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NIESKA (rasa kraińska)
Powstała na bazie utrzymywanych dotychczas linii Niemka
i Sklenar. Pszczoły mają jasną barwę w odcieniach szarości
i brązu. Wykazuje bardzo dobre cechy użytkowe i biologiczne. 
Świetnie radzi sobie na terenie całej Polski, w różnych 
warunkach pożytkowych oraz klimatycznych. Bardzo łagodna, 
dobrze trzyma się plastrów. Bardzo dobrze zimuje i odznacza 
się doskonałą dynamiką rozwoju. Wykazuje skłonność do 
ograniczania matek w czerwieniu, przy pożytkach wczesnych
i przejawia tendencję do cichej wymiany matek. Wyjątkowo 
miodna. Z naszych obserwacji w pasiece w Lubaniu, można 
polecić ją szczególnie do pasiek, korzystających z pożytku 
rzepakowego, z którego to można uzyskać wysokie zbiory 
miodu. Pszczoły linii Nieska są nierojliwe. Jeśli nastrój rojowy u 
nich występuje, można go bardzo szybko zniwelować przy 
wykorzystaniu tradycyjnych metod pszczelarskich.

ALPEJKA (rasa kraińska)
Linia ta wywodzi się z populacji pszczół sprowadzanych
z Alp austriackich. Pszczoły o wyrównanym pokroju, o wyraźnie 
zaznaczonych pierścieniach filcowych na tergitach. Ubarwienie 
oskórka jasne, szare lub beżowe. Linia jest wyspecjalizowana
w pożytkach średnio wczesnych i późnych, zwłaszcza spadzi. 
Zimuje bardzo dobrze, odznacza się wczesnością i dobrą 
dynamiką rozwoju. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Rzadko 
wchodzi w nastrój rojowy, który jest łatwy do zwalczania. 
Pszczoły są łagodne, dobrze trzymają się plastrów, choć są 
dość ruchliwe. Na wiosnę nie wykazuje tendencji ograniczania 
matki w czerwieniu, co może nastąpić dopiero przy pożytkach 
intensywnych i późnych. 

JUGO (rasa kraińska)
Pochodzi jak sama nazwa wskazuje z importu z 1980 roku,
z Jugosławii. W wyniku prowadzonych prac hodowlanych, 
została przystosowana do naszych warunków klimatyczno – 
pożytkowych. Pszczoły o bardzo dobrych cechach 
produkcyjnych, łatwe w obsłudze. Bardzo łagodne, nie 
płochliwe, dają się łatwo strząsać z plastrów. Nie wykazują 
przejawów agresji, nawet podczas przerwy w pożytkach
oraz złej pogodzie. Gniazda kitują raczej słabo. Pszczoły
są bardzo miodne i plenne, świetnie radzą sobie na każdym 
rodzaju pożytków nektarowych i spadziowych. W nastrój rojowy 
wchodzą bardzo rzadko. Wymagają bardzo dobrego 
przygotowania do zimy oraz utrzymywania dużej siły rodziny. 
Są dosyć odporne na choroby pszczół oraz cechują się dużą 
żywotnością.
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