O nas

Jak mówi polskie przysłowie
"Kto ma owce i pszczoły, ten gospodarz wesoły raz jest bogaty, a raz goły"

Witam w mojej pasiece w Rabce-Zdroju

Moje zamiłowanie do pszczelarstwa

Moja przygoda z pszczelarstwem rozpoczęła się w 1998 roku, od podpatrywania
pracy przy pszczołach mojego szwagra. Rzucony na "głęboką wodę" musiałem
przygotować do zimowania rodziny pszczele szwagra, które o dziwo przeżyły.
W 2000 roku dostałem dwa ule, a w 2001 dokupiłem od sąsiada 27 rodzin. Następne lata to
zdobywanie wiedzy, doświadczenia i rozwijanie mojego hobby,
które obecnie j
est już pracą.
Poświadczeniem zdobytej wiedzy i umiejętności jest zdany egzamin
w 2007 roku na tytuł mistrza pszczelarskiego. Od lutego 2012 do 2016 roku pełniłem funkcję
v-ce Prezesa Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy.
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Moje gospodarstwo pasieczne
Obecnie pasieka liczy ok. 200 - 350 rodzin pszczelich na czterech stanowiskach.Pasieki
zlokalizowane są na obrzeżu Rabki-Zdroju
znanej jako uzdrowisko dla dzieci.
Otoczenie pasieki jest bardzo zróżnicowane zaczynając
od wczesnowiosennego rozkwitania leszczyn, wierzb, podbiałów, sadów, które
wykorzystywane są przez pszczoły jako pożytek rozwojowy.W późniejszym okresie(połowa
maja) i to dopiero przy dobrej pogodzie pozyskujemy
miód z mniszka
lekarskiego. Następny pożytek to malina, lipa i spadź.
Na naszym terenie nie ma upraw monokulturowych, tj. rzepaku czy gryki.
Miód wybierany w tym samym czasie w pasiekach oddalonych
od siebie o 4 km ma inny niepowtarzalny aromat, smak i barwę.
Bliskość łąk, nieużytków, Parku Zdrojowego i dużej ilości lip, lasów liściastych,
świerkowych i jodłowych sprzyja pozyskiwaniu:
- miodu wielokwiatowego (V-VII) (wierzba, mniszek, jabłoń-śliwa, klony, malina, lipa, komonica,
trybula, koniczyna biała i czerwona, ostrożeń)
- miodu ze spadzi liściastej bądź iglastej (VI-IX)

Przy niesprzyjającej pogodzie zdarza się czasem tak, że miód wybieramy dopiero po miesiącu
lub dwóch, a pszczoły mają więcej czasu na przerobienie
i odparowanie
(dojrzewanie) miodu znajdującego się w ulu,
a miody z w/w pożytków łączą się.
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Weterynaryjny numer pasieki: 121152156Weterynaryjny numer sprzedaży bezpośredniej:
12115604
Adres: 34-700 Rabka-Zdrój ul. Gorczańska 27
e-mail: rafpie1@wp.pl
tel. 664 810 344 - szef pasieki
660 758 489 Pogoda Rabka-Zdrój z serwisu
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