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-Innowacyjne rozwiązania stosowane w 
gospodarce pasiecznej. 

-Nowe trendy w pszczelarstwie. Kierunki 
rozwoju.



INNE, NOWE SPOJRZENIE NA KWESTIĘ PSZCZELARSTWA 
ZAWODOWEGO/ HOBBYSTYCZNEGO

●Pasieka jako główne źródło dochodu,

●Wpływ zmian klimatycznych obserowanych w 
ostatnich czasach,

●Nasilenie chorób i szkodników pszczół,

●Brak odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia 
pszczelarskiego,

●Coraz więcej młodych osób zaczyna interesować się 
pszczelarstwem- godząc to z pracą zawodową



WIOSNA

●Kontrola rodzin pszczelich po przejściu „zimowli” (pierwszy 
przegląd wiosenny)

●zasoby mleczka pszczelego

●szeroko rozumiana siła rodziny

●ilość zapasów pyłku i miodu

●odpowiednia ilość komórek do czerwienia

●warunki atmosferyczne i wziątek



ROLA PSZCZELARZA

●Szybkie usunięcie osypu zimowego- po oblocie powoli wymierają stare 
pszczoły. Oszczędzając ich siły i przedłużając im życie można przedłużyć okres 
pozostania w stadium karmicielek młodych pszczół.

●Ustawienie na pasieczysku poideł w słonecznym i zacisznym miejscu- długie 
loty po wodę niepotrzebnie pochłaniają czas i energię, narażając pszczoły 
niejednokrotnie na śmierć.

●Regulowanie temperatury, wilgotności powietrza w ulu-do zagospodarowania 
tej samej powierzchni plastra w dobrze ocieplonym ulu potrzeba znacznie 
mniejszej liczby pszczół niż w słabo ocieplonych.







ILOŚĆ ZAPASÓW MIODU I PYŁKU

●Wiosną liość miodu nie powinna być mniejsza niż 5-7 kg !

●Obfite zapasy w silnych pniach zapewniają ciągłość 
intensywnego rozwoju wiosną bez względu na przebieg 
pogody

●Zapasy gwarantujące rodzinom rozwój wiosenny powinny 
znajdować się w ulach już w okresie jesieni poprzedniego 
roku.

●Niedobór pokarmu = NIEZWŁOCZNE UZUPEŁNIENIE

●(zapasowe plastry, syrop cukrowy, inwert, ciasto)



INNE, NOWE SPOJRZENIE NA KWESTIĘ PSZCZELARSTWA 
ZAWODOWEGO/ HOBBYSTYCZNEGO

●Pasieka jako nowe źródło dochodu,

●Wpływ zmian klimatycznych obserowanych w 
ostatnich czasach,

●Nasilenie chorób i szkodników pszczół,

●Brak odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia 
pszczelarskiego,

●Coraz więcej młodych osób zaczyna interesować 
się pszczelarstwem- godząc to z pracą zawodową



CZEGO WYMAGA OD NAS WSPÓŁCZESNE 
PSZCZELARSTWO ?

●Znajomości biologii rodziny pszczelej,

●Odważnego, odpowiedzialnego modelu prowadzenia 
gospodarki pasiecznej,

●„agresywnego” podejścia do kwestii leczenia rodzin 
pszczelich,

●Podnoszenia swojej wiedzy poprzez pogłębianie 
zagadnień z w/w zakresów, uczestnictwa w szkoleniach, 
kursach

●Zagospodarowanie w możliwie jak najlepszy sposób 
„produkcyjności” rodziny pszczelej



●Bogate zapasy pyłku w gniazdach,

●Normalnie rozwijająca się rodzina powinna korzytać z
zapasów pyłku w kwietniu na ok 13-15 dm3 plastra
(obustronnie zajętego)

●Każda przerwa w dostawie pyłku odbija się ujemnie na
ciągłości I ilości czerwienia a także na terminie dojścia do
pełnej siły

●(pyłek suszony, ciasto pyłkowe, ciasto proteinowe)









OCENA ZDROWIA RODZIN PSZCZELICH

✔główny przegląd wiosenny, w którym możemy przyjrzeć się każdej ramce to 
dobra okazja na ocenę zdrowotności naszych pszczół

✔do najczęściej spostrzeganych wiosną chorób zalicza się: nosemoza, grzybica 
wapienna, zgnilec oraz warroza

✔wczesna wiosna to niekiedy ostatni dzwonek by podać lekarstwa przeciw 
warrozie oczywiście z zachowaniem odpowiedniego czasu karencji

✔do zagadnienia każdej z chorób musimy podejść indywidualnie, zastosować inną 
profilaktykę

✔Warto korzystać z nowych metod leczenia





LECZENIE CD.

●Późne leczenie varroa, może być również skuteczne







INNOWACYJNE MATERIAŁY



RAMKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



WADY I ZALETY

➔Plastry nie łamią się pod wpływem ciężaru

➔Łatwiejsze do dezynfekcji i utrzymania czystości

➔Szybsze wprawianie węzy plastikowej

➔Wielokrotnego użytku

➔Mniej przyjazne otoczeniu

➔Trudniej dostępne w Polsce



WYMIANA MATEK PSZCZELICH

●Nowoczesna pasieka, to taka, w której nie 
utrzymujemy matek starszych niż 2-3 letnich.

●Matka pszczela jest „jednym” z ważniejszych 
elementów nowoczesnej gospodarki pasiecznej

●Młoda matka- więcej substancji matecznej-
więcej pszczół- mniejszy problem z rojliwością-
silne rodziny- dobra zimowla



SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PODAWANIA 
MATEK PSZCZELICH



PAKIETY CZY ODKŁADY ?

●Rozszerzanie asortymentu wytwarzanych w pasiece produktów,

●Pakiety i Odkłady jako produkt uniwersalny naszej pasieki,

●Gospodarka wędrowna- kluczowy punkt produkcji miodu,

●Bardzo duże zapotrzebowanie na pszczoły wynikające z corocznych strat rodzin 

pszczelich,

●Produkcja odkładów i pakietów w gorszych warunkach niedoboru pożytku

●Sprzedaż pszczół za granicę, terytorium UE



Zapotrzebowanie na pakiety i odkłady:

●Nieodłączny element gospodarki pasiecznej: straty rodzin pszczelich

●Zmiany w systemie funkcjonowania pasieki (rozszerzanie, 
pomniejszanie, zakładanie)

●- choroby oraz zatrucia

●- błędy popełnione przez pszczelarzy,

●Wzrastający popyt na pszczoły, szczególnie po okresie zimy



PAKIETY

●Pakiet- czyli rodzina pszczela bez plastrów, składająca się z pszczół w dobrej 

kondycji oraz czerwiącej matki,

●Czyli tzw: sztuczny rój pszczół, spełniający określone parametry,

●Siła pakietu musi gwarantować, odbudowanie gniazda przez utworzoną z niego 

rodzinę oraz dobrą zimowlę,

●Minimalna siła pakietu: 1,5 kg pszczół do końca pierwszej dekady czerwca



ODKŁADY



STACJONARNA CZY WĘDROWNA ?





Nowoczesny sprzęt w gospodarstwie 
pasiecznym







PODGRZEWACZ DO KORPUSÓW



INWESTYCJA W DOBREJ JAKOŚCI PODKURZACZ



KREMOWNICA DO MIODU



Podnoszenie swojej wiedzy pszczelarskiej

●Ksiązki tematyczne- klasyczne oraz nowoczesne



Czasopisma pszczelarskie



Szkolenia- stacjonarne i niestacjonarne



Obecność w mediach społecznościowych



Facebook



Instagram





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

piotr.szyszkoo@gmail.com



Ankieta

Kontakt do mnie: Jarosław Bień
jarekbien@interia.eu
biuro@hermaneducation.pl

Zapraszam do pytań na adres: 
pszczolapodr@interia.pl 
odpowiedzi widoczne tamże: pszczolapodr@interia.pl 
hasło do poczty to: pszczolapodr1111


