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W S T ^ P . 

Terainiejszy spos6b gospodarowania w pasiece, 
wobec przemiany warunk6w klimatycznych, roSlinnych 
i ekonomicznych, — powinien bye radykalnie zmie-
niony, a?.eby sprostat wymaganiom czasu. 

Nie w^tpi?, 4e proponowany przezemnie powr6t 
do uli z nieruchomem wn^trzem, do t. zw. „Bezra-
mek", napotka si? z niedowierzaniem i krytykq, jakie 
spotkaJy mnie j u i przed 30-tu laty, po uczynionej prze-
zemnie propozycyi, zaprowadzenia gospodarki w ulach 
szerokoramowych Langstrotha; kiedy to, w celach le-
pszej propagandy, zaJozylem, po powrocie z Ameryki , 
post?powq pasiek?, w kilkasel ul i , w Chocieszewicach 
w W. Ks. Poznariskiem. 

Znani pszczelarze, przewainie niemieccy, przepo-
wiadali rychty upadek pasieki, podnosz^c zarzut nie-
odpowiedniej, do naszego klimalu, budowy uli amery-
kariskich. Praktyka wykazala bezpodstawnoS(i argu 
mentdw i posluiyla do stopniowego przyj?cia si?, 
szerokoramkowego amerykahskiego systemu. 

Trzydzieici lat jednak bylo potrzeba do przetra-
wienia tej nowoSci i przyj?cia jej jako dobrej, lecz juz 
we formie odpowiadajqcej ambicyi niemieckiej. 

W Niemczcch nie znaj^ uli Langstrotha, Cowana, 



Heddona, Danzenbakera i Dadanda, lecz zato „Deu-
tsche Lagerstocke" w niezliczonych odmianach, kt6re 
nie s^ niczem innem, jak przer6bkq oryginalnych ame-
rykariskich. 

Ostawiona wynalazczoSc niemiecka, nie wydala 
tu nic oryginalnego ; ograniczyfa si? tyiko do drobnych 
przeksztaJceri, jak przemiana wymiar6w ramek i t. p. 
Lepiej si? przedstawia gospodarka w Galicyi. Staraniom 
i nawotywaniom prof. Ciesielskiego naleiy zawdzi?czy(!;, 
ie przewag? ma jednotypowy ul galicyjski, zwany 
„s}owianskim", o dziesi?ciu wysokich ramkach ; ul 
bezwarunkowo dobry dla hodowli , wzgl?dnie jeden 
z najlepszych dla zimowii pszczdJ. 

Nowy spos6b, kt6ry podaj?, nie ma i nie mote 
i a d n ^ miar^ przyniesc uszczerbku ulowi „sJowiaAskie-
m u " , lub jakiemukolwiek ulowi ramkowcmu; lecz ma 
jedynie na celu ulepszenie gospodarki w ulach bez-
ramkowych, tej niezliczonej jeszcze ilosci barci, k6-
szek, skrzynek, rozrzuconyh po zagrodach chJopskich 
i dworach panskich. 

U l „Bezramek", ktbry polecam, jest: 
1) Prosty — poniewai nie ma ramek, 
1) Ciepty — poniewa^ zalrzymuje zaiety uli nie-

rozbieralnych t. j . staloSd plastr6w, jednostajnosd u l i -
czek, przy dowolnej grubo^ci ^cian ula, 

3) Wydajny — poniewai jest lepiej zastosowany 
do miodarki, jak ule ramkowe; jak i diatego, i e male 
ramki dla miodu plastrowego t. zw. sekcye (najkorzy-
stniejszy spos6b gospodarki) mog^ bye doskonale 
rozmieszczone i pr?dzej jak w innych ulach zapelnione. 

Za mojq dlugoletniq prac? na drodze stosowania 
praktycznych doswiadczeii, otrzymam dostateczn^ na-

— 4 — 



grod?, jeieli ul „Bezramel<" i spos6b gospodarki 
w nim, znajdzie szerokie zastosowanie i przyj?cie 
w zagrodacli wto^ciariskich, jako tez pasiekach dwor-
skich i posfuty do podniesienia pszczeinictwa poi-
skiego. 

U L . . B E Z R A M E K " . 

Przez lal 30-ci uzywalem przewainie uli ramkowych 
najch?fniej szerokoramkowych, t. zw. Langstrothy oraz 
Dzierzony i wysokoramkowych prof. Ciesielskiego. 
K a i d y system ma swoje zaiety i wady; trzymam si? 
tego, kt6ry daje najwi^ksz^ korzysc materyalnj), przy 
najmniejszej pracy fizycznej i stracie czasu. 

Dtugoletnia moja praklyka przyprowadzila mnie 
do wnioskow nast?pujqcych : 

1) Naleiy trzymac tyIko silne pnie, 3—4 kigr. 
muchy z gniazdem zimowem w 80, a leiniem w 160 
dm^ plastr6w, 

3) Miodo\\ miejsce powinno bye jaknajmniejsze 
w 20 -30 dm'**, plastr6w, co dale moznoSc szybkiego 
i tatwego odbierania niiodu. 

Ul „Bez ramek" sWada si^ z dwoch kondygnacyi 
(pi^tr) i jednego t. j trzeciego pi?tra miodowego. 

\Vewn?trzny wymiar kaidego pi?tra jest 404 X 
300 X 132. Zewn?trzny wymiar vvynosi 524 X 420 X 
132. 

Orubo^c podw6jnych scianek, wypchanych spe-
cyainemi wJoknistemi trocinami jest 60''!ij. 

Pi?tro gniazdowe posiada 8 piastrcjw po 2b"in 
gruboSci. Pi?tro miodowe tylko 6 piastrow, lecz po 
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34 gruboSci. Koniecznym warunkiem jest zaopa-
trzenie pijjir we w?z? sztucznq, bez kt6rej gospoda-
rowanie w tych ulach jest niemoil iwe. 

Przyklejanie kawalt6w slarej woszczyny nie pro-
wadzi do celu, gdyz pszczoly przy dalszej budowie 
plastry pokrzywi^, uliczki zaci^gnq i wszelkie dogod-

Widok ula „ B e z r a m k a " z gniazdem o dwocli kondygnacyacti 
oraz trzecij\o nadstawkq miodow^. 

no§ci jak: rownosc piastrow, przejrzystoSc uliczek, 
wylqcznoic kom6rek roboczych, szybkie odszukanie 
matki, tatwe odszycie komorok, pr^dkie uiycie mio
darki zostanq zniweczone. 

S n o z y trzymaj^ce plastry sq przymocowane na 



P o w y z s z y rysunek przedstawia ul rozebrany przy niiii dwie 
kondygnacye dolne sluzji dla gniazda. 

Pi^tro gome miodowe sktada siQ z futeratu w ktorem mozna 
pomiescic nadstawk^ z plastranii dla patoki przy uzyciiij mio
darki lub napeJnic takowy sekcyami dla miodu;^w szytych pla-
strach. Nakrywka jest zaopatrzona w czop dla poddkarmiania. 

— 7 — 



stale i majq tylko 16—18 szerokoSci, z powodu 
czego zostajq calkowicie w plastry wbudowane, nie 
tworz^c drewnianego rozdzialu mi?dzy pi?trami, a tern 
samem przyczyniajq si? do jednostajno^ci gniazda, co 
jest wainym czynnikiem podczas zimowii. 

Pozostale mi?dzy snozami dw6ch pi?tr 7 milimetro-
we szpary, s lu iq dia tatwiejszej komunikacyi mi?dzy ulicz-
kami, oraz dla latwiejszego rozdzielenia pi?tr przy 
wazniejszych operacyacii, jak przy tworzeniu sztucz-
nych roi, lub wyszukaniu matki. Dwa pi?tra, tworz^ce 
gl6wne gniazdo zimowe nie powinny bye rozdzielane 
z wyjqtkiem dla wyie j wziniankowanych, lub innych 
wainych przyczyn. 

Przestrzeri, od irodka jednego do irodka dru-
giego snozika, wynosi dla gniazda 36 "J^. Wymiar 
jednego plastra w pi?trze wynosi okolo 500 cm2, czyli 
ie cale zawiera 4000 cm2 piastrow. Ul skladajqcy si? 
si? z dwoch pi?tr, o wsp61nej powierzchni plastr6w 
w 8000 cm'' wystarcza do przeziinowania bardzo si l -
nego roju. 

Dla uzyskania iak najsilniejszej muchy na czas 
miodobrania, podstawiamy z pocz^tkiem maja, przy 
rozkwicie dr/ew owocowycli , pod owe dwa pi?tra 
jeszcze trzecie pi?tro, naiiepiej z gotowemi jui pla-
stratni, przez co rozszerzamy gniazdo, do 12 tysi?cy 
c m l Korzysci z tego rozs/oerzenia otrzymamy znaczne 
j u i przv piervvszem miodobraniu w miesi^cu czerwcu. 

Nie zapominajmy, z e podstawami korzystnego 
prowadzcnia pasieki s^: 

1) obs^erny ul, 
2) Silny roj 
3) Mloda, nic sf^irsza 3 lat matka. 
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4) Ograniczenie budowy trutowcj. 
1-mu i 2-mu warunlcowi odpowiada ul „Bez 

rameic" w zupelnosci, poniewai gniazdo moiemy dla 
gospodarki rojnej, f. j . takiej, ktbra ma nam wydad 
tylko roje — pozostawid o dwoch kondygnacyach 
(pi^trach) zai dla gospodarki miodowej, z silnq much^ 
rozszerzyc gniazdo na trzy pi?tra. 

3 ci warunek : MJoda, nie starsza trzcch lat matka 
da si? osi^gnqc w nast?pujqce sposoby: 

a) Rozdzielam gniazdo i wytrz^sam pszczoty na 
pWtno, lub szerok^ desk? przed ulem, co wobec 
malej wysoko^ci plaslrdw jest latwem, usuwam 
matk?, nast?pnie podrzynam jeden ze Srodkowych 
plastr6w, w miejscach, gdzie widz? ^wieto zto-
ione jajka, aieby pszczoJom fatwiej byto zaJoiyd 
mateczniki i wyhodowac sobie nowg matk?, lub 

b) po usuni?ciu matki zmieniam pi?tro gniazdowe 
bez pszcz6t, na takiei drugiego odbornego pnia 
najlepiej z gotowemi ]Ui matecznikami, przez co 
uzyskam w kilku dniach, now^ wyborowi j matk? 
nie ostabiwszy zadnego z rozebranych pni. 

c) Po wytrz^Snieniu pszcz6t na pJotno i usuni?ciu 
matki, skrapiam r5j obficie wodg, wsypuj? mokre 
pszczoJy do ula i dodaje now^ matk?, w klatecz-
ce zamkni?t^ kawalkiem woszczyny, lub te i wpu-
szczam matk? wprost przez oczko do ula, co 
udaje si? dobrze wieczorem, lecz tylko po na-
leiytem zmoczeniu wszystkich pszczdl wodq. 
4-ty warunek: Ograniczenie budowy trutowej 

osi^gamy przez calkowite zaloienie gniazda sztucznq 
pszczelq, woszczyny, lub ograniczenie takowej na 
plastra. w pniach przeznaczonych na r6jk?. 
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O s a d z a n i e na tu ra lnych r o j 6 w . 

Na dwa pi?lra gniazdowe ustawiam tymczasowo 
pr6ine pi?tro miodowe (fuieraO, wsypuj? r6j i nakry-
wam daszkiem. 

Pi?fro miodowe usuwam wieczorem, aby pszczoiy 
przez noc nie zacz?}y ci^gnqd plasfr6w pod daszkiem. 
Jeieli gniazdo zostato zaopatrzone w sztuczn^ wosz-
czyn?, z czystego, tj. nie fatszowancgo wosku, pszczoly 
nowego mieszkania nie opuszcz^. 

Stabszym lub p6iniejszym rojom, o ile takowe 
koniecznie chcemy osadzad, naleiy dodad pi?tro 
z czerwiem, wzi?te od dolu silniejszego pnia, maj^-
cego n. p. 3-ch pi?trowe gniazdo. 

Uwaiac naleiy, aieby z pi?tra wszystkie pszczoly 
wytrz^Sc do macieiaka, a przedewszystkiem nie zabrad 
matki. Roje, kt6rym dodamy zabudowane i cz?Sciowo 
zaczerwione pi?tro, szybko wykoncz^ plastry drugich 
pi?lr i potrafi^ zebrac jeszcze w tym samym roku zna-
czny zas6b miodu. 

R o j e sz tuczne . 

Wszystkie znane sposoby tworzenia roi sztucz-
nych, dadzq si? w naszych „Bez ramkach" zastosowac. 
Opisz? trzy najwainiejsze: 

a) Pr6iny ul zaopatrzony w sztucznq woszczyn? 
ustawiam na miejscu silnego pnia, ktbremu od-
bieram takie matk? i przenosz? do pierwszego. 
tak, ±e nowy ul otrzyma wszystkq lotnq much?, 
matk? i gniazdo ze sztucznq woszczyny. Wie-
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czorem nalety poddac syl?, aby pszczoly zach?ci6 
do szybkiego wykoriczenia plastr6w; 

b) R6j z dw6ch pni uzyskam w ten sposdb, ze 
nowy ul , naleiycie zaopatrzony w w?z? sztucznq 
stawiam na miejsce pnia Nr. 1, z kt6rego wy-
trzqsam do nowego ula wszystkie pszczoly wraz 
z matkq, nast?pnie pieii Nr. 1. ustawiam na miej
sce silnego pnia Nr. 2, kt6remu temsamem od-
bieram wszystkq lotn^ much?; 

c) R6j z trzech pni, jest moim zdaniem, najlepszy 
g d y i nie oslabia macierzak6w, a sam bardzo 
pr?dko dochodzi do sity; uzyskam go w nast?-
pujgcy spos6b: 
Z dw6ch pni bior? po pi?trze, bez pszcz61 i bez 

matki, skladam i ustawiam je w miejscu trzeciego, 
ktdremu w ten spos6b odbieram wszystk^ lotnsj mu
ch?. Pszczoly zatoi^ mateczniki, lub wychowajq matk? 
z gotowych matecznik6w. Pnie Nr. 1 i 2 otrzymaj^ 
pi?tra z woszczyny i pr?dko takowe zaczerwi^, gdyi; 
nie utrac^ muchy i matki. 

Opr6cz powyiszych operacyi moina w „Bez 
ramkach" przeprowadzic wszelkie inne, jak np. ci^-
gnienie matecznik6w i ch6w matek, wedlug systemu 
Pratta, Alleya i Dolittia — z wi?ksz^ latwo^ciq, ani-
4eli w ulach Langstrotha, lub Dadanda. 

M i o d o w a n a d s t a w k a . 

jest to pi?tro tej samej wielkoici co dolne gnia
zdowe z tq r6znicg, ze posiada tylko 6 plastr6w po 
33 '"im gruboSci kaidy. Przy takiej gruboSci plastrbw 
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nie potrzebujemy si? obawiac przejScia mati<i i za-
czerwienia miodowego oddziatu, po wytrz?sieniu tego i 
miodarl<q. 

Miodarka. 

Gt6wnq zaietq naszego bezramkowego systemu 
jest moznoSc uiywania miodarki, w wyzszej mierze^ 
aniieli to jest mozliwem przy uiacli ramkowych. Na 
miodark? stawiam caie pi?tro i wypr6zniam odrazu, 
nie bawiqc si? w wyjrnowanie ramek, p6}ramek lub 
rameczek, w jakich si? szczegdlnie pszczelarze nie-
mieccy iubuj^. 

Miod.irka w tym celu sporzqdzona, skfada si? 
z dw6ch lub czterech kwadratowych lub okrcjgtych, 
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ptaskich pudeP) z wystajqcemi w g6r? siatkowemi 
grzebieniami, na ktdre stawia si? caie pi?tro, przyczem 
grzebienie zachodzq mi?dzy plastry, podtrzymuj^ ta
kowe podczas rucliu maszyny i jednoczeinie przyjmuj^ 
w siebie mi6d wyciqgni?ty z plastr6w. Na grzebieniach 
przytwierdzam widelki , kt6remi, zaszyte plastry, zo-
stanq przy ustawieniu pi?tr na miodark?, za jednym 
naciskiem odkryte. Dla tatwiejszej manipulacyi robi? 
^cianki pi?tra miodowego z 1 cm. deseczek i wstawiam 
takowe do skrzynki wi?kszej (futeratu), ktbrej zewn?-
trzne icianki, rdwnajg si?, co do szeroko^ci i dlugo^ci 
z pi?trami gniazdowemi. 

Futerat s lu iy takie do pomieszczenia rameczek 
(sekcyi) 107 X 107 X 50 % dla produkcyi miodu 
w?zowego, oraz wiosnq lub p 6 i n q jesieniq do wsta-
wienia podkarmiaczki Millera, jedynej praktycznej pod-
karmiaczki, ze wszystkich patentowanych i nie paten-
towanych tego rodzaju arcydziel sztuki pszczelniczej. 

Zimq oddaje skrzynka miodowa osfatni^ przy-
slug?, przyjmujqc wewnqtrz cieple opakowanie, najlepiej 
mat? stomian^, oraz daszek drewniany z wierzchu. 

Tego rodzaju nadstawki dadz^ si? zastosowad 
i do uli „Galicyjskich" lub „Warszawskich" jeiel i za-
miast czopa w powale wykrajemy otw6r wielkoSci 
wn?trza nadstawki. Ze stomianych kwadratowych pier-
Scieni wysoko^ci 132 '"/^ dadzq si? zestawid cale „k6-
szki", z pi?trami miodowemi — wySmienite dla naszcj 

•) Zaieinie od tego czy uiywamy kwadratowe lub okr^gle nad
stawki. Dla gospodarki w k6szkach o pierScieniach slomianych 

da si? nasza miodarka doskonale zastosowad. 

— 13 — 



gospodarki miodarkowej, jak i dla produkcyi miodu 
plastrowego w sekcyach. 

Dla okr^glych slomianych pierScieni „k6szek", 
moiemy takie zastosowad nasz^ miodark?, jeieli kwa
dratowe pudta „imig\", zastqpimy okrqglemi, odpowia-
dajfjcemi wymiarom „k6szek". 

Naleiy miei. na uwadze, ie tylko proste plastry 
ci^gni^te na sztucznej woszczynie, pozwalaj^ bez trosk 
i mozolnych zabieg6w na uiycie naszej miodarki. 
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