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dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej. Nie osiągamy z niej
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Artykuły są sprawdzane przez pszczelarzy praktyków, jednak nie gwarantujemy
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1: Sprawy organizacyjne – zmiany personalne
Miło nam poinformować, że na czele grona redakcyjnego wydawanej
gazetki będzie stał kol. Piotr Nowotnik, młody pszczelarz z Warszawy, jeden z
naszych dotychczasowych współautorów. Obejmie on również uprawnienia
administracyjne na forum i przejmie portal pszczelarski Pasieki Michałów.
Stanie się on także właścicielem strony na Facebooku. Prawdopodobnie to kol.
Piotr będzie czuwać także nad dalszymi video-konferencjami na Skajpie, które
będzie prowadzić jako moderator. Wkrótce zostanie powołany nowy sztab
administracyjny wszystkich tych witryn, składający się z kilku doświadczonych
pszczelarzy praktyków, młodszych pszczelarzy asystentów, dwóch
informatyków i bardzo możliwe, że z dwóch radców prawnych, którzy zapewnią
właściwy rozwój i ukierunkowanie naszych projektów. Stare Grono
Administracyjne również będzie funkcjonowało, ale pod funkcją moderatorów
pomocniczych.
Ze spraw organizacyjnych informujemy również o przesyłaniu na
skrzynkę pasieczną pasiekamichalow@wp.pl swoich zgłoszeń (imię, nazwisko,
telefon) do trzech typów mapek pszczelarskich:
1. Udzielam bezpłatnych korepetycji początkującym pszczelarzom;
2. Sprzedaję matki pszczele;
3. Zbieram rójki pszczele.
Ułatwi to poszukiwanie okolicznego pszczelarza, który pomoże
początkującemu adeptowi pszczelarstwa, sprzeda potrzebną matkę czy
zabierze wiszący rój pszczół.
Wkrótce otworzymy specjalną platformę e-learningową, na której znajdą się
prezentacje i przygotowane materiały dydaktyczne, które będą stanowiły
kolejną pomoc ułatwiającą naukę pszczelarstwa.

2: Wiosenne porządki w ulach
Możemy jednomyślnie przyjąć, że nadeszła już wiosna. To szczególny
czas, bo od prac wykonanych przez nas w tym okresie zależy praktycznie dalszy
los i rozwój pasieki.

W okolicach ponownego spodziewanego oblotu trzeba skontrolować otwory
wylotowe. Ewentualny osyp musimy usunąć, żeby nie zostawiać tego
pszczołom. W ten sposób przywraca się również odpowiednią cyrkulację
powietrza (zapewniamy właściwą wentylację). Wylot wiosną musi być szeroko
otwarty na całej długości (wiosną nie zdarzają się rabunki, trzeba się mocno
postarać, żeby wywołać to zjawisko). Otwarty szeroko wylot zapobiegnie
korkom i przepychankom wśród kursujących pszczół. Zasuwki i zabezpieczenia z
siatki ogrodzeniowej przeciwko gryzoniom trzeba zdjąć, w przeciwnym razie
robotnice będą gubiły pierwszy
pyłek. Nie muszę już wspominać
o tym, że wymagane jest źródło
czystej, wody usytuowanej w
nasłonecznionym miejscu. Aby
pszczoły się nie topiła można
nasypać dobrze wypłukanego
żwiru, bądź nałożyć naciągniętą
pieluchę tetrową. Dobre efekty
uzyskuje się przy skruszonym
styropianie, słomie, pływakach i
listewkach drewnianych a nawet gąbce. Przy niskich temperaturach pszczelarz
może skontrolować ilość zapasów pokarmu. Ma to być dosłownie szybki rzut
okiem na ramki, aby nie wychłodzić gniazda, zaziębiony czerw to otwarta droga
do rozwinięcia się kiślicy czy grzybicy wapiennej. W ciągu tego przeglądu
wymieniamy ocieplenia na suche. Jeśli w plastrach brakuje zasklepionego
pokarmu to należy dokarmić rodziny. 3 metody:
1.

2.

połóż zasklepiony plaster z pokarmem w p pozycji poziomej na 2-3
otwartych uliczkach. Ramkę ogrzej wcześniej w temperaturze
pokojowej; lub:
podaj serię porcji ciasta miodowo-pyłkowo-cukrowego. Podaj
jednorazowo od 1 do 1,5 kg ciasta na otwarte dwie uliczki. Ciasto
przykryj folią.

Pszczelarze muszą wiedzieć, że podanie ciasta ma być tylko ostatecznym
ratunkiem przed głodem. Zabrania się podawania syropu cukrowego w
okresie wiosennym. Jest to błąd kardynalny, obróbka ciężkiego syropu

wymaga zużycia większej ilości energii. Istnieje także ryzyko sfałszowania
później
odebranego
miodu.
Słabego roztworu wody z cukrem
używa
się
jedynie
do
podkarmiania
awaryjnego,
skrapiając
tym
roztworem
osłabione pszczoły. Wyjątek od
tych zaleceń stanowi ewentualna
choroba, w czasie której trzeba
podkarmiać pszczoły z dodatkiem
odpowiednich preparatów. Ule, w
których osypały się całe rodziny
trzeba zamknąć i kiedyś oczywiście posprzątać, pamiętaj o wypaleniu ula.
W trakcie tego przeglądu trzeba sprawdzić: obecność potencjalnych
szkodników w ulu (poczwarki barciaka),
woń, obecność matki, zachowanie się
pszczół, wygląd i liczbę zamarłych
pszczół w osypie, stan ocieplenia
gniazda, rodzaj i ułożenie zapasów
pokarmu w plastrach, ewentualną
obecność kału wewnątrz ula, obecność
i wygląd czerwia, barwę, wygląd, woń,
konsystencję i rozmieszczenie komórek
czerwia,
wygląd
zasklepów
komórkowych ( powygryzane, zapadnięte, przebarwione bądź zbutwiałe).
Trzeba dostosować ilość ramek do siły i liczebności rodziny pszczelej. W
związku z tym wyjmujemy, puste, nieobsiadane, skrajne ramki, zwężając tym
samym gniazdo. Ścieśnione pszczoły rozwijają się szybciej z uwagi na
korzystne warunki termiczne. Zaleca się stopniowe odsklepianie, a
konkretniej przerysowywanie plastrów z zimowymi zapasami przy użyciu
odsklepiacza widelcowego. Zabieg taki wykonujemy odsklepiając 1-2 dm^2
pokarmu regularnie co 4-6 dni. Dzięki przypływowi tego sztucznego pożytku,
matka intensyfikuje czerwienie, motywuje się pszczoły do przenoszenia tego
cieknącego pokarmu nad czerw, dzięki czemu zwalnia się miejsce na kolejne

jajeczka i świeży nektar. Pszczoły bardzo szybko zużywają taki pokarm,
wykorzystując go głównie do wychowu czerwia. W gnieździe czerw powinien
być ulokowany w formie dużej elipsy. Przy podejrzeniu straty matki
należałoby wykonać przeszukania gniazda bądź wykonać próbę na obecność
królowej poddając ramkę z jajeczkami z innej rodziny. Zdarzają się takie
sytuacje, że wiosną w ulu pojawia się tylko czerw trutowy. Na jesieni mogło
dojść do cichej wymiany matki, która nie zdążyła się już przed zimowlą
unasienić. Wiosną będzie składała
wyłącznie jaja trutowe. Taką królową
koniecznie trzeba skasować, a rój jak
najszybciej
połączyć
z
innym.
Ewentualnie można poddać zakupioną
matkę zapasową. Połączyć należy także
słabsze rodziny. Jeśli chodzi o warrozę
to to jest ostatni dzwonek na Apiwarol
AS, Beevitale, soki z cytryn. Musimy
wytępić pojedyncze sztuki warrozy, by nie namnożyła nam się w sezonie.
Główny przegląd wiosenny powinien odbywać się przy temperaturze +16*C
w cieniu. Musisz: ponownie sprawdzić ilość pokarmu i ew. uzupełnić zapasy,
określić liczebność i siły rodziny, ocenić jakość plastrów, sprawdzić stan
czerwiu, poszerzyć/zmniejszyć gniazdo, ocenić ogólny stan zdrowia rodziny,
oczyścić dennice i ściany ula, ocieplić gniazda, sprawdzić stan techniczny ula
(szczelność daszków). Warto wspomnieć, że wiosną odbywają się akcje
przesiedlania rojów pszczół do nowych uli (przekładanie ramek), jeśli stare
ule są uszkodzone. W każdym ulu powinien znajdować się żelazny zapas 5-6
kg pokarmu. Ponownie dostosowujemy ilość ramek do liczebności rodziny
ścieśniając gniazdo i zachowując
konstrukcję
zimową.
Takie
zastosowanie
pomoże
utrzymać
wymaganą temperaturę, mniejszym
kosztem
energetycznym
pszczół
robotnic. Powoli można poszerzać
gniazda ramkami z suszem. Wyjmujemy
podkarmiaczki skrzynkowe. Dokładamy
stopniowo wraz z przybywaniem

nowych pszczół i występowaniem pierwszych symptomów nastroju
rojowego. Wielu z nas dostawia na skrajne pozycje gniazda ramkę z pierzgą,
która przyspiesza rozwój pszczelej rodziny. Istotnym działaniem będzie
zapewnienie ocieplenia górnego. Podczas tego przeglądu odsklepić proszę
kolejne ramki z zimowym pokarmem. Stare plastry wyjmujemy i
zastępujemy ładnym suszem. Polecam prowadzenie dziennika pasiecznego i
notowanie wszystkich dokonanych zabiegów i rejestrowanie w zeszycie
obserwacji.

3: Pszczoły postrzegają kolory inaczej jak ludzie
Pszczoły widzą świat w ultrafiolecie, czyli zupełnie inaczej niż my. Czy
zdarzyło się, że byliście na kiedyś zabawie czy dyskotece i oprócz tradycyjnych
kolorowych świateł była lampa ultrafioletowa? Co się wtedy stało? Osoby
ubrane na biało nieźle świeciły, a osoby, które miały czarne ubranie miały jakby
pełno białych paprochów, które było bardzo dobrze widoczne przy lampie UV, a
poza nią już wcale ich nie było widać. Podobnie jest z pszczołami i pyłkiem,
różnica jest taka, że pszczoły nie potrzebują lampy, aby widzieć w ultrafiolecie.
Na załączonej fotografii widać jak mlecz jest widziany przez nasze oczy oraz jak
wygląda w świetle ultrafioletowym. Pyłek jest wyróżniony, stąd pszczoły mają
łatwiej.
Podstawowe kolory jakie są postrzegane
przez pszczoły to niebieski, zielony i ultrafioletowy.
Mieszając te kolory można uzyskać dodatkowe czyli
żółty,
pomarańczowy,
zielono-niebieski
(turkusowy), fioletowy i purpurowy.
Natomiast podstawowymi kolorami jakie widzą
ludzie to RGB (red, green, blue) czyli czerwony,
zielony i niebieski, nawet telewizory bazują na diodach o takich kolorach.
Możemy rozróżniać około 60 kolorów, będących wynikiem wymieszania tych
trzech.
Należy pamiętać, że nie wszystkie badania jakie przeprowadzono u
pszczół odnośnie kolorów mogą być w pełni rzetelne, jednak nie ma złudzeń, że
pszczoły widzą nasz czerwony jako czarny. W dodatku jak pomalujemy dwa ule
– jeden na czarno , a drugi na czerwono, to pszczoły nie będą ich rozróżniać.

Poniżej przedstawiam tabelę, która porównuje nasze kolory do kolorów
widzianych przez pszczoły.
Ludzie
czerwony
żółty
pomarańczowy
zielony
niebieski
fioletowy
purpurowy
biały
czarny

Pszczoła miodna
czarny
żółto-zielony
żółto-zielony (ciemniejszy)
zielony
niebieski plus ultrafioletowy
niebieski
niebieski plus ultrafioletowy
niebieski
niebiesko-zielony (turkusowy)
czarny

Jakie są ulubione kolory pszczół? Niektórzy uważają, że są to purpurowy,
fioletowy i niebieski. Dla nas są to kolory dosyć podobne, jednak pszczoły widzą
je jako zupełnie inne.
Skąd to wszystko wiadomo? Badania są różne, czasami sprzeczne. Na
przykład spotkano się z taką tezą, że pszczoły widzą pomarańczowy, żółty i
zielony jako jeden kolor, a niebieski, fioletowy i purpurowy jako drugi kolor,
natomiast ultrafiolet jest trzecim kolorem.
Jednak do najważniejszych badań
zaliczają się eksperymenty Karola von Frisch,
który był pionierem w przeprowadzaniu
doświadczeń terenowych u zwierząt. W 1915
roku przeprowadził badania. Na kartach
różnego koloru umieszczał syrop cukrowy i
odkrył, że nawet kiedy syrop zabierze się, to
pszczoły będą przylatywać dokładnie na tę
kartę gdzie był syrop, bo pamiętają miejsce
swojego pożytku. Tym sposobem odkrył, że pszczoły można nauczyć rozróżniać
takie kolory jak zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy i purpurowy,
natomiast nie potrafiły rozróżnić koloru czerwonego od ciemnego stołu, stąd w
ogóle nie przylatywały na czerwoną kartę. Warto dodać, że biały (acree) kolor

kombinezonu u pszczelarzy jest stosowany w produkcji nie bez powodu. Barwa
ta, nie wyzwala u pszczół agresji, wręcz przeciwnie, są to barwy przyjazne dla
tych owadów.
Na jakie kolory malowaliście swoje ule? Czy żałujecie teraz wyboru
niektórych kolorów?
Autor: Radek Kubiak (młody pszczelarz)
Źródła:
Zdjęcia mleczy autorstwa Bjorn Roslett (http://www.naturfotograf.com)
Tekst oparty na artykule (http://brookfieldfarmhoney.wordpress.com/2012/07/21/what-colors-do-bees-seeand-painting-bee-hives/)
Tabelka na postawie (http://www.westmtnapiary.com/Bees_and_color.html)
http://listverse.com/2013/04/13/10-unusual-animal-senses/

4: Wykład o produktach pszczelich w SGGW
11 marca br w auli Wydziału Nauk o
Żywności SGGW odbyła się prelekcja n/t
właściwości i zastosowania produktów
pszczelich. Wykład poprowadził Piotr
Nowotnik na życzenie Koła Technologów
Żywności. Szeroko przedstawił właściwości,
skład
chemiczny,
wytwarzanie
i
technologiczny odbiór miodu, a także jest
walory lecznicze i zastosowanie w wielu
branżach. Wspomniał także o marketingu, zamiennikach miodu,
ziołomiodach, miodzie pitnym. Podobnie uczynił z pozostałymi produktami
pszczelimi, przedstawiając
proces ich powstawania,
odbioru, opisując skład
chemiczny,
właściwości,
walory
lecznicze
i
zastosowanie w wielu
branżach.
Kol.
Piotr
opowiedział o apiterapii i
jej
pochodnej
–
apitoksynoterapii, mówiąc

nawet o inhalacji powietrzem ulowym. Jak sam określił „czuję się w
obowiązku opowiedzieć Państwu o wymieraniu pszczół miodnych i formach
ich ochrony”. Prelegent przytoczył historię CCD, wymienił potencjalne
przyczyny, wspomniał o środkach ochrony roślin i roślinności GMO,
przywołując rozmaite przypadki zatruć. Udzielił praktycznych porad, które
zastosować może każdy by wspomóc te owady. Można było przymierzyć
kapelusz pszczelarski, obejrzeć plastry pszczele czy przejrzeć publikacje w
czasopismach autora. Na końcu by pokazać, że pszczelarze oprócz
zmartwień mają też poczucie humoru kol. Piotr opowiedział krótki dowcip:
Działkowiec pyta się sąsiada: Stasiu, co to za imprezę mieliście wczoraj w
ogrodzie, że tak wszyscy tańczyliście? A Stasiu odpowiada: aaa, dziadek ul
przewrócił. Po części mówionej był czas na konferencję z zadawaniem pytań,
choć jak prowadzący sam przyznaje, był zaskoczony treścią zadawanych
pytań. Nie były one w większości związane z produktami pszczelimi a z pracą
pszczelarza, samą hodowlą pszczół i ich ochroną, co nawet ucieszyło
naszego kolegę. Trafiło się nawet dwóch pszczelarzy. Wykład zakończył
przygotowany poczęstunek z miodem i blokami miodowymi, a uczestnicy
przy wyjściu otrzymywali przygotowane materiały konferencyjne ze
streszczeniem wykładu i szerokimi wskazówkami promującymi i chroniącymi
pszczoły miodne. Publiczność była zachwycona i liczy na powtórkę tego
wydarzenia.

5: Zakup pszczół – na co zwracać uwagę?
Przy zakupieniem czy to dojrzałych rodzin czy odkładów musimy
obowiązkowo skontrolować roje pod kątem chorób, zachowania czy
niepokojących objawów. Mamy prawo, a wręcz obowiązek obejrzenia
rodziny przed kupnem. Nie można sobie pozwolić na zakup chorej rodziny i
sprowadzenia sobie do pasieki nosemozy chociażby. Pszczelarz musi być
zapobiegawczy. Nie powinno się nabywać dzikich rodzin linii „Kundelka”
zwłaszcza w starych spróchniałych i sypiących się ulach. Od razu rezygnujmy,
gdy znajdujemy się w sytuacji, że są pszczoły w ulu, nikt ich nie doglądał
przez dłuższy czas, a oddająca je nam osoba jest niekompetentna i nie
potrafi nam nic o nich powiedzieć – chce się tylko pozbyć uli np. z ogrodu.
Podstawowe pytania, jakie kupujący powinien zadać sprzedającemu przed
dokonaniem transakcji:
-Jaka linia / rasa pszczół?
-Ile lat ma matka?

-Czym była zwalczana warroza w poprzednich dwóch sezonach
obserwowanym ulu?
-Czy rodzina przebyła jakieś choroby w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
-Wykonane zabiegi techniczne (akcje/także zabiegi higieniczno-lecznicze),
wykonane miodobrania i informacja o ilości odebranego miodu;
-Na ilu ramkach zimowała rodzina poprzednio i ile jej dano
cukru/inwertu?
-Sprawa nastroju rojowego – czy była poddawana węza w danym roku;
-Jaki rodzaj ula?
-Prośba o krótkie streszczenie rozwoju rodziny;
Przy indywidualnym przeglądaniu rodziny (w razie wystąpienia
negatywnych objawów rezygnujemy profilaktycznie z zakupu) zwracamy
uwagę na:
„-obecność szkodników w ulu, głównie imago, gąsienic i poczwarek
barciaka. Rozmnażanie mola
barciaka świadczy o braku higieny, niedbalstwie, braku opieki nad
pszczołami i osłabieniu rodzin,
-woń wydobywającą się z ula,
-obecność mateczników <wszystkich typów>
-obecność matki,
-zachowanie się pszczół,
-wygląd, żywotność i liczbę pszczół,
-ocieplenie gniazda,
-rodzaj, ilość i rozmieszczenie zapasów pokarmu,
-obecność plam kału wewnątrz ula,
-obecność i wygląd czerwia,
-barwę, wygląd, woń, konsystencję i ułożenie czerwia,
-wygląd zasklepów komórkowych (czerw garbaty, zasklepy powygryzane,
zapadnięte i
zawilgocone),
-wygląd, kolor i stan plastrów,
-występowanie pleśni, grzybów, warrozy na pszczołach, objawów
chorobowych,
-agresję/łagodność pszczół,
-stan techniczny ula.”
Cenną informacją dla każdego nowego pszczelarza jest to, że zdrowy
czerw od porządnej matki pokrywa plaster w formie koła lub elipsy. Plastry
pszczele powinny być możliwie jasne, wymiary ramek takie jak chcemy do

naszych uli. Matka nie może być starsza niż 2 lata. Pszczoły powinny być
łagodne. Nie wymyślać, nie kupować jakichś dziwnych egzotycznych ras bo
to się nie przyjmie w naszym klimacie (po za Cypryjkami, Włoszkami,
Czeszkami). Początkujący pszczelarze powinni przeglądać rodziny z
zaprzyjaźnionym, doświadczonym pszczelarzem, który ew. wykryje wszelkie
wady w ulu.

6: Pszczelarzu, zapewnij sobie bazę pożytkową na sezon!
Wielu z nas narzeka na małą ilość
odbieranego miodu. Wielu szuka coraz to
doskonalszych
pszczół,
nowych,
egzotycznych linii matek, a może to
jednak nie w tym rzecz? Są dwie opcje.
Albo teren jest przepszczelony, czyli za
duża konkurencja w terenie, albo jest
niedobór pożytków, jest zbyt słaba baza
pożytkowa, nie dająca rady wykarmić
tylu pszczół. Co możemy zrobić? Przede
wszystkim na miarę możliwości obsiać
pola dużymi pożytkami, facelią, gryką,
gorczycą, łubinem, koniczyną, ogórecznikiem lekarskim i innymi roślinami
miododajnymi. Promuj w okolicy, wśród sąsiadów uprawę wielogatunkowych
mieszanek roślin przedplonowych, śródplonowych i poplonowych na gruntach
ornych, ugorach, miedzach, zwłaszcza r. motylkowatych (bobik, wyka piaskowa
i kosmata, łubin żółty i wąskolistny), faceliowatych (facelia),krzyżowych
(gorczyca biała i czarna, perko, rzodkiew oleista, seradela), podsiewaj roślinami
pszczelarskimi
wszelkie
niezagospodarowane skrawki ziemi,
sadź drzewa i krzewy stanowiące
atrakcyjne i trwałe źródło pokarmu
dla owadów (śnieguliczka). Preferuj
różnorodność upraw, ekstensywne
użytkowanie łąk i pastwisk. Warto
siać/sadzić
malwę,
trojeść
amerykańską, przegorzan, barbulę
szarą, astry, dzielżany, lawendę, głóg,
jasnotę, maliny, wierzby, borówki a
jesienią natomiast wszystkie wczesnewiosenne kwiaty – przebiśniegi i krokusy,
bo to one zapewniają pierwszy wiosenny pyłek. Warto pamiętać o lucernie,

nostrzyku żółtym i białym, nawłoci, słonecznikach, przegorzanie niecierpkach
czy rdeście. Pszczelarzu, postaraj się stworzyć na swojej posesji azyl dla pszczół,
nie szkodzi, że są to ilości niedające większego miodu, ale ważne, że pszczoły
będą miały zróżnicowany pokarm, rozmaity, pełnowartościowy pyłek. Nie rób
jałowej czy monokulturowej bazy pożytkowej. Im więcej różnych kolorowych
roślin tym lepiej dla pszczół. Ważna jest umiejętność gospodarzenia w pasiece,
by dostosować siłę rodzin do bazy pożytkowej, na słabe pożytki nie nadają się
stanowczo pszczoły Buckwast. Pszczelarzom wędrownym polecimy naszą giełdę
ogłoszeń na portalu, która skupia oferty sadowników/plantatorów szukających
pasieki do zapylenia danej uprawy i ogłoszenia pszczelarzy, poszukujących
chętnych rolników/sadowników, którzy mieliby plantację do zapylenia. Akcję tę
wzorujemy na projekcie portalu e-sadownictwo na którym jest bardziej
rozwinięta ta giełda.

7: O produktach pszczelich inaczej:
O miodzie:

O mleczku :

O jadzie:

O pyłku:

8: Jak uchronić pszczoły przed opryskami?
Już wkrótce na pola
uprawne nieuchronnie wyjadą
opryskiwacze.
Opryskujący
powinien
powiadomić
pszczelarza kiedy i czym
będzie pryskać uprawy. Jeśli
środek
jest
wysokiej
toksyczności
to
można
profilaktycznie wywieźć ule
kilka kilometrów dalej na czas
zabiegów na polu. W trakcie
oprysku można ule nakryć
folią czy zamknąć wyloty, ale
takie więzienie i tak nie
uchroni ich przed podtruciem.
Rolnicy wiedzą, że muszą
pryskać po zachodzie słońca,
ale nie zawsze się tego
trzymają. Gdyby ktoś łamał
zakaz
zalecane
jest
udokumentowanie
tego
wydarzenia, zdjęcia czy nawet
filmik, bo jeśli zginie duża
populacja pszczół to to jest
materiał dowodowy do ew.
roszczeń z tytułu utraty

mienia. Na miejsce zostaną wezwane komisje weterynaryjne, PIORiN, który
pobierze próbki do badań. Jest to śliski temat, a procesowanie się trwa latami,
ale nie o tym artykuł.
Pszczelarze powinni wydrukować sobie jakieś proste ulotki, które można
zrobić na komputerze, propagujące znaczenie pszczół miodnych oraz jakieś
hasła o ich wymieraniu przez szkodliwe opryski chemiczne. Takie karteczki
mogą dodać do słoików z miodem. Zawsze nasze ulotki pójdą dalej w świat.
Wkrótce zaprojektujemy takie ulotki i każdy będzie mógł sobie je wydrukować z
naszej strony. Dodawajmy te karteczki do każdego słoika czy to z miodem czy
pyłkiem. Nawet dla zwykłych znajomych czy sąsiadów. Przygotowane będą
przez nas plakaty do powieszenia na przystankach czy tablicach też z apelem do
rolników. Może to pomoże zabezpieczyć nasze pasieki w promieniu kilku
kilometrów. Rolnicy powinni pamiętać o stosowaniu osłon na opryskiwacze
zwłaszcza podczas wykonywania zabiegów chemicznych na brzegach plantacji, z
uwagi na zwiewanie preparatów chemicznych na miedze i pobocza pól. Choć to
może śmieszne to jednak wykonywanie zabiegów ochrony roślin musi ocbywać
się przez osoby mające aktualne uprawnienia do ich wykonywania, przy użyciu
opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność
techniczną. Pryskający bardzo dokładnie i wnikliwie muszą zapoznać się z
etykietą instrukcja stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony
ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę na część
etykiety instrukcji dotycząca bezpieczeństwa dla pszczół. Nie mogą stosować
środków toksycznych dla pszczół w
czasie kwitnienia; nie mogą
opryskiwać upraw na których są
kwitnące chwasty; bezwzględnie
muszą
przestrzegać
okresów
prewencji dla pszczół; powinni
unikać znoszenia środków ochrony
roślin
w
czasie
zabiegów,
wykonywanie zabiegów przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3m/s, w
odległości co najmniej 20 m od pasiek bez względu na rodzaj zastosowanego
środka ochrony roślin. Pszczelarz powinien rozpatrzyć usunięcie lub
zabezpieczenie uli przed wychodzeniem pszczół. Istnieje ustawowy obowiązek
informowania pszczelarza 3 dni przed planowym opryskiem plantacji o czasie
oprysku, obszarze objętym zabiegiem, rodzajem uprawy, celu zabiegu, nazwie i
metodzie rozprowadzenia danego preparatu. Izolacja pszczół i usunięcie
zatrutego pokarmu z ula (wymiana plastrów i ew. karmienie cukrem).
Najlepszą, niezbędną izolacją pszczół będzie wywóz pasiek poza zasięg
zabiegów szkodliwych dla pszczół. Izolacja poprzez zamknięcie uli:

zablokowanie wylotów na głucho na 4-5 dni (nie powoduje żadnych strat), ale
trzeba podawać pszczołom 3 razy dziennie wodę w ilości 1 litra na dobę, trzeba
wtedy zapewnić wentylację tzw. górną - dostawić górne piętro - nadstawkę
pokrytą metalową siatką bądź ramką z naciągniętym rzadkim płótnem i na to
daszek. Ewentuanie otworzyć małe otwory wentylacyjne zasiatkowane (wkładki
powałkowe). Po tych 4-5 dniach pszczoły normalnie się oblecą i wrócą na
pożytek.

9: Porady dot. ochrony pszczół miodnych dla laików

10: Przenoszenie/przewożenie uli na odległość
Pszczoły to mistrzynie matematyki, geometrii i fizyki. Znają teren co do
pół stopnia, dokładnie pamiętają współrzędne swojego ula czy pożytku. Mają
wszystko dokładnie wyliczone. Nie można sobie od tak poprostu przesunąć ula,
bo pszczoły będą błądziły i lotne robotnice powrócą na stare miejsce.
Przesuwanie ula o kilka metrów wykonujemy wieczorem (od kwietnia do
października), broń Boże, nie wolno zimą! Nie można tego zrobić gwałtownie o
dowolną odległość. Przesuwanie ula wykonuje się wg ogólnie przyjętych zasad:
1. W sezonie co jedną noc przenosić pomalutku maksymalnie 0,5 metra w boki i
do 1 metra w przód lub tył (w nocy, żeby pszczoły siedziały w ulu) [wykonywać
powyżej 12 stopni Celsjusza]. Wtedy pszczoły w porze lotnej systematycznie
będą "aktualizować" i zapamiętywać swoje współrzędne i nie będą
zdezorientowane.

2. Najlepiej jest przenosić ule przed spodziewanym oblotem wiosennym
powyżej 10 stopni Celsjusza (rozluźniony kłąb), można wtedy przenieść o
dowolną odległość, jeśli jest już po oblocie patrz punkt 1. W trakcie oblotu
pszczoły zapamiętają już nowe współrzędne i się nie pogubią.
3. Jeśli jest konieczność przeniesienia o np. 300 m, to nie ma sensu bawić się
zgodnie z pkt. 1. Trzeba wywieźć ule w nocy (zaklejone, zablokowane wyloty) 34 km w inne miejsce na tydzień. I po tygodniu przywieźć pszczoły z powrotem i
ustawić już we właściwym miejscu (też w nocy). Pszczoły mogą wracać na stare
lokum, jeśli mają taką możliwość odległościową (wywozić minimum na 3-4 km,
wtedy nie wrócą).
Ule mają przenosić minimum 2 sprawne osoby na rękach, robić to powoli
i bez stresu.
Proszę tego nie lekceważyć i zastosować się do rady, nie można sobie
zmieniać tych wielkości, bo będzie tragedia.
Myślę, że na szczególne opisanie zasługują podstawki do ula. Podstawki
(nóżki jak kto woli), powinny stać dodatkowo na cegłach (ule nie mogą stać
bezpośrednio na ziemi), ale jest warunek. Podstawki muszą stać idealnie
równo. Ul nie może być przechylony - to wiedza przekazywana z pokolenia na
pokolenia, jest to bardzo ważne. Dlatego przed przeniesieniem ula, szykujemy
na nowym miejscu podstawkę na cegłach, ale ustawiamy ją przy pomocy
poziomicy !!! Ewentualnie podsypujemy ziemię, żeby wyrównać poziom.

11: Nosemoza i grzybica wapienna – błyskawiczne działanie
Nosemoza
Czynnik:

Spory

Nosema

Apis,

Pasożyty

Nosema

ceranae

Opis: Pierwotniaki i spory wywołujące niedożywienie i biegunkę u pszczół, tym
samym doprowadzając pszczoły do osłabienia. Jeśli pszczelarz nie zacznie
działać to w ulu jest otwarta droga do wystąpienia kolejnych, groźnych chorób.
Nosemoza nie jest trudną chorobą do wyleczenia, po jakimś czasie zanika.
Objawy: Wnętrze ula, ściana wylotowa i plastry zabrudzone gliniastożółtym
kałem pszczół, rozdęte (pasiaste), sztywne odwłoki robotnic, zanik zdolności do
lotu, pełzanie pod ulem, nierównomierne drganie skrzydełek.
Postępowanie: Przenieść pszczoły do nowego ula, ścieśnić maksymalnie

gniazdo (konstrukcja zimowa) i ocieplić, włożyć wkładkę zwężającą wylot,
zapewnić źródło czystej, ciepłej wody, wycofać brudne plastry, zakopać lub
przetopić, zdezynfekować narzędzia, lekko zabrudzone ramki odkazić w
oparach stężonego 60% kwasu octowego (150 ml - 200 ml kwasu na 10
plastrów dadant / warsz.posz.). Można wykorzystać chusteczki z kwasem
octowym "Natturein to bee". Pszczoły zazwyczaj same wychodzą z tej
choroby, leczenie jest długie, spokojne, ale skuteczne. Zapewnić źródło wody.
Zwiększyć
higienizację
ula,
np.
przy
polewaniu
Beevitalem.
Leczenie
samych
pszczół:
Sposób I 1g (42 krople) olejku anyżowego lub eukaliptusowego rozpuszczamy w
50 ml spirytusu lub wódki i dodajemy do 1 litra syropu 1 kg/1 litr i intensywnie
mieszamy. Na rodzinę dajemy 1/8 lub 1/4 w zależności od siły, co drugi dzień
przez 2 do 3 tygodni. Olejki nie likwidują pasożytów lecz wspomagają naturalne
siły
obronne
rodziny
ułatwiając
leczenie.
Sposób II Standaryzowany wyciąg z bylicy piołunu (Artemisia absinthium L.)
stosowano jako dodatek do pokarmu cukrowego w dawce 5 ml wyciągu na 100
ml syropu cukrowego bądź 5 ml wyciągu na 100 g ciasta cukrowo-miodowego.
..."
Sposób III Długie (2 tygodnie co 2-3 dni) podkarmianie ciepłym syropem
cukrowym 1:1 z dodatkiem ApiHerbu lub ApiBioVitu bądź Apilacu lub
ApiBioFarmy.
Sposób IV Podkarmienie syropem 1 / 1 z dodatkiem : zioła - kobylaka 2g na 1
litr syropu lub 1 cm3 <20 kropli> olejku żywokostowego na 1 litr syropu.
Sposób V Zastosować drogi, ale skuteczny płyn "Nozevit" (szukaj w "Sądeckim
Bartniku").
Grzybica wapienna
Czynnik:

Grzyb

Ascosphaera

apis

Opis: Choroba czerwia, pierwszym etapem jest jego zaziębienie. Bardzo ciężka
choroba do wyleczenia, rodzina będzie bardzo słaba po wyleczeniu, praktycznie
będzie
na
stratę.
Objawy: Martwy czerw o konsystencji kredy lub wapna, sproszkowane na biało
larwy, czasem koloru czarnego, występuje grzybnia, często czerw określany jest
"zmumifikowanym". Łatwo wypadają z komórek, leżą na dennicy bądź pod
ulem.
Postępowanie: Trzymanie silnych rodzin, wymiana matek, przy łagodnym

stadium wycofać plastry z chorym / martwym czerwiem, ścieśnić i ocieplić
gniazdo, podkarmić rodzinę syropem cukrowym - podstawowe
czynności, czasami wystarczają do wyleczenia rodziny. Ponadto wskazane jest
oczyszczenie dennicy ze zmumifikowanego czerwia, posypanie pasieczyska
(ziemi) wapnem chlorowanym (podchloran wapnia). W ciężkim stadium (gdzie
naprawdę jest bajzel i rodzina się męczy) trzeba przenieść rój do nowego ula,
stary wypalić, zdezynfekować narzędzia, plastry odkazić (24 godziny w
formalinie 4%) lub przetopić. Ul z pszczołami przenieść w suche i
nasłonecznione
miejsce.
Leczenie:
Sposób
I
Zastosować
BeeVital
Chalkbrood.
Sposób II Spryskać plaster po plastrze Alviseptem lub Rapicidem.
Sposób III "Podkarmianie syropem zakwaszonym zwykłym octem 50 ml na 1 l
syropu."
Sposób IV "Zastosować NYSTATYNĘ 30 mg na 0,5 l syropu cukrowego, podawać
4 razy w odstępach 3 - 4 dni. Roztwór nystatyny powinien być sporządzony
bezpośrednio
przed
podaniem.
Sposób
V
Można
leczyć
również
różnymi
kwasami
:
-mrówkowy stężenie 85% - 40 ml na 1 rodzinę w formie nasączonych płytek lub
butelek
z
knotem,
-octowy 8% kwas rozcieńczyć wodą lub rzadkim syropem w stosunku 1:20,
kilkakrotny oprysk co 4 - 5 dni, lub rozcieńczony 1:1 odparowywać na matach
lub
płytkach,
-askorbinowy 1,25% roztwór w formie kilkakrotnego oprysku (askoton)
-sorbowy 5-6% roztwór w ilości 1/4 litra na rodzinę co kilka dni,
-cytrynowy 0,3 - 0,4% roztwór, oprysk w odstępach 4-5 dni.
Przed
leczeniem
należy
odebrać
miód
towarowy.
Sposób
VI
Zastosować
Chitozan,
np.
Chitozal
Apis
Liquid.
Sposób VII Spryskanie plastrów syropem cukrowym 1:1 z dodatkiem
Clotrimazolu
(nie
polecam,
ale
stosuje
się
takie
metody).
Sposób VIII 1cm3 na litr syropu olejku ze skrzypu polnego bądź zaparzenie 5 g
ziół (skrzypu) w 2 litrach syropu (najpierw zaparzyć zioła, potem dosypać
cukru).
Można spryskiwać plastry syropem z dodatkiem tego olejku/wywaru co 3-4 dni.
Sposób IX Zastosować Apiguard (tymol)

12: Wydarzenia pszczelarskie
1) Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zapraszają na XXII

Forum Pszczelarzy pod patronatem Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego Piotra Całbeckiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes
Forum odbędzie się w sobotę 29 marca 2014 roku w siedzibie Oddziału KPODR
w Przysieku koło Torunia. PROGRAM:
9.00 Otwarcie Forum
Dyrektor KPODR Minikowo
9.05 Wręczenie odznaczeń
9.15 Wystąpienie zaproszonych gości
9.25 Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu – Tadeusz Dussa
9.30 Który syrop wybrać do dokarmiania pszczół: izoglukozę czy inwert?
mgr Tomasz Strojny, Pasieka nad Nowinką
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Prawo rozwoju rodziny pszczelej (przygotowanie rodzin do wczesnych
pożytków)
mgr inż. Jerzy Tombacher, Warszawa
12.45 Aktualna sytuacja w pszczelarstwie
Tadeusz Sabat, prezydent PZP
13.20 Dyskusja
13.30 Rola probiotyków Apifarmy i Apibiofarmy w gospodarce pasiecznej
mgr inż. Michał Morelowski, Wrocław
14.20 Zakończenie Forum
W trakcie Forum czynny będzie kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce
pszczelarskiej.
2) WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU I
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W POZNANIU serdecznie zapraszają na
XX FORUM PSZCZELARSKIE SIELINKO 2014, które odbędzie się 5 kwietnia
(sobota) 2014 r. od godz. 9:45 na terenie Centrum wystawowo- szkoleniowego
w Sielinku. Temat: "Gospodarka pasieczna w różnych warunkach
środowiskowych" PROGRAM:
9:45-10:30 Otwarcie
10:30-14:15 Wykład pt.: "Gospodarka pasieczna w ulach wielokorpusowych"
Wykładowca: mgr inż. Tomasz Kędziora
- PTP w Pszczelej Woli
12:30-13:15 Przerwa
15-16.30 wykład pt.: "Zwalczanie chorób pszczół - warrozy"
Wykładowca: mgr Marcin Raczyński
- VET- ANIMAL Stargard Szczeciński

Podczas forum będzie miała miejsce wystawa środków do produkcji pasiecznej
oraz kiermasz uli, sprzętu pasiecznego, odzieży ochronnej i produktów
pasiecznych.
3) Tegoroczne Targi Pszczelarskie rozpoczną się mszą świętą odprawioną
w Bazylice Katedralnej w Łowiczu o godzinie 9:00 6 kwietnia br. Po zakończeniu
mszy świętej nastąpi przejście do Łowickiego Domu Kultury ul. Podrzeczna 20
na dalszą część uroczystości. Uwaga: Wystawcy sprzętu – wjazd od ulicy
Starorzecze (tylko z zaproszeniem). W programie m.in.:
- prezentacja sprzętu firmy “Babik-Sabat”
- sprzęt pszczelarski produkowany przez firmę Łysoń PPHU “HURT-MOT”
Mirosława Chmurska
- producent odzieży pszczelarskiej firma “Adamek”
- sprzęt pszczelarski firma “Anna” - Koluszki
- producent uli i ramek pszczelich Ryszard Sułkowski
- ule poliuretanowe firma “Apikoz”
- pasieka “Barć” (dekrystalizatory)
- firma “Wakont” (odymiacze elektryczne)
- PPHU “Damech” (drut pasieczny)
- ule poliuretanowe Jaromir Talar
- dozowniki do miodu Sławomir Podgajny
- ODR Bratoszewice
- Centrum Kultury i Promocji Ziemi Łowickiej
wielu innych atrakcyjnych wystawców
Sprzęt pszczelarski w atrakcyjnych cenach. Wykład pt. "Zdrowie najcenniejszym
skarbem naszego życia” przeprowadzi prof. dr hab. Ryszard Czarnecki z
Labolatorium Bio-Farmaceutycznego w Krakowie. Atrakcją programu będzie
występ dziecięcego zespołu pieśni i tańca “Koderki” z Łowicza. Podczas trwania
wystąpień będzie obecna prezentacja sprzętu pszczelarskiego.
Źródło: pasieka24.pl

13: Video-konferencje na Skypie
Staramy się urozmaicać formy przyjaźni i wymiany doświadczeń. W
zimowe wieczory, ale nie tylko zimowe, pszczelarze z naszego i innych for
pszczelarskich spotykają się na Skajpie, gdzie omawiane są wcześniej ustalone
tematy przez moderatora. Spotkania odbywają się najczęściej w soboty, około
godziny 21:00. W dużym gronie pszczelarzy dyskutujemy na podane tematy,
wymieniamy się spostrzeżeniami, doświadczeniami z zakresu hodowli pszczół.
Polecamy taką formę naukową jak i integracyjną oraz zapraszamy na kolejne
spotkania. Jest to też sposób na integrację pszczelarzy, udzielamy porad, nawet
na tematy niezwiązane z programem. Konferencje na Skajpie cieszą się dużą

frekwencją. Następne takie spotkanie odbędzie się z początkiem kwietnia o
czym jeszcze poinformujemy. Wcześniej odbywały się pisemne czaty
pszczelarskie, jednak forma prowadzona stanowiła problem dla starszych
pszczelarzy, którzy nie nadążali ze śledzeniem pojawiających się wypowiedzi i
mieli problemy z pisaniem wiadomości. Stąd, głosowa rozmowa wydała się
lepszym odpowiednikiem. Aby wziąć udział w takiej głosowej dyskusji proszę
przysłać na pasiekamichalow@wp.pl nazwę loginu ze Skajpa, moderator doda
do listy stałych uczestników.

14: Podsumowanie
Wyrazy wdzięczności kierujemy do kol. Radka, który opracował dla nas artykuł
o postrzeganiu barw przez pszczoły.
Zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do przesyłania nam swoich
artykułów, relacji czy obserwacji. Chętnie –wzorem czasopisma „Pasieka”możemy utworzyć sekcję „pytania do eksperta” i publikować pytanie i
odpowiedź, któregoś z pszczelarzy.
Ponieważ następny numer wyjdzie pod koniec kwietnia to już teraz składamy
Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
prawdziwego przeżycia tych wydarzeń, refleksji ale też i odpoczynku w gronie
rodzinnym przy świątecznym stole w ciepłej, wiosennej aurze, aby
Zmartwychwstały Pan obdarzył Was potrzebnymi łaskami i siłami na
rozpoczynający się sezon pasieczny.
Redakcja Biuletynu Pasiecznego

Wyrazy wdzięczności kierujemy do działaczy zarządu SPP Polanka, którzy zainspirowali nas do
stworzenia podobnej gazetki.
Odwiedź nas: www.pasiekamichalow.weebly.com
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/portalpasieczny

