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Kąci K  pszczelarsKi

Śląskie Aktualności Rolnicze - marzec 201328

 mARzEC W pASIECE                                                                                             
                  

W marcu niemal w całym  kraju kończy się okres zi-
mowania pszczół. Czas od pierwszego wiosennego ob-
lotu do zakwitnięcia pierwszych drzew sadowniczych, to 
najtrudniejszy okres do przetrwania w całorocznym życiu 
rodziny pszczelej.

W tym czasie należy zadbać 
o to aby pszczoły miały dobrze 
ocieplone, dopasowane do siły 
rodziny gniazdo, dostateczną 
ilość pokarmu (węglowodano-
wego i białkowego) oraz uła-
twiony dostęp do wody i spokój. 
W okresie tym matki rozpoczy-
nają intensywne czerwienie  
i jeśli zapewnione są wyżej wy-
mienione czynniki, ułatwione 
jest utrzymanie odpowiedniej 
temperatury w miejscu wycho-
wu czerwiu.

W dniu oblotu, w małej pasiece, można dokonać po-
bieżnego przeglądu wszystkich rodzin. W pasiece dużej, 
z konieczności przegląd przeciąga się na najbliższe, cie-
płe dni, gdy temperatura wynosi 15 stopni C w cieniu. 
Przegląd ma na celu  uzyskanie pełnego obrazu rodziny 
pszczelej po zimowli. Podczas jego przeprowadzania nie 
należy rozbierać całego gniazda i wyjmować wszystkich 
ramek z czerwiem, aby go nadmiernie nie oziębić. 

W czasie tego zabiegu zwracamy uwagę na siłę ro-
dziny, którą określa się na podstawie ilości  obsiadanych 
przez pszczoły  plastrów gniazdowych. Plastry nie ob-
siadane, wycofuje się z gniazda i ustawia za zatworem  
i matą, nie sięgającymi dna ula, skąd pszczoły będą 
mogły stopniowo wybierać pokarm. Korzystniejsze jest  
w tym czasie utrzymanie ciasnych gniazd – stwarzają 
one lepsze warunki cieplne dla rozwoju rodziny. Przy 
obszernych gniazdach, które są następstwem ubytku 
pszczół zimowych oraz nawrotów chłodu, może nastąpić 
zahamowanie czerwienia, a nawet zaziębienie czerwiu, 
co może mieć  zasadniczy wpływ na występowanie grzy-
bicy otorbielakowej. 

Obecność i jakość matki. Stwierdzenie  w rodzinie 
wszystkich stadiów rozwojowych czerwiu, świadczy  
o obecności pełnowartościowej matki. W przypadku bra-
ku czerwiu ustalić przyczynę. Sprawdzić obecność mat-
ki. Może być tak, że  matka jeszcze nie rozpoczęła czer-
wienia,  na co ma  wpływ rasa i linia pszczół. Obecność 
czerwiu trutowego jest oznaką strutowienia matki. Roz-
strzelony, garbaty czerw trutowy wskazuje na obecność 
trutówek.  Ratowanie rodzin z trutówkami jest często nie-
opłacalne, lepiej je zlikwidować. 

Podczas przeglądu dokonujemy też oceny ilości  
i jakości pokarmu. W tym czasie powinny znajdować się  
w rodzinie 2 plastry pierzgi wypełnionej do 1/3 komórek 
i umieszczone nie dalej niż 7 cm od czerwiu. Niezbędna 
jest woda (w marcu dziennie zapotrzebowanie wynosi ok. 

50 g na rodzinę), pokarmu węglowodanowego powinno 
być w ulu ok 5 kg, jest to tak zwany „żelazny zapas”.

Brak pokarmu można uzupełnić poprzez dodanie 
ogrzanego plastra z zapasem. Można też podkarmić 

pszczoły ciepłym syro-
pem małymi dawkami. 
Nie należy tego jednak 
robić w zimne dni, gdyż 
niepotrzebnie pobudza 
się je do aktywnego 
lotu. Można również za-
stosować podkarmianie 
ciastem miodowo – cu-
krowym, sporządzonym 
z 1 kg cukru pudru i ok. 
30 dkg miodu.

Zdarza się też tak, 
że rodziny były przekar-

mione jesienią i pozostają na wiosnę nadmierne ilości 
zapasów w górnych częściach plastrów, a więc w miej-
scach najbardziej odpowiednich do wychowu czerwiu.  
W takiej sytuacji, aby stworzyć matce miejsce do składa-
nia jajeczek - w przypadku uli korpusowych należy za-
mienić korpusy tak, aby matka znalazła się w korpusie 
górnym a pokarm w korpusie dolnym. W ulach leżakach 
można dokonać wymiany plastrów pełnych na częściowo 
zapełnione pokarmem.

Wszystkie rodziny słabe, nie rokujące dojścia do siły 
na czas występujących w danej okolicy ważniejszych po-
żytków należy łączyć, ale tylko z rodzinami przeznaczo-
nymi do łączenia między sobą (nie należy łączyć rodzin 
zdrowych z chorymi). W ulach z osypanymi rodzinami 
zamyka się wyloty, aby później wycofać je z pasieczyska, 
uporządkować i oczyścić. Po skończonym przeglądzie, 
rodzinom słabym należy zmniejszyć wyloty. 

Podczas przeglądu ocenia się również stan zdrowot-
ności. W pasiekach silnie porażonych jesienią warrozą, 
zaleca się dla ratowania rodzin pszczelich, wykonać za-
bieg zwalczania roztocza na wiosnę przed pierwszym 
pożytkiem towarowym. Należy pamiętać, by preparatów 
warrozobójczych nie stosować w okresie produkcji mio-
du konsumpcyjnego. 

Szerszeń i pszczoła

„Próżne twoje zabiegi, próżne twe mozoły –
Rzekł gnuśny szerszeń do pszczoły –
Daremnie z takim trudem napełniasz spichlerze,
Wpadnie człowiek niewdzięczny i wszystko zabierze”.
„Pracując nie pytam się, czy komu, czy sobie. 
Praca mnie uszczęśliwia i dlatego robię”

(S. Jachowicz)

                                                     Barbara Czarnecka
ŚODR w Częstochowie

Wielkie to mozoły, nim miód zbiorą pszczoły


