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S t r e s z c z e n i e

W pracy wskazano, że postęp w zabiegach biologicznych jest głównym warunkiem umożliwiają-
cym krajowym pasiekom dochodowe funkcjonowanie po integracji Polski z Unią Europejską. Wydaj-
ność i pracochłonność gospodarki pasiecznej w naszym kraju bardzo odbiegają od tego, co jest
w innych krajach Europy. Przyczyn upatruje się w odmiennej konstrukcji ula, organizacji pracy
i stosowanych technologiach. Wprowadzanie do polskich pasiek matek pszczelich uzyskanych dzięki
wieloletniej hodowli i selekcji, o wielu pozytywnych cechach, pozwala na bardziej wydajne i opłacalne
użytkowanie pszczół.
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A b s t r a c t

The research results show that advance in biological sciences is the main condition enabling
profitable management of Polish apiaries after our integration with the European Union. Compared
with other countries, bee management in Poland is very labor-consuming and characterized
by low efficiency, which is connected with differences in hive structure, labor organization and
technologies used. The introduction into Polish apiaries of queens produced after many years of
breeding and selection, showing many positive features, enables more efficient and profitable use of
honeybees.



Wprowadzenie

Pszczelarstwo jest bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarczego Pol-
ski. Pasieki, oprócz bezpośredniej produkcji miodu, wosku, obnóży pyłkowych,
mleczka i jadu pszczelego, wpływają na zapylenie upraw entomofilnych. Szacu-
je się że 1/3 produkcji wytwarzanej w rolnictwie jest zasługą zapylającej pracy
pszczół i dziko żyjących owadów zapylających. Zwiększają one plony owoców
i nasion roślin owadopylnych średnio o 30%, stanowiąc przy tym jedno
z ważnych ogniw równowagi ekologicznej. Zajmowanie się pszczołami stwarza
możliwość dodatkowego zarobku osobom pracującym w innych zawodach, jak
również szansę zatrudnienia bezrobotnym. Ważnym, choć niewymiernym
elementem jest działanie inspiracyjne i kulturotwórcze pszczelarstwa.

Kryzys gospodarczy w końcu lat osiemdziesiątych spowodował załamanie
się wielu kierunków gospodarki rolnej, w tym również pszczelarstwa. Nieko-
rzystne relacje cenowe odbiły się głównie spadkiem liczby pni pszczelich (z 2,5
miliona do ok. 800 000) oraz liczby pasiek (PIDEK 1996). Najwięcej ubyło pasiek
liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu rodzin pszczelich. Były to z reguły
pasieki przydomowe, stanowiące źródło dodatkowego dochodu.

Przeciwdziałając tym niekorzystnym zjawiskom, podjęto wiele działań chro-
niących polskie pszczelarstwo. Wprowadzono wysokie cła na miód, sięgające
w niektórych przypadkach przeszło 130%, subwencjonuje się cukier dla pszczół
i zakupy matek pszczelich. Wynikiem tych działań jest wyraźne ożywienie się
rynku produktów pszczelich w ostatnich 2 – 3 latach (1995 – 1997). Interwen-
cjonizm państwowy sprawił, że sytuacja stała się bardziej korzystna dla
pszczelarzy. Stosunek ceny cukru do miodu wynosi obecnie 1:4 – przy cenach
hurtowych miodu, a 1:7 – 9 – przy cenach detalicznych. W pszczelarstwie
polskim obserwujemy także przemiany strukturalno-organizacyjne, objawia-
jące się głównie wzrostem liczy rodzin pszczelich w pasiekach towarowych,
wzrostem liczby pszczelarzy samodzielnie sprzedających produkty oraz
podejmujących wielokierunkową produkcję. Pobudzeniu zachodzących zmian
służą również preferencyjne kredyty dla pszczelarzy. W najbliższych kilku
latach Polska wejdzie do struktur Unii Europejskiej, a pszczelarstwo polskie
będzie musiało konkurować z importowanymi i tanimi produktami. Będzie to
miało mniejszy wpływ na małe pasieki, prowadzone hobbystycznie, które są
nieopłacalne. Przed poważnym problemem staną pszczelarze posiadający pa-
sieki stanowiące dodatkowe źródło dochodu oraz ci, dla których pasieka jest
jedynym źródłem utrzymania (BRATKOWSKI, WILDE 1998, WILDE 2001).

Perspektywa integracji Polski z Unią Europejską stwarza konieczność
oceny pszczelarstwa w kategoriach ekonomicznej konkurencyjności z innymi
krajami. Na świecie znajduje się 50 mln rodzin pszczelich w warunkach
kontrolowanych przez człowieka i drugie tyle żyjących dziko. Rezerwy świato-
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we zasobów pożytkowych są szacowane na 140 mln rodzin pszczelich. Licz-
bowy udział pszczelarstwa Polski w pszczelarstwie światowym stanowi ok. 2%,
a w pszczelarstwie Unii Europejskiej ok. 13% (PIDEK 1997).

Czy istnieje zatem możliwość takiego prowadzenia produkcji pasiecznej
w warunkach klimatyczno-pożytkowych Polski, aby z pszczół uzyskiwać do-
chód umożliwiający utrzymanie rodziny, który przewyższałby średnią płacę
w gospodarce narodowej i zapewnił wystarczający standard życia? Na to
pytanie można odpowiedzieć twierdząco. Niezbędne jest jednak spełnienie
wielu warunków. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na postęp biologicz-
ny (WILDE, CICHOŃ 1999).

Celem pracy jest wskazanie na możliwości, jakie daje w racjonalnie pro-
wadzonej pasiece wykorzystanie postępu biologicznego i nowoczesnych te-
chnologii.

Odmienny model gospodarowania i wydajność pracy

W odmiennym modelu gospodarowania, którego pierwowzór stanowią
pasieki w Austrii i Niemczech, są notowane znacznie mniejsze nakłady,
przy znacznie większej wydajności pracy (pasieki liczące kilkaset pni
często są obsługiwane zaledwie przez 1 – 2 osoby), niż w pasiekach
w Polsce.

W pszczelarstwie przez wydajność pracy rozumiemy m.in. liczbę rodzin
pszczelich obsłużonych w ciągu 1 rbh, dnia pracy, sezonu, roku lub ilość
miodu przypadającą na 1 jedn. czasu pracy. Ilość produktu można wyrażać
w jednostkach naturalnych lub pieniężnych. Najczęściej stosowanym mier-
nikiem wydajności pracy jest liczba rodzin pszczelich, jaką w sezonie
pasiecznym obsługuje 1 pszczelarz. W Czechach w pasiekach wzorcowych
1 pszczelarz obsługuje 200 pni, W Niemczech – 300 – 400 pni, w Argentynie
– 500 pni, a w USA do 2000 rodzin pszczelich. W Polsce przyjmuje się, iż
1 pszczelarz może obsłużyć przeciętnie 120 pni (przy założeniu, że dziennie
w sezonie pracuje on 10 h). Skąd tak wielkie różnice? Przyczyn należy
szukać przede wszystkim w konstrukcji ula, organizacji pracy i stosowa-
nych technologiach. Istotne zmiany dwu ostatnich przyczyn są możliwe
przez użytkowanie pszczół wybitnie łagodnych i miodnych, charaktery-
zujących się dynamicznym tempem rozwoju i słabą skłonnością do rójek.
Niska wydajność pracy w polskich pasiekach jest przy tym konsekwencją
amatorskiego podejścia do pracy, nawet w pasiekach uważanych za
towarowe. Z pewnością osiągnięcie wydajności, która umożliwiłaby jednej
osobie obsługę 200 – 300 pni w pasiece wędrownej, korzystającej co
najmniej z 3 – 4 pożytków w sezonie, jest możliwe. Wskazać możemy
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pasiekę w Polsce liczącą 200 pni i obsługiwaną przez pszczelarza, który
pracuje na pełnym etacie poza pasieką. Rezygnacja z pracy etatowej
pozwoliłaby takiemu pszczelarzowi obsłużyć nawet 400 – 500 pni w se-
zonie (WILDE 1995, WILDE, CICHOŃ 1999).

Pszczelarz poświęca w Polsce 10 – 13 roboczogodzin na 1 pień (PIDEK

1987). BORNUS (1990) uważa, iż w prowadzonej intensywnie pasiece stac-
jonarnej nie powinno to być więcej niż 6 rbh na 1 pień rocznie. W warunkach
Czech, przy prawidłowej organizacji pracy i właściwym wyposażeniu
w funkcjonalny sprzęt pasieczny, czas obsługi 1 rodziny w ciągu sezonu nie
powinien przekraczać 1 h i 27 min (BORNUS 1990). Pozwoliłoby to pszczela-
rzowi obsłużyć blisko 1500 pni, przy założeniu 10,5-godzinnego dnia pracy.
Dane te wskazują, że mamy w kraju olbrzymie rezerwy w zakresie możliwo-
ści poprawy wydajności pracy. Szczególnie, iż użytkowane przez naszych
pszczelarzy pszczoły można zakwalifikować do stosunkowo złośliwych. Z ob-
serwacji własnych wynika, że wymiana matek na łagodne umożliwia przy-
spieszenie wykonania przeglądu 1 rodziny pszczelej o 276 s, co zwiększa
możliwości obsługi większej liczby rodzin przez 1 osobę z 80 do 180 pni
w sezonie (rys. 1). Pszczoły oznaczone na wykresie jako dobre cechuje
pośrednia łagodność, a można do nich zaliczyć hodowane w Polsce linie rasy
kraińskiej i kaukaskiej lub ich krzyżówki F1.

Zwalczanie nastroju rojowego

W zagadnieniach związanych z nastrojem rojowym olbrzymie znaczenie
odgrywają czynniki genetyczne użytkowanych pszczół. Jak wynika z obser-
wacji własnych, pszczoły linii selekcjonowanych na niską skłonność do rójki,
kilkakrotnie rzadziej wchodzą w nastrój rojowy, niż pszczoły nie selekcjo-
nowane, użytkowane w kraju. U tych ostatnich obserwowano bardzo szyb-
kie zakładanie mateczników, często przed intensywnym rozwojem rodziny,
już przy zaczerwieniu 5 – 6 plastrów. Chęć rójki w takich rodzinach jest
bardzo uporczywa i trudno jest jej zapobiegać. Inaczej jest w rodzinach
selekcjonowanych. W rodzinach tych po pojawieniu się mateczników rojo-
wych wystarczy je zniszczyć i nieco osłabić rodzinę, aby zlikwidować ten
nastrój. W tym celu wystarczy zabrać rodzinie 2 – 4 plastry z krytym
czerwiem i obsiadającymi je pszczołami. W pniach z genetycznymi skłonnoś-
ciami do rójki takie zabiegi niewiele pomagają, przedłużają jedynie trwanie
rodziny w nastroju rojowym. Z tych względów bardzo ważne jest, aby
w pasiekach użytkować pszczoły nie tylko łagodne, ale i nierojliwe (WILDE

1998, WILDE, BRATKOWSKI 1997).
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Rys. 1. Wpływ łagodności pszczół na czas trwania przeglądu w rodzinie (w sekundach) oraz na liczbę
rodzin pszczelich obsługiwaną w sezonie przez 1 pszczelarza

Fig. 1. Influence of bee gentleness on the time of hive inspection (seconds) and the number of bee
colonies managed in a season by 1 beekeeper

Rasa kraińska linii Kortówka

Z doświadczeń wynika, że wszystkie ww. zalety pszczół hodowlanych,
warunkujące racjonalne prowadzenie pasiek, najbardziej spełnia pszczoła
hodowana i selekcjonowana w Olsztynie od 1990 r. (WILDE 2000). Wyróżniamy
w jej hodowli 2 linie, różniące się pochodzeniem i niektórymi cechami
– Willy i 66.

Linia WILLY. Pochodzi ze Schwarzwaldu (południowe Niemcy), od bardzo
dobrego pszczelarza i hodowcy Willy Strauba, który selekcjonował ją na bardzo
wczesny rozwój w celu maksymalnego wykorzystania wczesnych pożytków
z mniszka lekarskiego oraz występującej późno spadzi. Ze względu na swoje
wybitnie pozytywne właściwości, została sprowadzona do Instytutu Pszczelnic-
twa w Oberursel w Niemczech, gdzie udoskonalano jej genotyp, stosując
sztuczne unasiennianie. W Polsce jest selekcjonowana już od ponad 10 lat,
gdzie szybko i znakomicie przystosowała się do warunków klimatyczno-pożyt-
kowych kraju. Pszczoły są duże, jasno ubarwione, wybitnie łagodne, mało
ruchliwe, bardzo dobrze trzymające się plastrów. Mają tendencję do ogranicza-
nia matek w czerwieniu, co powoduje, że są wyjątkowo miodne, nawet przy
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słabych pożytkach. Mają tendencję do cichej wymiany (w ulu często czerwią
dwie matki). Zimują bardzo dobrze. Charakteryzują się wyjątkowo dużą dyna-
miką rozwoju, co powoduje, że już na pożytki wczesnowiosenne uzyskują
bardzo dużą siłę, mimo iż wiosną późno podejmują czerwienie. Jest to najbar-
dziej plenna populacja pszczół w pasiece. Nadaje się szczególnie do pasiek
intensywnie prowadzonych, wykorzystujących co najmniej kilka pożytków
w sezonie. Bardzo dobre cechy populacji tej pszczoły najlepiej można wykorzys-
tać w ulach stojakach. Łatwiej w nich bowiem kierować intensywnym roz-
wojem rodzin. Wyróżniającą cechą tej populacji jest utrzymywanie dużej
aktywności lotnej pszczół przez cały dzień. Jest wybitna także pod względem
dużej produkcji pyłku. Od selekcjonowanych rodzin na tę cechę pozyskiwano
nawet powyżej 15 kg obnóży pyłkowych w sezonie.

Linia 66. Populacja wywodzi się z matek importowanych z Austrii. Była
selekcjonowana przez wiele lat przez Toni Bognera, który użytkuje tę pszczołę
w ulu wielokorpusowym, bez stosowania kraty odgrodowej. Ze względu na
wybitne cechy została sprowadzona do kraju i poddana selekcji w celu jej
przystosowania do warunków klimatyczno-pożytkowych. Pszczoły są wyspec-
jalizowane w pożytkach średnio wczesnych i późnych (spadziowych). Tworzy
bardzo silne rodziny. Pszczoły łagodne, niepłochliwe, dobrze trzymające się
plastrów, ale łatwo dające się z nich strząsać. Mają dobrą dynamikę rozwoju
wiosennego i letniego. Przy bardzo silnych pożytkach następuje ograniczanie
matek w czerwieniu, więc można nie używać kraty odgrodowej. Pszczoły
wyjątkowo pracowite, o bardzo dobrych cechach produkcyjnych, łatwe w ob-
słudze. Gniazda kitują raczej słabo. Wymagają bardzo dobrego przygotowania
do zimy oraz utrzymywania dużej siły rodziny. Bardzo dobrze zimują. Mają
dobrą dynamikę rozwoju wiosennego. Pszczoły łagodne, ale nie tolerują prze-
glądów w niskich temperaturach.

Wartość obu opisanych linii docenia wielu hodowców matek pszczelich
i pszczelarzy w kraju. W omawiany materiał hodowlany zaopatruje się
aktualnie ponad 1000 pszczelarzy w kraju. W sezonie 2001 wyprodukowano
i sprzedano ponad 6500 matek tej linii. Na szczególne podkreślenie zasługuje
niezwykła dynamika wzrostu zainteresowania naszym materiałem. W 2001 r.
sprzedano ponad 5 razy więcej matek niż w sezonie 2000, co stanowi
wzrost o 542%.

Podsumowanie

Wprowadzanie do polskich pasiek postępu biologicznego w postaci matek
pszczelich cechujących się dużą wydajnością, łagodnością, dynamicznym tem-
pem rozwoju i słabą skłonnością do rójek umożliwia nowoczesne i bardziej
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opłacalne użytkowanie pszczół. Pozwala na zwiększenie wydajności pracy
i zmianę modelu gospodarowania, a także ułatwia zwalczanie nastroju rojowe-
go. Wymogi te spełnia rasa kraińska linii Kortówka, hodowana w Olsztynie.
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