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Nasza pasieka znajduje się we wsi Dubie w okolicy Szczercowa, 

około 70 km od Łodzi.

Zajmuje niewielki teren, na którym aktualnie znajduje się 20 uli.

Mimo, że miejsca jest niezbyt wiele, udało nam się zgromadzić 

ponad 40 gatunków roślin miododajnych.



Planując nasz kwiatowy ogród, by mógł służyć 

pszczołom jako urozmaicenie głównych pożytków, 

braliśmy pod uwagę kilka ważnych czynników.

Z tyłu rabat sadziliśmy wysokie gatunki, natomiast 

z przodu niskie i rozłożyste. Taki układ sprawia, że 

strzeliste rośliny nie zabierają światła tym niewysokim.

Braliśmy też pod uwagę nasłonecznienie terenu.



Jednym z najważniejszych czynników był okres 

kwitnienia roślin. Zależało nam,  aby rabaty 

wielogatunkowe pokrywały się kwiatami 

kolejno lub w grupach. Dzięki temu uzyskaliśmy 

barwne rabaty od wczesnej wiosny, aż do 

późnej jesieni.



Zadbaliśmy o to, aby w ogrodzie istniała tzw. mozaika 

siedlisk roślinnych – drzewa, krzewy, rabaty kwiatowe, 

skalniak i oczko wodne z wypłyconym jednym brzegiem, 

pokrytym mchem torfowcem oraz ustawionym poidłem.

Na skraju ogrodu pozostawiliśmy chwasty.



Rannik zimowy 



Cebulica syberyjska



Wierzba



Krokusy



Hiacynty



Polna grusza



Glicynia (wisteria)

i berberys



Irga błyszcząca, 

maliny i maki



Kocimiętka Faassena i szałwia lekarska



Oczko wodne ze skalniakiem i poidłem



Winobluszcz pięcioklapkowy



Maliny dwuletnie Willamette



Żurawki ogrodowe i lawenda



Tawuła japońska



Trojeść



Lawenda i macierzanka piaskowa



Melisa



Sadziec purpurowy



Liatra kłosowa i rudbekie dwubarwne



Jeżówki, hyzop lekarski  i przegorzan



Galiardie, dzielżan, amorfa



Marcinki, rudbekie



Barbula szara



Rozchodnik okazały



W naszym ogrodzie na tych samych stanowiskach 

pojawiają się najpierw rośliny kwitnące wczesną 

wiosną, by później w tych miejscach kwitły rośliny 

letnie i jesienne.



Wiosenne to ranniki, przebiśniegi, cebulice, krokusy, 

begonie sercolistne, miodunki, kilka odmian wierzby, 

leszczyna, jabłonie, śliwy, grusze, akacje, 

niezapominajki, hiacynty, prymulki, glicynia 

(wisteria), berberys, irga błyszcząca. 



Letnie to szałwia lekarska, kocimiętka Faassena, 

hyzop, facelia, ogórecznik, dzika róża, róże pnące, 

maliny, serdecznik, mięta, winobluszcz 

pięcioklapkowy, lawenda, maki, liatra, melisa, 

przegorzan, żurawki, indygowiec (amorfa

krzewiasta), tawuła japońska, nostrzyk, trojeść. 



Jesienne, to sadziec purpurowy, milin, dzielżan, 

galiardie, jeżówki, perovskia, rudbekie, rozchodniki, 

marcinki, werbesina, barbula szara.



Przez cały sezon pszczelarski ogród cieszy nas 

wieloma kolorami. Zgromadzone rośliny miododajne

nie w każdym sezonie jednakowo odwiedzane są 

przez pszczoły. Zmiany klimatu, wiosenne i letnie susze

sprawiają, że niektóre rośliny nie wydzielają nektaru,

a pyłek pojawia się w bardzo ograniczonej ilości.  


