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Przygotowanie rodzin do zimowli

Po wykonaniu niezbędnych przeglądów
można zająć się przygotowaniem gniada do
zimowli. Chodzi tu głównie o dopasowanie
przestrzeni mieszkalnej do aktualnej
liczebności rodziny i zapewnienie zapasu
miejsca na pokarm. Konieczne jest ponadto
przejrzenie plastrów i sprawdzenie, czy nie
rozwijają się na nich żadne choroby pszczół.



Okres przygotowania rodzin do zimowli

W dobrze przemyślanej pracy pszczelarza 
po zakończeniu się pożytku głównego powinny 
być uwzględnione wszystkie czynności 
zmierzające do przygotowania na zimę rodzin o 
właściwym na ten okres składzie, kondycji i sile. 
Niezbędnym warunkiem pomyślnego ich 
przezimowania jest zaopatrzenie w dostateczne 
zapasy pokarmu, właściwy skład, wielkość i 
ocieplenie gniazda oraz wentylacja ula.  



Zimowanie pszczół

Zimowanie pszczół jest jednym z
najtrudniejszych elementów gospodarki
pasiecznej. Od pewnego czasu pszczelarze z
coraz większą obawą oczekują tego okresu,
kiedy to pszczoły muszą zmierzyć się z
warunkami, jakie przynosi zima – trudnymi do
przewidzenia i skutkami tego, co nazywamy
przygotowaniem pszczół do zimowania.



Prace w pasiece

• Ograniczenie przeprowadzanych
przeglądów do minimum

• Każda ingerencja pszczelarz w rodzinę
pszczelą powoduje zakłócenie harmonii i
zapału do pracy



Osiągniecie sukcesu uzależnione 

jest od:

• ODLEGŁOŚCI POŁOŻENIA PASIEKI OD POŻYTKU

❖Przy pożytkach wczesnych efektywny lot pszczół
zbieraczek to 500 m

• MATEK PSZCZELICH – ich właściwości

• TYPU GOSPODARKI PASIECZNEJ

– stacjonarna lub wędrowna

• TYPU ULA - wielkość ramki



Główny przegląd 
jesienny

21.08

1.08 Jesienny rozwój rodziny

POJAWIENIE SIĘ MŁODYCH 
PSZCZÓŁ

25.08 28.08

II przegląd 

jesienny

Dokarmianie 

pszczół

15.09



Główny przegląd jesienny

Cele:

• Ocena stanu zapasów miodu i pyłku,

• Ocena siły rodziny,

• Ilości i jakości czerwiu – jakość
matki,

• Jakość plastrów.



Ocena stanu zapasów miodu 

i pyłku

• Ilość zapasu w tym czasie w rodzinie 
nie powinna być mniejsza niż 6-8 kg,

• Minimum 2 plastry zapełnione 
pierzgą.



Ilości i jakości czerwiu – jakość matki

• Ilość czerwiu: 4-5 plastry dadanowskie,

• Jakość czerwiu: czerw zwarty, w różnym
wieku, czerw znajdujący się obok siebie w
podobnym wieku,

• Jakość matki: zbyt mało czerwiu, czerw
rozstrzelony, mała siła rodziny, słabe wyniki
produkcyjne – matka o małej wartości
użytkowej – wymiana matki na zapasową.



Jakość plastrów

• Barwa plastrów: najlepsze
jasnobrązowe, ewentualnie jednakowej
barwy,

• Usuwamy plastry krzywe, z komórkami
trutowymi, źle odbudowane, zbyt
ciemne lub zbyt jasne.



Wstępne ułożenie  gniazda zimowego

• Naprzeciw wylotu układamy gniazdo zimowe,

• Wielkość orientacyjna gniazda zimowego -
na 1 plaster czerwi przypada 2 plastry w
gnieździe zimowym,

• Wszystkie plastry które nie wejdą w skład
gniazda zimowego przestawiamy za obrys
tego gniazda.



Zapewnienie warunków 

dobrego przygotowania 

się pszczół do zimowli



Zimujemy tylko rodziny silne

Otoczka kłębu zawsze wynosi od 2,5 – 7 cm i jest
niezależnie od siły rodziny.



Skład i jakość robotnic

Termin wyjścia z 
komórek plastra

Pszczoły które 
przeżyją zimę

%

Osyp zimowy
%

Do 26 lipca
27.07 – 26.08
27.08 – 7.09
8.09 – 13.10

39,2
82,5
88,4
70,0

60,8
17,5
11,6
30,0



Czynniki wpływające na jesienny rozwój 

rodziny pszczelej

• Dobra płodna matka,

• Odpowiednia siła rodziny – 4-5 plastry czerwiu,

• Duża liczba karmicielek,

• Duży zapas miodu w ulu – 6-8 kg,

• Umiarkowany przypływ nektaru – około 0,5 kg
dziennie,

• Duże zapasy pyłku – około 20 dm2,

• Dostateczna ilość wolnych komórek.



Uzupełnienie zapasu 

pokarmu zimowego

• Układ i ilość zapasów pokarmów

❖Węglowodanowego – około 2kg 
na 1 plaster

❖Białkowego





Termin i sposób karmienia

✓Należy zakończyć przed

15 września



• Zapas cukru i miodu



• Zimowy zapas pierzgi – minimum 5-6 dm2



Wielkość i ułożenie gniazda



Wentylacja i ocieplenie 

gniazda

• Wysokość otworu wentylacyjnego –
8mm,

• Na jeden plaster gniazda zimowego
powinien przypadać 1 cm2 wylotu.





Ocieplenie

• Izolacja górna powinna znajdować się w 
ulu przez cały rok,

• Izolację boczna zakładamy podczas 
głównego przeglądu jesiennego.





Zimowla

• W czasie zimowli zapewnić pszczołom
spokój,

• Udrożnić wylotki,

• Przed pierwszym oblotem wiosennym
oczyścić dennicę. Temperatura powietrza
minimum 8oC,

• Przed pierwszym wiosennym oblotem
pszczół uruchomić poidło na pasieczysku



Po pierwszym oblocie

• Ograniczamy liczbę 
plastrów w rodzinie,

• Kontrola stanu zapasów 
- minimalna ilość 5-7 kg.



Podkarmianie

Podkarmianie należy rozpocząć w sierpniu po
ostatnim miodobraniu, nie zwlekajmy z karmieniem.
Na początku sierpnia podkarmiamy rzadkimi syropami,
aby pobudzić matkę do intensywnego czerwienia i
zrobić złudzenie pożytku. Manewr ten, stosujemy pod
warunkiem, że nie będziemy już brali miodu (ryzyko
zafałszowania). Nasze podopieczne zużywają zimą od 7
do 15 kg pokarmu. Wlewanie syropu do
podkarmiaczek powinno odbywać się po zachodzie
słońca tak aby nie spowodować rabunków.



Klucz do przetrwania zimy

Kluczem do przetrwania zimy jest właściwe
nakarmienie pszczół. Jedna rodzina pszczela powinna dostać
minimum dziesięć kilogramów cukru. Pamiętajcie aby dać
jednak 12 lub nawet 15 kg cukru na rozwój wiosenny.
Pokarmu nie może zabraknąć, lepiej dać więcej i „spać”
spokojnie, niż stracić rój z głodu. Pszczoły należy zakarmić
najpóźniej do 15 września. Podany syrop cukrowy w różnych
dawkach mają przerobić stare pszczoły, które i tak zginą
przed zimą. Należy więc oszczędzić młode pszczoły zimowe i
nie dokarmiać ich po tej dacie. Przerabianie i rozkładanie
syropu cukrowego jest wykańczającą pracą w ulu.



WAŻNE

Nieumiejętne dokarmianie uczy 

pszczoły rabunku
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