
MATKI PSZCZELE 
 
Pasieka Zarodowa w Maciejowie prowadzi działalność hodowlaną od 1972 r. Priorytetowym 
zadaniem prac hodowlanych jest utrzymanie zasobów genetycznych w poszczególnych liniach, 
selekcja posiadanego materiału pod względem cech produkcyjnych (wysoka miodność) oraz 
zachowanie optymalnych cech biologicznych: łagodność, nierojliwość, wczesność rozwoju 
wiosennego, odporność na choroby i zimotrwałość. 
 
Co roku sprzedajemy około 3 000 szt. matek pszczelich pszczelarzom z całego kraju. Współpracujemy 
z Wojewódzkimi Związkami Pszczelarskimi w ramach dopłat z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. 
 
Dlaczego warto wymieniać matki pszczele? 
Po pierwsze, aby rodziny pszczele były w pełni wartościowe pod względem wydajności, należy 
wymieniać w nich matki. Największą wydajność (czerwienie) na ogół zapewniają matki młode, nie 
starsze niż dwuletnie. 
Po drugie w celu pozbycia się w najprostszy sposób agresywnych (złośliwych) pszczół – wystarczy 
wymienić matkę, która będzie miała cechy łagodne. Po 21 dniach wylęgnie się jej potomstwo  
o łagodnych cechach odziedziczonych po matce, a złośliwe będą z upływem dni wymierać. 
Pozbywając się złośliwych rodzin, stwarzamy lepszy komfort pracy w pasiece i eliminujemy 
zagrożenie pożądlenia sąsiadów, przechodniów lub zwierząt.  
A po trzecie eliminując z pasieki rodziny rojliwe, złośliwe i niezbyt miodne, uzyskujemy większy 
komfort pracy w pasiece, większą wydajność miodu a ponadto eliminujemy straty w postaci 
wyrojonych i niezłapanych pszczół.  
 
Proponujemy Państwu matki pszczele rasy kraińskiej (Carnica) o utrwalonych cechach biologicznych  
i morfologicznych: 
 
Krainka Cb (pogórska) 
Dobrze wykorzystuje pożytki wczesne, a także późniejsze (akacja, lipa, malina), dobrze pracuje na 
spadzi i zbiera dużo pyłku. Pszczoła łagodna, dobrze trzymająca się plastrów. Zimuje dobrze nawet na 
zapasach z domieszką miodu spadziowego. Pszczoły tej linii sprawdzają się na terenie całego kraju, 
chętnie kupowane przez pszczelarzy ze względu na ich łagodność, nierojliwość i pracowitość. 
Polecana zarówno do małych pasiek amatorskich jak i dużych pasiek towarowych ze względu na 
pracowitość i bardzo wysoki efekt krzyżowniczy. 
 
Krainka Cp (peshetz) 
Dobrze wykorzystuje różnego rodzaju pożytki zarówno wczesne jak i późniejsze kwiatowe, a także 
spadziowe. Gromadzi duże ilości pyłku, chętnie odbudowuje węzę. Słabiej pracuje na pożytkach 
bardzo wczesnych, szczególnie przy chłodnej wiośnie, gdyż przyhamowuje czerwienie matek. Jednak 
rekompensuje to bardzo wysoką miodnością wykorzystując nawet niewielkie i krótkotrwałe pożytki. 
Miód chętnie lokuje w nadstawce. Tworzy bardzo silne rodziny. w okresach dłuższej niepogody  
i braku pożytku reaguje zwiększoną obronnością gniazda. Przydatna w rejonach zarówno 
południowozachodniej jak i środkowej, a także wschodniej części Polski, gdyż dobrze zimuje przy 
niewielkim zużyciu zapasów. Polecana raczej do większych pasiek produkcyjnych. 
 
Krainka Cr (rumuńska) 
Posiada dobre tempo rozwoju wiosennego. Jest pszczołą uniwersalną nadającą się na wszelkiego 
rodzaju pożytki kwiatowe od wczesnych (rzepak) do późnych (akacja, malina, lipa, gryka). Jest 
pszczołą nierojliwą i łagodną. Dynamiczny rozwój wiosenny i pracowitość pszczół dają efekt w postaci 
wysokiej wydajności miodowej. Pszczoły tej linii cenione są przez pszczelarzy w rejonach 



Wielkopolski, Dolnego Śląska, a także okolic Sudetów i Pogórza. Polecana do pasiek towarowych, jak 
również do małych pasiek przydomowych. 
 
Krainka Ca (austriacka) 
Dobrze wykorzystuje szczególnie wczesne pożytki (sady, mniszek i rzepak), gdyż odznacza się bardzo 
wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym. Dobrze radzi sobie również na późniejszych 
pożytkach kwiatowych. Zimuje dobrze w czasie typowych stabilnych zim, bez gwałtownych ociepleń. 
Zimy o dużej amplitudzie temperatur opłaca wysokim osypem pszczół i zużyciem zapasów. Miód 
chętniej lokuje w gnieździe, a dopiero potem w nadstawce. Szczególnie przydatna w rejonach gdzie 
wcześnie rozpoczyna się wegetacja roślin, a więc w zachodniej i środkowej części kraju, a także  
w rejonie Pomorza. Polecana do wszystkich rodzajów pasiek. 
 
Poddanie matek pszczelich do rodziny 
Rodzinie pszczelej odebrać matkę i cały czerw nie pozostawiając nawet jednej komórki czerwiu 
otwartego. Po upływie 4-6 godzin (najlepiej jeżeli jest to pora przedwieczorna) poddać matkę  
w klatce bez pszczół. Otwór klatki zatkać ciastem miodowo-cukrowym lub paskiem więzy czy 
odsklepin, w węzie robimy otworek średnicy zapałki. Jeżeli nie odbieramy rodzinie czerwiu musimy 
odczekać około 9 dni od zabranie matki aż cały czerw będzie zakryty, wtedy zrywamy wszystkie 
mateczniki i matkę poddajemy jak wyżej. Nie poddawać matek podczas rabunku w pasiece. Nie 
karmić rodziny: przed poddaniem matki, z podaną matką i około 5 dni po poddaniu. Nie przeglądać 
rodziny w poszukiwaniu poddanej matki przed upływem 3 dni i podczas rabunku w pasiece. Kiedy 
poddana matka rozpocznie czerwienie można rodzinę zasilić czerwiem zabranym poprzednio. Dalej 
rodzinę należy przeglądać co około 7 dni w celu likwidacji ewentualnie złożonych mateczników. 
 
Poddanie matek pszczelich do odkładów 
Odkład musi być utworzony co najmniej 2-3 dni przed poddaniem matki. Na 3-5 godzin przed 
poddaniem usunąć z podkładu cały czerw otwarty, na pozostałych ramkach zlikwidować wszystkie 
mateczniki. Dalsze postępowanie analogiczne jak przy poddaniu matek do rodzin. 
 
UWAGA! 
Matki reprodukcyjne przeznaczone są wyłącznie do odchowu matek córek użytkowych, a nie 
bezpośrednio do produkcji miodu - wysoką produkcję miodu i wosku dadzą córki. Matki 
reprodukcyjne mogą często słabo czerwić i czerw może być rozstrzelony, gdyż pochodzą przeważnie 
chowu w pokrewieństwie (często im gorzej czerwi matka reprodukcyjna sztucznie unasieniona tym 
lepsze są jej córki). Matki użytkowe czerwią intensywnie i są przeznaczone wyłącznie do produkcji 
miodu i wosku. Nie należy od nich odchowywać córek, gdyż te będą przeważnie gorszej jakości 
 
Reklamacje 
Pasieka Zarodowa w Maciejowie uwzględnia reklamację jakości matek, lecz tylko w wypadku 
padnięcia matki w transporcie lub czerwienia trutowego. W tych wypadkach odbiorca obowiązany 
jest reklamowaną matkę odesłać do Pasieki Zarodowej w Maciejowie celem sprawdzenia. Pasieka 
zwraca wpłaconą przez odbiorcę kwotę lub wysyła następną matkę. 
 
 



Cennik matek pszczelich w sezonie 2021 r. 
 

Matka pszczela Cena netto Cena brutto 

Nieunasieniona  23,15 25,00 

Użytkowa unasieniona naturalnie 74,08 80,00 

Użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia 46,30 50,00 

Użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem 101,85 110,00 

Reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia 166,67 180,00 

Reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem 231,48 250,00 

Odkład – ramki typu dadant (3 ramki czerwiu, 1 ramka 
pokarmu, matka nieunasieniona) 

277,78 300,00 

Odkład – ramki typu dadant (3 ramki czerwiu, 1 ramka 
pokarmu, matka unasieniona) 

324,07 350,00 

 
Przy zakupie 10 szt. lub więcej udzielamy 5% rabatu.  
Dodatkowy rabat 5% przy realizacji zamówienia po 15 lipca. 
 
Forma płatności przy zamówieniach indywidualnych: 
- odbiór osobisty – gotówka lub karta płatnicza 
- wysyłka pocztą – za pobraniem lub przedpłata na rachunek bankowy 
 

Zapraszamy do współpracy. 

 

Pasieka Zarodowa w Maciejowie 
Dolina Stobrawy Sp. z o. o. 
Maciejów 8 
46-200 Kluczbork 
Tel.: +48 77 413 19 77 
e-mail: pasieka@maciejow.eu 
www.maciejow.eu  
facebook.com/pasiekamaciejow    


