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Główny przegląd jesienny
● PUNKT wyjścia dla wszystkich prac związanych z 

okresem jesiennego rozwoju rodzin i zazimowania 
pasieki 



  

● Połowa lipca- ostatnie letnie pożytki

● Pierwsze dni sierpia – ostatni moment na 
przegląd gniazd

● Przegląd polega na szczegółowym 
przejrzeniu poszczególnych plastrów w celu 
stwierdzenia:



  

1) stanu zapasów miodu i pyłku
● Oceniamy go „na oko” przyjmując, że 1 dm2 obustronnie poszytego 

plastra z miodem waży ok 30 dag.

● Łączna ilość zapasów miodu w ulu nie powinna być w tym czasie 
mniejsza niż 6-8 kg na rodzinę.

 jest to warunek normalnego rozwoju rodzin !

● Ważna obecność pierzgi i pyłku w gnieździe. W sierpniu każda 
rodzina powinna mieć przynajmniej 2 plastry zapełnione pierzgą

(jako osłonowe po obu stronach ramek z czerwiem)



  



  



  

2) siła rodziny
● Określa się na podstawie liczby gęsto obsiadanych przez 

pszczoły plastrów oraz ilości czerwiu.

● Większość będzie silna, wyjątek to odkłady, późne roje oraz 
zmiana matek,

● Rodzina ma sprawiać wrażenie „pełnego ula” bądź „braku 
miejsca” w ulu

● Jakość i ilość czerwiu z przewagą otwartego – większa 
liczba jaj składanych przez matkę



  

3) Ilość i jakość czerwiu

● Ilość i jakość czerwiu bez wątpienia wiąże się z obecnością i 
wartością matki pszczelej

● Zwracamy uwagę na brak jaj i młodych larw

● BRAK MATKI- podajemy zapasową, unasiennioną 

● Zbyt mało czerwiu, rozstrzelony, złe wyniki produkcyjne- 
słaba wartość matki pszczelej



  



  

4) Jakość plastrów

● Oceniamy jakość plastrów oraz układamy je w gniazdo 
zimowe

● Segregujemy stare plastry, przeznaczamy do wytopienia, 
ułożenia w magazynie

● Liczba plastrów w gnieździe zależy od siły rodziny

● Zostawiamy najładniejsze plastry, takie które były 
zaczerwione



  



  

Czy pszczoły można zimować na Czy pszczoły można zimować na 
„świeżych” plastrach ? „świeżych” plastrach ?  



  

➔ „Najlepsze” do zazimowania są plastry 
jasnobrązowe, z których wyszło kilka pokoleń 
pszczół

➔ Plastry jasnobrązowe tracą ciepło ponad 
dwukrotnie wolniej niż jasne

➔ SUKCESYWNA WYMIANA PLASTRÓW W 
GNIEŹDZIE = KLUCZ DO SUKCESU



  

Skład i jakość robotnic:

➔ Najlepiej zimują pszczoły, które wygryzły się w sierpniu 
i na początku września

➔ Czerwienie na taką pszczołę powinno odbywać się w 
okresie mniej więcej od ok 15-20 lipca do końca sierpnia

➔ W miarę upływu czasu naturalne warunki wychowu 
czerwiu gwałtownie pogarszają się co może mieć wpływ 
na ich żywotność oraz kondycję 



  



  

Koniec lipca- rodziny leczone, wolne od Koniec lipca- rodziny leczone, wolne od 
roztoczy varroa oraz innych choróbroztoczy varroa oraz innych chorób



  



  

✔ Pszczoła letniaPszczoła letnia

➔  żyje 30-40 dni
➔ wychów pszczół 

zimowych
➔ przerabianie 

pokarmu

✔ Pszczoła zimowaPszczoła zimowa

➔  żyje 180-270 dni
➔ utrzymywanie 

kolonii
➔ wychów pokolenia 

wiosennego 



  

Zapewnienie pszczołom dopowiedniej ilości Zapewnienie pszczołom dopowiedniej ilości 
pokarmu pokarmu 

● SYROP CUKROWY= 1:1 = 500 ml dziennie

● CIASTO PSZCZELE= 1 kg = co dwa dni 



  



  

ZASADA I ZASADA I 

Kontrola pokarmu w plastrach



  



  

ZASADA II ZASADA II 

Przerwa w karmieniu w przypadku 
wystąpienia pożytku



  

ZASADA III ZASADA III 

Zmniejszenie dawki w przypadku 
odkładania zbyt dużej ilości pokarmu 



  



  

Leczenie warrozy najlepiej rozpocząć 
tuż po ostatnim przeglądzie 

jesiennym 



  



  



  



  



  

ZAKARMIANIE ZIMOWEZAKARMIANIE ZIMOWE

● Pokarm gotowy:

inwert, syropy 
zbożowe, buraczane, 
cukrowe

● Syrop cukrowy:

cukier+woda

3:2 / 2:1

● Ciasto pszczele:

forma pasty i ciasta  ( ok. 85% suchej masy)



  



  

Pokarmy gotowe:Pokarmy gotowe:

● Zalety:
- wygoda, zapakowany w wiaderka,

- możliwość późniejszego karmienia,

- nie obciąża mocno pszczół

● Wady:
- wyższa cena niż cukru,

- tańsze cukry zawierają „cukry” nietrawione przez 
pszczoły 



  



  

Syrop cukrowy:

● Zalety:

- dostępność,

- wartościowy pokarm,

- niska cena

● Wady:
- krótki okres magazynowania 

- dodatkowa praca przy rozpuszczaniu

- większe obciążenie pszczół



  

Zużycie pokarmu przez rodzinę:Zużycie pokarmu przez rodzinę:

● Styczeń, luty – do 1 kg na miesiąc

● Marzec – 3 kg

● Kwiecień – 8 kg

● Maj- 15 kg

● Czerwiec- 20 kg

● Lipiec- 15 kg

● Sierpień- 13 kg

● Wrzesień- 8 kg

● Październik – 3 kg

● Listopad- 2 kg

● Grudzień- 1 kg



  



  

Zalewanie gniazda:Zalewanie gniazda:

● Większa porcja gęstego syropu ogranicza 
miejsce- wyhamowanie czerwienia

● Pszczoły składają pokarm do komórki zaraz 
po wygryzieniu się pszczoły

● Kilka porcji, w różnych odstępach 
czasowych 



  

Czas i porcje karmienia Czas i porcje karmienia 

● Pierwsza porcja po ułożeniu gniazda- 
redukcja plastrów 

● Całą dawkę dzielimy na 3-4 porcje

● W przypadku syropu cukrowego przerwy 
pomiędzy porcjami co 4-6 dni 



  

Po skończonym karmieniu – 
PRZEGLĄD

● Ocena wielkości gniazda względem ilości pszczół

● Kontrola pokarmu oraz jego ułożenia

● Wyjęcie podkarmiaczek

● Ustawienie wentylacji 



  



  

Rozmiar wylotka:Rozmiar wylotka:

✔ Podczas karmienia – zwężony- 
zapobiega rabunkom

✔ Na czas zimowli otwarty z kratką 
zabezpieczającą przed wtargnięciem 
gryzoni 



  

Docieplamy czy nie ? Docieplamy czy nie ? 



  



  

Dzi kuj  za uwagę ę ę
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