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TERMINOLOGIA!

 Przy karmieniu pszczół należy odróżnić termin podkarmianie od 

dokarmiania. Podkarmianie to pobudzanie karmieniem do 

intensywnego czerwienia wiosną lub w pierwszej połowie sierpnia. 

Dokarmianie pszczół to uzupełnianie pokarmu na zimę. 

 Do dokarmiania stosuje się syrop bardziej gęsty, uzyskany przez 

rozpuszczenie w 1 litrze wody od 1,5 do 2 kg cukru. 

 Musi tutaj nastąpić płynne przejście z podkarmiania do dokarmiania 

poprzez zatężenie syropów. 

 Niektórzy pszczelarze nie podkarmiają pobudzająco tylko od razu 

podają gęste syropy, które również pobudzają matkę do czerwienia. 



KIEDY KARMIĆ?

 Bezpieczny zapas pokarmu w rodzinie, to 5-7 kg, a nie jak podają 

wcześniejsze opracowania fachowe 3-5 kg!

 Kiedy zapasy pokarmu spadają poniżej 5 kg, w rodzinie pszczelej może 

dojść do bardzo negatywnych zjawisk, na przykład: 

-robotnice przestają karmić czerw, 

-robotnice przestają się opiekować czerwiem na skutek stresu powstałego 

z braku odpowiedniego zapasu pokarmu. 

 Pamiętać należy bowiem, iż pszczoły potrafią ocenić zapasy pokarmu w 

ulu i w zależności od ich wielkości kierują rozwojem całej rodziny 

pszczelej. 

Im wcześniej zakarmimy pszczoły, tym lepiej one przezimują. 



HARMONOGRAM
 Rozpoczęte jeszcze w sierpniu uzupełnianie zimowych zapasów, należy 

zakończyć do 15 września. chodzi o to, aby syrop przerobiły pszczoły 

letnie, które do zimy i tak nie dożyją. 

 Późne karmienie pogarsza jakość zimowli i wiosenny rozwój pszczół. 

 Późne pożytki? Zastosuj inwert lub przygotuj sobie wcześniej zapasy w 

plastrach. Okres zimowli pszczół rozpoczyna się w listopadzie lub w 

grudniu. Pszczoły zawiązują wówczas kłąb znajdujący się poniżej zapasów 

pokarmowych na pustych plastrach.

 Rozpocznij podkarmiać/karmić, gdy pszczoły znoszą jeszcze odrobinę 

nektaru i pyłku (u mnie: końcówka pożytku gryczanego o ile nie wystąpi 

spadź). Wówczas nie są tak skłonne do rabunku jak przy zdecydowanym 

braku naturalnego pożytku.



RÓŻNICE W KARMIENIU W VIII ORAZ IX 

I PÓŹNIEJ
 Pokarm podany pszczołom na zimę we wrześniu: 

-wolniej pobierany,

-poszyty dopiero po upływie ok. 10-14 dni pod warunkiem, że średnia temperatura 
dobowa nie spadnie poniżej 10°C

 Jeśli temperatura zewnętrza jest niższa od podanej, to czas, kiedy pokarm zostanie 
zabezpieczony przez pszczoły znacznie się wydłuża. 

 W sierpniu w gnieździe utrzymuje się wysoka temperatura, co ma istotne znaczenie 
przy karmieniu pszczół. Syrop jest wówczas lepiej odparowywany i przerabiany przez 
pszczoły. 

 Najpierw gromadzą się one u góry i na bocznych plastrach, później, w miarę 
wygryzania się czerwiu, wypełniają środkową jego część. Przenoszą pokarm.

 Późne dokarmianie w październiku czy listopadzie, kiedy w ulu nie ma czerwiu i gdy 
zaczyna zawiązywać się kłąb zimowy, obniża wartość pszczół już przygotowanych do 
zimowli na skutek wyczerpującej pracy przy przerabianiu syropu. 

 Tracą one ciało białkowo-tłuszczowe przy wydzielaniu wosku potrzebnego 
do zasklepiania, źle odparowują syrop i w mniejszym stopniu go inwertują. 
Dużo pszczół ginie jeszcze przed zimą, a gniazda stają się obszerne. W 
takich gniazdach na wiosnę znajduje się dużo wilgoci i pleśni, a rodziny 
słabo się rozwijają.



WNIOSEK? 

Zacznij karmić w końcówce lata!



DAWKOWANIE (1)

 Dokarmianie należy prowadzić dużymi dawkami. Nie mogą być one 

mniejsze niż 1,5 litra, jeżeli syrop podawany jest codziennie, i 2,5 litra 

przy karmieniu co dwa dni. 

 Rodzina pszczela zjada tylko 20 gram miodu na dobę ale jeśli w ulu nie 

ma czerwiu.

 W pierwszej połowie zimy pszczoły wyjadają niewielką ilość pokarmu. 

 W okresie od października do stycznia zjadają ok. 3,5 kg, a w lutym i w 

marcu drugie tyle. Trzeba pamiętać, że gdy są one niepokojone, to 

pobierają większe ilości pokarmu. Dlatego zapewnienie im spokoju w 

czasie zimy jest tak bardzo ważne. 



DAWKOWANIE (2)

 Dużymi dawkami, czyli powyżej 5l syropu, powinno się karmić jedynie rodziny silne, 

ponieważ słabe nie są w stanie wykorzystać tak szybko tak dużej ilości pokarmu. 

Syrop wówczas skwaśnieje lub stanie się przyczyną rabunku.

 Jesienią rodzinie pszczelej podaje się co najmniej 10-12 kg zapasu. Jednak w czasie 

długiej lub przerywanej okresami dłuższych ociepleń zimy może okazać się go za 

mało. 

 Stosowanie nadmiernych ilości cukru również może być zjawiskiem niekorzystnym, 

ponieważ pozostały po zimie zbyt duży zapas może wymieszać się z pierwszym 

miodem wiosennym i go zafałszować.



SKŁADOWANIE POKARMU

 W każdej uliczce powinno być minimum 1,5 kg zapasu na każdym z 

plastrów. 

 W ramce dadanowskiej 1,5 kg zapasu zimowego zajmuje pas szerokości 

10 cm, wielkopolskiej – 13 cm, warszawskiej poszerzonej – l5 cm, a 

warszawskiej zwykłej – 20 cm. W ramce szeroko-niskiej (ule typu: 

dadant, wielkopolski) powinno być zawsze więcej pokarmu. 

 To bardzo ważne, zwłaszcza w ramkach środkowych. Przy niewłaściwym 

rozłożeniu pokarmu pszczołom może zabraknąć pożywienia i zginą z 

głodu, chociaż na skrajnych plastrach pozostanie go wystarczająco dużo. 



SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I  PODAWANIA 

POKARMU (1)

 Zagotuj, wyłącz, zaczekaj aż przestanie wrzeć, wsyp, rozmieszaj. 

 Po wsypaniu cukru nie wolno już gotować!!!

 Mega ważne jest aby dobrze rozpuścić kryształki cukru! 

 Z powodzeniem pszczelarze stosują wiertarki z mieszadłem, a cukier rozpuszczają 

na większą skalę w kanach, beczkach, bańkach, wiadrach

 Gotowany cukier czy syrop może wpływać na zwiększenie wydzielania toksycznego 

związku HMF szkodliwego zarówno dla ludzi jak i dla pszczół.

 Sprawdzony i bezpieczny – Cukier Diamant, Królewski

 Unikać „Srebrnych i słodkich łyżeczek” z biedry  



SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I  PODAWANIA 

POKARMU (2)

 Mieszanie cukru z wodą zimną lub lekko podgrzaną nie jest wskazane, woda 

bowiem może być zanieczyszczona drobnoustrojami powodującymi zarówno 

choroby pszczół, jak i psucie się syropu.

 !!Każda podkarmiaczka jest dobra jeśli nie przecieka!!

 Tradycyjną metodą podkarmiania jest wykorzystanie syropu cukrowego o 

stosunku cukru do wody 3:2 lub 2:1, który wlewa się do podkarmiaczek. 

 Najwygodniejszymi są skrzynkowe podkarmiaczki powałkowe.

 Tą metodą pszczoły karmi się dużymi dawkami syropu 3-4 litry jednorazowo co 

2 dni. 



SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I  PODAWANIA 

POKARMU (3)

 W ulach styropianowych można zastosować metodę podawania cukru z zimną 

wodą w słoikach twist z zakrętkami z otworami o średnicy 2 mm. 

 Polega ona na zalaniu 0,5kg cukru zimną wodą, a następnie ustawieniu słoika do 

góry dnem na kratce w powałce ula. 

 W ten sposób można ułożyć 2-3 twisty naraz, które rodzina pszczela będzie 

pobierać przez 2 dni. 

 Woda znajdująca się nad cukrem przesiąka powoli rozpuszczając cukier, co 

powoduje podgrzewanie słoika od dołu przez ciepło wydzielane przez te owady. 

 Metoda ta jest nieprzydatna w przypadku spóźnionego karmienia. Doskonale 

sprawdza się zaś latem do karmienia pobudzającego.



A CIASTO?

 Ciasta wypełniają luki w pożytkach ale nie nadają się one raczej do 

uzupełniania zapasów zimowych.



A MOŻE MIODEM?
 Od stuleci pszczoły na zimę wykorzystywały do pożywienia miód.

 Także dziś można do tego celu wykorzystywać miód, najlepiej z własnej pasieki. Karmienie pszczół na 
zimę miodem to gwarancja, że rodzina pszczela otrzymuje naturalny i niczym nieskażony pokarm. 

 Co więcej, zawiera wyłącznie składniki łatwo przyswajalne dla pszczół, rodzina więc nie będzie 
narażona na zatrucia czy problemy z trawieniem.

 Naturalny miód jest dla pszczół normalnym pożywieniem, dzięki czemu ich zachowanie przez zimę 
również będzie naturalne. Pszczoły przezimują prawidłowo i na wiosnę powinny być w pełni sił, by 
spędzić kolejny sezon na pożytkach.

 Karmienie pszczół na zimę miodem jest więc działaniem naturalnym, pojawia się tu jednak logiczne i 
zasadne pytanie – jeśli celem posiadania przez nas pasieki jest produkcja miodu, to czy zasadne jest 
zużywanie jego części na karmienie pszczół w okresie zimowym. 

 Pszczelarze mają dziś do dyspozycji tak wiele metod karmienia, że stosowanie w tym celu miodu jest 
po prostu nieracjonalne i nieekonomiczne. Miód dla pszczół na zimę jest więc dobrym i całkowicie 
nieszkodliwym rozwiązaniem, ale bez żadnych negatywnych skutków dla pszczół można w tym celu 
używać innych substancji.





A WŁAŚNIE…

 Nie każdy miód nadaje się do pozostawienia w gnieździe na zimę. 

Mogą zostać Nie mogą zostać

Nawłociowy Gryczany

Wrzosowy Spadziowy 

Wielokwiatowy Rzepakowy

Lipowy Mniszkowy

Akacjowy Słonecznikowy

Lawendowy Koniczynowy

Faceliowy 



CZEMU NIE? 
 Wielocukrowce zawarte w miodach spadziowych i rzepakowych zalegają w jelicie grubym pszczół i 

są słabo rozkładane (hydrolizowane). 

 Miody spadziowe zawierają dekstrozy (oligosacharydy) a także melecytozę, trisacharyd. Oprócz tego 
galaktozę, mannozę, rafinozę i melibiozę (dwa ostatnie są toksyczne). Silnie krystalizują. 

 Oprócz tego, miody spadziowe posiadają dekstryny, związki powstałe na skutek niecałkowitego 
rozkładu skrobi, nawet do 15% (2 razy więcej niż w m. nektarowych)

 Miody spadziowe zanieczyszczone są mikroflorą i grzybami (Micr. Pyogenes, Carnodium salicinum, 
Clostridium botulinum, Bacillus subtilis, B. cereus)

 Miód rzepakowy zawiera także melecytozę, tak samo jak miód modrzewiowy, zwany cementowym. 

 Pszczoły nie posiadają gamy enzymów zdolnych do rozłożenia tego cukru.

 Miody spadziowe zawierają soki roślinne, większą ilość składników odżywczych (w tym popiół) co 
przyczynia się do szybszego zapełniania jelita grubego.

 W każdym miodzie są ziarenka pyłku, które również obciążają przewód pokarmowy

 Miody nienadające się do zimowli krystalizują w plastrach, zawierają mniej monosacharydów.

 Najlepsze do zimowli cukry to: fruktoza, glukoza i sacharoza. 



SKUTKI POZOSTAWIENIA W ULU
Nawet niewielka domieszka może spowodować:

 Wypróżnianie się pszczół wewnątrz ula i biegunki,

 Rozwinięcie się nosemozy,

 Zatrucie spadzią (czerniawka spadziowa)

 Deformację i rozluźnienie kłębu

 Potężne osypywanie się rodziny 

 Wypryskiwanie pszczół z ula i ich zastyganie na śniegu 

 Martwe pszczoły przed ule ściągną ptactwo, które będzie niepokoić kłąb zimowy

 Niską siłę rojów i upośledzenie wiosennego rozwoju

 Zwiększone zapotrzebowanie na wodę

 Podniesienie temperatury kłębu ( a to pociąga za sobą wznowienie czerwienia i 
rozwój warrozy)



SYROPY INWERTOWANE, GOTOWE PASZE 

DLA PSZCZÓŁ (1)

 Są gotowymi rozłożonymi cukrami prostymi, których pszczoły nie muszą już 
przerabiać. Ich zadaniem jest tylko przełożenie pokarmu z podkarmiaczki do 
komórek. 

 Są to półprodukty scukrzania skrobi.

 Wykańcza się mniej pszczół. Nie muszą odparowywać z nich wody.

 Często koszty gotowych inwertów są niższe od normalnego syropu cukrowego 
przygotowywanego przez pszczelarzy. 

 Inwerty są bezzapachowe, nie wywołują /nie powinny wywoływać/ rabunków. 

 Zawartość HMF (hydrometylofurfural) substancji toksycznych dla pszczół powinna 
wynosić mniej niż 20 mg/kg świeżej masy. HMF powstaje z cukrów prostych 
głównie z fruktozy pod wpływem ciepła i kwasów.



SYROPY INWERTOWANE, GOTOWE PASZE 

DLA PSZCZÓŁ (2)

 Nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. 

 Skład cukrowy takich gotowych pasz jest mocno zbliżony do składu 

cukrowego miodu. 

 Inwerty są też całkowicie zdrowe dla pszczół, bo przebadane przez 

specjalistów. Tymczasem zwykły cukier może być zanieczyszczony 

substancjami szkodliwymi dla pszczół. 

 Pszczelarz nie musi ich już mieszać, rozpuszczać czy podgrzewać. Wystarczy 

podać pszczołom, nawet w tych pojemnikach, w których zostały zakupione. 

Jest to wygodne i oszczędza pszczelarzowi sporo pracy.



SYROPY INWERTOWANE, GOTOWE PASZE 

DLA PSZCZÓŁ (3)
 Gotowe syropy inwertowane dzielimy na syropy cukrowe (powstałe na skutek 

inwersji sacharozy) i syropy skrobiowe (maltozowe). 

 Syropy cukrowe inwertowane powstają jak nazwa mówi z sacharozy pod wpływem 
działania wysokiej temperatury i kwasów. Na skutek rozkładu sacharozy powstaje: 
fruktoza, glukoza i nierozłożona sacharoza. Stosunek fruktozy do glukozy 
powinien być większy niż 1, a nawet wskazane jest aby wynosił 1,26:1. 

 Dlatego inwersja sacharozy w syropach dla pszczół musi być przeprowadzona na 
drodze enzymatycznej; pH: 4-7. 

 Syropy skrobiowe (maltozowe) znacznie tańsze produkowane ze skrobi, pierwsze 
pojawiły się w Polsce w 2005 roku pod nazwą izoglukoza D03580, nie był dobry bo 
zawierał tylko kilka procent fruktozy. 

 Duży udział fruktozy w składzie invertu zapobiega krystalizacji produktu w plastrze



EFEKT „NIEDOBITKÓW” 

 Przy inwercie zachodzi ryzyko, że w skład kłębu zimowego wejdą jednak 

niektóre pszczoły letnie

 Jednak takie pszczoły pierwsze wylądują na dennicy ula 

 Zablokują światło wylotu

 Zwiększą zimowy osyp

 Zaburzą cyrkulację powietrza i prawidłową wentylację 











ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH 

INWERTÓW (1)
Analiza syropu Apifortuna HF 1575 

Masa sucha 75%

Współczynnik Brix'a (20st. C) 75

Współczynnik załamania 1,478

Fruktoza 15%

Glukoza 22%

Maltoza 42%

Maltotrioza 8%

Cukry złożone 15%

PH 3.5 - 5

Kolor (450-600 nm) 20IU

Ekwiwalent dekstrozy 66%

Produkowana na bazie 

pszenicy genetycznie 

niemodyfikowanej. 

Źródło: http://www.apivital.pl/tani-invert-plynny-pokarmy-pszczol



ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH 

INWERTÓW (2)

Miód wielokwiatowy zawartość w suszu 

fruktoza 47% 

glukoza 38% 

sacharoza 1% 

cukry wyższe 11% 

susz 82% 

HMF Miód czeski max 20mg/kg

Źródło: http://www.apivital.pl/tani-invert-plynny-pokarmy-pszczol



ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH 

INWERTÓW (3)

APIVITAL® 

syrop 

zawartość w 

suszu 

fruktoza 40% 

glukoza 30% 

sacharoza 30% 

cukry wyższe mniej niż 1% 

susz 72,5% 

HMF 

max 10mg/1kg

(w naszej 

pierwszej próbce

odczytano 3,3 

mg/kg) 

Apiinvert

zawartość w suszu 

próbka nr.1 próbka nr. 2 

fruktoza 49,4% 51,8% 

glukoza 43,0% 45,8% 

sacharoza 7,6% 2,3% 

cukry 

wyższe 
nieodkryta nieodkryta 

susz 
72,2% 

72,3% 

HMF 
65,4 mg/kg 

44,8 mg/kg 

Źródło: http://www.apivital.pl/tani-invert-plynny-pokarmy-pszczol



ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH 

INWERTÓW (4)

Apifood 
zawartość w 

suszu 

fruktoza 22 - 28% 

glukoza 30 - 37% 

maltoza 17 - 24% 

maltotrioza 5 - 15% 

dodatkowe cukry 

wyższe 
niewymieniona 

susz 77 - 79% 

HMF max. 40 mg/kg 

Apifortuna zawartość w suszu 

fruktoza 25% 

glukoza 33,5% 

maltoza 20,5% 

maltotrioza 21% 

susz 77 - 79% 

HMF niewymieniona

Źródło: http://www.apivital.pl/tani-invert-plynny-pokarmy-pszczol



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


