięciu lat właściciele Spiżarni Miodowej prowadzą Pszczelarską Zagrodę Edukacyjną. Współpracują z Nadleśnictwem Oława, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą Oława, Wrocławskim Ogrodem Botanicznym. Do zagrody
przyjeżdżają dzieci z przedszkoli, szkół, ale i seniorzy. Państwo Migoccy organizują
półkolonie, biorą udział w spotkaniach na terenie świetlic, szkół, przedszkoli i innych
plenerowych wydarzeń.
Działalność pszczelarzy z Oławy została dostrzeżona przez instytucje takie,
jak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego co przyczyniło się do uzyskania wsparcia merytorycznego
i finansowego.
Państwo Migoccy są członkami Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Dolnośląskiego Dziedzictwa Kulinarnego i Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia m.in. nagrodę Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na Najlepszego Pszczelarza, Złotą Odznakę Polskiego Związku
Pszczelarskiego, Wpis na Listę Produktu Tradycyjnego – Ryczyński Miód Lipowy
oraz Certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne dla miodu wrzosowego z Borów Dolnośląskich.
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II miejsce
Pasieka Ziębów
Bartłomiej i Sandra Ziębowie
Lipnica, powiat średzki
Liczba rodzin/uli – 300.
Wyniki produkcyjne gospodarstwa:
miód – 7 ton, matki pszczele nieunasiennione – 2000 szt. rocznie, matki pszczele
unasiennione – 400 szt. rocznie, odkłady – 200 szt.
W małej miejscowości Lipnica, niedaleko Środy Śląskiej znajduje się Pasieka Ziębów. To rodzinna pasieka, w której pracują 4 osoby. Kontynuują tradycję, którą rozpoczęli ich przodkowie pod koniec XIX wieku.
Pasieka to 300 rodzin pszczelich osadzonych w ulach wielkopolskich korpusowych.
Produkuje się w niej miody nektarowe i spadziowe (m.in. wielokwiatowe, rzepakowe, lipowe i wrzosowe) – rocznie około 7 ton. Pasieka pozyskuje pierzgę pszczelą
i propolis.
Właściciele Pasieki Ziębów zajmują się także hodowlą matek pszczelich (2000 szt.
matek nieunasiennionych oraz 400 unasiennionych rocznie) oraz produkcją odkładów – 200 szt. rocznie. Na własne potrzeby produkują również węzę pszczelą.
W pasiece znajduje się pracownia pszczelarska, wyposażona w miodarkę 74-plastrową radialną firmy Łysoń, pompodozownik typ UW-DKP, model 204001, stół
do odsklepiania ramek czy odstojnik z blachy kwasoodpornej.
W 2019 roku Ziębowie zakończyli budowę inhalatorni, w której odbywają się sesje uloterapii oraz domku pszczelarskiego, gdzie prowadzą hodowlę matek, a także
szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obok domku znajduje się wiata, a w niej
ule hodowlane.
Poza typową produkcją pszczelarską, właściciele pasieki zajmują się także organizacją szkoleń i pokazów (np. w przedszkolach), wprowadzają na rynek usługę uloterapii, która na tym terenie jest jeszcze mało popularna. W domkach znajdują się
4 łóżka, a pod każdym z nich 3 ule. Z usługi można korzystać w sezonie letnim,
w zależności od pogody, od czerwca do września.
Bartłomiej i Sandra Ziębowie dbają również o przyrodę i rozwój bioróżnorodności. Aby usprawnić retencję, zbudowali 2 oczka wodne, zbierające wodę odpadową
z dachów inhalatorni, domku oraz wiaty hodowlanej. Zapewniają one wodę niezbędną dla pszczół. W pasiece zasiali łąkę kwietną i zrobili nasadzenia wielu roślin
miododajnych. Współpracują z lokalnymi rolnikami, specjalizującymi się w uprawie
lawendy, czy wrzosowisk. Dzięki temu miody wielokwiatowe zyskują niepowtarzalny smak, a pszczela praca ma korzystny wpływ na rozwój tych upraw.
Produkty z Pasieki Ziębów można kupić w kilkudziesięciu sklepach i punktach
sprzedaży, ale też na miejscu, w pasiece. Od dwóch lat Ziębowie realizują też zamówienia z dostawą na terenie okolicznych powiatów. W 2016 roku zostali laureatami
II edycji konkursu na Pszczelarza Roku, a w 2022 roku miody z Pasieki Ziębów
otrzymały certyfikat Krainy Łęgów Odrzańskich.
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III miejsce
Elżbieta Malinowska
Ciepłowody, powiat ząbkowicki
Liczba rodzin/uli – 30.
Wyniki produkcyjne gospodarstwa:
miód – 750 kg/rok, wosk pszczeli – ok. 100 kg/rok.
Podstawowym kierunkiem produkcji w gospodarstwie Malinowskich w Ciepłowodach jest produkcja miodów odmianowych, pyłku, wosku oraz miodu z dodatkiem
ziół i owoców rosnących w gospodarstwie.
Wydajność miodowa zależy od pogody – w ubiegłym roku było to średnio 25 kg
z ula. Pasieka składa się z 30 rodzin pszczelich. To pasieka wędrowna, świadcząca
usługi zapylania upraw. Pszczoły są wywożone na kolejne pożytki, dzięki czemu rośnie wydajność miodowa rodziny pszczelej oraz różnorodność oferowanych miodów.
W zależności od pożytku, pasieka oferuje miód rzepakowy, faceliowy, gorczycowy,
lipowy, gryczany oraz miód wielokwiatowy. Pszczelarze pobierają również pyłek
pszczeli, a z pozyskanego wosku wytwarzają świece.
W gospodarstwie powstają innowacyjne miody z dodatkami ziół i owoców uprawianych przez właścicieli. Na bazie miodu produkują Oxymel – to mieszanina octu
owocowego (najczęściej octu jabłkowego) i miodu. Można do niej dodać macerowane warzywa lub zioła. Mieszanka posiada silne właściwości rozgrzewające.
Budynek gospodarczy po kapitalnym remoncie i przebudowie został dostosowany
do potrzeb pasieki. Wydzielono w nim pracownię pszczelarską, wyposażoną w miodarkę elektryczną kasetową, stół do odsklepienia, odstojniki na miód, dekrystalizator
oraz suszarkę do pyłku i topiarki do wosku – elektryczną w pracowni oraz słoneczną
na pasieczysku. Sprzęt oraz urządzenia mające kontakt z miodem zostały wykonane
ze stali kwasoodpornej.
Do wzmocnienia odporności pszczół stosuje się wyciągi z ziół uprawianych w gospodarstwie. Nasadzenia wokół pasieki zwiększają bazę pyłkową (zwłaszcza wczesnowiosenną i późnojesienną). Właściciele chętnie udostępniają sadzonki posiadanych
drzew i krzewów, aby zwiększyć bioróżnorodność nasadzeń w okolicy.
Elżbieta Malinowska prowadzi intensywną wymianę matek pszczelich pod kątem
łagodności oraz miodności. Wosk pszczeli z wycofywanych co roku ramek (50% stanu) jest wytapiany w topiarce słonecznej, która zapewnia najwyższą jakość pozyskanego wosku.
Dodatkowa działalność to warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warsztaty pszczelarskie pokazują, jak można wykorzystywać zioła z pożytkiem dla
ludzi oraz pszczół. Właścicielka prowadzi również warsztaty kulinarne i kosmetyczne z wykorzystaniem produktów pszczelich.
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Żeby zapewnić bezpieczny podgląd pracy i życia pszczół w pasiece umieszczono
4 przeszklone ule (gniazda i miodnie). Dodatkowo w miodni, zamiast ramek założone są słoje, które umożliwiają obserwację pszczół podczas budowy plastrów od
podstaw oraz składania miodu i pyłku. Ule edukacyjne znajdują się w modułowej,
osiatkowanej osłonie. W jednym ulu zainstalowane są kamery, dające bezpośredni
wgląd w życie rodziny pszczelej przez cały rok.
W gospodarstwie jest też mały skansen
ze starymi ulami oraz sprzętem pszczelarskim. Co roku jest tu organizowane „Święto Pszczoły”, we współpracy
z nadleśnictwem oraz innymi pszczelarzami. Raz w miesiącu w gospodarstwie
odbywa się Jarmark u Malinowskich.
Nagrody otrzymane przez właścicieli pasieki to I miejsce w konkursie „Wzorowa
Pasieka Dolnośląska” w 2016 r., I miejsce
w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”za miód sekcyjny –
lipowy odmianowy w plastrach pszczelich w 2017 r. oraz Srebrna Odznaka PZP
w 2016 r.
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Wyróżnienie
Robert Samek
Pogorzała, powiat świdnicki
Liczba rodzin/uli – 250.
Wyniki produkcyjne gospodarstwa:
miód – od 5 do 50 kg z ula, pyłek kwiatowy – od 0,2 do 3 kg z ula, propolis – od
5 do 20 dag.
Wędrowne gospodarstwo pasieczne. Do przemieszczania są tu wykorzystywane platformy zaprojektowane i stworzone przez właściciela. Z tego powodu pasieka produkuje więcej miodów odmianowych niż byłoby to możliwe w przypadku pasieki
stacjonarnej. Podstawowym kierunkiem działalności jest produkcja miodów gatunkowych. Oprócz miodu Robert Samek pozyskuje pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis
oraz wosk pszczeli. W pasiece wytwarzana jest między innymi maść propolisowa,
krople propolisowe, świece z wosku pszczelego, a z zimowego osypu pszczelego –
odwar i ekstrakt.
Produkty są przechowywane w magazynie, a wirowanie odbywa się w pracowni.
Do produkcji są wykorzystywane dwie miodarki, stół do odsklepiania plastrów, odstojniki do miodu, stół do rozlewania
i kremowania miodu oraz suszarka
do pyłku.
Dodatkową działalnością jest produkcja przetworów z dodatkiem miodu,
takich jak ocet jabłkowy, pasta paprykowa czy ketchup z cukinii.
Gospodarstwo Pana Roberta zajęło II miejsce w roku 2016 w konkursie Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne na Dolnym Śląsku i (w tym
samym roku), I miejsce w konkursie Zdrowie Ma Smak – najlepszy
produkt targów miód nawłociowy.
W 2017 roku gospodarstwo zdobyło I miejsce w konkursie Wzorowe
Gospodarstwo Pasieczne na Dolnym
Śląsku, w 2018 roku w uznaniu zasług
dla Polskiego Związku Pszczelarskiego
na Dolnym Śląsku, pszczelarz został
odznaczony Brązową Odznaką PZP.
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Wyróżnienie
Paulina Myśków
Miłosna, powiat lubiński
Liczba rodzin/uli – 70.
Wyniki produkcyjne gospodarstwa – miód, pyłek kwiatowy/pszczeli, propolis,
pierzga, plastry z miodem, wosk pszczeli.
W Pasiece w Miłosnej jest pracownia pszczelarska składająca się z trzech pomieszczeń. W pierwszym znajduje się punkt sprzedażowy i stanowisko do wirowania miodu z dwiema miodarkami (na 4 i na 10 ramek). Drugie pomieszczenie to magazyn
na miód i produkty pszczele, które są przechowywane w zamrażarce (pyłek kwiatowy/pszczeli, pierzga, propolis). Trzecie to magazyn z regałami na suche plastry.
Pszczoły produkują miód, ale to nie wszystko, co skrzydlaci przyjaciele potrafią zebrać czy wytworzyć. Ponad 10 lat temu pasieka Pauliny Myśków zaczęła poławiać
pyłek kwiatowy. Do poławiania pyłku potrzebne są poławiacze wlotkowe, suszarka
do pyłku, wialnia i zamrażarka do przechowywania.
Pasieka pozyskuje również pierzgę, czyli pyłek ulowy. Do rozdrobnienia plastrów
z pierzgą służy specjalna maszyna. Jednym z surowców jest też propolis, czyli kit
pszczeli. Z tego surowca można zrobić leczniczą nalewkę na spirytusie lub maść
na bazie tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych.
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Od kilku lat pozyskiwane są także plastry z miodem do żucia – żucie miodu wraz
z woskowym plastrem to najstarsza i najprostsza forma jego spożywania. Wykrawamy kawałek plastra z miodem, o wielkości 1x1 cm, wkładamy do ust, żujemy, cieszymy się ciepłym miodem prosto z ula. A kiedy miód się skończy, wosk wyjmujemy.
Taki miód nazywany jest miodem surowym, czyli nie poddanym obróbce mechanicznej (wirowaniu). Nie ingerujemy wtedy w strukturę miodu i wosku.
Aby sprawdzić czy miód jest dojrzały i czy można bezpiecznie zacząć miodobranie, używamy refraktometru okularowego. To urządzenie wskazuje zawartość
wody w miodzie wyrażoną w procentach. Jeśli wilgotność miodu jest jeszcze
za wysoka, czekamy 24 do 48 h z rozpoczęciem miodobrania.
Do przewożenia plastrów z pasieki do pracowni w gospodarstwie służy samojezdna
taczka/platforma zasilana przez akumulator. Taka maszyna usprawnia pracę i odciąża operatora taczki. Wystarczy nacisnąć guzik. Wczesną wiosną, gdy pszczoły zaczynają czerwić, podajemy do ula pokarm pyłkowy. Dobrze zrobiony pokarm dla
pszczół wymaga siły mięśni lub specjalistycznego sprzętu.
W pasiece znajduje się także maszyna gastronomiczna – mikser spiralny, który
służy do wyrabiania miodowo-pyłkowego pokarmu dla pszczół. Pasieka w Miłosnej oferuje zajęcia edukacyjne „Dzień z pszczelarzem”. Wiosną jest możliwość
inhalowania się pszczelim powietrzem w domku do apiterapii. Terapia w domku
polega na tym, że wdychamy powietrze, które wydostaje się z zamontowanych tam
uli. Co należy zrobić? Wejść do domku i wygodnie się położyć. W środku znajdują
się ule, ale bez obaw – są osiatkowane tak, aby żadna ze stron sobie nawzajem nie
przeszkadzała. Powietrze z ula pomaga w leczeniu chorób serca, stawów, astmy
i bezsenności, a szum pracujących pszczół – odpręża.
Oprac. Agata Zbylut, Dział Technologii Produkcji Rolniczej, DODR
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