
Szanowni
Koledzy Pszczelarze!

Pragniemy poinformować o przejęciu Hodowli z Pasieki Zarodowej 
w Czerminie.

Przejęliśmy Pasiekę Hodowlaną w całości. Do oceny na 
następny sezon przygotowaliśmy po około 100 rodzin z każdej 
linii w podzieleniu na kilka podgrup. 

Poprzez krzyżowanie materiału dostępnego w Czerminie, 
jak również mając na celu odtworzenie cech genetycznych 
oferowanych linii, utworzonych zostało kilka grup matek 
unasiennionych materiałem importowanym rodzimym.

Największym naszym założeniem jest utrzymanie tych linii oraz 
podniesienie założonych cech użytkowych. Zachęcamy również 
do współpracy w zakresie prowadzenia oceny terenowej, 
zainteresowanych prosimy o kontakt.

Paweł Sęk
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Miodoland

PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE

Wszystkie nasze linie charakteryzują się dużą łagodnością 
i niską rojliwością. Prace pasieczne wykonywać można także przy 
niższych temperaturach, w późnych godzinach popołudniowych, 
w okresie braku pożytku, przy dużym wietrze, nie reagują 
wzmożoną agresywnością czy skłonnością do rabowania.

Materiał czysto liniowy stanowi bardzo dobry komponent do 
kojarzeń użytkowych, zarówno w inseminacji jak i w unasienianiu 
naturalnym. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.miodoland.pl znajdziecie tam Państwo informacje 
dotyczące: poddawania matek pszczelich, prowadzenia oceny 
terenowej, warunków reklamacji, wartości jaką niesie za sobą 
wymiana matek oraz wiele innych ciekawostek.

Zalety wymiany matki:
• poprawa jakości pogłowia twojej pasieki
• zapobieganie wielu chorobom pszczelim
• zwiększenie przyjemności pracy z pszczołami 

(praca bez „dymu”)
• zwiększenie miodności rodzin
• poprawa rentowności własnej pasieki

PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Miodoland Paweł Sęk
tel. 790218873 / tel. 166288731
e-mail: miodoland@gmail.com
www.miodoland.pl



OFERTA MATEK PSZCZELICH NA ROK 2023
Oferowane Matki podlegają REFUNDACJI ARR.

Matki Nieunasienione    25 zł.

Matki Unasienione Sztucznie
bez sprawdzonego czerwienia

   60 zł.

Matki Unasienione Naturalnie    80 zł.

Matki Reprodukcyjne
bez sprawdzonego czerwienia

   270 zł.

Matki Reprodukcyjne
ze sprawdzonym czerwieniem

   400 zł.

Powstała z importowanego materiału z hodowli SKLENAR 
z Austrii. Linia o wczesnym, dynamicznym rozwoju i dużej 
plenności. Tworzy rodziny bardzo silne i silne. Najlepiej 
wykorzystuje wszystkie pożytki nektarowe od bardzo 
wczesnych. Najwyższą miodność osiąga w gospodarce 
wędrownej. Pszczoły bardzo łagodne, dobrze trzymają się 
plastra. Ze względu na dużą plenność polecana do tworzenia 
odkładów, produkcji ziołomiodów lub mleczka pszczelego. 
Bardzo dobrze odbudowuje dużą ilość węzy. Najlepiej zimują 
rodziny silne.
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Rozwój - bardzo wczesne pożytki wykorzystują jako rozwojowe. 
Pełnię rozwoju osiągają w okresie kwitnienia jabłoni. Linia 
tworzy rodziny o średniej sile. Miodność - bardzo dobre wyniki 
miodowe uzyskują na pożytkach średnio wczesnych zwłaszcza 
spadzi. Łagodność - pszczoły charakteryzują się wysoką 
łagodnością nawet przy nienajlepszej pogodzie. Rojliwość
- zarówno materiał czysto liniowy jak i mieszańce wykazują 
znikomą rojliwość w okresie po pożytkowym. Zimotrwałość
- rodziny bardzo dobrze znoszą nawet bardzo długie zimowle
o niskich temperaturach. Inne cechy - linia ta stanowi uniwersalny 
materiał do krzyżowania, zarówno jako strona mateczna jak
i ojcowska.
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Rozwój - wczesny, dynamiczny. Przy umiarkowanym pożytku 
dobrą dynamikę czerwienia utrzymują przez cały sezon. 
Plenność rodzin średnia do wysokiej. Miodność - wykorzystują 
już najwcześniejsze pożytki i bardzo dobrze pracują przez cały 
sezon na różnych pożytkach. Wysokie wydajności miodowe 
uzyskują także na spadzi. Łagodność - pszczoły są bardzo 
łagodne, w okresie pożytkowym można przy nich pracować 
bez dymu. Rojliwość - rodziny wykazują znikomą rojliwość 
ale wymagają dobrego poszerzenia gniazda w okresie obfi tych 
pożytków. Zimotrwałość - bardzo dobra. Do zimowli nie 
wymagają dodatkowych ociepleń. Dobrze znoszą długą 
zimowlę. Inne cechy - pszczoły zbierają duże ilości pyłku. 
Rodziny pszczele tej linii bardzo dobrze nadają się do tworzenia 
z nich odkładów. Pszczoły są aktywne nawet przy nienajlepszej 
pogodzie.
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Linia ta została wyselekcjonowana z lini CT46 podnosząc jej 
plenność i szybszą dynemikę rozwoju wiosennego. Pszczoły 
tej linii najlepiej wykorzystują pożytki spadziowe zarówno 
bardzo dobrze sprawdzają się na wszelkich innych pożytkach 
nektarowych. Tworzą rodziny o średniej sile i silne. Preferują 
ule typu stojak, charakteryzują się dużą skłonnością do 
składania miodu w nadstawkach, a duże ilości pyłku w plastrach 
okrywowych. Przystosowane są do trudnych warunków 
zimowania. Pszczoły są łagodne, nie wykazują zwiększonej 
rojliwości, nie lubią zbyt ciasnych gniazd lecz dają się bardzo 
łatwo wyprowadzić ze stanu rojowego.
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* Podane ceny są cenami brutto.


