Szanowni Państwo
Współczesne polskie rolnictwo idąc z duchem czasu poszukuje innowacyjnych
kierunków rozwoju. Rozwój najczęściej oznacza odkrywanie i wdrażanie nowych
rozwiązań technologicznych. Nie zawsze jednak działalność rolnicza wystarcza do
osiągnięcia satysfakcjonującego dochodu. Dlatego szczególnie mniejsze gospodarstwa
upatrują swojej szansy w innych dziedzinach aktywności gospodarczej. Jedną z takich
działalności może być... prowadzenie własnej pasieki.
Zapraszam wszystkich pszczelarzy – tych początkujących, jak i bardziej doświadczonych, do zapoznania się z niniejszą broszurą, stanowiącą małe kompendium wiedzy
na temat zakładania i funkcjonowania pasieki, wyposażenia i niezbędnych akcesoriów,
zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych rodzin pszczelich oraz wiedzę z zakresu pozyskiwania i przechowywania miodu.
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
wychodząc naprzeciw potrzebom rolników wspiera innowacje w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, pomagając zainteresowanym podmiotom w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz ubieganiu się o pozyskanie środków
z Funduszy Unii Europejskiej. Działania te realizuje zespół SIR, który w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW organizuje m.in. szkolenia, konferencje i wyjazdy
studyjne poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W bogatej
ofercie usług świadczonych przez LODR znajdziecie Państwo również:
•
doradztwo technologiczne,
•
pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy
unijnych,
•
pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych działaniach PROW,
•
analizy laboratoryjne,
•
bogatą ofertę szkoleniową,
•
wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
Bieżące wiadomości na temat naszej działalności, jak również wiele innych informacji
dotyczących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku
Lubuskie Aktualności Rolnicze oraz na stronie www.lodr.pl.

Jerzy Bielawski
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku
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PSZCZELARSTWO
MAŁE KOMPENDIUM
WIEDZY
WSTĘP
W ostatnim czasie nastąpił
znaczący wzrost zainteresowania pszczelarstwem
zarówno wśród rolników
jak i osób w żaden sposób nie związanych z rolnictwem. Z całą pewnością
spowodowane jest to możliwością dodatkowego zarobku
w przypadku chowu kilkunastu
rodzin pszczelich lub nawet jako podstawowe źródło
dochodu w przypadku prowadzenia dużej pasieki.
Największy wzrost zainteresowania obserwuje się jednak u osób, które zakładają pasieki w celach hobbystycznych. Część takich osób po nabraniu nieco doświadczenia
decyduje się na powiększenie ilości rodzin, jednak większość poprzestaje na
kilku ulach. Prowadzenie pasieki dostarcza dużo satysfakcji, jednak wymaga
również pewnych nakładów pracy i poświęcenia pszczołom czasu. Z tego
względu pszelarstwem zajmują się często osoby w wieku emerytalnym, nieaktywne już zawodowo, które mogą poświęcać znaczną część swojego wolnego czasu na opiekę nad rodzinami pszczelimi. Nie oznacza to oczywiście,
że przydomowych pasiek nie zakładają osoby młodsze. Obecnie zmieniające
się trendy i poglądy na temat ochrony środowiska i promowaniu ekologicznego stylu życia coraz częściej sprawiają, że ludzie chcą wspierać środowisko
naturalne właśnie poprzez założenie małej pasieki. Również wśród rolników
widać znaczącą zmianę podejścia do roli pszczół w rolnictwie.
Z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie pszczelarstwem również
w województwie lubuskim, które posiada duży potencjał jeżeli chodzi o możliwości rozwoju pszczelarstwa, choćby ze względu na największe siedlisko
robinii akacjowej w kraju. Obecna moda na zdrowy styl życia i ochronę środowiska z cała pewnością spowoduje dalsze wzrosty zainteresowania pszczelarstwem w kolejnych latach.
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POCZĄTKI PSZCZELARSTWA
Od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się pszczołami. Najstarszym
istniejącym przekazem na istnienie pszczelarstwa, są malowidła ścienne
z paleolitu z jaskini Araña z prowincji Walencja w Hiszpanii, przedstawiające
podbieraczy miodu z gniazda dzikich pszczół. Datuje się je na 10 tysięcy lat.
W Jutlandii odkryto krople miodu zastygłą w bursztynie, datowaną na 30 mln
lat. Pożytki płynące z wykorzystywania pracy pszczół były znane wszystkim
starożytnym cywilizacjom. Starożytni Egipcjanie, Babilończycy, Sumerowie
i Chińczycy stosowali miód jako środek leczniczy. Miodu używano także do
balsamowania zwłok. Babilończycy grzebiąc zmarłych smarowali ich miodem
– symbolem wiecznej szczęśliwości. Dla starożytnych Greków był on eliksirem życia i nektarem bogów. Podczas uczt używano go na równi z wodą,
oliwą i mlekiem. W Egipcie królowa Hatszepsut ustanowiła pszczołę miodną
godłem Górnego Egiptu, a Ramzes II część wynagrodzenia urzędnikom za
pracę wypłacał w miodzie. Słynna Kleopatra pielęgnowała swoją urodę kąpiąc
się w mleku z miodem. W jednej z egipskich piramid odkryto miód sprzed
ponad trzech tysięcy lat. Był skrystalizowany, ale nadawał się do spożycia.
Hipokrates i jego uczniowie stosowali ponad trzysta przepisów na lekarstwa
z zastosowaniem miodu, a rzymski poeta Wergiliusz dopatrywał się w pszczołach boskiego pierwiastka.
Największy rozkwit pszczelarstwa zaobserwowano w starożytnym Rzymie. Na
terenie współczesnego Izraela odkryto liczne ule wykonane ze słomy i gliny
datowane na 900 r. p.n.e. Dane historyczne wskazują na ich wydajność rzędu
500 kg miodu i 70 kg wosku rocznie. Poza obszarem Morza Śródziemnego,
początkowo człowiek wyszukiwał gniazda dzikich pszczół i zabierał z nich
miód, co zresztą prawie zawsze oznaczało zagładę rodziny pszczelej. Jednak
bardzo szybko próbował zdobyć stały dostęp do miodu. Ta rabunkowa działalność, została więc zastąpiona już ponad 500 lat p.n.e. przez bartnictwo, czyli
chów w warunkach dzikich. Stopniowo te początkowo dzikie owady zaczęto
udomawiać i przystosowywać odpowiednią do hodowli infrastrukturę:
wydrążone kłody drzewa, gliniane naczynia, plecione koszyki.

DZIEJE PSZCZELARSTWA W POLSCE
Na terenach Polski, w epoce neolitu, który trwał na naszych ziemiach w okresie od 5200 do 1900 p.n.e. nastąpił znaczny wzrost liczby ludności i w związku
z tym rozwinęło się osadnictwo. W związku z tym skupiska ludzkie miały duże
zapotrzebowanie na miód, a to sprzyjało rozwojowi bartnictwa. Najstarszym
dowodem archeologicznym barci wykonanej przez człowieka jest wydobyta
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z dna Odry dębowa kłoda bartna oceniana na wiek 1,5-2 tys. lat. Bartnictwo
stało się jedną z najważniejszych dziedzin ówczesnej gospodarki w Polsce, ważniejszą niż łowiectwo i handel drewnem. Praca przy barci wymagała ogromnej
wiedzy, a także cierpliwości, delikatności, uwagi, a wreszcie doświadczenia,
toteż bartników otaczano powszechnym szacunkiem i podziwem. Znalazło
to wyraz w dawnym prawodawstwie. Bartnicy byli na ogół ludźmi wolnymi,
mieli prawo noszenia broni, polowania i rybołówstwa. Powstawały też odrębne
sądy bartne oraz zbiory praw bartnych. Na barcie wyznaczano zazwyczaj
sosny i dęby, rzadziej lipy, wiązy, buki i graby. Musiały być odpowiednio stare
(ponad 100 lat), grube (na wysokości 1,3 m przynajmniej 1 metr średnicy)
i wysokie. Jednym z obszarów intensywnej działalności bartnictwa była Puszcza Białowieska, gdzie spotkać można jeszcze liczące wiele setek lat drzewa
bartne oraz ślady działalności bartniczej. Panowała wówczas opinia, zarówno
wśród Polaków jak i cudzoziemców, że ziemie polskie stanowią jedną wielką
pasiekę. Polska była również największym eksporterem miodu, który także
w handlu wewnętrznym był podstawowym produktem. Zyski ze sprzedaży
miodu bardzo długo przewyższały te z importu drewna.
Bartnictwo znikło z terenu Polski w XIX wieku. Dlaczego? Jedną z przyczyn
było uzyskanie cukru z buraków cukrowych albo tzw. ćwikły burgundzkiej
(do tej pory był to produkt bardzo drogi i luksusowy, gdyż pochodził z krajów
zamorskich gdzie uprawiano trzcinę cukrową). Drugim powodem był wzrost
zapotrzebowania na drewno, związane z rozwojem przemysłu i budownictwa.
Bartnicy byli także oskarżani o celowe wypalanie runa leśnego, a tym samym
podpalanie lasów. Dlatego zanikło ono całkowicie i ustąpiło tworzeniu pasiek
i uli przydomowych.
Ogólną liczbę uli na ziemiach polskich na początku XX stulecia była szacowana na 600 000 sztuk. Jak jest dzisiaj? Na podstawie danych liczba rodzin
pszczelich w Polsce wg stanu na październik 2013 r. wynosiła 1 344 062. Najwięcej rodzin pszczelich (pow. 100 tys.) było w województwach: lubelskim,
podkarpackim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Według danych z rejestrów prowadzonych przez powiatowych
lekarzy weterynarii liczba czynnych pszczelarzy wyniosła 55 023. Najwięcej
pszczelarzy (pow. 5 tys.) było w 4 województwach: małopolskim, lubelskim,
podkarpackim i śląskim. Najmniej (poniżej 2 tys.) w podlaskim, pomorskim,
lubuskim i opolskim. Należy zaznaczyć, że odpowiednia liczba rodzin pszczelich w danym rejonie, pozwala na właściwe zapylenie upraw. Już dzisiaj w USA
i w Europie Zachodniej pszczelarze opłacani są za zapylanie upraw przez
hodowane przez nich pszczoły.
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TYPY ULI STOSOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Podstawowym elementem każdej pasieki są ule oraz mieszkające w nich
rodziny pszczele. Istnieje wiele różnych typów uli, które różnią się od siebie
budową. Wyróżniamy 3 podstawowe typy uli: leżaki, ule kombinowane oraz
ule wielokorpusowe. Każdy z typów ma swoje wady i zalety.
Leżaki są to ule w których zarówno gniazdo jak i miodnia znajdują się na jednym poziomie. Pszczelarz ma bardzo dobry dostęp do każdej znajdującej się
w ulu ramki, ponadto jest bardzo wygodny w obsłudze, ponieważ nie wymaga
ściągania korpusów aby dostać się do gniazda. Taka budowa jednak niesie za
sobą szereg jego wad – jest bardzo ciężki ze względu na duży rozmiar i dużą
ilość ramek na jednym poziomie. Z powodu swojej wagi utrudnione jest przewożenie uli w inne miejsca (pasieki wędrowne). Ponadto utrudnione w takich
ulach jest oddzielenie miodni od gniazda w porównaniu do uli korpusowych.
Ule takie nadają się najlepiej więc do pasiek stacjonarnych, do małych pasiek
przydomowych, oraz dla osób z problemami zdrowotnymi lub starszych ze
względu na łatwy dostęp do ramek bez użycia dużej siły fizycznej.
Najczęściej stosowanym typem uli ze względu na możliwości jego wykorzystania są ule wielokorpusowe. Ul taki składa się z korpusa (lub korpusów) gniazdowych, w których matka czerwi oraz korpusów przeznaczonych wyłącznie
na miód (miodnie), których może być różna ilość w zależności od siły rodziny
pszczelej. W ulach takich łatwo oddzielić gniazdo od miodni za pomocą kraty
odgrodowej, dzięki czemu pszczelarz ma łatwy dostęp do samego miodu. Niestety wadą takiego rozwiązania jest wymagany wysiłek związany ze zdejmowaniem nadstawek aby odkryć gniazdo w celu
dokonaniu obowiązkowych przeglądów. Przy
większej ilości rodzin pszczelich oraz ich
dużej sile zadanie to okazuje się często
bardzo wyczerpujące, zwłaszcza dla osób
o słabszej kondycji fizycznej i starszych. Nie mniej jednak konstrukcja
uli korpusowych sprawia, że są one
bardziej nowoczesne od uli leżaków
i praca przy nich często jest wydajniejsza.
Dlatego ule wielokorpusowe zalecane są
do większych pasiek oraz dla osób nie mających problemów zdrowotnych i bez problemu
poradzą sobie z wysiłkiem związanym z pracami
Ul drewniany wielkopolski
pasiecznymi.
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Ule kombinowane są połączniem powyższych typów – posiadają dużą
powierzchnię gniazdową tak jak ule leżaki, natomiast w celu oddzieleniu
miodu dostawia się nadstawkę z ramkami na sam miód. W ulach takich
w dalszym ciągu pozostaje problem wagi ula i ograniczonych możliwości
mobilnych natomiast zostaje usprawnione oddzielenie miodu od gniazda co
jest wadą uli leżaków. Dodanie nadstawki jednak powoduje powstanie niedogodności znane z uli korpusowych – aby dostać się do gniazda należy zdjąć
nadstawkę z miodem co wymaga użycia dużej siły. Choć ule kombinowane
stanowią pewien kompromis pomiędzy dwoma opisanymi wcześniej typami
uli posiadają po części wady obu rozwiązań. Dlatego pszczelarze najczęściej
decydują się na ule leżaki lub na ule korpusowe mając świadomość wad i zalet
obu konstrukcji.
Powyższy podział obejmował różnice ze względu na budowę uli. Drugim ważnym podziałem jest podział ze względu na rodzaj zastosowanej ramki. Istnieje
wiele rodzajów ramek, które różnią się swoimi wymiarami. Najczęściej spotykanymi rozmiarami ramek są te podane w poniższej tabeli.
Nazwa ramki

Wymiar ramki
gniazdowej (mm)

Wymiar ramki
nadstawkowej (mm)

Dadant

435x300

435x145

Langstroth

435x230

435x115

Apipol

435x115

-

Wielkopolska

360x260

360x130

Ostrowskiej

360x230

-

Warszawska poszerzana

300x435

-

Warszawska

240x435

-

Tabela 1. Rozmiary ramek
Ramki poza różnicą w swoich rozmiarach w pewien sposób wpływają również
na prowadzenie pasieki. Nie ma jednak najlepszej ani najgorzej ramki. Każdy
wybiera rodzaj ramki według swojego uznania i jeżeli będzie prawidłowo prowadził pasiekę każda z wymienionych będzie tak samo dobra. Jedyne o czym
należy pamiętać to fakt, że raz wybrany rozmiar ramki należy stosować w całej
swojej pasiece bez względu na ilość posiadanych uli. Nie powinna się zdarzyć
sytuacja, w której np. pszczelarz posiada 3 ule z ramkami wielkopolskimi i 4 ule
z ramkami warszawskimi. Spowodowane jest to faktem, że w pasiece należy
zaopatrywać się w sprzęt dostosowany do danego typu ramki (miodarki, węzy,
kraty odgrodowe) a ponadto często występuje sytuacja w której należy wycofać część ramek z jednego ula i jednocześnie dołożyć do drugiego.W przypa-
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dku różnych rozmiarów ramek zabiegi takie
będą niemożliwe (ramki nie będą pasować
do ula). Decydując się więc na założenie
pasieki należy wybrać rozmiar ramki
i trzymać się tego rozmiaru przez cały
czas prowadzenia pasieki.
Ostatnim rodzajem podziału uli
jest materiał z którego są zbudowane.
Oczywiście najstarszym typem uli są
ule drewniane. W ostatnich latach jednak
coraz częściej produkuje się ule ze styropianu
oraz poliuretanu. Zaletą uli styropianowych
Ramki zasiedlone
i poliuretanowych jest ich waga – są bardzo lekprzez pszczoły
kie a ponadto mają bardzo dobre właściwości
izolacyjne. Niestety ich wadą jest mniejsza trwałość w porównaniu z ulami
drewnianymi. Rodzaj użytego materiału nie ma znaczeniu w prawidłowo prowadzonej pasiece – przy przestrzeganiu wszystkich zasad każdy z materiałów
jest dobry. W przypadku uli styropianowych i poliuretanowych należy się
jednak liczyć z koniecznością ich częstszej wymiany, co spowodowane jest ich
szybszym zużywaniem się.

POŻYTKI WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO
Najważniejszym czynnikiem od którego zależy powodzenie prowadzenia
pasieki jest baza pożytkowa. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet wzorowo
prowadzona pasieka bez odpowiednich pożytków nie wyprodukuje miodu
i będzie się słabo rozwijać. W warunkach województwa lubuskiego pierwszym pożytkiem, z którego mogą korzystać pszczoły to wierzba oraz klon
zwyczajny. Drzewa te zakwitają najwcześniej - na początku wiosny. W następnej kolejności kwitnie rzepak, który jest jednym z najważniejszych pożytków
w sezonie. Nieco później zakwitają drzewa owocowe oraz mniszek pospolity,
jednak kolejnym ważnym pożytkiem jest robinia akacjowa, której kwitnienie
przypada w zależności od roku na przełomie maja i czerwca. To właśnie z tej
rośliny słynie województwo lubuskie pod kątem bazy pożytkowej. Największe
skupisko robinii akacjowej w Polsce znajduje się w Cigacicach i ma powierzchnię 174 ha. To właśnie z tą rośliną pokładane są nadzieje i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w województwie lubuskim. Problemem jednak jest fakt,
że robinia akacjowa uznawana jest za gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla rodzimych gatunków drzew w polskich lasach. Kolejnymi pożytkami
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kwitnącymi po robinii akacjowej są rośliny łąkowe oraz koniczyna. Ostatnią
ważną rośliną miododajną w naszych warunkach jest lipa. Istnieje kilka gatunków lipy o różnym okresie kwitnienia – od połowy czerwca do połowy lipca.
Pozostałe gatunki roślin, kwitnące występują regionalnie i raczej w niewielkich
ilościach. Są to: gryka, nostrzyk i saradela. Jeszcze później zakwitają wrzosy
oraz nawłoć. Ta ostatnia roślina ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się
głównie na nieużytkach jest coraz częściej widoczna na terenie województwa
lubuskiego i w lata sprzyjające jej rozwojowi stanowi całkiem duży, ostatni
pożytek pszczeli.
Planując założenie pasieki należy mieć na uwadze terminy kwitnienia pożytków a także występowanie poszczególnych gatunków w swojej okolicy.
Wykazano, że pszczoły najczęściej nie przekraczają odległości ok. 2 km od
ula, dlatego należy traktować to jako górna granicę przy określaniu odległości
od pożytków. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób możliwe jest określenie
początku sezonu oraz tego czy po zakończeniu kwitnienia jednego gatunku
nie nastąpi dłuższa przerwa i okres bez pożytku. W takiej sytuacji pszczelarz
powinien zapewnić pszczołom pokarm aby rodzina nie osłabła przed kolejnym pożytkiem, lub przewieźć ule w miejsce występowania innych roślin.
Znajomość bazy pożytkowej jest kluczowa również w określeniu końca sezonu
i momentu, w którym należy przygotować pszczoły do zimowli. W jednej
pasiece sezon może się skończyć po kwitnieniu lipy, podczas gdy w innej np.
po kwitnieniu gryki, która rośnie akurat w okolicy. W jeszcze innym przypadku sezon może się kończyć po kwitnieniu nawłoci, która występuje na
bardzo dużym obszarze blisko pasieki. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to
kiedy należy przygotować pszczoły przed zimą, ponieważ każdy region charakteryzuje się innymi gatunkami roślin i należy to określić aby prawidłowo
prowadzić swoja pasiekę.

PODSTAWOWE PRACE PASIECZNE W CIĄGU ROKU
Czynności pszczelarza związane z wiosennym oblotem pszczół
Na przedwiośniu trzeba przygotować pasieczysko do oblotu pszczół. Pierwszy oblot oczyszczający, odbywa się pomyślnie, gdy temperatura w cieniu
wynosi 120C, chociaż często pszczoły przystępują do oblotu, mimo że termometr wskazuje 100C, a czasami nawet mniej, a to wskutek niezbyt dobrej lub
przedłużającej się zimowli, gdy następuje u nich przepełnienie kałem jelita
prostego. Oblot pszczół dobrze przezimowanej rodziny jest intensywny i trwa
około ½ godziny, a z rodzin słabych lub głodnych przedłuża się. Rodziny, które
pomyślnie przezimowały, nie spieszą się z pierwszym oblotem.
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Pszczelarz powinien o przygotowaniach do oblotu pomyśleć wcześniej, aby
w dniu kiedy on nastąpi, zdążyć z obsługą pasieki. Jeżeli pasieczysko pokrywa
gruba warstwa śniegu, pierwszą pracą przygotowawczą będzie przyspieszenie
jego odtajania. Najlepiej posypać powierzchnię pasieczyska między ulami
i około 10 metrowy pas wokół pasieki czymś ciemnym, np. ziemią, popiołem, torfem czy miałem węglowym. „Zabrudzenie” śniegu przed oblotem
zapobiega również krzepnięciu pszczół, które przy śnieżnej bieli pasieczyska
tracą orientację, padają grzbietową stroną na śnieg i drętwieją, zanim zdążą
przybrać właściwą pozycję do wzlotu.
Następną pracą jest przygotowanie poidła, w większej pasiece nawet dwóch.
Poidło musi być czynne od pierwszej chwili oblotu, aby pszczoły przyzwyczaiły się do korzystania tylko z tego źródła wody. Opóźnienie tej czynności może
być przyczyną ginięcia pszczół, a nawet wystąpienia chorób wskutek noszenia
wody z dużej odległości lub z zanieczyszczonych kałuż i ścieków. Od dnia
oblotu poidło musi być stale czynne, aż do końca sezonu.
Na 1–3 dni przed zbliżającym się oblotem można przystąpić do oczyszczania dennic z osypu zimowego. Czynność ta jest łatwa do wykonania w ulach
o odejmowanych dennicach lub zaopatrzonych na jesieni we wkładki denne.
W czasie oblotu pszczelarz powinien znajdować się w pasiece i obserwować
zachowanie się poszczególnych rodzin. Ułatwi to ocenę przezimowania i podjęcie decyzji co do kolejności najpilniejszych prac wiosennych. Część pni
może poza tym potrzebować natychmiastowej interwencji, np. oczyszczenie
wylotu zatarasowanego osypem, ratowanie rodziny głodującej czy zabezpieczenie przed rabunkiem rodziny bezmatecznej.
W pasiekach zaatakowanych lub zagrożonych warrozą, bezpośrednio po skończonym oblocie lub w jednym z najbliższych pni, należy zastosować pierwsze
w sezonie lecznicze (diagnostyczne) odymianie wszystkich rodzin, by zniszczyć pasożyty nim przejdą z pszczół dorosłych do komórek z czerwiem. Pod
zasklepem działanie leku już ich nie dosięgnie.

Główny przegląd wiosenny – zapewnienie rodzinom warunków
dobrego rozwoju wiosennego
Główny przegląd pni, połączony z rozbieraniem całego gniazda, może być
dokonany w dzień bezwietrzny i ciepły, gdy temperatura w cieniu wynosi nie
mniej niż 150C. W czasie przeglądu kontroluje się plaster po plastrze w celu
zorientowania się o stanie rodzin. Bierze się przy tym pod uwagę:
• siłę rodziny, wyrażającą się liczbą gęsto obsiadanych przez robotnice
plastrów;
• powierzchnię zajętą przez czerw i jego jakość (jakość matki)
• ilość zapasów pyłku i miodu;
• zasoby mleczka;
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•
•
•
•
•

stopień ewentualnego zaperzenia;
stopień zawilgocenia ula;
ilość martwych pszczół (tzw. osyp);
odpowiednia liczba komórek do czerwienia;
warunki atmosferyczne i wziątek.

Po dokładnej ocenie stanu wszystkich
pni, rodziny nadmiernie osłabione
w czasie zimy, które nie rokują
nadziei na dostatecznie szybki rozwój, zapewniający wykorzystanie
pożytku, należy raczej połączyć.
Likwiduje się zarazem gorsze matki,
pozostawia zaś lepsze. Po zakończeniu
przeglądu należy gniazdo dokładnie
zabezpieczyć.

Metody przyspieszania
wiosennego rozwoju rodzin
Czynnikiem warunkującym składanie jaj przez matkę w pierwszym okresie
po oblocie są głównie warunki pielęgnacji czerwiu, a te z kolei zależą:
• od ogólnej siły rodziny,
• liczebności karmicielek,
• ilości zapasów w ulu,
• wolnych komórek na jaja,
• od pogody i wziątku.
Klasyczną metodą przyspieszenia wiosennego rozwoju rodzin jest codzienne
podkarmianie ich małymi dawkami (0,5–1,0 szklanki) rzadkiego syropu.
Daje to złudzenie dopływu nektaru i pobudza pszczoły do intensywniejszego
karmienia matki. Nie jest to jednak sposób najlepszy, choć stosowany jeszcze
w wielu mniejszych pasiekach amatorskich.
Innym sposobem pobudzania rodzin do intensywniejszego wychowu czerwiu
jest podawanie im ciasta z cukru i miodu lub cukru i drożdży. Ciasto cukrowo-drożdżowe nie stanowi namiastki pyłku ze względu na znikomą zawartość
białka, lecz służy jako pokarm węglowodanowy.
Pozbawione wad, jakie ma podkarmianie syropem czy ciastem, jest okresowe odsklepianie plastrów gniazdowych. Powoduje ono obfitsze odżywianie
się pszczół zapasami znajdującymi się w ulu, obfitsze wydzielanie mleczka
i intensywniejsze karmienie matki. Odsklepianie plastrów i podkarmianie

10

pobudzające należy przerwać z chwilą pojawienia się pożytku.
Czerwienie można przyspieszyć nie tylko przez podkarmianie. Jednym ze
sposobów jest np. ułatwienie pszczołom ogrzewania plastrów gniazdowych
przez zwężenie uliczek między ramkami do szerokości 8-9 mm. Zwężenie uliczek stosuje się w rodzinach słabszych o mniejszej liczbie pszczół.
Jeszcze innym sposobem i mniej pracochłonnym jest wiosenne pobudzanie
matek do czerwienia w ulach wielokorpusowych. Zimowanie rodzin przebiega w nich w dwóch korpusach. Gdy tylko stwierdzi się, że w górnym korpusie przeważa czerw kryty, przestawia się go na miejsce dolnego. Zmusza to
pszczoły do przenoszenia miodu do górnej kondygnacji i obfitszego przy tej
okazji odżywiania się.

Wyrównywanie siły rodzin w pasiece
Rodzina pszczela potrzebuje na samodzielne dojście do siły (gwarantującej
wykorzystanie pożytku) od 60 do 80 dni, zależnie od jej stanu wyjściowego
przy wiosennym oblocie. Jeżeli pasieka ma do czasu wystąpienia pożytków tak
długi okres, możemy pozostawić naturalnemu rozwojowi pnie silne i średnie,
a słabe okresowo zasilać krytym czerwiem lub młodymi pszczołami, odbieranymi rodzinom najsilniejszym. W ten sposób bardzo silne rodziny zostaną
powstrzymane od rójki, a słabe, po kilkakrotnym wzmocnieniu, zrównuje się
z rodzinami o średniej sile wyjściowej.

Opieka nad pasieką w czasie trwania głównego pożytku
Prace związane z wykorzystaniem pożytków będą zróżnicowane w zależności od terminu ich występowania, czasu trwania i nasilenia. Podstawowymi
czynnościami jakie należy w tym czasie wykonać to powiększanie pojemności
różnych typów uli przed pożytkiem oraz odbiór miodu.

Miodobranie
Do odbierania miodu można przystąpić dopiero wtedy, gdy jest on zupełnie
dojrzały. Odbiera się z pnia tylko te plastry nadstawkowe, które są zasklepione
co najmniej do połowy, i gniazdowe poszyte na 2/3 powierzchni. Nie należy
wirować plastrów z komórkami częściowo zajętymi przez czerw.

Rabunek, zapobieganie rabunkom i ich zwalczanie
W okresach bezpożytkowych pszczoły wykazują dużą skłonność do rabunku.
W pniu rabowanym widoczny jest wzmożony ruch, na pozór podobny do
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normalnego, z tą jednak różnicą, że do wewnątrz wchodzą robotnice lekkie,
a wychodzą z wypełnionym wolem (rozdęty odwłok). Nie widać zbieraczek
powracających z obnóżem. Po ogołoceniu jednej rodziny z zapasu miodu
rabusie napadają na następne. Najczęściej jednak na rabunek narażonych
bywa w pasiece kilka pni na raz i zależnie od ich obronności rozszerza się on
coraz bardziej lub stopniowo ustaje.
Przyczyną rabunku może być również niewłaściwe postępowanie pszczelarza:
• zbyt długo trwająca praca przy otwartym ulu;
• odsłanianie całych gniazd;
• pozostawianie plastrów z miodem lub jego resztki na zewnątrz ula;
• podkarmianie pszczół w ciągu dnia;
• rozlewanie syropu lub syty (wody z miodem) na pasieczysku;
• pozostawienie nie chronionych przed pszczołami naczyń po miodzie
i wiele podobnych „wykroczeń”, zwłaszcza w porze bezpożytkowej lub
słabopożytkowej.
Zapobieganie rabunkom polega na nieutrzymywaniu w pasiece rodzin słabych i osieroconych. Na zwężeniu wylotów w okresie bezpożytkowym otwór
wylotowy dostosować do siły rodziny. Zbyt mały otwór wylotowy jest równie
niepożądany jak i za duży.
W celu przerwania rabunku dobrze jest ustalić rodziny, które rabują i przeszkodzić im w tej czynności. Posypuje się mąką lub kredą robotnice wychodzące z rabowanego ula i obserwuje kierunek lotu. Pnie z rabusiami można
przesunąć nieco lub odwrócić wylotem w innym kierunku. Zdezorientowane
zbieraczki przestaną wówczas rabować. Bardziej radykalne rozwiązanie to
odebranie na jeden dzień matki rodzinie rabującej.

Główny przegląd jesienny
Szczegółową rewizję gniazd, przeprowadzaną bezpośrednio po ostatnim
letnim miodobraniu, przyjęto nazywać głównym przeglądem jesiennym. Im
wcześniej rozpocznie się i zakończy przegląd jesienny tym lepiej pszczoły
przezimują i pewniejszy będzie ich start wiosenny w następnym sezonie.
Chodzi tu bowiem o dokładne poznanie i zarejestrowanie stanu wyjściowego
wszystkich rodzin oraz odpowiednie dostosowanie do tego stanu koniecznych
prac pielęgnacyjnych. Przegląd polega na szczegółowym przejrzeniu poszczególnych plastrów w celu stwierdzenia:
• stanu zapasów miodu i pyłku,
• siły rodziny,
• ilości i jakości czerwiu (a na tej podstawie również obecności i wartości
matki),
• jakość plastrów.
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Okres przygotowania rodzin do zimowli
W dobrze przemyślanej pracy pszczelarza po zakończeniu się pożytku głównego i głównym przeglądzie jesiennym powinny być uwzględnione wszystkie
czynności zmierzające do przygotowania na zimę rodzin o właściwym na
ten okres składzie, kondycji i sile. Niezbędnym warunkiem pomyślnego ich
przezimowania jest również zaopatrzenie w dostateczne zapasy pokarmu,
właściwy skład, wielkość i ocieplenie gniazda oraz wentylacja ula.
Tabela 2. Przeciętne normy zaopatrzenia rodzin pszczelich w zapasy zimowe
(w kg):
Typ ula

Liczba ramek zajmowanych przez rodzinę
3

Dadanta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6,2 8,0 9,8

11,4 13,0 14,4 15,8

17,0 18,2

19,2

Wa r s z a w s k i 6,0 7,8 9,5
poszerzony

11,1 12,6 14,0 15,3

16,5 17,6

18,6

Wa r s z a w s k i 5,9 7,6 9,3
zwykły

10,8 12,3 13,6 15,1

16,0 17,1

18,0

Wielkopolski

10,5 11,9 13,2 14,4

15,5 16,5

17,4

5,7 7,4 9,0

Tabela 3. Wpływ wieku pszczół na przetrwanie zimy:
Termin wyjścia
z komórek plastra

Pszczoły przeżywające
zimę

Osyp zimowy

%

Do 26 VII

39,2

60,8

27 VII – 26 VIII

82,5

17,5

27 VIII – 7 IX

88,4

11,6

8 IX – 13 X

70,0

30,0
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Metody optymalnego wykorzystania pożytków w rejonie
1) Warunki dobrego wykorzystania pożytków.
Pierwszym z nich jest zgranie przebiegu wiosennego rozwoju rodzin z porą
występowania pożytków, których struktura jest zróżnicowana i może być
odmienna dla każdej niemal pasieki. Dlatego w planowanej gospodarce
pasiecznej jest dobra znajomość pożytków własnej okolicy i stała obserwacja
zachodzących w nich zmian.
2) Regulowanie struktury rodzin.
Zasoby pożytkowe wykorzystane zostają przez robotnice pochodzące z jaj
złożonych nie wcześniej niż na 51 dni przed nastaniem pożytku i na 29 dni
przed jego zakończeniem. Robotnice pochodzące z najwcześniejszych jaj tego
okresu pracują na początku trwania pożytku jeszcze przez około 5 ostatnich
dni swego życia, a wywodzące się z najpóźniejszego czerwiu wygryzają się na
8 dni przed końcem pożytku i pracują w ulu nad przerobem i układaniem
zapasów.
Na strukturę i siłę rodzin można radykalnie wpływać przez prowadzanie
gospodarki kompleksowej. Uzyskuje się to różnymi sposobami. Jednym z nich
jest utrzymanie rodzin pomocniczych (odkłady), z których bierze się co jakiś
czas czerw zasklepiony dla rodziny produkcyjnej i ostatecznie łączy odkład
z rodziną podstawową. W zależności od pory występowania pożytków wykorzystuje się odkłady późne lub wiosenne.
Nieco odmienną metodę stanowi gospodarka dwurodzinna, polegająca na
zimowaniu dwu jednakowych pod względem siły rodzin w jednym ulu lub
w dwu ustawionych obok siebie i łączeniu ich przed rozpoczęciem się pożytku
produkcyjnego.
Zmianę struktury rodziny jeszcze szybciej osiąga się przez stosowanie nalotów. Metoda ta jest szczególnie efektywna przy wykorzystywaniu pożytków
wczesnych i krótkotrwałych.
Zależnie od pory występowania i jakości pożytku stosuje się różne z wymienionych metod, często i przez tworzenie odkładów i przeprowadzanie nalotów
pszczół.
3) Przewożenie pszczół na pożytek czyli gospodarka wędrowna
Gospodarka wędrowna jest idealnym rozwiązaniem dla pszczelarzy, którzy
w swoim otoczeniu nie posiadają zbyt wielu miododajnych roślin, a chcą wykorzystać potencjał pszczół. Tak naprawdę każda pasieka może być przenoszona
w inne miejsca, jeśli znajdziemy pożytki i przystosujemy ule do transportu.
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Przenoszenie pasieki na miejsce nowego pożytku powinno odbywać się albo
wczesnym rankiem albo po zmroku ze względu na wysokie temperatury, które
mogą zaszkodzić owadom. O tej porze panuje również mniejszy ruch drogowy, co będzie dodatkowym atutem dla pszczelarza. Na pszczoły w trakcie
podróży czyhają zagrożenia takie jak uduszenie i zaparzenie (przegrzanie)
jeśli w ulach panuje ciasnota i kiepska wentylacja, zagniecenie pszczół przez
obsuwające się ramki.
Nie pozostawiamy pasieki na pożytkach dłużej niż do ostatnich dni sierpnia
lub pierwszych dni września (zależnie od układu pogody).

INNOWACYJNE METODY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ
Warunkiem efektywnego wykorzystania pożytków jest maksymalizacja
wydajności rodzin pszczelich. Można to uzyskać poprzez stosowanie różnych
metod. Podstawową czynnością jaką należy wykonywać w pasiece jest regularna wymiana matek pszczelich. Metoda ta jest niekiedy niedoceniana a to
właśnie matka decyduje o sile i wydajności danej rodziny. Należy pamiętać
o tym że matka w ciągu swojego życia produkuje ok. 0,5 mln jaj. W zależności od warunków oraz kondycji matki może ona w ciągu dnia znosić nawet
2 tysiące jaj. Tak duża produkcja powoduje, że wysoka wydajność możliwa jest
tylko przez 2 pierwsze lata jej życia, natomiast w kolejnych następuje znaczne
zmniejszenie wydajności. Z ekonomicznego punktu widzenia wymiany należy
dokonywać co 2 lata, w przeciwnym wypadku nastąpi znaczne pogorszenie
kondycji rodziny i mniejsza produkcja miodu. Sam proces wymiany matki
zależy od wielu czynników i nie zawsze kończy się powodzeniem, dlatego
zdarza się, że proces trzeba powtarzać. Mimo pewnych trudności z wymianą
matki czynność ta jest niezbędna i nie należy z niej rezygnować. Do wyboru
jest wiele linii matek, które charakteryzują się innymi cechami. Decyzja
o wyborze odpowiedniej linii powinna być świadoma oraz dostosowana do
własnych warunków i oczekiwań.
Oprócz potrzeby zapewnienia wysokiej wartości biologicznej pasieki ważny
jest również sprzęt używany w pasiece. Podstawowym sprzętem, który
należy posiadać to miodarka. W przypadku małej pasieki z kilkoma lub kilkunastoma ulami wystarczająca jest miodarka ręczna. Jednak w przypadku
większych pasiek niezbędne jest zastosowanie nowocześniejszych urządzeń.
Rozwiązaniem takim są miodarki radialne, które umożliwiają odwirowywanie miodu bez potrzeby odwracania ramek. Zwiększenie wydajności podczas
miodobrania może mieć kluczowe znaczenie w przypadku dobrych warunków pogodowych oraz dużej bazie pożytkowej przy jednoczenie dużej ilości
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rodzin pszczelich. W takich warunkach niezbędne jest szybkie wykonywanie
prac co nie jest możliwe bez odpowiedniego sprzętu.
Po odwirowaniu miodu należy go przetrzymywać w odstojnikach. Nowoczesne pasieki wykorzystują do tego celu zbiorniki z kwasoodpornej stali nierdzewnej. W pojemnikach takich miód można przechowywać przez dłuższy
czas a co najważniejsze materiał ten nie wchodzi w żadne reakcje z gotowym
produktem, w przeciwieństwie do stosowanych dawniej pojemników. Posiadanie pojemników o dużych pojemnościach pozwala na magazynowanie miodu
przed rozlewem. Pozwala to rozłożyć pracę w czasie i uniknąć jej spiętrzenia
w okresie intensywnego kwitnienia pożytków.
Gotowym miodem z odstojników należy po pewnym czasie napełnić słoiki
zwłaszcza jeżeli planowana jest jego sprzedaż. W przypadku bardzo dużych
pasiek i dużej produkcji miodu stosowane są bardzo nowoczesne linie do rozlewu. Pozwalają one na stosunkowo szybkie rozlewanie gotowego produktu
do słoików. Wysoka wydajność ma znaczenie w przypadku pozyskiwania
miodu z różnych gatunków roślin. Po zbiorze jednego rodzaju miodu należy
dość szybko przygotować się do kolejnego zbioru np. poprzez rozlew poprzedniej partii. Linie do rozlewu można doposażyć dodatkowo o urządzenie do
etykietowania słoików. Tak przygotowany towar staje się gotowy do sprzedaży.
Kolejnym aspektem nowoczesnego i innowacyjnego prowadzenia pasieki jest
zadbanie o zdrowotność rodzin. Tylko zdrowe i silne pszczoły będą w stanie
produkować duże ilości miodu. Oczywiście najgroźniejsza dla rodzin pszczelich jest warroza, która nieleczona może spowodować wymarcie całej rodziny.
W zwalczaniu tych roztoczy należy regularnie stosować leki specjalnie dopuszczone do tego celu. Ponadto coraz częściej jako uzupełnienie leczenia lekami
wprowadza się do pasiek metody ograniczania warrozy poprzez używanie
kwasu mrówkowego oraz szczawiowego. Innym groźnym patogenem jest bakteria powodująca chorobą nazywana jako zgnilec amerykański pszczół. Jest to
bardzo groźna choroba, na którą do tej pory nie znaleziono skutecznego lekarstwa. Rozprzestrzenia się ona bardzo szybko w całym ulu i powoduje zamieranie wszystkich larw w ulu. Dodatkowo w wyniku rabunku silniejszych rodzin
pszczelich przenoszą one chorobę do innych uli i rozprzestrzeniają bakterie.
Jedynym sposobem na zwalczenie choroby do tej pory jest spalenie całego ula
wraz z rodziną pszczelą co stanowi bardzo poważne straty dla pszczelarza.
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby należy pamiętać aby kupować
pszczoły zdrowe od pszczelarzy posiadających wiedzę i doświadczenie, którzy
wiedzą, że posiadają rodziny wolne od chorób.
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PRODUKTY OTRZYMYWANE W GOSPODARCE
PASIECZNEJ
Miód
Jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez pszczoły z nektaru
roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które
pszczoły zbierają, przebierają przez łączenie ze specyficznymi substancjami
własnymi, składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania
w plastrach. Produkt ten może być płynny, lepki, lub skrystalizowany. Miód
dzieli się na: nektarowy zwany kwiatowym, oraz miód spadziowy. Skąd się
bierze? Miód produkują pszczoły, znosząc do ula nektar kwiatowy lub spadź.
Pod wpływem enzymów i kwasu mrówkowego sacharoza przekształca się
w przewodzie pokarmowym pszczoły w glukozę i fruktozę. Jak go stosujemy?
Miód jest cennym produktem odżywczym, zwłaszcza dla ludzi wyczerpanych
pracą fizyczną czy umysłową. Ma właściwości antybakteryjne. Obecnie miód
wchodzi w skład diety: sportowców, alpinistów, płetwonurków. Cukry proste
biorą też udział w detoksykacji, chroniąc w pewnym stopniu przed działaniem
zanieczyszczonego środowiska oraz obniżając toksyczne działanie alkoholu,
nikotyny i innych używek. Obecna w miodzie acetylocholina obniża ciśnienie
i poprawia krążenie krwi, natomiast cholina działa ochronnie na wątrobę oraz
zwiększa wydzielanie żółci. Jony metali zawarte w miodzie stymulują produkcję czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny.

Pyłek kwiatowy
Pyłek kwiatowy jest bardzo wartościowym produktem roślinnym, zawierającym białka, aminokwasy, cukry proste i złożone, tłuszcze, flawonoidy,
karotenoidy, witaminy i sole mineralne. Pyłek należy do ważnych składników
pożywienia pszczół, stanowiąc źródło substancji odżywczych i mineralnych,
niezbędnych pszczołom do produkcji mleczka pszczelego, będącego pokarmem dla wylegających się larw. Skąd się bierze? Pszczoły zbierają z kwiatów
pyłek, mieszają z odrobiną miodu, nektaru lub śliny i w postaci uformowanych kulek przenoszą do ula w specjalnych koszyczkach znajdujących się na
tylnych nogach. Pyłek w formie obnóży nazywamy jest pyłkiem pszczelim.
Jak go stosujemy? Pyłek kwiatowy określany jest mianem cudownego środka,
bo ma bardzo szerokie działanie i właściwości. Pomaga w łagodzeniu stresu,
łagodzi stany po dużym wysiłku. Pyłek pszczeli ma również zastosowanie w leczeniu alergii, w szczególności kataru siennego czy astmy. Badania
potwierdzają także jego pozytywne działanie w leczeniu przerostu prostaty,
czy choroby wrzodowej dwunastnicy.
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Pierzga pszczela
To mieszanka miodu, pyłku oraz mleczka pszczelego. Skąd się bierze?
Pszczoły z miodu, pyłku oraz mleczka pszczelego ubijają swoistą masę i składają ją w komórkach pszczelich zabezpieczając miodem. Jak ją stosujemy?
Wpływa na zwiększenie odporności organizmu, ułatwia regenerację po operacjach i przebytych zawałach, wzmacnia układ nerwowy, a tym samym znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, korzystnie wpływa również na układ
pokarmowy – szczególnie przy wrzodach, pomocna jest w leczeniu biegunek
i zaparć, wzmaga apetyt oraz reguluje przemianę materii.

Kit pszczeli (propolis)
Propolis jest balsamiczno-żywiczną substancją, której pszczoły używają do
uszczelniania gniazda, a w mieszaninie z woskiem do polerowania komórek
plastra. Skąd się bierze? Tworzony jest w ulu z przynoszonych przez zbieraczki wydzielin pączków topoli, brzozy, wierzby, sosny, świerka, jodły, olchy,
dębu, jesionu i innych drzew. Substancje te po wzbogaceniu przez pszczoły
wydzieliną gruczołów gardzielowych i żuwaczkowych, a także niewielką ilością wosku i pyłku dają tzw. kit pszczeli. Jak go stosujemy? Zaleca się go przy
schorzeniach: układu krążenia, nadciśnienia, wrzodach żołądka i dwunastnicy, układu oddechowego, gardła, prostaty, hemoroidach, grzybicach i łuszczycy. Dziś propolis określa się „naturalnym antybiotykiem XXI wieku”.

Jad pszczeli
To wydzielina gruczołu jadowego pszczoły robotnicy i matki. Trutnie są jej
pozbawione. Skąd się bierze? Jad powstaje w gruczołach jadowych mieszczących się w tylnej części odwłoka i gromadzony jest w zbiorniku jadowym.
Zbiornik ten może zawierać ok. 80 mikrogramów jadu. Pszczoła-matka
produkuje jad całe życie, natomiast pszczoła-robotnica od 2 do 20 dnia
życia. Jad służy do obrony. Jest stosowany przede wszystkim w chorobach
reumatycznych.

Wosk pszczeli
Jest wydzieliną gruczołów woskowych, znajdujących
się na brzusznej stronie odwłoka pszczoły robotnicy. Skąd się bierze? Płynny wosk wypływa przez
kanaliki na powierzchni oskórka pszczoły i zastyga
na nim w postaci białych cieniutkich łuseczek.
Jak go stosujemy? Wosku używa się do wyrobu świec,
jako substancję impregnującą drewno, płótno, papier
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oraz jako spoiwo do farb malarskich (najlepszych gatunkowo). W przemyśle farmaceutycznym wykorzystywany jest jako dodatek do maści i plastrów,
w kosmetyce do wyrobu kremów, pomadek do ust, kredek, szminek, szamponów, mydeł, balsamów, a także w przemyśle włókienniczym do impregnacji
nici.

Mleczko pszczele
Jest to galaretowata substancja o konsystencji gęstej śmietany, barwy białej
z odcieniem perłowym, o cierpkim smaku. Skąd się bierze? Mleczko produkowane jest w gruczołach gardzielowych przez młode pszczoły-robotnice.
Mleczko służy do karmienia larw czerwia trutowego i robotnic przez pierwsze trzy dni ich życia; oraz do karmienia larw, z których rozwijają się matki
pszczele, do piątego dnia ich życia, a następnie (po wygryzieniu się z matecznika) – przez całe życie pszczoły królowej matki. Jak je stosujemy? Mleczko
pszczele ma cenne właściwości odżywcze, stymuluje odnowę biologiczną
tkanek. Zestaw biologicznie czynnych substancji w nim zawartych poprawia
sprawność psychiczną i fizyczną. Usprawnia pracę mózgu, pamięć i funkcje
myślenia oraz zdolność koncentracji. Wykazuje pozytywne działanie przy
miażdżycy naczyń krwionośnych, w stanach zapalnych żył, po zawale serca,
w chorobach krwi oraz niewydolności krążenia. Opóźnia procesy starzenia,
a jako naturalny afrodyzjak przeciwdziała impotencji u mężczyzn.

Powietrze z ula
Powietrze z pszczelego ula ma właściwości lecznicze w przypadkach grzybicy
jamy ustnej, chorób dróg oddechowych, nieżytach błon śluzowych, zapalenia
zatok, oraz dolegliwości uczuleniowych na pyłki i różnego rodzaju alergie.
Umożliwia to charakterystyczny mikroklimat roju pszczelego: wewnątrz ula
jest ciepło i wilgotno, nie ma tam żadnych bakterii, wirusów ani chorobotwórczych grzybów.

Miody pitne
Miody pitne są to napoje alkoholowe z miodu pszczelego i wody. Proporcja
miodu i wody decyduje o ilości alkoholu w napoju. Mieszanina wody z miodem nazywa się brzeczką. Rozróżnia się miody naturalne, otrzymywane przez
fermentację roztworu miodu niegotowanego oraz miody sycone z brzeczki
gotowanej.
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PODSUMOWANIE
ALBERT EINSTEIN: „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi...”.
Od wieków pszczoła miodna była dla człowieka jednym z najważniejszych
gatunków owadów. Wykorzystywaliśmy ją głównie do produkcji miodu
i pozyskiwania pozostałych produktów pszczelich. Dzisiaj pszczoła miodna
zyskuje zupełnie inny status. Oprócz pozyskiwania miodu, apiterapii i zastosowania wytworów pszczelich w wielu dziedzinach gospodarki, coraz donioślejszym staje się fakt zapylania przez ten gatunek upraw człowieka. Szacuje
się, że w skali globu, około 1/3 plonów uzyskiwana jest dzięki działalności
pszczoły miodnej i innych gatunków zapylaczy. Człowiek, aby zintensyfikować ten proces, udomawia dzisiaj inne gatunki np.: trzmiele i dziką pszczołę
miesierkę lucernową. Dlatego hipoteza, że bez pszczół życie człowieka nie
byłoby możliwe wydaje się ze wszech miar słuszna.
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