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PEŁNIA SEZONU - OKRES OD CZERWCA DO SIERPNIA WŁĄCZNIE



ÓWCZESNA SYTUACJA FENOLOGICZNA I HODOWLANA

1. Koniec pożytków rzepakowych, mniszkowych;

2. Koniec pożytków akacjowych; 

3. Początek kwitnięcia lip (szerokolistnych);

4. Początek kwitnięcia gryki i koniczyny; 

5. Połowa kwitnięcia facelii czy gorczycy;

6. Start innych pożytków – rzadszych: nostrzyk, 

ogórecznik, lawenda, żmijowiec…

7. W niektórych regionach Polski dostrzega się 

śladowe pożytki spadziowe;

8. W wielu regionach Polski pauzy pożytkowe;

1. Zakończone miodobrania – pożytki rzepakowe, 
mniszkowe;

2. Stopniowe wygasanie nastrojów rojowych 
przejawiające się logarytmicznym zanikiem 
mateczników rojowych (tendencja 40-30-15-5); 

3. Stabilizacja liczby pszczół na poziomie ok. 75 000-
115 000 osobników;

4. Rodziny są w kontrolowanym szczycie siły; 

5. Stabilna liczba pszczół woszczarek; 

6. Ostatnie tygodnie do optymalnego 
odbudowywania węzy; 

7. Zanik czerwienia przy pauzach pożytkowych –
konieczność karmienia; 

8. Ryzyko wystąpienia AFB/EFB przy niedożywieniu;

9. Utajone namnażanie się roztoczy warrozy;

10. Ostatni moment do tworzenia odkładów;



ISTOTA NASTROJU ROJOWEGO 

 Ideą zwalczenia nastroju rojowego jest oddzielenie młodych pszczół ulowych od dorosłej kadry pszczół lotnych;

 Nastrój rojowy potęguje się na skutek nadprodukcji mleczka pszczelego a także przeładowania czerwiu (w tym

trutowego);

 Aby uniknąć tworzenia odkładów przeszliśmy na gospodarkę dwukorpusową;

 Metodyka zakładała całkowite pozbawienie korpusu gniazdowego z ramek z czerwiem krytym oraz otwartym i

ich obszerna podmiana na ramki z węzą;



KONCEPCJA STAŁEGO POSZERZANIA GNIAZDA 

 W kwietniu (8 IV) wszystkie rodziny pszczele po potwierdzonej, wyrównanej sile otrzymały komplet ramek gniazdowych z

suszem (gospodarka na ulach Dadant 10 lub 12 ramkowych);

 Ramki te zostały dostawione na skrajne pozycje w gnieździe tak aby nie rozdzielać ramek z czerwiem;

 Rodziny pszczele otrzymały pierwszą półnadstawkę z kompletem ramek z suszem/węzą bez kraty odgrodowej;

 Czynnościom tym towarzyszył zabieg odsklepiania zimowego pokarmu z dodatkiem ApiBioFarmy ze skrajnych plastrów;

 Osłonowo – ciasto cukrowe 2,5 kg/rodzinę z dodatkiem 30 ml ApiBioFarmy;



8 KWIETNIA



18 KWIETNIA



18 KWIETNIA

 Dostawienie drugiej półnadstawki z węzą do każdej rodziny pszczelej;

 Mimo obfitych pożytków dalsza stymulacja rodzin pszczelich ciastem węglowodanowym w ilości 1 kg / rodzinę z dodatkiem 30

ml ApiBioFarmy;

 Po tym jak w niektórych rodzinach matki podczerwiły łukowato nadstawki zadecydowano o nałożeniu krat;

 Pierwsze półnadstawki w większości zalane;

 Poidło z dodatkiem ApiFarmy 1 L / 25 L wody

 Dalsze odsklepianie plastrów z zimowym pokarmem – utrzymanie tempa rozwoju rodziny na stałym poziomie;



KONCEPCJA STAŁEGO POSZERZANIA

 Do 1 maja stacjonują wciąż 2 półnadstawki – odbudowane

i wypełnione równomiernie miodem;

 W gniazdach sytuacja dramatycznie się pogorszyła i

wymagała interwencji;

 Silny nastrój rojowy pomimo obfitych pożytków,

zapewnionego dostatecznego miejsca, obecność licznych

mateczników rojowych



KONCEPCJA CIĄGŁEGO POSZERZANIA

 Gruntowny przegląd wszystkich ramek;

 Wycięcie mateczników i miseczek rojowych;

 Kontrola obecności jajeczek;

 Przygotuj: korpus pełny z ramkami z węzą (suszem), podkurzacz, zmiotka, dłuto, półnadstawki z ramkami,

opryskiwacz np. z roztworem wodnym ApiFarmy;

 Przeorganizowanie gniazda – zabranie czerwiu krytego;



KONCEPCJA STAŁEGO POSZERZANIA

 Krok 1:

Postaw pełny korpus na zdjętym daszku, wyjmij z niego 5-7 ramek z węzą

i ustaw obok ula;

 Krok 2:

następnie energicznym ruchem trój-stopniowym strząsaj pszczoły,

upewnij się, że na przenoszonej ramce nie ma matki;

 Krok 3:

Przenoś zaczerwione ramki z czerwiem krytym do górnego korpusu, w

środek korpusu (nie jest błędem przenieść czerw otwarty, w wypadku

silnego pogłębienia nastroju można przeplatać ramki z czerwiem

ramkami z węzą);



KONCEPCJA STAŁEGO POSZERZANIA

 Krok 4:

W miejsce wyjętych ramek z czerwiem krytym wkładamy ramki z węzą na

sam środek;

 Krok 5:

W macierzystym korpusie gniazdowym zostawić na skrajnych pozycjach

ramkę z pierzgą lub/i miodem – centrum energetyczne pod odbudowę ramek;

 Krok 6:

W przypadku większej liczby ramek z pierzgą/miodem sugerujemy przenieść 1

ramkę do górnego korpusu na skrajną pozycję (rezerwuar węglowodanowo-

białkowy dla wykarmiania larw);



KONCEPCJA STAŁEGO POSZERZANIA

 Krok 7:

Na stary korpus (dotychczasowa rodnia) nałożyć kratę

odgrodową a następnie korpus z czerwiem krytym

(tymczasowa nowa rodnia);

 Krok 8:

Na oba korpusy nałożyć (zdjęte) półnadstawki;



PRODUKCYJNA I PRZECIWROJOWA STRATEGIA HODOWLANA 

 Matka musi być roczna, która na wiosnę rozpocznie dynamiczne
czerwienie;

Sprawdzona metodyka do uli Dadant i Wielkopolskich:

 Zapewnić matce obfitą przestrzeń do czerwienia po zimowli (1-1,5-2
korpusy);

 9 dni przez spodziewanym pożytkiem zdjąć zaczerwiony półkorpus z
górnej części i postawić bezpośrednio na dennicy;

 Przełożyć matkę chwytakiem do półnadstawki na dół;

 Położyć kratę odgrodową a na niej korpus – dotychczasową rodnię;

 Po zakończeniu pożytku i miodobraniu uwalniam matkę na cały korpus
celem regeneracji rodziny pszczelej;

 Zamiast czerwiu otwartego w dolnej nadstawce można zapewnić matce
susz oraz węzę

 Takie rozmieszczenie ramek ma sens tylko przy dużym pożytku i przy
silnych rodzinach;

 Ograniczenie matki w czerwieniu i zaangażowanie wszystkich kast pszczół
do pracy;



METODA TARANOWA -1

 To metoda polegająca na doprowadzeniu rodziny pszczelej do jej maksymalnej

siły na okres głównego pożytku;

 Nie należy jej utożsamiać z zapobieganiem rojeniu się pszczół;

 W metodzie Taranowa przyjęte jest założenie, iż pożytek zostanie najlepiej

wykorzystany przez robotnice pochodzące z jaj złożonych przez matkę, nie

wcześniej niż na 51 dni przed rozpoczęciem pożytku i na 29 dni przed jego

zakończeniem;

Fot. Piotr Nowotnik



❖ W praktyce:

▪ dużo pszczół lotnych > mało czerwiu zwłaszcza otwartego,

 proces ten zaczyna się na 51 dni przed planowanym pożytkiem a kończy na 29 dni przed jego zakończeniem,

 pszczoły, które wygryzły się z czerwiu z początku tego okresu będą już pracowały na początku trwania pożytku natomiast te z

końcowego okresu wykorzystają jeszcze końcówkę pożytku;

❖ Jak to osiągnąć?

▪ Ograniczając matkę w czerwieniu za pomocą różnego rodzaju krat i izolatorów,

czyli pomiędzy 51-szym dniem przed pożytkiem a 29-tym dniem przed zakończeniem pożytku należy umożliwić matce

maksymalne czerwienie,

 natomiast na 29 dni przed pożytkiem ograniczyć radykalnie jej czerwienie poprzez umieszczenie matki na przykład w

izolatorze dwu, lub trzyramkowym,

 metodę tą często stosują pszczelarze w regionach gdzie występuje tylko jeden główny pożytek przy gospodarce stacjonarnej;

METODA TARANOWA -2



METODA TARANOWA -3

 Metoda Taranowa to nic innego jak wczesna stymulacja rozwojem rodzin pszczelich;

 Okres przygotowawczy rozpoczyna się na 51 dni przed spodziewanym się pożytkiem a kończy się miesiąc

przed jego zakończeniem;

 Do majowych pożytków jak mniszek czy sady należy zacząć rodziny przygotowywać z początkiem marca

stwarzając im a przede wszystkim matce optymalne warunki czerwienia poprzez podawanie ciasta miodowo –

pyłkowego, odsklepianie plastrów z zapasami i udostępnianie matce miejsca do czerwienia tak aby np. do 5-10

maja uzyskać jak największą ilość pszczół lotnych i wygryzającego się czerwiu;

 Z momentem nastania pożytku można ograniczyć matkę na czas jego trwania wtedy w ulu zachodzi pewna

zmiana - pszczoły ulowe zamiast opiekować się czerwiem otwartym zajmują się przerabianiem nektaru na miód

a pszczoły, które to miały robić stają się zbieraczkami pożytku;

 Po zakończeniu pożytku matce należy udostępnić ramki do czerwienia co automatycznie zapobiega

występowaniu nastrojowi rojenia poprzez zatrudnienie karmicielek do opieki nad czerwiem;



Fot. Piotr Nowotnik





METODA JANUSZKIEWICZA

fot. Urszula Nowotnik

Zbieraczki ulokowują wziątek w wyższych 
partiach ula

Brak miejsca w gnieździe
Wytworzenie ciągu – strefy 

flow

6-8 dni po zapełnieniu nektarem

Woszczarki pracują 
przeciwrójkowo za i pod 

ramkami

Matka czerwi jedynie w 
gnieździe z racji braku 
miejsca w nadstawce

Delikatnie poszerzenie konfiguracji 
zimowej o 2-3 ramki gniazdowe

Dalsze poszerzanie 
ramkami nadstawkowymi

obok gniazdowych

Po zalaniu nakropem przenieść do 
nadstawki a w ich miejsce wstawić 2-

3 puste ramki nadstawkowe



MODEL ANGIELSKI -1

• W Wielkiej Brytanii

zwyczajowo zamyka się z

początkiem kwitnienia

pożytku matkę w dolnym

pełnym korpusie na 11

ramkach, przykrywa kratą i

nakłada gwałtownie kilka

nadstawek lub korpus z

praktycznie czystą węzą

wdrażając metodę rotacyjną

 Metoda rotacyjna - cykliczne

przekładanie plastrów z czerwiem

zamkniętym do miodni;

 Ujęte ramki zastępuje się ramkami z

węzą (nawet 6-7) - sprzeczne z

koncepcją mgr M. Podlewskiego;

 Uniemożliwia to wyrojenie;

 Usprawnia maksymalne

wykorzystanie pożytku



MODEL ANGIELSKI -2
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MODEL ANGIELSKI -3
Fot. Piotr Nowotnik



MODEL ANGIELSKI -4

 Zabiegiem rozładowującym było przenoszenie nawet 6-7 ramek z

czerwiem krytym do korpusów miodowych, po wcześniejszym

zlokalizowaniu matki i upewnieniu się, że pozostała w rodni;

 W ich miejsce wstawiane były ramki z węzą;

 Po wygryzieniu się czerwiu, komórki w miodniach były szybko

zagospodarowane i zalane miodem;

 W czasie trwania pożytku standardowo dokładane były kolejne korpusy i

nadstawki z ramkami;

 Rodziny, które odbudowywały ramki z węzą były stymulowane syropem

cukrowym. Mateczniki rojowe były likwidowane;

 W ulach funkcjonowały kraty odgrodowe, a matki miały do dyspozycji 11

ramek gniazdowych w dolnym korpusie;

Fot. Piotr Nowotnik







MODEL ANGIELSKI - 7
Fot. Piotr Nowotnik



MODEL ANGIELSKI -8



MODEL ANGIELSKI -9



METODA OSIEWALSKIEGO -1

 Metoda opracowana przez Henryka Osiewalskiego z Bań koło Szczecina i dokładnie opisana w miesięczniku „Pszczelarz

Polski” 3–8/2008;

 Korzystanie z tej metody – maksymalne możliwości produkcyjne pszczół w czasie kwitnienia rzepaku;

 W dobrych warunkach pogodowych pszczoły mogą przynieść z rzepaku nawet do 30 kg miodu z ula;

 Konieczność utrzymania bardzo silnych rodzin na okres zimowli i okresu po zimowli;

 Start kwitnięcia rzepaku – 10-12 ramek wlkp. + zajmowanie nadstawek;



METODA OSIEWALSKIEGO -2

 Słabe rodziny (<7 Dadant, <10 wlkp) należy połączyć żeby nie

potraktowały pożytku rzepakowego jako czynnika

rozwojowego;

 Mocne rodziny podwajają siłę w/c 3 tygodni;

Po rozpoczęciu się pożytku nakłada się 
nadstawkę

Po zapełnieniu 1 nadstawki dodaje się 
drugą

Na wypadek braku woszczyzny dopuszcza 
się stymulowanie syropem cukrowym 
1,5:1 celem szybkiej odbudowy węzy 



METODA OSIEWALSKIEGO -3

Po wyrojeniu się 
rodziny osadzić silną 

rójkę na 10-12 
ramkach gniazdowych 

węzy

Mniejsze rójki połączyć 
po dwie

Zasilanie syropem 
cukrowym 

Po tygodniu 
sprawdzenie 

odbudowy gniazda i 
obecności czerwiu

Dodanie nadstawki 
(Szansa na 10-15 kg )

 Rodzina wyrojona po zerwaniu mateczników i poddaniu

matecznika hodowlanego/matki powraca do normalnego

nastroju roboczego;

 Rodziny pod koniec sezonu w zależności od planów można

połączyć (podobieństwo do tzw. rodzin okresowych)



METODA IZOLATOROWA -1

 Metoda do krótkotrwałych, wczesnych pożytków

(wierzby, mniszek, sady owocowe, klony, rzepak, akacja);

 Metoda przeciwrojowa;

 Propagowana przez p. Janusza Mazurka z Warszawy

 Połączyć słabe rodziny, gdyż dojdą do siły dopiero po

zakończeniu pożytków;

 Po zakwitnięciu rzepaku silnym rodzinom daje się nadstawki;

 Po zapełnieniu pierwszych nadstawek dostawia się drugie;

 W połowie kwitnienia rzepaku (około połowy maja), gdy rodziny

zaczynają wchodzić w nastrój rojowy, matki należy zamknąć w 2-

ramkowych izolatorach z kraty odgrodowej;

 Rozwój rodzin zostaje zahamowany. Tak wczesny termin

ograniczenia czerwienia wynika z reguły Taranowa: rodzinę

pszczelą ogranicza się w rozwoju na 29 dni przed zakończeniem

głównego pożytku;



METODA IZOLATOROWA -2

 W omawianej sytuacji pożytek główny, którym będzie

akacja zakończy się około 15 czerwca;

 Późniejsze czerwienie nie jest potrzebne, gdyż pszczoły

wygryzione z jajeczek złożonych po 15 maja nie znalazłyby

zatrudnienia i rodziny zaczęłyby się roić;

 Jeżeli przewidywany jest niezbyt obfity pożytek w drugiej

połowie czerwca (lipy, chabry, chwasty polne), w izolatorze

wymienia się ramki z czerwiem na węzę lub młody susz,

dzięki czemu czerwienie się zwiększy.

 Po zakończeniu pożytków (początek lipca) zwalcza się

warrozę (odymienie, kwas mrówkowy) i wypuszcza się matkę

z izolatora;

 Przy dużym porażeniu rodzin przez warrozę można

zlikwidować czerw z izolatorów;

 Wtedy skuteczność zabiegu będzie 100-procentowa;



METODA TRZYBIŃSKIEGO -1

 Do pożytków wiosennych;

 Rodzinom, w których matki czerwią w dwóch korpusach dodaje się trzeci korpus.;

 Są dwie „szkoły” powiększania kubatury ula w tym czasie: według pierwszej korpus wypełniony ramkami z suszem należy 

ustawić jako drugi, rozdzielając dwie kondygnacje z czerwiem;

 Do nowego korpusu przenosi się dwa plastry z czerwiem krytym z dolnego korpusu, gdzie w ich miejsce wstawia się węzę;

 Te dwa plastry mają przyspieszyć zajmowanie nowego korpusu przez pszczoły;

 Matka pozostaje w dolnym korpusie, oddzielona od reszty ula kratą odgrodową. W tym celu przed podzieleniem rodziny kratą 

należy matkę wyszukać, względnie wszystkie pszczoły strząsnąć do dolnej kondygnacji.



METODA TRZYBIŃSKIEGO -2

 Złe warunki zablokują zajęcie dostawionego korpusu – stworzą się „2

rodziny”;

 Do właściwego zagospodarowania całego ula dojdzie po zakończeniu

pożytku, gdy w dodatku ustabilizuje się pogoda i temperatury zarówno

w dzień, jak i w nocy będą wysokie;

 Dlatego wielu pszczelarzy zraża się do stosowania opisanej metody i

dochodzi do wniosku, że kolejny korpus należy dostawić jako trzeci,

najwyższy.



METODA TRZYBIŃSKIEGO -3

 Trzeci korpus – miodnię silnej rodzinie dodaje się dopiero po przewiezieniu pszczół na pożytek;

 Najczęściej dodaje się go w połowie trwania pożytku, gdy we wcześniej utworzonej miodni (górnym korpusie z czerwiem, bez 

matki), jest już dużo miodu rzepakowego;

 Zbyt pochopne powiększenie kubatury ula przez dodanie całej kondygnacji, zwłaszcza między korpusy z czerwiem, mogłoby 

(przy pogorszeniu pogody) doprowadzić do przechłodzenia gniazda, i zaziębienia czerwia;

 Może to nieść groźbę nie tylko spowolnienia rozwoju, ale też rozwoju chorób na zamarłym czerwiu.



METODA TRZYBIŃSKIEGO -4

 Słabszym rodzinom, które przed zakwitnięciem rzepaku obsiadają tylko jeden korpus, drugą kondygnację wypełnioną ramkami

z suszem dodaje się przed wywiezieniem pasieki;

 Muszą wypełniać min. 10-ramkowy korpus Wielkopolski, oraz mieć nie mniej niż 7 ÷ 8 ramek z czerwiem;

 Pszczoły powinny zajmować skrajne uliczki w gnieździe, a po odsłonięciu ostatniej uliczki powinny się „wylewać” z gniazda;

 Zajmowanie przez pszczoły dodanej kondygnacji przyspieszy przełożenie do niej dwu plastrów czerwia z gniazda, w których

miejsce należy wstawić węzę;

 Matka pozostaje w dolnym korpusie gniazdowym, oddzielona kratą odgrodową.



METODA TRZYBIŃSKIEGO -5

 Przygotowanie do pożytków późnych:

1. Miodobranie z gryki

▪ W miejsce zabranego korpusu z miodem ustawia się korpus z suszem, natomiast w gnieździe sprawdza się, na ilu ramkach jest

czerw;

▪ Gdy >6 plastrów jest zaczerwionych, rodzinę można wywieźć na następny pożytek, jakim jest wrzos lub nawłoć;

▪ Słabszym rodzinom wymienia się matki na młode, czerwiące, lub łączy się je z rodzinami powstałymi z odkładów wykonanych

jeszcze w maju, po pożytku rzepakowym;

▪ Przegląd rodzin na gryce wykonuje się podobnie jak po pożytku lipowym, bardzo sprawnie i szybko, ze względu na możliwość

wywołania rabunku;

▪ Nie przegląda się całych gniazd, sprawdza się tylko skrajne ramki i zabiera się te zawierające miód;

▪ Sprawdzić siłę rodzin i obecność czerwiu;

▪ Dokładnie wywirować miód gryczany!



METODA TRZYBIŃSKIEGO -6

Gospodarka rodzinami na pożytku wrzosowym:

 Na wrzos -- tylko najsilniejsze rodziny;

 Największe zbiory -- w pełni obsiadające dwa korpusy;

 Po przywiezieniu rodzin na wrzos ocenia się jeszcze raz ich siłę i tym słabszym, obsiadającym tylko część plastrów w

miodniach, zabiera się górne korpusy;

 Będą one gromadziły miód wrzosowy tylko w gniazdach;

 Do wykorzystania pożytku wrzosowego można też użyć rodzin, które rozwinęły się z odkładów wykonanych po rzepaku, jeżeli

mają one co najmniej po 7 plastrów z czerwiem;

 Na obfitym pożytku wrzosowym giną prawie wszystkie pszczoły lotne, rodziny więc są po jego zakończeniu znacznie osłabione

w porównaniu z ich wcześniejszą kondycją;

 Przed zimowlą - połączenie z odkładami wykonanymi po rzepaku i akacji. Tę czynność jednak wykonuje się później, najpierw

należy odebrać miód wrzosowy;

 W ramach uzupełnienia zapasów – dołożyć ramki z zasklepionym syropem (okresy bezpożytkowe);



METODA TRZYBIŃSKIEGO -7

Gospodarka rodzinami na pożytku wrzosowym:

 Wykorzystanie odkładów wykonanych po przekwitnięciu rzepaku i akacji;

 W ciągu ponad dwóch miesięcy odkłady te rozwiną się w silne rodziny, z których najlepsze pojadą na wrzos;

 Pozostałe poddać intensywnemu karmieniu w połowie sierpnia. syropem lub inwertem;

 Po miodobraniu wrzosowym w „wyjazdowych” rodzinach zlikwidować matki;

 Łączenie z wcześniej nakarmionymi odkładami;

 Dokarmianie uzupełniające;

 Przerobienie niewielkich ilości pokarmu przez silne rodziny nie wpłynie negatywnie na ich kondycję;

 Rozwiązanie bezpieczne dla rodzin;

 Gospodarka polegająca na wszechstronnym wykorzystaniu wcześniej wykonanych we własnym zakresie odkładów jest

rozpowszechniona na zachodzie Europy i z powodzeniem może być stosowana u nas, przede wszystkim w intensywnie

prowadzonych pasiekach wędrownych oraz korzystających z późnych pożytków spadziowych;







Strategia 
produkcyjna

Rotacja 
plastrów

Strategia 
przeciwrojowa



METODA CZAJKINA -1

 Metoda do pożytków długotrwałych i umiarkowanie obfitych;

 Nadaje się do pożytków przerywanych przy zmiennej pogodzie;

 Metoda ta zapewnia doprowadzenie rodziny do dużej siły, przy stałym utrzymaniu w niej nastroju roboczego, i jest

dostosowana do uli leżaków;

 Zimuje się silne rodziny na 7-8 ramkach;

 Gdy wiosną w ulu pojawia się po 10-11 plastrów i czerw trutowy, należy podzielić pień kratą ogrodową na miodnie i gniazdo;



METODA CZAJKINA -2

Matka trafia do gniazda z plastrem na którym przebywa + 3-4 ramki woszczyzny + 2-3 ramki węzy

Utworzona miodnia bez wylotu (rodnia bliżej wylotu)

Kolejność plastrów w miodni zaczynając od kraty: czerw otwarty, czerw kryty, woszczyzna, miód

Matka intensywnie czerwi na 7-8 plastrach. W miodni pszczoły zalewają nektarem najdalsze plastry później coraz bliżej kraty 

Po 10-12 dniach zasklepione w tym czasie plastry z czerwiem przenosi się z gniazda do miodni. Pozostałe w gnieździe 

zaczerwione plastry należy przesunąć do kraty, a w wolne miejsce wstawić woszczyznę i węzę 



METODA CZAJKINA -3

 Przenoszenie ramek powtarza się czterokrotnie przy

długotrwałym pożytku. Kratę wyciąga się po ostatnim

miodobraniu.

 Po 10-12 robi się to samo, jeżeli w miodni jest za

ciasno trzeba wycofać ostatnie plastry z miodem.



ZMODYFIKOWANA METODA CZAJKINA -1

 Matka na 10 ramkach gniazdowych w tym jedna ramka pracy;

 Krata pionowa po obu stronach gniazda i na bokach miodnia;

 Z miodni nie wirujemy ramek nawet jak są wszystkie zasklepione;

 Wyjąć beleczki odstępnikowe i wstawić nadstawki nad gniazdo;

 Pszczółki donoszą do nadstawki i zasklepiają;

 Chwalona przy gospodarce na wz 15-sto ramkowych + 14 nadstawki

 Dobra metoda przy wz 20-sto ramkowych i 20 nadstawki;





ZMODYFIKOWANA METODA CZAJKINA -2

 Zalecana w stojakach 1/2 Dadanta normalnych przy spadzi;

 Doprowadzić rodziny do wysokiej siły;

 Rodnię z matką ustawić bezpośrednio na dennicy;

 Po zaczerwieniu korpusu zabrać go nad kratę do segmentów miodowych i podstawić matce 2 inne z

suszem i węzą;

 Zabrany pierwszy korpus: wygryzanie się pszczół i zalewanie miodem;

 Rekordziści: Do 6 pół korpusy ½ :

3 nadstawki od góry były zalane totalnie miodem i posklepione, zaś w rodni: 1 półkorpus - czerw kryty i

2 półkorpus – bieżące czerwienie

 Gospodarowanie małymi nadstawkami ma wiele zalet;

 Sukces w zebraniu prawie każdego małego pożytku;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

 Wskazania: 

• Matki starsze niż 2 lata 

Dlaczego? Czy muszę wymieniać matkę jeśli matka starsza niż 2 lata wciąż dobrze czerwi a rodzina spełnia pierwotne cechy hodowlane? 

• Matki nieczerwiące, czerwiące trutowo lub czerwiem rozstrzelonym;

• Matki o silnych cechach niepożądanych (matki rojowe, ratunkowe) takich jak: pogłębiający się nastrój rojowy, brak miodności, 
podatność na choroby, wzmożona agresja, chęć do rabowania itp. itd. 

• Zmiana typu i kierunku gospodarki pasiecznej i dostosowanie do wymogów pszczelarza;

• Wprowadzenie nowej bądź odnowienie puli genetycznej w terenie; 

▪ Okres wymiany matek: 

• Praktycznie cały sezon pasieczny z uwzględnieniem pauz pożytkowych; 

• Z doświadczenia wiemy, że nie powinno się odrywać uwagi pszczół od silnych pożytków; 

• Okresy bardziej „luźne” i nieobfitujące w nadwyżkę liczby pszczół;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 1 

Wybranie matki i kierunku jej wykorzystania: matka użytkowa/reprodukcyjna? (Uwaga, każda matka, która czerwi 

więcej niż rok staje się matką reprodukcyjną!);

➢ Krok 2 

Wybranie matki pod kątem cech użytkowych i kierunków strategicznych Produkcja miodu / Produkcja odkładów / 

Hodowla matek?;

➢ Krok 3 

Sprawdzenie lokalnych programów krzyżowniczych i odszukanie lokalnego hodowcy (matki dostosowane pod 

region);

➢ Krok 4 

Matka UN (100%) czy NU (30-45%)? 



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 5 

a/ Odnalezienie matki i osierocenie rodziny: 

- Matki szukamy do 10 rano od bardziej nagrzanej strony ula (wschodnia); 

- W trakcie szukania matki nie używamy dymu;

- Matka powinna być tam gdzie są jajeczka; 

- Pomijać należy raczej ramki z czerwiem ściśle krytym i larwami;

- Matka jest największa, smukły, spiczasty odwłok, jaskrawe tergity, grube odnóża, 

- Młode matki są płochliwe na światło i dym; 

- Ramkę oglądamy trzymając ją na płask pod kątem 45 st.; 

- Wzrok wiodący poziomy od lewej do prawej („skanujemy” plaster po plastrze);

- W okresie szczytu siły rodzin pszczelich (tudzież nastroju rojowego) ciężko jest odnaleźć matkę; 

- Szukamy ramka po ramce od lewej do prawej – w przypadku nieodnalezienia idziemy jeszcze raz;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 5

b/ Odnalezienie matki i osierocenie rodziny:

- na wylot nakładamy dopasowaną - wyciętą plastikową kratę przegrodową przybijając ją do
ściany wylotowej ula (od zewnątrz);

- Następnie pod ulem na wysokości mostka/wylotu rozkładamy pomost z białego
prześcieradła;

- Wyjmujemy ponownie ramkę po ramce z ula i nad taką zjeżdżalnią strząsamy absolutnie
wszystkie pszczoły trzymając w dłoniach ramkę za uchwyty i mocno ją otrząsając
(obmiatając) z pszczół;

- Kiedy wszystkie ramki oczyścimy z pszczół gromadzących się pod ulem zbieramy na
szufelkę pszczoły, które pozostały wewnątrz ula na ściankach i również wysypujemy je na
płachtę z prześcieradła;

- Używamy dużo dymu ze względu na gwarantowaną agresję pszczół;

- Po 2-3 godzinach pszczoły powinny wejść z powrotem do ula a przed wylotem powinna
zostać matka z garstką pszczół;

- Wtedy jest łatwa do pochwycenia i wymiany.



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 5 

c/ Odnalezienie matki i osierocenie rodziny: 

- Włożenie 2-3 ramek z suszem (z odciągniętymi komórkami) od ściany ula w 

rodni;

- Na drugi dzień należy bez zastanawiania się od razu sprawnie wyciągnąć te 

ramki; 

d/

- Wyjąć bez zastanawiania 3 skrajne ramki od ściany w rodni, która jest najlepiej 

ogrzana słońcem (od strony wschodniej);

- Matki najlepiej znakować opalitkiem lub specjalnym markerem;

- Często dostrzegalne subterminalne ułożenie pszczół ze świty matecznej 

wokół matki;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 6 a/

 Bezwzględne zabicie starej – wadliwej matki (wyjątki: wysyłka jako reproduktorkę, oddanie
komuś, odkłady);

- Odczekanie 7 a nawet 10 dni – w tym czasie zamawiamy nową matkę pszczelą (bądź
umawiamy się z hodowcą na dostarczenie w wyznaczonym czasie wcześniej złożonego
zamówienia) tak aby została dostarczona najlepiej w dniu poddania do ula;

• Po 7-10 dniach gruntowny przegląd gniazda i zerwanie wszystkich mateczników
ratunkowych, czerw otwarty przenieść do innej rodziny jeśli nie został zasklepiony;

• Odblokować (wyłamać plastikową uszczelkę) klateczkę z zakupioną matką i włożyć
klateczkę ciastem do dołu w zacisk między 2 plastry z czerwiem,

• Ramki zacisnąć dosuwając je do siebie, tak by wtopić lekko klateczkę w woszczyznę,

• Po 2 dniach zabrać klateczkę,

• Po 10 dniach dokonać przeglądu – nie trzymać ramki z matką zbyt długo na powietrzu;

• Model angielski;

• Konflikt rasowy;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

➢ Krok 6 b/

 Bezwzględne zabicie starej – wadliwej matki (wyjątki: wysyłka jako reproduktorkę, oddanie 

komuś, odkłady);

- Odczekanie 7 a nawet 10 dni – w tym czasie zamawiamy nową matkę pszczelą (bądź 

umawiamy się z hodowcą na dostarczenie w wyznaczonym czasie wcześniej złożonego 

zamówienia) tak aby została dostarczona najlepiej w dniu poddania do ula; 

• Po 7-10 dniach gruntowny przegląd gniazda i zerwanie wszystkich mateczników

ratunkowych, czerw otwarty przenieść do innej rodziny jeśli nie został zasklepiony;

• Włożenie klateczki z zakupioną matką ciastem do dołu w zacisk między 2 plastry z

czerwiem bez wyłamywania zabezpieczenia;

• Ramki zacisnąć dosuwając je do siebie, tak by wtopić lekko klateczkę w woszczyznę,

• Po 3 dniach kontrola klateczki – próba wosk/propolis i decyzja o uwolnieniu matki;

• Po 10 dniach dokonać przeglądu – nie trzymać ramki z matką zbyt długo na powietrzu;

• Sposób stosowany w Pasiece Michałów – na zasadzie łączenia feromonowego;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

 Do poddawania cennych matek unasienionych (reproduktorek) lub przy 
poddawaniu matek kolejny raz warto wykorzystać izolator 1-ramkowy;

 Niemal 100% pewność skuteczności poddawania matki; 

 Izolator jedno-ramkowy do poddawania matki wykonany jest z jednej wygiętej 
kraty odgrodowej połączonej z bocznymi ściankami za pomocą nitów 
nierdzewnych;

 Cała konstrukcja jest bardzo silna i trwała;

 Nic się nie chwieje, nie wygina i nie rozdziela;

Metodyka: 

1. Do wnętrza izolatora wkładamy ramkę z czerwiem wygryzającym się (widzę!); 

2. Na taki plaster z czerwiem na wygryzieniu wpuszczamy z klateczki matkę 
unasienioną, najlepiej bez towarzyszącej jej świty;

3. Izolator szczelnie zamykamy od góry przykrywką bądź zasłaniamy deseczką;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Co się w tym momencie dzieje? 

 Ważne!

Izolator z matką umieszczamy pomiędzy plastrami z 

czerwiem zasklepionym, obficie obsiadanymi przez 

pszczoły na czarno. Po minimum 3, a maksymalnie 7 

dniach wyjmujemy plaster z matką i obsiadającymi go 

młodymi pszczołami, uwalniając matkę i przekładając 

plaster do rodni (izolator wyjmujemy);

Zastosowanie izolatora do poddawania matki pozwala zaoszczędzić 

pieniądze (na kolejny zakup matki po ścięciu poprzedniej) i przez to 

skrócić procedurę poddawania i akceptowania matki;

Wygryzające się 
pszczoły w izolatorze 

tworzą świtę 
mateczną, która 

przekazuje na drodze 
trofalaksji substancję 

mateczną

Stopniowo po całym ulu 
rozchodzą się feromony silnej 

matki, która już składa jajeczka –
co podnosi jej walory 

Matka zaizolowana 
porusza się po ramce 

i pozostawia 
feromony –
transmisja 

induktorów 



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Inne dozwolone sposoby:

 Odszukać matkę w macierzaku – zabrać lub zutylizować;

 Wybrać ramkę z czerwiem na wygryzieniu, pierzgą i miodem;

 Omieść ramkę z pszczół i włożyć do izolatora

 Umieścić w środku gniazda na 2—3 dni po bokach izolatora ułożyć ramki z czerwiem otwartym (wabi młodą pszczołę);

 Po 3 dniach wyjąć izolator, omieść z pszczół i włożyć do transportówki;

 Przejrzeć wszystkie pozostałe ramki i zerwać mateczniki ratunkowe;

 Otworzyć izolator i wpuścić matkę z ręki wprost na ramkę obsiadywaną przez młode pszczoły;

 Warto asekurować rzadkim syropem cukrowym;

 Zamknąć izolator i włożyć do gniazda na 3 –4 dni

 Po 4 dniach zrobić przegląd:
Wyjmij izolator (matka powinna w nim już czerwić)

Przed wyjęciem ramki z matką jeszcze raz obejrzyj 
wszystkie plastry i pozrywaj mateczniki ratunkowe

Wyjmij ramkę z matką i przełóż do gniazda na 
środek, nie zaglądaj przez 5-6 dni



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

 Praktyczne wskazówki:

o Nie zwlekać z zakupem i poddaniem matki;

o Im szybciej to zrobimy tym większa szansa na jej przyjęcie;

o Gwarancją na przyjęcie matki jest dostateczna liczba młodych pszczół ulowych (mleczko pszczele);

o Praktykuje się dostawianie ramek z czerwiem na wygryzieniu przed poddaniem matki;

o Najłatwiej przyjmowane są matki NU oraz matki do odkładów (słabych rodzin);

o Poddawanie matek NU (tzw. jednodniówek): na rękę przez wylot lub na ramki;

o Zauważyliśmy lepsze przyjęcia matek w obecności poddanego płynnego pokarmu;

o Nie poddawać matki w upał, najlepiej wieczorem w asyście syty miodowej lub syropu bądź ciasta



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Opis problemu:

W ulu pojawił się rozstrzelony, nieregularny czerw trutowy; 

Oznaki: 

•Karłowate trutnie;

•Czerw garbaty nierównomierny;

•Brak normalnego czerwiu;

•Nabrzmiałe czerwiące robotnice;

•2-3 jajeczka przyczepione do ścianki komórek plastra;

•Rzadziej 2-3 jajeczka na dnie nieodciągniętej komórki;

Przyczyny: 

• Dłuższe bezkrólewie w ulu;

• Strutowiała, wadliwa lub całkiem nieczerwiąca matka;

Rozwiązania:

• Rozgonienie rodziny (1);

• Metoda Pana Czesława Junga (2);

• Metoda Pana Stanisława Zbiega (3);



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Metoda Pana Stanisława Zbiega (3):

• Dostawić w środek jedną ramkę z otwartym czerwiem z innej rodziny;

 Pszczoły i pszczoły trutówki staną się karmicielkami tego czerwiu;

• Poddać 2-3 ramki z czerwiem zamkniętym na wygryzieniu z innej rodziny;

 Rój zostanie wzmocniony młodymi pszczołami, które zwiększą szansę przyjęcia matki;

• Poddać czerwiącą matkę w izolatorze na ramce z wygryzającym się czerwiem z innej rodziny!;

 Koniecznie w izolatorze;

• Podać sytę miodową;

 Zwiększy się tempo akcji a pszczoły się uaktywnią i trutówki będą karmiły młode;

• 4-5 dni później skontrolować zachowanie pszczół wobec matki;

 Jeśli nie będzie nic nadzwyczajnego uchylić wyjście z izolatora, tak aby matka mogła przejść do dalszej części ula i zacząć powoli
czerwić. Będzie miała młodą świtę i otoczenie;

• Z dużą dozą prawdopodobieństwa matka zostanie przyjęta;

 Rodzina zostanie uratowana;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Metoda Pana Czesława Junga (2):

• W środek gniazda wstawić jakąkolwiek zabitą matkę pszczelą (starą najlepiej);

 Musi być świeżo-zabita, niezbyt wyschnięta;

• Przypinamy ją szpilką do plastra lub mocujemy pod beleczką (tak by pszczoły jej nie wyniosły);

 W ten sposób pszczoły czując jeszcze wydzielające się feromony wstawionej martwej matki przestają karmić trutówki, które
przestają automatycznie czerwić, a nawet mogą zostać wydalone z ula. Pszczoły mają niejasne poczucie, że matka jest z
nimi;

 Po tym czasie jak zaniknie czerw trutowy, wyjmujemy starą martwą matkę i śmiało poddajemy nową młodą matkę w
klateczce;

 Istnieje bardzo duża pewność, że rodzina przyjmie po takim tricku nową matkę;

• Dla zwiększenia prawdopodobieństwa można wstawić przed poddaniem klateczki ramkę z czerwiem na wygryzieniu
od innej rodziny;

 Zwiększa się sztucznie liczbę młodych pszczół akceptujących królową;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

 Po dłuższej bezmateczności nie ma już ulowych młodych pszczół, które pielęgnowałyby królową. Przy starych 

lotnych pszczołach matka się nie zostanie przyjęta;

 Próba odbudowy roju? Pracochłonne;

 Konieczność likwidacji (rozgonienia roju) występuje gdy:

- jest dłuższa bezmateczność,

- brak lub niewielkie ilości normalnego czerwiu,

- przewaga lub całkowita obecność czerwiu garbatego (trutowego),

- strutowiała matka,

- wykształciły się trutówki anatomiczne,

- duże ilości trutni 60-70%



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

1. Przeznaczoną do likwidacji rodzinę przenieść w inne miejsce;

2. Otworzyć ul i bardzo ostro zadymić podkurzaczem uliczki, wylot;

3. Po 2-3 minutach (naciąganie miodu do wola) wyciągać należy po kolei wszystkie plastry i strącać (zmieść zmiotką,
albo strząsnąć z ramki) pszczoły w pobliżu ula sąsiedniego roju;

4. Jeśli w rozbijanej rodzinie są trutówki to zmieść nie w pobliżu lecz 10 metrów od innych uli, tak aby trutówki się
tam nie dostały (słabo latają);

5. Plastry z pokarmem bez pszczół dostawić do innych rodzin;

6. Stary ul dokładnie zamknąć, zapchać wylot, odwrócić o 180* i nakryć mokrymi materiałami, np. prześcieradłem;

7. Po kilku dniach jak nie będą już latać pszczoły przy starym ulu, z którego rozganialiśmy owady, należy go
zdezynfekować (wypalić) i przeznaczyć do powtórnego użytku;



WYMIANA I BEZPIECZNE PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

1. Wytrzepać kilka metrów dalej ramki z pszczół, brutalnie je wyrzucić za pasieczysko;

2. Ramki z powrotem włożyć i odczekać aż normalne pszczoły powrócą do ula. Trutówki nie potrafią za bardzo latać, 

są ociężałe i nie wrócą do gniazda;

3. Następnie do ula włożyć 2 ramki z czerwiem otwartym i 2 ramki z czerwiem na wygryzieniu z innej rodziny;

4. Ul spryskać Apiaromem albo silnie pachnącą herbatą (tak jak przy łączeniu);

5. Dalej trzeba poddać matkę w zamkniętej klateczce; 

6. Klateczkę odbezpieczyć (wyłamać plastikową zawleczkę) po 3 dniach;

7. Izolator – do rozważenia? 



CARNICA



PRIMORSKY I ELGON



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

WWW.PASIEKAMICHALOW.COM

www.fb.com/portalpasieczny

http://www.pasiekamichalow.com/

