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Rok I.

WRZESIEŃ 1940

Nr 9.

PSZCZELARZ
KIELECKI

Miesiecznik pszczelarski poświecony propagandzie
nowoczesnego pszczelarstwa.
Wydawca: Imker.Verband Związek Pszczelarzy
bei der Landwirlsc"hftskammer
D i& tr i k t R a d o m.
Redaktor: Majewski Tadeusz, inspektorpszezelarstwa Kieleckiej Izby Rolniczej.
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Distrikt Radom
Herausgegeben mit Zustimmung der Abteilung Ernahrung und Landwirtschaft
im Amt des Generalgouverneurs in Krakau,
der Abt. Ernahrung u. Landwirtschaft beim
Chef des Distńkts Radom, sowie mit Genehmigung der fur den Ausgabeort zustandigen Kreishauptmannschaft Kielce.
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Wydawane za
nia i Rolnictwa w Urzędzie Generalnego
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Starostwa Powiatowego dla miejsca wydania w Kielcach.
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Dr. Zb. Kawecki -

Kielce.

PRODUCENCI ROSY MIODOWEJ.
W pasieczn~ctwie niektórych okolic dnżą rolę odgrywa rosa
miodowa zwana też miodunką lub spadzią. W odróżnieniu od
nektaru czy pyłku, który jest pochodzenia roślinnego, rosa miodowa powstanie swe zawdzięcza głównie owadom a to mszycom
i czerwcom. W wyjątkowych wypadkach powstaje ona jako
produkt przemiany materii samej rośliny, o czem parę słów
jeszcze zamieścimy na końcu artykułu.

Ryc. 6. Mszyce

nakłuwające liście.

Główni

producenci rosy miodowej są to jak zaznacxymszyce. Drobniutkie te owady, należące do rzędu pluskwiaków, wysysają soki z tkanek roślinnych, przy czym pro·
duktem końcowym przemirmy materii - czyli ich odchodami,
są kropelki t. zw. rosy miodowej, którą wydalają niekiedy
bardzo obficie. Niejednokrotnie pokrywa ona liście i gałązki
drzew i krzewów lepką, błyszczącą i słodką warstwą, niekiedy
znów, powoduje pokrywanie się liści czarną powłoką jakby
sadzy. "Sadzę" tę tworzą t. zw. grzybki czerniowe, które na
słodkiej pożywce rozwijać się mogą masowo, powodując pewne
straty dla roślin, przez llniedostępnianie zetknięcia się liści
powietrzem i słońcem; objawy takie bardzo często obserwować możemy szczególnie u śliw.
Podobnie ma się sprawa z rosą miodową produkowaną
przez czerwce. Czerwce są to owady blisko spokrewnione
z mszycami, najczęściej jednak zupełnie odmiennie od nich
wyglądają. Podczas gdy mszyce są ruchliwe, często opatrzone
skrzydłami, samice czerwców są nie tylko skrzydeł, ale wielokrotnie i odnóży pozbawione, tak, że prowadzą tryb życia,
ściśle związany z żywicielską rośliną. Wysysają z niej soki
podobnie jak mszyce i podobnie jak one wydalają z siebie
słodkie odchody. Sprawę wystrzykiwania kropelek rosy mioliśmy,

z
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dowej

pr~ez

t. zw. czerwca winnego (Pulvinarill) badał szcze-

gółowo

jeden z angielskich badaczy Newstead; stwierdził on,
naj silniejsza jej produkcja przypada na koniec kwietnia
i początek maja, przy czym proces wystrzykiwania tych kropelek trwa dzień i noc. Obliczył on dalej, że w ciągu 3 tygodni
100 samiczek wystrzyknąć może z górą 25 tysięcy kropli i dodaje, że trudno się zatem dziwić iż niekiedy wszystkie liście
pokryte są lepką, słodką powłoką "rosy".
Pośród europejskich mszyc i czerwców produkcja jej
nie jest aż tak bardzo wysoka jak w krajach o klimacie gorącym. Niektóre z cykad tamtejszych wystrzykują takie ogromne
ilości wodnistej cieczy, że zrozumiałem się staje opowiadanie
wielu podróżników o t. zw.
drzewach deszczowych, np.
na Madagaskarze płynną wydaliną wyprodukowaną przez
60 cykad w ciągu 112 godziny
że

można napełnić sporą flaszkę.

W

ciepłych

krajach "rosa mio~owa" często wysycha zupeł
nie i stanowi twardą powło
kę na roślinie zbieraną w postaci np. "manny tamaryszkowej" na biblijnej górze
Synaj. Jest to ulubiony przysmak na cał!m Wschodzie,
zajadają się nim Arabowie.
Badania nad zawartością Ryc. 7. Czerwce na gałązce jodły.
W niej cukru przeprowadzone
ostatnio przez profesora Uniwersytetu w Jerozolimie Bodenheimera wykazały, że zawiera ona:
550/0 cukru trzcinowego
2!o/0
"
inwertowanego
19.31 %
dekstryny
a zatem zawartość cukrów jest w niej, jak widzimy bardzo
duża. Jest rzeczą niezmiernie ciekawą, że rozbiór chemiczny
(analiza) rosy miodowej, wydalanej przez mszycę jaworową
żyjącą także i u nas, (o naukowej nazwie Drepllnosiphon plafanoides), którą można napotkać niekiedy masowo na różnych
klonach, wykazał cyfry prawie nie różniące się od przytoCzonych powyżej. Mianowicie według Biisgena sucha substancja
rosy miodowej zawiera:
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55,44010 cukru trzcinowego
24,7-5 0/0
"
inwertowanego
dekstryny.
19,81 %
Oczywiacie, że tak duże ilości słodyczy znajdują swych
licznych amatorów. Są nimi obok pszczół, trzmieli i ós wszelkiego rodzaju, mrówki, wiele różnych muchówek, a nawet
i chrząszcze (n. p. jelonek rogacz).
Jak wzmiankowaliśmy wyżej, oprócz rosy miodowej produkowanej przez mszyce i czerwce, może się ona pojawić na
roślinie samorzutnie. Dzieje się to jednakże rzadko, według
badacza niemieckiego E. Hiltnera pojawianie się jej na rośli
nach wywołane jest zazwyczaj wielkimi skokami temperatury,
między zimnymi nocami, a upalnymi dniami, co szczególnie
zdarza się z wiosną. Przemiana materii u rośliny i wszelkie
jej procesy życiowe zostają
w czasie gorącego dnia bardzo silnie wzmożone, a skoro
rośliny nie mogą oddawać
do otaczającego powietrza silnie nasyconego parą wodną
tyle wody ile mają jej w nadmiarze, czy li gdy normalna
transpira('ja zostanie zahamowana - pojawia się rosa
miodowa.
Również za przy---~
czynę powstawania rosy miodowej bez udziału owadów
uważa się trudności przy pobieraniu wody z gleby przez
roślinę czy to przez uszkoRyc . 8. Czerwce Da gałązce śliwy.
dzenie korzeni, czy też z po ·
wodu wadliwej struktury gleby. Naogół jednakże sprawy te nie
są jeszcze tak dokładnie zbadane żeby można było uważać . to
zagadnienie za całkowicie rozwiązane. W każdym razie w produkcji miodu odgrywa rosa miodowa roślinna raczej niewielką
rolę w porównaniu z rosą miodową pochodzącą od mszyc
i owadów im pokrewnych.
Ogólnie biorąc stwierdzić możemy, że "rosa miodowa"
jest zazwyczaj dopiero skutkiem obecności mszyc, nigdy zaś
nie jest tej obecności przyczyną. Często jednakowoż właśnie
zupełnie przeciwnie mniemają liczni praktycy, uważając hlęd
nie, że na skutek pojawienIa się rosy miodowej, zjawiają się
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i mszyce. Zdanie takie dawniej

było

bardzo rozpowszechnione
t ak, ze nawet znalazło swój wyraz w poważnej Encyklopedii
Rolniczej, wydanej w 1891 roku, gdzie odnośnie chmielu pisano następująco: "Bylibyśmy zdania, że wskutek stałego rozwoju rośliny pod wpływem nieprzyjaznych czynników, na liściach powstaje ów słodki wysięk, stanowiący pożywienie dla
mszyc, które mając już dla siebie grunt gotowy, zjawiają się
w wielkiej liczbie. W tem przekonaniu utwierdza nas spo:strzeżenie iż nieraz jedna burza przy silnych elektrycznych
zjawiskach wystarcza, aby mszyca, wraz z oznakami miodunki,
'lnikła bez śladu. Przypuszczać można, że wpływ elektryczności niszczy wydzielanie się z liści słodkiej cieczy, a mszyce
g iną z braku pożywienia".
Dzisiejsze wiadomości jakie w tej sprawie posiadamy
przekreślają oczywiście przytoczone wyżej rozumowanie w zupełności. Mszyce istotnie giną pod wpływem silnego deszczu lub
też strumienia zimnej wody z opryskiwacza, przy czym woda
'lmywa i ich wydaliny.
Z praktyki pszczelarskiej wiemy, jak ..wielką rolę
odgrywają, szczególniej w okolicach leśnych, miody spadziowe. Bardzo często, one to właśnie decydują o opłacalności
pasieki i dlatego też uważaliśmy za właściwe producentom
"spadzi" poświęcić kilka chwil powyższych rozważań.

St. Stefański -

Piotrków

Illstr. pszczeLarstwa.

PODSTAWY POWODZENIA W PSZCZELNICTWIE.
Aby rozpatrzyć całokształt przyczyn warunkujących do.datni lub ujemny wynik pracy w pszczelnictwię, musimy rozpocząć ich przegląd od momentu zakładania pasieki. Omówienie tego zagadnienia jest aktualne szczególniej w tym roku,
gdyż wszyscy wiemy, że jesienne działania wojenne niezmiernie ujemnie wpłynęły na stan pracy w ogóle, a pszczelnictwo
w szczególności, opóźniając a nawet bardzo często uniemożli
wi ając właściwe zaopiekowanie się pasieką i dobre zaopatrzenie na zimę. Nadzwycząj ciężkie warunki przezimowania pszczół
i długa , niekorzystna wiosna spowodowały ogromny ubytek
http://sbc.wbp.kielce.pl
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ilościowy pni, wyrażający się w przybliżonej ogólnej przecięt
nej ea 60% i ogólny niedorozwój pni na naszym terenie.
Do tych zasadniczych przyczyn tegorocznege stanu
w pszczelnictwie dochodzi jeszcze nieco spóźniona dostawa
cukru dla wiosennego podkarmienia pni, no i co ważniejsze
nieracjonalne metody gospodarki pasiecznej w takich wyjąt
kowych, jak tegoroczne, warunki. W niektórych, nawet dobrycb
ze względu na pastwisko pszczele okolicach, spadek pni w okresie zimy i wiqsny dochodzi aż do 100%. Tam będzie trzeba,
pasieki zakładać od początku.

Kto, gdzie i kiedy

może przystąpić

do

założenia

pasieki?

Pszczelnictwo- jako główny środek utrzymania czyli t. zw.
nie całkiem słusznie) pszczelnictwo przemysłowe. jest
u nas bardzo rzadko spotykane. Pasieki liczące 1-10 pni wynoszą u nas 900/0, a około 100/0 przypada tylko na pasieki
większe. Ogólnie traktuje je się po amatorsku, jako pracę dodatkową, poboczną. Obojętnie jak zamierzamy swoją przyszłą
pasiekę rozwinąć, już przed jej założeniem musimy się do tej
pracy przygotować, gdyż w przeciwnym razie, napotkamy stale
na pietrzące się trudności, bezwzględne niepowodzenia, a w następstwie
przyjdzie zniechęcenie i zmarnowanie włożonego
kapitału oraz dotychczasowego wysiłku. Do pracy przygotowawczej przed założeniem pasieki należy:
a) zaznajomić się z życiem pszczół - przynajmniej w popularnym zarysie, przez czytanie odpowiednich książek, czasopism lub też przez udział w kursach pszczelarskich oraz zwiedzenie cudzYfh, wzorowych pasiek;
b) ocena okolicy pod względem wartości jej dla życia
i rozwoju pszczół oraz możliwości rozszerzenia w przyszłości
pastwiska pszczelego. Jeśli miododajny świat roślinny w tej
okolicy nie jest bogaty, dobrze jest rozszerzać pastwisko
pszczele już przed założeniem pasieki;
c) zaznajomienie się z pomieszczeniem dla pszczół - możliwie w historycznym rozwoju ula do stanu uli najnowszych
- oraz wybór najodpowiedniejszego typu ula dla okolicy~
w której pasieka ma być założona;
d) zakup, względnie samodzielna budowa ula.
Najogólniejsze warunki, jakim dobry nowoczesny ul powinien odpowiadać są:
1) lekkość - ułatwiająca przenoszenie z miejsca na miejsce i przewóz na dalsze odległości,
(może
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2) łatwa dostępność - niezbędna cecha ula dla koniecznej przy pszczołach pracy,
3) szczelna budowa - zabezpieczająca przed nadmiernymi
przewiewami i utratą ciepłoty w porze chłodnej i zimnej,
niezbędna w naszym zmiennym
4) ciepła budowa i w większej części roku chłodno-zimnym klimacie (ściany bezwzględnie podwójne, ruchoma dennica podwójna a gdy pojedyńcza - dostatecznie gruba, oraz cffipła - a w miarę przewiewna powała,
5) wszystkie ule w pasiece, jak i ich części dodatkowe
winny być bardzo dokładnie sporządzone i jednolite: (Omówienie sprawy wyboru dobrego i nowoczesnego ula ukaże się
w następnych numerach "Pszczelarza Kieleckiego").
.
Zakup dostatecznej ilości węzy sztucznej oraz niezbędnego
sprzętu pomocniczego do prowadzenia pasieki.
Najniezbędniejszy sprzęt warunkujący dobre prowadzenie
pasieki, który musi być w każdej, niezależnie od jej wielkości,
jest następujący:
1) siatka ochronna - czyli maska na twarz przeciw żą
dleniu, najlepiej metalowa z dQstępem na fajkę, możliwie w 2
lub więcej egzemplarzach,
2) podkurzacz z mieszkiem - typu nowoczesnego (nie
garnki czy inne naczynia, które się tak często spotyka) lub
fajka pszczelarska,
3) dłuto - służące do podważania ramek,
4) skrobaczka - konieczna przy nagminnie stosowanych
ulach warszawskich,
lekka szczotka - lub gęsie pióro do zmiatania pszczół
.z ramek podczas pracy,
.
6) cięższa szczotka - do czyszczenia dennic, ula z palęczyn i t. p.
7) rojnica - według wzoru jaki ukaże się w "Pszczelarzu
Kieleleckim", lub dobra, typu innego.
(Większość sprzętu wymienionego biedniejszy pszczelarz
może sam lub przy pomocy miejscowych fachowców według
wzoru wykonać).
8) miodarka z sitkiem - nowoczesna, nierdzewna i ekonomiczna,
9) naczynia na miód - można zakupić później,
10) nóż - lub widelec do odsklepiania plastrów,
11) nosidło do przenoszenia ramek,
12) topiarka do wosku - przyj najm ni ej słoneczna,
13) skrzynka podręczna - na sprzęt przenośny (patrz
Nr. czerwcowy "Pszczelarza Kieleckiego")
(dokOńczenie nastąpi

http://sbc.wbp.kielce.pl

w Nr. 10).
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CO ROBIMY W PASIECE WE WRZEŚNIU?
Pszczelarze staranni, prowadzący pasieki swoje według
zasad racjonalnego pszczelarstwa, kończą wszystkie właściwe
prace już w sierpniu, pozostawiając OQ tego czasu pszczoły
w całkowitym spokoju. Na naszym jednak terenie, gdzie'
w ogromnej większości (okOło 95%) pszczelarzami są rolnicy,
ze względu na liczne w sie~pniu prace w gospodarstwie, wielu
pszczelarzy z konieczności odkłada, część prac pasiecznych na
wrzesień. Wprawdzie można jeszcze we wrześniu wszelkie
prace przy pszczołach wykonywać, łącznie z podbieraniem
miodu (np. na terenach posiadających wrzosowiska) ale prace
te ogromnie utrudniają nam o tym czasie silne rabunki, żądle
nie pszczół i t. p. i dla tego są one bardzo dla pszczelarza
uciążliwe i przykre. Żeby chociaż części tych niedogodności
uniknąć, radzę wszelkie manipulacje przy ulach wykonywać .
bardzo szybko, a także po południu, by ni~ dopuszczać do
rozszerzania się rabunków.
Już w sierpniu zmniejszaliśmy częściowo gniazda pszczół,
a teraz przeprowadzamy
Dalsze

'cieśnianie

gniazd.

W czasie sierpnia, zwłaszcza jeżeli przeprowadzaliśmy
bardzo wskazane jesienne podkarmianie na czerw, pewna ilość
muchy pszczelej wyginęła, i pozostawiona im poprzednia ilość
plastrów może być za wielka. Tegoroczna zima wykazała, jak
niebezpieczne jest zostawianie pszczołom za obszernego gniazda.
Bardzo wielka ilość roi zginęła z tego właśnie powodu, pozostawiając na nieobsiadłych ramkach po 5 6 kg. miodu.
Dlatego radzę zawsze pozostawiać pszczołom mniejszą ilość
ramek, w których zato będzie większa ilość zapasów zimo-
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wy ch. Jeżeli chodzi o wyznaczenie ilości ramek do pozostawienia pszczołom na zimowlę, to nie można jej dla wszystkich
pni równo określić, gdyż zależy to od siły roja. Gdy rój obsiada
3 ramki, pozostawiamy jemu cztery, gdy obsiada 8 to pozostawiamy 9 ramek i t. d. W żadnym jednak wypadku na zewnętrznej
s t r o n i e ostatniej ramki przy zatworze (zwłasz
cza z szybą) nie powinny pszczoły zimować. Gdybyśmy w kilka
dni po zmniejszeniu gniazd to stwierdzili, należy pszczołom
jedną ramkę dodać.

Zabezpieczania ramek.

Wszystkie z gniazd usunięte ramki trzeba zabezpieczyć
przed myszami, motylicą i kurzem. Kto nie posiada specjalnych,
szczelnych szaf do przechowywania zapasowych ramek, to
niechaj każdą ramkę osobno zawinie starannie w gazetę, a następnie przechowa je na strychu. By myszy do ramek tych
się nie dostały i ich nie zgryzły, radzę pod dachem na drutach
uwiesić odpowiedniej długości deskę i na niej zapakowane
w gazety ramki ułożyć. Starych ramek, wadliwe odbudowanych i z wielką ilością komórek trutowych nie warto przechowywać. Najlepiej je odrazu wykroić i wycięte plastry ugnieść
w kulę, a w wolnym czasie przetopić je na wosk do wyrobu
sztucznej węzy. Pszczelarze nasi zbyt wielką przywiązują wagę
do zapasowych ramek z węzą i dlatego całe lata używają tych
samych plastrów. Ramki gniazdowe o tyle przedstawiają wartość o ile potrzebne są do przezimowania pni. Wiosną przy
powiększaniu gniazd, większą usługę oddadzą nam całe arkusze sztucznej węzy, niż gotowe plastry, zwłaszcza gdyby były
stare i brudne.
Ostatnie uzupełnianie zapasów.

Kto nie miał czasu uzupełnić zapasów zimowych w miesierpniu, ten może to jeszcze zrobić we wrześniu. W tym
wypadku radzę jednak, sytę cukrową do podkarmienia przyrządzić nieco gęstszą. Każde 3 kg. cukru należy rozpuścić
w 2·ch litrach wody, jako że jest już chłodniej, pszczoły mniej
ruchliwe i trudniej im nadmiar wody z syty odparować. Na
wypadek częściowego niezasklepienia podanej we wrześniu
syty cukrowej, ta jako gęstsza chociaż nie poszyta, nie ulegnie
fermentacji. Również wskazanym jest, aby przeznaczoną ilość
syty podać pniom w jak najmniejszej ilości rat, by nie przeciągać i tak spóźnionego podkarmiania.
s iącu

9
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Księga

pasieczna.

Kto nie prowadził dotychczas "Księgi pasiecznej", czyli
notatnika pszczelarskiego, niechaj chociaż w tym miesiącu,
w którym już mniej pracy w pasiece, zaprowadzi sobie specjalny zeszyt do zapisków pszczelarskich i odtąd stale je prowadzi. W miesiącu wrześniu, po skończonych pracach i wy·
datkach roku pszczelarskiego, 1939/40, trl:eba przede wszystkim
zrobić bilans, obliczyć wydatki i dochody, a tym samym wyliczyć jaki dochód dała nam pasieka.
Z bieżących zapisków notuje się zakończenie podkarmiania, wszystkie dni lotu pszczół i oblotu młodych pszczó- ·
łek, ostateczną ilość pozostawionych do zimowli ramek.
Specjalnie trzeba zaznaczyć pnie, które nie brały syty,
lub brały ją bardzo leniwie. Na te pnie trzeba wiosną zwrócić
większą uwagę·
T. M.

Dudziak Jakub -

Kielce

instr. pszczelarstwa.
POW1ĘKSZAJMY

PASTWISKA PSZCZELE!

Takie hasło rozbrzmiewa prawie we wszystkich czasopismach pszczelarskich od kilku lat. Rozbrzmiewa dlate,;o, że
role mało urodzajne, lata całe leżące odłogiem, a rojące się
drobną prowie uiewidoczną dla przeciętnego pszczelarza roślinnością, zaczynają znika ć. Wykorzystane są pod uprawę
roślin zbożowych. Ilość roślin miododajnych zaczyna się zmniejszać wskutek lepszej uprawy roli i większej jej wyd ajności.
Chwasty zostają tępione czy to przy pomocy ustaw (oset) czy
też przez rolnika dla podniesienia wydajności gleby.
A i drzew owocowych w sadach, lub dziko rosnących jest
coraz mniej. Drzewa owocowe w większości wymarzły, wierzby,
klony, topole, lipy i t. p. wyrębuje się na użytek i opał. Lasy
dobrze zagospodarowane przytłumiają rozwój wrzosów i innych
kwiatów leśnych. Seradeli i ugorów po koniczynach białych
i czerwonych w polach prawie nie widać. Miedze przez scalanie
gruntów prawie znikają. I gdzie tu pszczoła ma znaleźć pyłek
i nektar na użytek dla siebie- i pszczelarza? A z pasiek chcemy i powinniśmy zdobyć jaknajwięcej korzyści w postaci miodu
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pszczole pomóc prze~ polepszenie paIKażdy pszczelarz przy ' swej zagrodzie bez
większych nakładów inwestycyjnych, potrafi to zrobić. Możli.
wości i sposobów jest dużo, potrzeba tylko dobrej woli.
Dlacz!'lgo nie widać w ogrodach krzewów i roślin pospolitych,
przynoszących korzyść nietylko właścicielowi, ale i pszczołom
np. malin, agrestu, porzeczek? Przecież zebrany i sprzedany
owoc z tych krzewów daje duże dochody właścicielowi, a kwiaty
ich zwłaszcza wcześnie kwitnące, dużą pomoc pszczołom, przyspieszając ich rozwój. I we własnym gospodarstwie owoce te
mogą być zużytkowane z wielką korzyścią dla kuchni. Niech
więc każdy, chociażby kilka krzaków zasadzi w ogrodzie, a postąpi o duży krok naprzód.
A ile to miejsca przy drogach na zasadzenie wierzb, które
już w kilka lat pożytek dla pszczół, a w lat kilkanaście w postaci drzewa na opał dla właściciela, przynoszą. Wierzby wydajnie dopomagają do wczesnego rozwoju pszczół, dostarczając
im nektaru i pyłku. Obsadźmy więc wszystkie możliwe miejsca
przy drodze, jeżeli już nie drzewami owocowymi, to przynaj- '
mniej drzewami niewymagającymi żadnego nakładu i opieki
t. j. wierzbami. A jak nieraz wygląda miejsce, gdzie pasieka stoi?
Pożal się Boże! Ule wystawione bez żadnego ocienienia i osłony
na działanie wiatrów i słońca, a tak łatwo temu zaradzić. Jest
tyle krzewów, które do tego celu się nadają! Tylko potrzeba
_.
je zasadzić.
Najodpowiedniejszymi do tego celu są: liguster pospolity
i śnieguliczka amerykańska - zwłaszcza ta ostatnia, gdyż
kwitnie od początku czerwca aż do końca września. Udaje
się na każdej glebie, a ma tą dobrą stronę, że żadne z gą
sienic nie żerują na niej. Zato pszczoły zbierają nektar z jej
kwiatów, bez względu na pogodę, od wczesnego rana do póź
nego wieczora. Piękna zieleń śnieguliczki ozdobi nam całą
pasiekę, a ule zasłoni od wiatru i słońca, gdyż nieprzycięta
wyrasta do 2-ch metrów wysokości. Przycięty żywopłot ze
śnieguliczki, stanowi dobrą przeszkodę dla różnego drobiu w gospodarstwie. Sadzić ją więc wszędzie, gdzie się tylko miejsce
znajdzie, a przede wszystkim dookoła pasiek i wzdłuż płotów.
Krzew ten pozna każdy po białych kuleczkach owocu, jakie
po okwitnięciu jedne przy drugich na łodyżkach się ukazują·
Rozmnażanie jej też jest bardzo łatwe. Można rozmnażać
ją przez sadzonkowanie, czy też przez dzielenie krzaków na
oddzielne części, zwłaszcza późną jesienią i wczesną wiosną·

i wosku. Musimy
stwisk pszczelich.

więc
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Gdzie jej szukać? We wszystkich prawie parkach, a często
i cmentarzach, sadzona jest śnieguliczka jako krzew ozdobny tam więc ją znaleźć można.

Majewski Tadeusz -

Kielce

inspektor pszczelarstwa
Pięć przykazań

pszczelarskich o zazimowaniu pni.

Dobre i staranne przygotowanie pni do zimowli stanowi
o zbiorach miodu w następnym roku. Dlatego
w sierpniu i we wrześniu, kiedy przygotowujemy pnie do zimowli, nie należy niczego pominąć, co zapewnia odpowiednie
i zdrowe przezimowanie pszczół. Dla podkreślenia ważności
tego podaję "Pięć przykazań pszczelarskich o zimowaniu pni"
według Fr. Otto, dyrektora Państwowego Pszczelarskiego Zakładu Naukowego i Doświadczalnego w Bad Segeberg, i zarazem autora wielu cennych książek o hodowli pszczół (w jęz.
niemieckim).
Pierwsze przykazanie: "Pamiętaj każdy pień na zimę zaopatrzyć w pełnowartościową matkę".
Jeżeli masz jeszcze w pasiece pnie bez matek, z matkami niezapłodnionymi, lub matkami starymi, to najlepiej postąpisz,
gdy matki takie zniszczysz, a pozostałe pszczoły połączysz
z innymi rojami. Pnie z matkami wadliwymi, chociaż może
wiosny doczekają, ale dochodu w przyszłym roku nie dadzą
i dlatego nie warto ich na zimowlę przygotowywać.
Drngie przykazanie: "Zazimownj tylko silne pnie, z odpowiednio dużą ilością młodych pszczół"_
W celu otrzymania większej ilości młodych pszczół prowadziliśmy w sierpniu podkarmianie na czerw. Gdybyśmy teraz
spostrzegli, że niektóre pnie mimo tego mają o tym czasie
bardzo mało krytego czerwiu, to dodajmy im jedną ramkę
dobrze nałożoną krytym czerwiem, zabraną z pnia bogatego
w taki czerw. Z kilku decymetrów kwadratowych takiego plastra wykłuje się 2 -3 tysięcy pszczół, które zadecydują o przyszłym wiosennym rozwoju pnia i o zbiorach miodu w następ
nym roku.
Trzecie przykazanie: "Nim rozpoczniesz podkarmianie pni na
zimę, przejrzyj plastry gniazda, a zbyteczne i nieodpowiednie usuń z ula".
przeważnie
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Wielkoś~ gniazda, ilość pozostawionych na zimę ramek w gnieź
dzie, dostosować trzeba do siły pnia. Nieobsiadłe przez pszczoły
ramki toczy motylica i niszczy pleśń, dlatego trzeba je usunąć.
Pozostałe na zimowlę plastry niech będą bez trutowej Joboty,
jasne, ale już chociaż raz zaczerwione, dokończone i nadające się w całości do zaczerwienia. Jeżeli pszczoły będą miały
dobre, odpowiednie do rozwoju pni plastry na wiosnę, to też
raźniej będzie je matka zaczerwiała, a roje wcześnie będą doehodziły do siły.
Czwarte przykazanie: "Podkarmiaj na zimę pszczoły w czas
szybko i odpowiednim do zimowli po·
karmem, by pszczoły go należycie
w gnieździe umieściły i poszyły".
Miody ciemne, spadziowe koniecznie z gniazda usuń, bo nie
wiadomo jaka będzie zima. Może być nawet lekka, ale długa
a wtenczas powtórzy się tegoroczna katastrofa. Do przezimowania każdy pień potrzebuje od 7-10 kg. zapasów, z czego
3-4 kg. w najwyższej części gniazda może stanowić miód,
zaś resztę musi stanowić cukier, gdyż ten w najmniejszym
stopniu wpływa na obciążenie odbytnicy pszczoły kałem.
Piąte przykazanie: "Zabezpiecz ule tak, by pszczoły w nich
spokojnie i zdrowo doczekały wio~y".
Pszczoły zimujące w miejscu -osłoniętym od wiatrów i nie niepokojone przez ludzi i zwierzęta, spożywają w ciągu zimy
o połową mniej pokarmu oraz zdrowsze i z mniejszą ilością
trupów wychodzą z zimowli. Dlatego otocz pasiekę płotem
i krzewami. Pilnuj by ptaki (dzięcioły, sikorki) nie gnieździły
się w pobliżu pasieki i stukaniem do uli nie zakłócały spokoju zimowli pszczół.
Źródła: Fr. Otto -

"Die Gruodschule des Imkers" -

rok 1938.

l
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PROWADZENIE "KSIĘGI PASIECZNEJ"
CZYLI NOTATNIKA PSZCZELARSKIEGO.
pszczelarskie o hodowli pszczół
inne książki przyrodnicze
treścią związane z pszczelarstwem, przez zacofanych i ciemnych pszczelarzy lekceważone, dla myślących i postępowych
pszczelarzy przedstawiają nieocenioną wartość. Są one przecież nie wyczerpaną skarbnicą wszelkich wiadomości potrzebnych do właściwego prowadzenia pasieki. Dlatego też w każ
dym numerze "Pszczelarza Kieleckiego" podajemy szereg wycinków z różnych książek pszczelarskich, których autorami są
wybitni i ogólnie cenieni praktycy i teoretycy pszczelarstwa
różnych narodów.
Pragnę by ich głosy i ich zdania autorytatywnie przemówiły do przekonania naszych pszczelarzy w pewnych zasadniczych
sprawach i zachęciły ich do prowadzenia pasiek w myśl ich
\\ypróbowanych zasad. Kwestia prowadzenia "Księgi pasiecznej" jest przez ogół pszczelarzy lekceważoną i jak przekonaliśmy się, zaledwie kilku pszczelarzy na kilkaset zlustrowanych
pasiek ją prowadzi, co jest stanem anormalnym.
Z tych względów we wrześniowym numerze "Pszczelarza
Kieleckiego" bierzmy sprawę tę pod nożyce.
Prof. Dr. Ciesielski - "Bartnictwo" - rok 1925.
"Dokładne zapisywanie prac w pasiece nastręcza nam nie
tylko wiele przyjemności, lecz przynosi zarazem nieobliczone
korzyści; ileż to bowiem razy, mając dobre zapiski, można
w późniejszych latach znaleźć w nich wskazówkę do odpowiedniego pokierowania pracami, lub też ustrzec się od błędu".
St. Brz6sko - "Gospodarka w ulach nadstawkowych"rok 1927.
"W każdej pasiece powinny być prowadzone dokładne
zapiski, tak o stanie poszczególnych pni jak i całej pasieki.
Wszelkie

podręczniki

traktujące, jak również wszystkie
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Prócz tego, aby dobrze poznać swą miejscowość pod względem
miododajnym, wiedzieć kiedy zaczyna i jak długo trwa poży
tek wiosenny, letni i jesienny, powinniśmy:
1) zapisywać w ciągu sezonu pasiecznego czas zakwitania roślin miododajnych w naszej okolicy;
2) trzymać w tym czasie 1:11 na wadze;
3) zapisywać jak którego dnia pszczoły chodziły na robotę i t. p.
Dr. Demianowicz - "Pszczoły, ich życie i hodowla" rok 1936.
"Racjonalne prowadzenie pasieki nie jest do pomyślenia
bez systematycznego notowania danych, dotyczących stanu uli
w różnych porach roku, oraz dokonywanych w pasiece prac,
jak też i obserwacyj przebiegu pożytku, według ula kontrolnego, okresu kwitnięcia ważniejszych roślin miododajnych i t. p.
Niemniej ważnem jest prowadzenie rachunkowości, chociażby
najbardziej prymitywnej. Wszystko to po pewnym czasie pozwoli na wyciągnięcie wniosków o celowości tych , czy innych
zabiegów, wybranie do produkcji matek najbardziej wartościowych rodzin i t. p."
T .M.

Ma;ewski Tadeusz -

Kielce

Inspektor pszczelarstwa

Pierwsze czasopismo pszczelarskie w Niemczech.

Najstarsze i pierwsze czasopismo pszczelarskie w Niemczech ukazało się po raz pierwszy z górą 176 lat temu to jest
w 1766 roku. Tytuł tego czasopisma, nieco długi jak na obecne
czasy i zwyczaje, brzmiał (w tłumaczeniu): "Rozprawy i doświadczenia Ekonomicznego Towarzystwa Pszczelarskiego
w Oberlausitz, w roku 1766 dla podniesienia hodowli pszczół
w Saksonji wydawane". (Oryginalny tytuł w języku niemieckim był: "Abhandlungen und Erfahrungen der Oeconomischen
Bienengesellschaft in Oberlausitz, von Jabre 1766, zur Aufhttp://sbc.wbp.kielce.pl
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nahme der Bienenzucbt in Sachsen herausgegeben. Drezden
1766, In der Waltherischen Buchhandlung".)
Wydawcą tego czasopisma był ksiądz Adam GoUlob Schiracb, zwany w piśmiennictwie niemieckiego pszczelarstwa" wielkim mistrzem i twórcą hodowli pszczół".
Jak wynika z tytułu pierwszego niemieckiego czasopisma
pszczelarskiego, było ono zarazem organem Ekonomicznego
fszczelarskiego Towarzystwa w Oberlausitz, które założone zostało dnia 12 lutego 1766 roku. Była to zarazem pierwsza fachowa organizacja pszczelarska w Niemczech, ~ inicjatorem jej
był również ksiądz Scbirach, wydawca "Rozpraw i doświad
czeń". Towarzystwo to liczyło ogółem 197 członków, z czego
98 członków honorowych, a 99 zwyczajnycb. W statucie tej
organizacji tak określano jej cel i zadania: "Zawiązuje się Towarzystwo w tym szlachetnym celu, by organizacji i Ojczyźnie
korzyści przysporzyć."

"Rozprawy i doświadczenia" wychodziły tylko raz na rok,
czyli był to rocznik. Wziąwszy pod uwagę ówczesny stan badań
i wiedzy w zakresie pszczelarstwa jest to zupełnie zrozumiałe.
W słowie wstępnym do pierwszego rocznika "R o z p r a w i d oś w i a d c z e ń" podaje Ks. Scbirach między innymi jaki jest ich
cel i zadania; "ponieważ do poznania hodowli pszczół potrzebna jest znajomość dobrych książek o pszczołach - dlatego sądzimy, że przyniesiemy Ojczyźnie naszej pożytek, jeżeli
nowe, krajowe i zagraniczne od czasu do czasu wydawane
książki, bez uprzedzenia rozpatrywać będziemy, naszą wiedzę
tym co w nicb pożyteczne i piękne wzbogacając - a odrzucać
będziemy to co niepotrzebne."
Ksiądz Schirach wydawał "Rozprawy i Doświadczenia"
przez 7 lat to jest do 1772 r., a dzieło jego na rok 1773 przerywa choroba, a następnie śmierć twórcy dnia 3 kwietnia 1773
roku. Po rocznej przerwie, dalsze wydawnictwo zapoczątkowa
nego przez ks. Scbiracba pisma podejmuje ksiądz Jan Gottlos
Wilhelmi, ale już pod zmienionym tytułem: "Prace kurfistowskiego Saksońskiego Towarzystwa Pszczelarskiego w Oberlausitz,
fizyki i ekonomii pszczół dotyczących, wraz z innymi do tego
przyłączonymi naturalnymi sprawami." ("Arbeiten der cburfiirst1ichen Slichsiscben Bienen Gesellschaft in Oberlansitz, die
Pbizik und Oekonomie der Bienen betreffendę nebst andern
dahin einschHigigen natiirlicben Dingen."). Pod tym tytułem
wychodziło ono do 1776 roku.
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Jeżeli chodzi o jego znaczenie i wpływ na rozwój pszczelarstwa w Niemczech, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że
był on ogromn.y.
Wydawnictwo pierwszego czasopisma pszczelarskiego,
oraz zorganizowanie pierwszego towarzystwa pszczelarzy przez
ks. Schiracha, dało nie tylko przykład i zachętą do powstawania nowych czasopism i organizowania się pszczelarzy w innych częściach kraju, ale również było p o tęż n y m b o d ź
c e m d o r o z k w i t u niemieckiego pszczelarstwa (hodowli
pszczół) "w 1S-tym wieku. Dlatego też z zupełną słusznością
BerIepsch nazywa ks. Schiracha "najinteligentniejszym pszczelarzem osiemnastego wieku I

Źródła: dr. Herbert Graf ften in Deułschland".

"Die Bienenwirtschaftlichen Zeiłschri

MĄDRY PYTA i NIE BŁĄDZI!

10. Jak otrzymać cukier dla pszcz6ł bez dostawy miodu?

Pan Z. L. - Rajec - gm. Kozłów.
Miałem 15 roi
i w bieżącym roku podzielilem wszystkie roje, tak, że obecnie
mam 30 pni. Wszystkie roje potr:ł.ebują co najmniej po 5 kg.
-cukru dla uzupełnienia zapasów na zimę. Ponieważ otrzymanie cukru uzależnione jest- od dostawy miodu, którego nie posiadam, dlatego zapytuję jak mam postąpić, bym jednak cukier dla pszczół mógł otrzymać?
Odpowiedi: Szkoda, że Sz. Pan z tą sprawą nie zgłosił się
Wcześniej, gdyż rada moja będzie już na ten rok spóźniona,
ale niezależnie od tego przyda się na rok następny i w ngóle
na przyszłość. Rozumiem, że chce Pan posiadać dużą pasiekę
i bardzo to pochwalam, ale nie należy tak rozmnażać pasieki
jak Pan to zrobił.
Pszczoły trzyma się przede wszystkim dlatego, aby mieć
miód. Te"n cel mając na względzie, nie trzeba pominąć żadnej
Czynności zapewniającej jak największy zbiór miodu. Dopiero
gdy zbierzemy należytą ilość miodu, którego wartość pokryje
http://sbc.wbp.kielce.pl

17

nam ogólne wydatki i prace, można powiększać pasiekę. Ponieważ Zarządzenie Urzędu Gen. Gubernatora w Krakowie nie
przewiduje możliwości zwalniania z obowiązkowej dostawy
miodu, dlatego nic nie mogę Sz. Panu w tym względzie poradzić. Może Starostwo jako władza administracyjna przeprowadzająca kontyngenty, coś Panu poradz.i.
H. Jak

można odkazić

cukier dla

pszczół?

Pan J. K. - Busko-Zdrój. Z podanych wiadomości
w "Pszczelarzu Kieleckim" wyczytałem, że cukier z JesIennego przydziału dla podkarmiania pszczół, będzie bez trocin
i bez piasku, ale będzie skażony środkiem chemicznym. Zapytuję jak można to chemiczne skażenie z cukru usunąć?
Odpowiedź: Przyznam się Sz. Panu, że nie rozumiem
jaki byłby cel odkażania cukru, a powtóre muszę podkreślić,
że jest to zabronione. Skaża się cukier w tym celu, by pszczelarze cukrem tym podkarmili swoje pszczoły anie przeznaczali go na inne cele, np. do wyrobu marmelady, soku, do sło
dzenia kawy i t. p. Środek użyty dla skażenia cukru w żad
nym wypadku pszczołom nie zaszkodzi i dlatego może Sz. Pan
być zupełnie spokojnym o życie i zdrowie swoich pszczółek po
podkarmieniu ich cukrem chemicznie skażonym.
12. Dlaczego

pszczoły

nie

składają

miodu do nadstawek?

Pan St. Z. - Bl'zezno. Mam większą pasiekę, liczącą
ponad 30 pni, składają cą się tylko z uli warszawskich, ale
nadstawkowych. Zauważyłem jednak, że niektóre pnie nie przechodzą do nadstawek. Chociaż bardzo dużo miodu składają
w gnieździe, nadstawki mają zawsze puste. Jak to sobie wytłumaczyć?

Odpowiedź: Ma Pan zupełoą rację stosując w swej gospodarce nacistawki, są one bowiem w postępowej gospodarce
pszczelarskiej konieczne, gdyż ogromnie ułatwiają i.upraszczają odbiór miodu. Prócz tego umożliwiają nam odbieranie miodu bez czerwiu, bez kłopotliwego rozbierania gniazd, i a przez
stosowanie nadstawek bardzo często można osiągnąć większe
zbiory miodu. Jeżeli większość pni nie przejdzie do nadstawek,
przy braku miodu w gniazdach, to przyczyną tego zbyt słabe
jeszcze roje, lub brak pożytku w przyrodzie, albo i jedno
i drugie. W zauważonych jednak przez Sz. Pana wypadkach
zacbodzi najpewniej inna okoliczność. Otóż niektóre pnie wykazują pewne upodobanie do magazynowania miodu tylko
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w gnieździe, a wstręt do umieszczania miodu w nadstawkach.
Co ciekawsze (według doświadczeń i obserwacyj Sklenar'a)
('epha ta może być dziedziczna. Dlatego radzę tych pni nie
rozmnażać oraz nie korzystać z tych pni przy hodowli mah.k.
T. M.

!
Dlaczego pszczoły tak krótko żyją?

Ostatnie badania nad

długotrwałością życia

pszczół

wy-

kazały, że żyją one bardzo krótko; większość pszczół ginie po
kilkunastu dniach życia. Jakie są tego przyczyny?
Otóż

kiedy pszczoła chodzi, lata, ogrzewa ul, wytwarza wosk,
i. t. d., musi zużyć na każdą czy nność pewną ilość energji.
Żródłem energji jest przemiana materji - spalenie wewnątrz
organizmu cukrów, tłuszczów, i białka, pobranych w pokarmie.
W wyniku tych procesów powstają produkty końcowe. Niektóre
z nich jak para wodna i dwutlenek węgla ulatniają się z organizmu, tak jak gazy powstałe przy spaleniu węgla ulatniają się
przez komin fabryczny.
Inne natomiast produkty rozpadu i nie strawione resztki
pokarmu gromadzą się w ciele pszcz')ły. Dałoby się je porównać
z popiołem i żuilem w kotle parowym, który palacz od czasu
do czasu musi z paleniska usuwać. Takie usuwanie resztek
przemiany materji odbywa się w organiźmie pszczoły w postaci
odchodów. Odchody są to częściowo niestrawione resztki pokarmu
z przewodu pokarmowego, częściowo zaś wyłowione ze krwi nie
potrzehne a nawet szkodliwe produkty przemiany materji.
W ciele zwierząt wyższych wyławiają takie składniki nerki.
U pszczół służą do tego celu tak zwane cewki Malpighiego,
bardzo liczne i cienkie rurki, odchodzące od końcowej części
jelita, pomiędzy którymi przepływa bezbarwna krew w drodze
ślinę
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do serca. Ale aparat ten u pszczół nie jest doskonały i nie
potrafi wyłowić z krwi i usunąć z organizmu wszystkich odpadków, wobec czego część ich pozostaje. Nie błąka się jednak po
całym ciele pszczoły zatruwając je, lecz jest magazynowana
w specjalnych komórkach krwi tzw. e n d o c Y t a c h.
Endocyty młodej pszczoły oglądane p1d dużym powiększe
niem są prlezroczyste, a u starej zaś przepełnione czarną substancją . Ilość endocytów jest oczywiście ograniczona, to też ogt'aniczona jest ilość odpadków, które organizm pszczoły może
w nich zmagazynować. Z chwilą, gdy granica tych możliwości
zostanie przekroczona odpadki pozostają we krwi, zatruwają
pszczołę, i powodują jej śmierć.
Przyczyny

słabszego

czerwienia matki.

Poza normalnym starzeniem się matki trzeba się także
ze starzeniem s i ę i obumieraniem plemników, których zapas otrzymuje matka tylko jeden raz w życiu, w czasie
oblotu weselnego, i zapas ten musi jej st8TczyĆ na całe życie.
Plemniki te - nici nasienne - są przechowywane w specjalnym pę c herzyku, zaopatrzonym \V gruczołki, których wydzielina
odżywia plemniki, dzięki czemu mogą one przetrwać w stanie
żywym kilka lat. Przy skład a niu jaja z którego ma się wylę
gnąć samica (robotnica lub matka), zostaje na nie wylana kropelka cieczy z pę c herzyka nasiennego, zawierająca przeciętnie
10 do 12 plemników, z których jeden musi wniknąć do jaja
przez prl eznaczony na ten cel otworek jego skorupki.
Wędrówka do wnętrza jaja odbywa się przy pomocy
szybkich ruchów ogonka plemnika. Otóż z biegiem czasu część
plemników zatraca ruchliwość, wskutek czego jaje, mtmo, że
przy złożeniu zostało oblane płynem nasiennym, jednak nie
zostaje zapłodnione i rozwinie się z niego truteń, a nie samica.
Im starsza jest matka, tym częściej zdarzają się takie
uchybienia.
T. M.
liczyć

Wig dr. Demianowicza -

"Pasiek a".

(!)(!)k)~

WIADOMOŚCI

URZĘDOWE IZBY ROLNICZEJ

W KIELCACH.
1. Rozwiązanie wszystkich organizacyj pszczelarskich.

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem o stowarzyszeniach w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23 lipca
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1940 r. (Dziennik rozporządzeń Gen. Gubernatora z dnia 1
sierpnia 1940 r. Nr. 48), Izba Rolnicza donosi, że wszystkie
organizacje pszczelarskie (sekcje, koła, towarzystwa) działające
przed wojną na terenie byłego państwa polskiego, na mocy
§ 3 są rozwiązane, oraz, że działalność tychże nie może być
wznowiona. Odnośnie powyższego w myśl § 5, wzywa się
wszystkich b. prezesów i kierowników rozwiązanych organizacyj pszczelarskich, do przygotowania wszelkiego sprzętu,
majątku, akt i pism, celem oddania tego w Starostwie Powiatowym w ciągu 14 dni od wejścia w życie wyżej cytowanego,
"Rozporządzenia" .
2.

Załatwienie zeszłorocznych wpłat

na cukier.

Poniewa'ż to samo Rozporządzenie o stowarzyszeniach
w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23 lipca 1940 r. § 5 (3)
mówi, że: "Przysługujące osobom trzecim roszczenia do
stowarzyszeń rozwiązanych oraz prawa osób trzecich na
majątku ściągniętym wygasają", więc Izba Rolnicza donosi,
że wpłacone krótko przed wojną sumy na jesienny cukier dla
pszczół, przepadają, sprawa jest prawnie rozstrzygnięta i Izba
Rolnicza w powyższej sprawie odpowiedzi udzielać już będzie.

3. Nowa organizacja pszczelarska.

Wobec ustawowego rozwiązania wszelkich organizacyj
h przed 1 września 1939 r., a mięozy innymi także
Kieleckiego Związku Pszczelarzy w Kielcach, obecnie działa
jącą z polecenia Izby Rolniczej od 1 marca 1940 r. organizację pszczelarską pod tymczasową nazwą: "Imker-Verband Związek Pszczelarzy bei der Landwirtschaftskammer,
Distrikt Radom", traktuje się w myśl § 9 (2) Rozporządzenia
o stowarzyszeniach w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23
lipca 1940 r. jako nowozałożoną i jedyną organizację pszczelarską na terenie Distriktu Radom. Po opracowaniu statutu i
regulaminów Związku Pszczelarzy jako nowej organizacji i zatwierdzeniu tychże przez właściwe władze, stworzone zostaną
koła i oddziały we wszystkich powiatach.
istniejący(

4. Wystawa rolnicza wOpatowie.

We wrześniu, dnia 14 i 15-go, odbędzie się wOpatowie
(stacja kolejowa Ostrowiec Świętokrzyski) wystawa rolnicza,
na którą ze względu na wielką ilość ciekawych eksponatów,
zaprasza się zainteresowanych rolników i hodowców pszczół.
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bei der

Landwirłschaftskammer

D i s t r i k t R a d o m.

KOMUNIKATY Z WIĄZ KU PSZCZELARZY.
1. Likwidacja spraw byłego Kieleckiego

Związku

Pszczelarzy.

Izba Rolnicza podała, że
Pszczelarzy z oniem 23 lipca 1940 r. przestał
istnieć. Wobec powyższego wzywam wszystkich członków zarządu Związku, oraz prezesów i członków zarządów Kół Powiatowych do złożenia w ciagu 10 dni wszelkieh posiadanych
akt, sprzętu, majątku i gotówki w Izbie Rolniczel, Kielce, ul.
Sienkiewicza 47, co następnie w myśl Rozporządzenia Generalnego Gubernatora ma być oddane do dyspozycji Sbuostwa
w Kielcach.
W
Kielecki

Wiadomościach Urzędowych
Związek

2. Dalsze organizowanie pszczelarzy.

Mimo rozwiązania b. Kiel. Zw. Pszczelarzy, akcja zrzeszania wszystkich pszczelarzy na terenie Distriktu Radom nie
ulegnie wstrzymaniu lecz pójdzie w dalszym ciągu bez przerwy
naprzód. Członkowie b. Związku, którzy nie składali deklaracyj
i nie opłacali wpisowego, mają obecnie obowiązek złożenia
deklaracji i opłacenia 1 zł tytułem wpisowego do nowozało
żonego Związku Pszczelarzy na Distrikt Radom.
3. Wystawa rolnicza wOpatowie.

W dniach 14 i 15 września 1940 r. odbędzie się w Opatowie wystawa rolnicza, na której będzie również dział pszczelarstwa reprezentowany. Pszczelarzy posiadających ciekawe
okazy do wystawienia, prosimy o zgłoszenie tego do Związku.
Ewentualne koszta przewozu czy prz6syłki, pokryje Izba Rolnicza.
4. Akcja kursowa.

Od września począwszy rozpoczną się na razie we wszystkich dziesięciu miastach powiatowych 2·dniowe kursy pszczelarskie, - na których wygłosżonych zostanie 12 wykładów,
oraz wyświetli się 6 filmów z przeźroczami z najważniejszych
dziedzin pszczelarstwa.
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Kursy odbywać się bądą w niedziele i poniedziałki. Kandydaci na uczestników tych kursów winni swój udział zgłosić
pismem do Związku Pszczelarzy.
Program kursów oraz czas odbywania się w poszczególnych miastach zostanie podany później.

Kierownik

Związku.

Redakcja "Pszczelarza Kieleckiego" w czerwcowym i lipeowym numerze zwróciła się do zaawansowanych i doświad
czonych pszczelarzy z prośbą o współpracę. Niestety na apel
nasz nie nadesłano Redakcji do sierpnia ani jednego artykułu.
Wobec tt'go jeszcze raz prosimy naszych czytelników i abonentów o nadsyłanie aktualnych prac - a tym samym o współ
pracę dla dobra naszego pszczelarstwa, niestety tak bardzo
zaniedbanego. Na polu tym jest jeszcze dużo i to bardzo dużo
do zrobienia.
Zadaniem "Pszczelarza Kieleckiego" jest przede wszystkim
propaganda nowoczesnych zasad pszczelarstwa i w tym też
duchu prosimy ujmować wszelkie zagadnienia pszczelarskie
w attykułach poruszane. Wydarzenia życia codziennego przekonują nas, że trzeba z postępem naprzód iść, a kto nie postępuje naprzód ten się cofa, a potem zginie.
Panu dr. Kaweckiemu z Kielc dziękujemy za nadesłaną
w sierpniu pracę, którą umieściliśmy w numerze 9-tym "Pszczelarza Kieleckiego" i prosimy o dalszą, o ile możności stałą
współpracę,

P. J. Kozłowskiemu z Buska dziękujemy za naktóry z powodu oddania do druku innego
artykułu o podobnej treści umieścimy w jednym z następnych
numerów "Pszczelarza Kieleckiego".
Również

desłanyartykuł,
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Pszczelarzy-fotografów prosimy o nadsyłanie zdjęć fotograficznych z pasiek i prac pasiecznych dla urozmaicenia i oży
wienia naszego czasopisma. Wszelkie wydatki związane z tym
na kupno papieru, klisz, wywoływanie i t. p. Redakcja po otrzymaniu zdjęć i rachunku pokrywa je w całości a fotografie
na żądanie zwraca właścicielom.
Redakcja.

Uwaga Pszezelarze powiału Opałów!
Dnia 16 i 17 września 1940 r. o dbę dzi e
»Wisła" kurs pszczelarski.
Uwaga Pszczelarze powiału Radom!
Dnia 22 i 23 września 1940 r. odbędzie
pszczelarski. Miejsce kursu podamy później.

się

się

na sali kina

w Radomiu kurs

Komunikat nadzwyczajny I
Podajemy do wiadomości, ż e do wszystkich Spółdzielni »Spoi "Zbiornic jaj" nadszedł już cukier dla pszczół, który można
kupować w ceme 1.05 zł za 1 kg, w ilości po 5 kg na każdy rój.
Pszczelarze, którzy me mogą w całości dostarczyć miodu
według wyznaczonego kontyngentu również otrzymają po 5 kg
cukru na kaidy pień.
Tylko w wyjątkowych wypadkach otrzymają pszczelarze cukier dla pszczół, bez spełnienia obowiązku dostawy miodu.
Równocześnie podajemy do wiadomości, że cukier dla pszczół
jest bez trocin i bez piasku, a zawiera niewidoczną domieszkę
"Octosanu", który nie jest trucizną. Na pszczoły niema on żadnego
wpływu, a tylko dla smaku ludzkiego jest nieprzyjemny.

łem"

Na konto Nr. 684
Imker-Verband - Związek Pszczelarzy wpłacać nale~
wpisowe i abonament "Pszczelarza Kieleckiego".

składki

OPŁATY ZA "PSZCZELARZA KIELECKIEGO·
Dla nieczłonków:
Dla członków:
Prenumerata roczna . . 6,- zł
Prenumerata roczna . . 3,- zł
"
półroczna . 3,- "
"
półroczna . 1,50 "
"
do końca 1940 loku 3,50 "
" d o końca 1940 loka 2,- "
Cena j ednego egzemplarza 0 ,60 zł.
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