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OFERTA WDROŻENIOWA
„Metody

poddawania matek sztucznie unasienionych bez
sprawdzonego czerwienia

Sł
owa kluczowe: poddawanie matek, sztuczne unasienianie
Opis wdrożenia: Jednąz dróg
intensyfikacji produkcji pasiecznej jest
regularna wymiana matek pszczelich w
rodzinach,
bowiem
poprzez
wprowadzenie
do
pasiek
wysokowartościowych matek można
poprawićwartośćużytkowąpszczół
.W
Polsce sugeruje się wymianę co
najmniej raz na 2-3 lata. Coraz
częściej dużym zainteresowaniem
wśród pszczelarzy cieszą się matki
unasienione
sztucznie,
nasieniem
trutni
od
wybranych
populacji.
Poddanie takich matek do rodzin
pszczelich jest trudne i wymaga od
pszczelarza
systematyczności,
dokł
adności i cierpliwości jak również
znajomości zasad poddawania nowych
matek do istniejących już rodzin.
Pszczoł
y najchętniej przyjmują matki
mł
ode, najlepiej tużpo wygryzieniu się
z mateczników kiedy nie otrzymywał
y
jeszcze pokarmu lub stare czerwiące.
Matki sztucznie unasienione trafiajądo
pszczelarza kiedy mająprzeciętnie już
okoł
o10-15 dni i bywa, że są
traktowane przez pszczoł
y tak jak
starsze matki nieunasienione. Poza
tym
ich
masa
w
momencie
poddawania
osiąga
minimalne
wartości.
Wskutek tego istotnie
wzrasta procent matek nie przyjętych
do rodzin (60,2% spośród wszystkich
strat matek).Niestety jak do tej pory nie
udał
o sięznaleźćw 100% skutecznej
metody poddawania matek do rodzin
Są jednak zasady, o których trzeba
pamiętać, bez względu na to czy

poddajemy matkę do odkł
adu czy
peł
nowartościowej rodziny:
1. Rodzina pszczela nie przyjmie
matki w obecności matki
starej lub jakiejkolwiek innej
2. Rodzina może nie przyjąć
matki gdy ma możliwość
odbudowy
mateczników
ratunkowych.
Matki sztucznie unasienione należy
poddawać do osieroconych rodzin
pszczelich lub nowo utworzonych
odkł
adów z czerwiem lub bez czerwiu,
w
dwukomorowych
klateczkach
transportowych wraz z pszczoł
ami. Po
3-4 dniach należy otworzyć otwór
boczny w mniejszej części komory z
ciastem miodowo-cukrowym. Po 9
dniach od utworzenia odkł
adu należy
zniszczyć wszystkie mateczniki i
odkryć„zatyczkę” w szczycie klateczki
z matkąi z pszczoł
ami. Przez okoł
o1
tydzieńnie należ
y zaglądaćdo rodziny,
ponieważmoże to spł
oszyć matkę i
doprowadzić do jej użądlenia przez
pszczoł
y, a to grozi kalectwem lub
śmiercią matki. Po tym okresie
sprawdzić czy
matka
został
a
zaakceptowana przez pszczoł
y i czy
rozpoczęł
a skł
adanie jaj. Jeśli po tym
okresie w rodzinie nie ma jaj ani
czerwiu otwartego, należy dodać
plaster z czerwiem w różnych stadiach
rozwojowych w celu uaktywnienia
karmicielek.
Karmienie
matki
mleczkiem pszczelim wpł
ynie na
rozwój jajników i szybsze skł
adanie jaj.

Matka poddana w klateczce
transportowej wraz z pszczoł
ami

Otwór boczny w komorze z
ciastem miodowo-cukrowym

Matka ze świtą

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na uwzględnieniu wszystkich czynników decydujących o
skutecznym poddaniu matek pszczelich sztucznie unasienianych bez sprawdzonego
czerwienia i uwzględnieniu róż
nych metod poddawania tych matek. Zastosowanie
metod jest przydatne przy masowym wprowadzaniu nowych matek pszczelich do
rodzin i umoż
liwia uniknięcie strat podczas poddawania spowodowanych upadkiem
matek po poddaniu, zabiciem ich przez pszczoł
y itp. W konsekwencji umiejętna
wymiana matek obniża koszty prowadzenia pasieki.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Pasieki hodowlane i inne jednostki zajmujące się sztucznym unasienianiem matek
pszczelich, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, pszczelarze
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