
Wychów matek pszczelichWychów matek pszczelich

z zastosowaniem uli wielkopolskichz zastosowaniem uli wielkopolskichz zastosowaniem uli wielkopolskichz zastosowaniem uli wielkopolskich

lub Dadantalub Dadanta

z rozszerzeniem na dowolny typ ulaz rozszerzeniem na dowolny typ ula



�� Widok ulików weselnych przygotowanych do Widok ulików weselnych przygotowanych do 
zimowli zimowli –– październik 2014r.październik 2014r.



�� System jakim się posługuję do wychowu matek System jakim się posługuję do wychowu matek -- podkreślam wychowu a podkreślam wychowu a 
nie hodowli nie hodowli –– powstał w oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenia. powstał w oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenia. 
Każdy system jakim się posługują koledzy pszczelarze jest dobry o ile Każdy system jakim się posługują koledzy pszczelarze jest dobry o ile 
przynosi oczekiwany rezultat. Moim celem nie jest krytykowanie żadnego przynosi oczekiwany rezultat. Moim celem nie jest krytykowanie żadnego 
praktycznego rozwiązania. Mogą to być mini uliki, minipraktycznego rozwiązania. Mogą to być mini uliki, mini--plusy, ule dzielone plusy, ule dzielone 
na kilka części z wylotami na różne strony itp.na kilka części z wylotami na różne strony itp.

�� Posługiwałem się mini ulikami, ale kłopoty z zasiedlaniem rodziny w uliku, Posługiwałem się mini ulikami, ale kłopoty z zasiedlaniem rodziny w uliku, 
sprawdzeniem czerwienia przez matkę przerosło moją cierpliwość. Stała sprawdzeniem czerwienia przez matkę przerosło moją cierpliwość. Stała 
wędrówka pszczół, rójki z powodu braku miejsca do czerwienia, zmusiły wędrówka pszczół, rójki z powodu braku miejsca do czerwienia, zmusiły 
mnie do poszukania innego sposobu wychowu matek.mnie do poszukania innego sposobu wychowu matek.mnie do poszukania innego sposobu wychowu matek.mnie do poszukania innego sposobu wychowu matek.

�� Moja koncepcja wychowu polega na tym, aby łatwo można było wrócić z Moja koncepcja wychowu polega na tym, aby łatwo można było wrócić z 
ulików wychowujących do uli produkcyjnych.ulików wychowujących do uli produkcyjnych.

�� Jako producent uli z poliuretanu starałem się aby znormalizować pewne Jako producent uli z poliuretanu starałem się aby znormalizować pewne 
elementy, które można by wykorzystać do różnych typów uli. I tak oparłem elementy, które można by wykorzystać do różnych typów uli. I tak oparłem 
się o  ½ korpusu wlkp. czy też ½ korpusu Dadanta, lub ½ dowolnego ula się o  ½ korpusu wlkp. czy też ½ korpusu Dadanta, lub ½ dowolnego ula 
korpusowego. korpusowego. 



Uliki weselne ze stałą dennicą

Ulik weselny wlkp.
Ulik weselny Dadanta

Korpus ulika weselnego z 

zespoloną dennicą

zdj.1

Korpus ulika (zdj.1) jest wspólny dla ulika wlkp. i  Dadanta. Różnicę stanowi rodzaj 
zabudowy (ciepła - wlkp, zimna - Dadant) i ilość ramek, oraz wielkość ramek i 
podkarmiaczki.



Jak rozpocząłem pracę z tymi ulikami

zdj.2 zdj.3 Zdj.4

Podzieliłem nadstawkę wlkp. i Dadanta belką (zdj.3) na dwie części. Wstawiłem po 20 
ramek, które stanowią ½ ramki nadstawkowej.
W okresie silnego rozwoju rodziny tj. na przełomie kwietnia i maja, tak przygotowany
korpus nałożyłem na gniazdo. Korpusy zostały oddzielone kratą odgrodową , wpuszczono 
do niego matkę i dodatkowo cały czas podkarmiano syropem płynnym.
Po upływie 4 – 5 tygodni można było przenosić pszczoły do ulików weselnych (2 ramki z 
czerwiem i pszczołami) . Po dołożeniu węzy i podkarmiaczki z pokarmem otrzymałem
rodzinę, która mogła przyjąć wcześniej wyhodowany matecznik.



Po wykluciu matki i rozpoczęciu przez nią czerwienia można było łatwo ocenić jakość 
użytkową matki i kontrolę siły rodziny przez dokładanie ramek z węzą. W tym czasie 
podkarmiam pokarmem suchym (Apifonda)

Po ocenie jakości czerwienia matki zabierano  do wymiany w ulach produkcyjnych,
lub do okładów. W osamotniony  ulik można było poddać następny matecznik lub 
wyklutą matkę. Wkrótce okazało się, że było zbyt mało miejsca do dalszego wychowu
matek i należało dołożyć nadstawkę. 



zdj. 5 zdj. 6zdj. 5 zdj. 6

Nadstawka wlkp. (zdj.5) i Dadanta (zdj.6). Cały czas dodawałem węzę, którą pszczoły 
bardzo chętnie odbudowywały. Po trzykrotnym poddaniu mateczników postanowiłem 
pozostawić  czwarty rzut matek do przezimowania. Że jest to możliwe niech świadczą 
poniższe zdjęcia (rok 2012/2013)



zdj.7 zdj.8zdj.7 zdj.8

Zdjęcie 7 przedstawia wiosenny oblot (na ziemi leży jeszcze śnieg).  Zdjęcie 8 – ułożenie 
kłębu. Oba zdjęcia zrobiono w tym samym czasie.
Na następny sezon nie ma już potrzeby dokonywać startu na ulach produkcyjnych, gdyż 
do czasu poddawania nowych mateczników będziemy mieli dość materiału z ulików do 
podziału. Po przezimowaniu w ulikach o stałej dennicy okazało się, że wentylacja jest 
niewystarczająca i nie można wyczyścić z osypu zimowego, czy też dokonać ścieśnienia 
do jednego korpusu. Podjęto próbę wykonania odejmowanej dennicy, wykonania 
powałki, i podkarmiaczki powałkowej. Przy okazji wymieniłem korpus ulika
i  dostosowałem do swoich uli korpusowych (na bazie ula wlkp.) o wysokości 168mm.



dach

podkarmiaczka

powałka

korpusy
podkarmiaczka 

powałkowa

powałka
poduszka ocieplająca

dennica

dennica

korpusy

podkarmiaczka 
ramkowa



Przy takiej konfiguracji ulika Przy takiej konfiguracji ulika -- utrzymanie czystościutrzymanie czystości, sprawdzenie , sprawdzenie -- jakości czerwiu,jakości czerwiu,

rozwoju rodziny, staje się bardzo proste. rozwoju rodziny, staje się bardzo proste. 

Należy zaznaczyć, że w czasie wychowu matek następuje dość znaczny przyrost ilości Należy zaznaczyć, że w czasie wychowu matek następuje dość znaczny przyrost ilości 

pszczół, które są zbędne w uliku weselnym. Ich nadmiar przenoszę do korpusu wraz z pszczół, które są zbędne w uliku weselnym. Ich nadmiar przenoszę do korpusu wraz z 

zaczerwionymi ramkami. W ten sposób z kilku ulików (3 zaczerwionymi ramkami. W ten sposób z kilku ulików (3 –– 5 ) bez konieczności 5 ) bez konieczności 

stosowania olejków zapachowych, czy innych środków do łączenia rodzin, otrzymuję stosowania olejków zapachowych, czy innych środków do łączenia rodzin, otrzymuję 

nowy odkład, który jest pozostawiony w pobliżu ulików. Po 7 dniach ścinam nowy odkład, który jest pozostawiony w pobliżu ulików. Po 7 dniach ścinam 

mateczniki i poddaję nowy na wykluciu. Po unasiennieniu się matki przed mateczniki i poddaję nowy na wykluciu. Po unasiennieniu się matki przed 

rozpoczęciem czerwienia podaję korpus gniazdowy z ramkami produkcyjnymi (można rozpoczęciem czerwienia podaję korpus gniazdowy z ramkami produkcyjnymi (można 

założyć dość znaczną ilość węzy). Korpusy oddzielam kratą odgrodową.założyć dość znaczną ilość węzy). Korpusy oddzielam kratą odgrodową.założyć dość znaczną ilość węzy). Korpusy oddzielam kratą odgrodową.założyć dość znaczną ilość węzy). Korpusy oddzielam kratą odgrodową.

Po wykluciu się czerwiu z małych ramek, a przed zasklepieniem nowego czerwiu Po wykluciu się czerwiu z małych ramek, a przed zasklepieniem nowego czerwiu 

stosuję zabieg odymiania przeciw warozie. Wcześniej zostaje usunięty korpus z stosuję zabieg odymiania przeciw warozie. Wcześniej zostaje usunięty korpus z 

małymi ramkami, które zostają przetopione lub wykorzystane do dalszej produkcji.małymi ramkami, które zostają przetopione lub wykorzystane do dalszej produkcji.



Przygotowanie do zimowliPrzygotowanie do zimowli

zapas pokarmu w 
nadstawce górnej

Zdjęcia wykonano 10.10.2014r.

zapas pokarmu 
pierzgi i czerw w 
nadstawce dolnej



Karmienie ulików 
syropem płynnym

Powałka zapewniająca 
zimującej rodzince zimującej rodzince 

odpowiednią wentylację 
i odprowadzenie 

nadmiaru pary wodnej



Poduszka ocieplająca 

Podkarmione i 

Odymianie 
apiwarolem

Podkarmione i 
odymione gotowe do 

zimowli



Przyszła wiosnaPrzyszła wiosna



�� Uliki weselne zimujemy na pasiece (toczku) wraz z ulikami odkładowymi i częścią Uliki weselne zimujemy na pasiece (toczku) wraz z ulikami odkładowymi i częścią 
uli produkcyjnych . Takie zagęszczenie liczby rodzin zmusza nas do zapewnienia uli produkcyjnych . Takie zagęszczenie liczby rodzin zmusza nas do zapewnienia 
odpowiedniej bazy pożytkowej wczesną wiosną . Poddawanie pyłku i wody wraz z odpowiedniej bazy pożytkowej wczesną wiosną . Poddawanie pyłku i wody wraz z 
probiotykami dla pszczół, przynosi oczekiwane efekty.probiotykami dla pszczół, przynosi oczekiwane efekty.



�� Podczas pierwszego przeglądu wszystkie dennice , zbędne korpusy i pozostałe Podczas pierwszego przeglądu wszystkie dennice , zbędne korpusy i pozostałe 
elementy ulików , poddawane są myciu i dezynfekcji.elementy ulików , poddawane są myciu i dezynfekcji.

�� Pomocne  w tej pracy są zmywarki .Pomocne  w tej pracy są zmywarki .

�� Po umyciu każdy element jest dodatkowo dezynfekowany i ponownie spłukany Po umyciu każdy element jest dodatkowo dezynfekowany i ponownie spłukany 
czystą bieżącą wodą czystą bieżącą wodą 



�� Do dezynfekcji stosujemy w naszej pasiece takie preparaty jak;Do dezynfekcji stosujemy w naszej pasiece takie preparaty jak;

-- Podchloryn soduPodchloryn sodu

-- Wodorotlenek sodu ( ług sodowy)Wodorotlenek sodu ( ług sodowy)

-- RapicidRapicid

-- Virkon SVirkon S

Wymienione preparaty stosowane są tylko do dezynfekcji i odkażania. Wymienione preparaty stosowane są tylko do dezynfekcji i odkażania. 

Podchloryn sodu to 
składnik wybielaczy i składnik wybielaczy i 
nie należy przesadzać 

ze stężeniem tego 
środka



Wychów  czy hodowla ?Wychów  czy hodowla ?

�� W naszej pasiece jak wspomniałem nie prowadzimy hodowli matek, zajmujemy się W naszej pasiece jak wspomniałem nie prowadzimy hodowli matek, zajmujemy się 
ich wychowem, bazując na materiale sprowadzonym z pasiek zarodowych. ich wychowem, bazując na materiale sprowadzonym z pasiek zarodowych. 

�� Podejmujemy nieśmiałe próby własnej selekcji, aby utrzymać najbardziej Podejmujemy nieśmiałe próby własnej selekcji, aby utrzymać najbardziej 
wartościowe cechy naszych matek pszczelich. wartościowe cechy naszych matek pszczelich. 



�� A oto dowód,  że nie jest tak źle.A oto dowód,  że nie jest tak źle.



Dziękuję za uwagę .Dziękuję za uwagę .
Życzę Państwu pełnych beczek miodu Życzę Państwu pełnych beczek miodu 

i takich rójek . i takich rójek . 


