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SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH

dr Krzysztof Olszewski
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
e-mail: krzysztof.olszewski@up.lublin.pl

Ostatnie lata obfitują w doniesienia o znacznym wzroście upadków rodzin pszczelich. Zjawisko to
największe rozmiary przyjmuje w USA. Jednak również w Polsce notuje się zwiększone straty rodzin
pszczelich. Do typowych objawów tego zjawiska należy między innymi obserwowana przez cały sezon zbyt
mała ilość pszczół w rodzinach (siła) w stosunku do ilości czerwiu, co może wskazywać na krótkowieczność
pszczół bądź jak wskazują niektóre obserwacje zamieranie czerwiu w późniejszych stadiach rozwojowych. Inny
objaw to wymieranie rodzin jesienią (sierpień - wrzesień), lub na początku zimy. W krótkim czasie giną
pszczoły, zostają: zapasy, matka oraz niewielka ilość pszczół i czerwiu. Czasem rodziny, które przetrwały zimę
padają wiosną. W takich rodzinach z każdym tygodniem ubywa pszczół, aż do ich całkowitego wymarcia.
Ponadto obserwuje się osłabienie kondycji rodzin, objawiające się zwiększeniem podatności na choroby:
grzybicę wapienną, chorobę woreczkową i inne choroby wirusowe. Wydaje się, że znacznie wzrosła także
chorobotwórczość roztoczy Varroa. Dawniej podjęcie leczenia w chwili pojawienia się pszczół bezskrzydłych
prowadziło zwykle od odbudowy rodzin. Obecnie coraz częściej leczenie rozpoczęte na tym etapie choroby
okazuje się spóźnione. Mimo podania leków rodziny padają, a przebieg ich śmierci poprzedza właśnie szybka
utrata pszczół, w gnieździe pozostają: zapasy, matka oraz niewielka ilość pszczół i czerwiu.
Podejrzanych o powodowanie spustoszenia w pasiekach jest wielu. Do najczęściej wymienianych
przyczyn upadków rodzin pszczelich należą: pestycydy z grupy neonikotynoidów, stosowane głównie w postaci
zapraw nasiennych, Nosema cerana, rośliny genetycznie modyfikowane, zubożenie ilościowe i jakościowe bazy
pożytkowej, skażona woda i pokarm w tym także substancje zawarte w cukrze, choroby wirusowe, wzrost
oporności roztoczy Varroa na akarycydy, zawężenie zmienności genetycznej populacji pszczół na skutek
hodowli, a nawet telefonia komórkowa.
Badania naukowe przeprowadzone w USA i krajach Europy zachodniej wskazują, że wpływ na
wymieranie pszczół mogą odgrywać pestycydy z grupy neonikotynoidów. Z wielu substancji czynnych
należących do tej grupy środków ochrony roślin dotychczas najlepiej poznaną jest imidachloprid. W pyłku
kukurydzy, która wyrosła z nasion zaprawianych dawką imidachlopridu 0,7mg/nasienie stwierdzano średnio
2,1ppb (2,1µg/kg) tej substancji, natomiast w kwiatach do 6,6ppb (Bonmatin i wsp., 2005). W 1kg pyłku ze
słonecznika, który wyrósł z nasion zaprawianych imidachloprydem znajduje się około 3,4µg tej substancji, zaś
w 1kg nektaru - 1,9µg (Rortais i wsp., 2005). Chauzat i wsp., (2006) badający pyłek z terenu Francji stwierdzali
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w nim pozostałości aż 19 pestycydów, wśród których najczęściej występował imidachlopryd, w 49% próbach
z 81 pobranych prób. Za sprawą specyfiki pszczół, jaką jest spożywanie przez dłuższy czas jednego rodzaju
pokarmu (okres zimowli, uprawy monokulturowe), nawet przy tak niewielkiej zawartości pestycydów dochodzi
do kumulacji toksyczności (Aliouane i wsp., 2008; Suchail i wsp., 2001). Zagrożenie to stwarza długi czas
rozpadu niektórych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów (Sarkar i wsp., 2001; Mullins 1993; Miles,
Inc. 1992; Mobay Chemical Corp. 1992; Scholz i wsp., 1992). Może to powodować sprawiać, że substancje te,
bądź ich metabolity pojawią się także w roślinach następczych. Stwierdzono, że nawet niskie dawki
imidachlopridu i jego metabolitów negatywnie wpływają na zachowania pszczół związane ze zdobywaniem
pokarmu i uczenie się (Decourtye i wsp., 2004, 2003). Obecnie wiadomo, że np. imidachlopryd zaburza
mózgowe mechanizmy uczenia się i pamięci u pszczoły w dawkach pomiędzy 0,1 do 1,25ng/pszczołę (Rortais,
2005), zaś fipronil na poziomie 0,15-0,75ng/pszczołę (Chauzat i wsp., 2006).
Zabiegi pszczelarzy obawiających się o los pszczół doprowadziły do tymczasowego zawieszenie
niektórych preparatów z grupy neonikotynoidów w uprawie wybranych roślin we Włoszech, Francji
i w Niemczech. W kontekście wyżej wymienionych informacji konieczne jest szybkie i jednoznaczne
wyjaśnienie wpływu neonikotynoidów na pszczoły. Takie rozwiązanie leży zarówno w interesie koncernów
chemicznych jak i pszczelarzy. Umożliwia ono koegzystencję obydwu wymienionych stron.
Jednak w warunkach Polski duży wpływ na upadki rodzin mogą wywierać także warroza i warunki
pożytkowe. Wydaje się, że pestycydy to problem, który występuje lokalnie w rejonach intensywnie
prowadzonych upraw rolnych. Jednak aby to rozstrzygnąć konieczne jest także wyjaśnienie czy pestycydy
stosowane w ochronie buraka cukrowego przenikają do cukru i czy ilości te mogą być szkodliwe dla zimujących
rodzin, które w tym czasie skazane są na monodietę – spożywają wyłącznie pokarm zimowy wytworzony
z syropu cukrowego.
Na skutek wzrostu oporności roztoczy Varroa na leki coraz większych trudności przysparza także
skuteczna walka z warrozą. Mimo tego pszczelarze gospodarują według dawnych zasad, które sprawdzały się
wtedy, gdy leki były jeszcze bardzo skuteczne. Utrzymaniu rodzin w dobrej kondycji nie sprzyjają także warunki
pożytkowe. Typowa dla przeważającej części naszego kraju staje się koncentracja pożytków towarowych
w pierwszej połowie sezonu. Coraz częściej tereny rolnicze poza okresem kwitnienia rzepaku stają się dla
pszczół „zieloną pustynią”.
Nie można całkowicie wykluczyć pewnego wpływu na wymieranie pszczół także innych wymienionych
wcześniej czynników. Słuszne wydają się spostrzeżenia, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia
z współdziałaniem większej liczby czynników. Do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn upadków rodzin
pszczelich i rozwiązania tego problemu najlepszym z dostępnych sposobów, jeżeli nie zapobieżenia to
przynajmniej minimalizacji strat, jest prowadzenie gospodarki pasiecznej wspierającej naturalne mechanizmy
obronne rodziny pszczelej. Przede wszystkim należy zapobiegać stanom głodu w rodzinach, zarówno pyłkowego
jaki i węglowodanowego. Głód jest dla rodzin pszczelich jednym z najbardziej stresogennych czynników.
Znacznie obniża aktywność rodzin, a co za tym idzie także ich odporność. Dla rodziny pszczelej stan głodu
oznacza sytuację gdy zapas pokarmu węglowodanowego spada poniżej 4-5 kg. Przede wszystkim należy lepiej
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troszczyć się o rodziny pszczele w okresach bezpożytkowych, a głównie w okresie rozwoju jesiennego - od 15.
lipca do końca sierpnia. Błędy popełnione w tym czasie nie dadzą się naprawić i mszczą się przez cały kolejny
sezon. Zwykle w tym czasie pszczelarze odbierają miód z pożytku letniego. Często jednak w nadziei na rychłe
pojawienia się pożytku późnego, bądź też z oszczędności, czy też braku wiedzy zwlekają z podawaniem
pokarmu i zwalczaniem warrozy. W obecnej sytuacji jest to błąd decydujący o stratach rodzin. Największym
stresem dla zwierząt jest głód, a głód w rodzinie pszczelej w momencie rozwoju jesiennego oznacza brak
wymiany pszczół letnich na zimowe a w konsekwencji słabą zimowlę bądź stratę rodzin. Ponadto roztocza
Varroa wykształciły oporność na leki. Obecnie obok tradycyjnego leczenie jesienią koniecznym staje się także
wiosenne zwalczanie pasożytów. Dodatkowo sytuację utrudnia bardzo uboga lista leków urzędowo
dopuszczonych do leczenia warrozy. Na dzień dzisiejszy są to Baywarol oparty na flumetrynie i Apiwarol oraz
Biowar, w obydwu substancją czynną jest amitraza.
Częstym błędem jest drastyczne ogałacanie rodzin z miodu przy ostatnim miodobraniu z pożytków
letnich np. z lipy, a przy tym zwlekanie z podaniem pokarmu. Czasem odbierane są także plastry osłonowe
zawierające więcej pierzgi niż miodu. Tym samym rodzina zostaje ograbiona także z zapasów pokarmu
białkowego jakże potrzebnego w tym okresie. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy obecnie użytkowanych
plennych pszczołach. Zwykle magazynują one pierzgę tylko na plastrach osłonowych, ponieważ pozostałe
plastry są w całości wypełnione czerwiem. Jest to szczególnie widoczne w ulach o małych gniazdach
np. na jednym korpusie Ostrowskiej czy wielkopolskim. W takim przypadku w gniazdach jest również bardzo
mało miodu, dlatego zaraz po odebraniu korpusów z miodem konieczne jest dokarmianie w celu uzupełnienia
tzw. żelaznego zapasu.
Podsumowując należy stwierdzić, iż w obecnej sytuacji, a więc przy wadach bazy pożytkowej, rosnącej
oporności roztoczy Varroa na leki, zwiększonej chorobotwórczości tych roztoczy na skutek przenoszenia
wirusów oraz nie w pełni zdiagnozowanym wpływem innych negatywnych czynników, nie do przecenienia jest
opieka nad właściwym przebiegiem rozwoju jesiennego rodzin pszczelich połączona ze zwalczaniem warrozy.
Tak dalece zmieniliśmy środowisko oraz same pszczoły na skutek pracy hodowlanej, że na dzień dzisiejszy ich
przetrwanie zależy tylko od nas.
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STRATY RODZIN PSZCZELICH -

WYNIKI BADAŃ Z LAT 2008-2009

dr Krystyna Pohorecka1,
lek. wet. Andrzej Bober, lek. wet. Marta Skubida, mgr inż. Dagmara Zdańska
1

Państwowy instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut badawczy w Puławach
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

Zwiększona śmiertelność rodzin pszczelich (głównie w okresach jesienno- zimowych) występowała w
niektórych krajach europejskich od roku 2002. Jednak największe nasilenie strat w Europie, Japonii, Chinach,
na Środkowym Wschodzie oraz USA odnotowano w latach 2006-2008. Podsumowanie sytuacji w bieżącym
roku jest w chwili obecnej niemożliwe ze względu na brak opublikowanych danych z większości krajów,
aczkolwiek uważa się że straty były generalnie niższe w porównaniu do dwóch lat poprzedzających (tab.1). Jak
dotychczas nie pojawiły się doniesienia o masowej, zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich w Ameryce
Południowej, Afryce i Australii.
Tab. 1 Przegląd występowania strat rodzin pszczelich (dane opracowane na podstawie materiałów z 4-tej
Konferencji COLOSS – Zagrzeb, Chorwacja 3-4 marca 2009 i materiałów z Kongresu Apimondia , Montpellier,
Francja, 15-20 września 2009).
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Najczęściej wymieniane przyczyny zwiększonych strat rodzin pszczelich:
1.

Patogeny:
– Varroa destructor – intensywne nasilenie inwazji pasożyta,
- zakażenia wirusowe wywoływane przez wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirusa ostrego
paraliżu pszczół (ABPV), izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IAPV), kaszmirskiego wirusa
pszczół (KBV), wirusa chronicznego paraliżu pszczół (CBPV), wirusa choroby czarnych mateczników
(BPQV), wirusa choroby woreczkowej czerwiu (SBV)
- inwazja Nosema spp. (Nosema apis, Nosema ceranae)

2.

Skażenie środowiska naturalnego – akarycydy i środki ochrony roślin

3.

Straty matek

4.

Złe warunki pokarmowe rodzin pszczelich jako następstwo zmian w naturalnej bazie pokarmowej
pszczół (niedostateczna ilość pyłku, monokultury)

5.

Błędy w hodowli i selekcji pszczół:
-selekcja pszczół w kierunku uzyskania dobrych cech użytkowych

bez uwzględniania cech

decydujących o ich żywotności i witalności , mała zmienność genetyczna
- sprowadzanie obcych ras i linii, wypierających rasy lokalne, zaadaptowane do określonych warunków
środowiskowych
6.

Syndrom CCD - zespół nagłej destrukcji rodziny pszczelej (Colony Collapse Disorder)
charakteryzujący się :
- ginięciem pszczół dorosłych poza ulem
- obecnością matki i niewielkiej liczby młodych pszczół w gnieździe
- obecnością resztek czerwiu w plastrach
- obecnością zapasów w plastrach, które nie są rabowane

Etiologia syndromu jest do chwili obecnej nie wyjaśniona. Wskazuje się na synergistyczny addycyjny
efekt oddziaływania różnych czynników o wartościach subletalnych.
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Dotychczasowe wyniki badań rodzin pszczelich z objawami CCD wykazały:
- istotnie wyższe obciążenie ich patogenami i równoczesne występowanie w nich większej liczby patogenów
- wyższy poziom pozostałości akarycydów i pestycydów
Pasieki, w których masowej śmiertelności rodzin pszczelich towarzyszy syndrom CCD stanowią tylko
pewien odsetek (np. USA- 7%, Francja 12%). W pozostałych przypadkach decydowały o tym inne czynniki.
W Polsce, średnie straty rodzin pszczelich w okresie jesień 2007- wiosna 2008 były najwyższe od chwili
pojawienia się w kraju warrozy. Według danych zebranych z 30 związków pszczelarskich wyniosły około 30%,
aczkolwiek ich nasilenie różniło się w poszczególnych regionach kraju (wykres 1). W okresie jesiennozimowym 2008/2009 straty rodzin w Polsce były mniejsze i kształtowały się średnio na poziomie około 10%.

Wykres 1. Średnie straty rodzin pszczelich w pasiekach na terenie poszczególnych województw (2007/2008).
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W roku 2008, laboratorium Pracowni Chorób Owadów Użytkowych PIWet-PIB

objęło badaniami

pasieki, w których odnotowano w okresie od jesieni 2007 do wiosny 2008 straty powyżej 30%. Próbki pszczół
do badań laboratoryjnych przysłało 265 pszczelarzy z terenu całej Polski. Według informacji uzyskanych od tej
grupy pszczelarzy, posiadali oni łącznie w sezonie letnim 2007 około11300 rodzin pszczelich, z czego w
okresie od jesieni 2007 do wiosny roku 2008 zginęło łącznie 6600 rodzin, co stanowiło aż 58% stanu
początkowego. Straty rodzin pszczelich w poszczególnych pasiekach wahały się w przedziale od 30 do 100% i
wystąpiły zarówno w małych, przydomowych gospodarstwach, jak i w dużych, towarowych pasiekach.
W roku 2009 próbki pszczół do badań laboratoryjnych przysłało zaledwie 20 pszczelarzy. Straty w ich
pasiekach wyniosły średnio 39,3% . Nadesłane próbki ( średnio 10 próbek/pasiekę) badano w celu stwierdzenia
obecności V. destructor i Nosema spp., wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirusa ostrego paraliżu
pszczół (ABPV), izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IAPV), wirusa chronicznego paraliżu pszczół
(CBPV).

6

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

Tab. 2. Dane dotyczące pasiek z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych w 2008 roku.
Województwo

Liczba
pasiek

Lubelskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Pomorskie
Lubuskie
Łódzkie
Opolskie
Podlaskie
Suma

25
5
18
12
18
52
46
28
7
13
10
4
16
4
6
1
265

Łączna liczba rodzin
w pasiekach
(w lecie 2007 r.)
1695
683
877
371
970
1000
1247
2017
248
318
379
326
775
204
147
6
11263

Łączna liczba osypanych
rodzin (od jesieni 2007 do
wiosny 2008)
1287
254
430
202
569
540
719
1285
180
137
245
180
420
67
63
6
6584

Średni %
strat/pasiekę
76
37
49
54
59
54
58
64
73
43
65
55
54
33
43
100
58

Tab. 3. Wyniki badań laboratoryjnych próbek pszczół pobranych z pasiek, gdzie wystąpiły zwiększone straty
rodzin pszczelich oraz z pasiek, z prawidłowo rozwijającymi się rodzinami pszczelimi (kontrola).

Kierunek badania

Odsetek próbek dodatnich
Rodziny martwe
Rodziny zdrowe
2007/2008 2008/2009
2009

V. destructor

87,0

87,0

73,0

Nosema spp.

76,0

53,0

54,0

ABPV
IAPV

37
0

25,0
1 próbka

6,0
0

CBPV

8,5

0

16,0

DWV

78,7

55,0

76,0

Tab. 4 Wyniki badań laboratoryjnych próbek pszczół pobranych z pasiek, gdzie wystąpiły zwiększone straty
rodzin pszczelich oraz z pasiek, z prawidłowo rozwijającymi się rodzinami pszczelimi (kontrola).
Liczba stwierdzonych
patogenów w próbkach z tych
samych rodzin
Brak
1
2
3
4
5

Odsetek próbek dodatnich
Rodziny martwe
Rodziny zdrowe
2007/2008
2008/2009
2009
0,2
0
0
7,3
26,1
20,0
24,9
36,2
40,0
39,4
28,9
34,0
25,7
8,8
6,0
2,5
0
0

W związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich jakie pojawiły się w krajowych pasiekach od roku
2007, Oddział Pszczelnictwa ISK oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach podjął prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn
zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych.
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W 2009 roku został opracowany projekt badawczy, na realizację którego uzyskano środki finansowe z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy pt. „Określenie roli czynników
środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich”
będzie realizowany w latach 2009-2012. Celem projektu badawczego jest ocena występowania i roli tych
czynników w zjawisku masowej śmiertelność pszczół w krajowych pasiekach. Badania dotyczyć będą:
-

wpływu stosowania środków ochrony roślin na jakość pożywienia wykorzystywanego przez pszczoły
(nektar, pyłek, pierzga, syrop) oraz ich krótko i długotrwałego oddziaływania na biologię i rozwój rodzin
pszczelich,

-

oceny stanu zdrowotnego rodzin pszczelich z pasiek, gdzie wystąpiło ich masowe słabnięcie i zagłada, w
porównaniu do pasiek prawidłowo funkcjonujących.

Na podstawie identyfikacji patogenów

występujących w rodzinach pszczelich określone zostaną interakcje pomiędzy ich współwystępowaniem
i synergistycznym oddziaływaniem na organizm pszczół
-

wpływu długoletniego stosowania preparatów chemicznych do zwalczania pasożyta Varroa destructor na
jakość wosku pszczelego i węzy, w odniesieniu do stanu i kondycji rodzin pszczelich,

-

wpływu na rozwój pszczół zafałszowania wosku

pszczelego i węzy węglowodorami obcego

pochodzenia,
-

wpływu zmienności genetycznej pszczół robotnic na ich żywotność i zdolności adaptacyjne w zależności
od doboru materiału genetycznego stosowanego w sztucznym unasienianiu matek pszczelich.

W ciągu tego okresu (3 lata) wszyscy pszczelarze, którzy w swoich pasiekach odnotują zwiększone straty
rodzin pszczelich (powyżej 10%), będą mogli uzyskać pomoc w diagnozowaniu przyczyn zwiększonej
śmiertelności rodzin pszczelich. W związku z tym pszczelarze mogą wysyłać materiał z osypanych rodzin
pszczelich celem wykonania wielokierunkowych badań laboratoryjnych i identyfikacji czynników
mogących mieć wpływ na ginięcie rodzin. Badania laboratoryjne obejmować będą :
 ocenę pozostałości środków ochrony roślin w zapasach pokarmu węglowodanowego i pierzdze
zgromadzonej w plastrach pochodzących z rodzin które zginęły
 ocenę stanu zdrowotnego rodzin pszczelich – badanie w kierunku stwierdzenia patogenów
chorobotwórczych dla pszczół (V.destructor, N. apis, N. ceranae, wirusy)
 ocenę pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania pasożyta Varroa destructor w plastrach
pochodzących z tych rodzin
 ocenę zanieczyszczenia wosku pochodzącego z plastrów węglowodorami obcego pochodzenia (ocena
jakości stosowanej węzy)
Wszystkie badania wykonane będą bezpłatnie.
Wyniki badań poza wykorzystaniem ich do celów naukowych będą przekazane właścicielom pasiek.
Zasady pobierania materiału do badań laboratoryjnych.
Jeśli w pasiece zginęło mniej niż 10 rodzin pszczelich próbki należy pobrać ze wszystkich rodzin.
Jeśli w pasiece zginęło więcej niż 10 rodzin próbki należy pobrać z 10 losowo wybranych uli.
Z każdej rodziny należy pobrać w miarę możliwości wszystkie wymienione poniżej 5 rodzajów próbek.
Próbki z każdej rodziny muszą być pobrane i zapakowane w oddzielne opakowania.
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Rodzaj materiału do badań (rodzaj próbek, które należy pobrać):
a/ martwe pszczoły (osyp)
Jeśli osyp jest bardzo duży to z każdej rodziny należy pobrać osyp o objętości około 2 szklanek.
Przy mniejszych osypach ( niż 2 szklanki) należy pobrać do badania cały osyp.
W celu ujednolicenia pobieranych próbek osypu ( z rodzin gdzie jest go dużo i nie zostanie w całości wysłany
do badania), należy najpierw cały osyp dokładnie wymieść z dennicy do jakiegoś większego naczynia (wiadra),
dokładnie wymieszać i następnie pobrać dopiero potrzebną ilość (2 szklanki) . Osyp najlepiej pobrać do
papierowego lub tekturowego opakowania.
b/. zapasy pokarmu
Jeżeli jest to możliwe, do czystych naczyń (szklanych bądź z tworzywa sztucznego) należy pobrać z plastrów z
czerwiem (lub jeśli nie ma czerwiu to z centralnych plastrów gniazda) po 3 łyżki stołowe zapasów pokarmu
(około 100-150 ml zapasu z 1 rodziny)
c/. próbki czerwiu
Z rodzin, w których jest czerw należy wyciąć wycinek plastra z czerwiem o powierzchni około 5cm × 5cm.
d/. próbki pierzgi
Z każdej rodziny rodzin należy pobrać wycinek plastra z pierzgą czerwiem o powierzchni około 5cm × 5cm.
e/. puste plastry
Z każdej rodziny rodzin należy pobrać wycinek pustego plastra o powierzchni około 10cm × 10cm.
Do przesyłki należy dołączyć formularz z uzupełnionymi danymi.
Wszystkie rodzaje prób wraz z wypełnionym formularzem proszę wysłać na adres:
Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
PIWet-PIB
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu;
(081) 889 30 12 lub tel. kom. 607 099 701
A także drogą e-mailową:
pszczoly@piwet.pulawy.pl
Komunikat i formularz w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Oddziału Pszczelnictwa
www.opisik.pulawy.pl (zakładka aktualne informacje).
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FORMULARZ BADAŃ
„Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych
w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich”

1.

Dane kontaktowe pszczelarza - adres zamieszkania i numer telefonu, adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.

Miejsce stacjonowania pasieki
………………………………………………….……………………………………………...…………

3.

Rodzaj pasieki (wędrowna, stacjonarna)

……………………………………………………………..

4.

Rasa pszczół…………………………….…………………………………………………………………

5.

Wykorzystywane pożytki………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……….

6.

Uprawy rolnicze wokół pasieki……………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………….

7.

Termin ostatniego zbioru miodu…………………………………………………………………………

8.

Leki stosowane przeciw warrozie w czasie sezonu: nazwa leku, liczba zabiegów i termin ich wykonania
……………………………………………………………………………………………………………

9.

Czym rodziny były dokarmiane na zimę i termin dokarmiania
……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

10. Liczba rodzin zazimowanych

……………………………………………………..…………………

11. Ocena stanu rodzin pszczelich przygotowanych do zimowania:
- liczba rodzin silnych ………………………, średnich…………….………., słabych …………….……
- zapasy pierzgi (wystarczające , średnie, słabe)…………………………………………..………………
12. Liczba rodzin osypanych i termin ich osypania
…………………………………………………….………………………..………………………………
13. Liczba słabych rodzin w pasiece na wiosnę ………………………………………………...……………
14. Czy w pasiece wystąpiły objawy znikania pszczół z rodzin (CCD) – jeśli tak to podać w ilu rodzinach
……………………………………………………………………………………………………………...
15. Czy w sezonie obserwowano w pasiece jakieś niepokojące objawy
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
16. Uwagi własne
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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PROBLEMATYKA UWARUNKOWANIA
MASOWEGO WYMIERANIA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

Prof. nadzw. Władysław Huszcza
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30

W ostatnich latach na obszarze wielu krajów obserwowane jest nasilające się zjawisko masowego
wymierania owadów zapylających. Proces ten spowodował szczególne zainteresowanie zarówno opinii
społecznej jak też instytucji rządowych.
Powyższa problematyka jest szczególnie niepokojąca, gdyż zasięg niekorzystnych zmian liczebności tych
owadów dotyczy rejonów świata charakteryzujących się dynamicznym wdrażaniem nowoczesnych technologii
produkcji roślinnej. Tak też, masowe wymieranie owadów zapylających stało się problemem nie tylko
regionalnym ale wręcz ogólnoświatowym. Dotyczy to wielu gatunków owadów spełniających istotną funkcję w
procesie zapylania roślin owadopylnych - są to między innymi: trzmiele, pszczoły samotne, osy, muchówki z
rodziny bzygowatych (Syrphidae) czy też wiele gatunków chrząszczy (Coleoptera).
Jednak najbardziej istotne pod tym względem są powszechnie występujące podgatunki pszczoły miodnej
(Apis mellifera), które ze względu na dużą liczebność osobników zimujących – jako tzw. rodziny pszczele –
stanowią najbardziej liczną populację owadów zapylających w okresie wiosennym.
Zainteresowanie społeczeństw utrzymaniem liczebności populacji owadów zapylających na właściwym
poziomie wynika z bezwzględnej integralności interesów funkcjonowania organizmów zarówno człowieka jak
też owadów odżywiających się pokarmem roślinnym.
Jak wiadomo, zdecydowaną większość owadów występujących w środowisku naturalnym stanowią
owady roślinożerne oraz owady roślino i mięsożerne. Natomiast decydujacą liczebność gatunków świata
roślinnego stanowią rośliny obcopylne, których udział w skali ogólnej wynosi około 85% - w stosunku do
zaledwie 15% gatunków samopylnych.
Z kolei spośród roślin obcopylnych – około 80% gatunków są to rośliny owadopylne , zaś rośliny
wiatropylne stanowią jedynie 20% składu gatunkowego roślin.
Rośliny owadopylne w zdecydowanej większości (około 90% ich liczebności) są zapylane przez
pszczoły. Znaczna liczba roślin występujących w świecie (około 15 000 gatunków) może przetrwać jedynie pod
warunkiem możliwości zapylenia przez pszczoły. Ponadto większość roślin samopylnych w wyniku procesu
obcopylności – wydaje zdecydowanie wyższy i bardziej korzystny pod względem jakości plon nasion oraz
owoców. W tym przypadku nasiona są bardziej dorodne, lepiej ukształtowane, posiadają większą siłę
kiełkowania, zaś owoce posiadają większą zawartość witamin, enzymów oraz cukrów.
Tak więc, egzystencja człowieka bezwzględnie jest uzależniona od istnienia wystarczającej liczebności
owadów zapylających. Tymczasem analizy statystyczne wskazują ,iż w Stanach Zjednoczonych masowemu
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wyginięciu uległo około 80-90% dotychczasowej liczebności rodzin pszczelich we Włoszech około 70%, we
Francji około 80%, w Austrii 60-70%, w Czechach około 60%, w Niemczech około 65%.
W Polsce ten spadek liczebności kształtuje się w granicach 30-70% w zależności od regionu Kraju. Nic
więc dziwnego, że zatrważająca statystyka śmiertelności owadów zapylających w skali światowej stanowi
problem będący przedmiotem wnikliwej analizy wielu najbardziej znaczących instytucji ogólnoświatowych.
Przedmiotem dotychczasowej analizy jest ustalenie przyczyn tego zjawiska, mechanizmu działania
czynników powodujących tak wysoką śmiertelność tych owadów -–oraz opracowanie metod zapobiegania i
likwidacji skutków tego procesu.
Mimo, że problem jest dyskutowany od ponad sześciu lat – poglądy i opinie środowisk naukowych na ten
temat są bardzo zróżnicowane a często wręcz przeciwstawne – wzajemnie wykluczające się.
Formułowane w tym zakresie hipotezy zawierają całą gamę aspektów dotyczących między innymi:
jakości hodowli, chorób oraz szkodników, toksyczności środowiska, czynników klimatycznych, emisji fal
elektromagnetycznych czy też roślinności genetycznie zmodyfikowanej.
Tak więc, dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie wymaga merytorycznego uzupełnienia jak też
rzetelnego uporządkowania – a mianowicie : wnikliwej analizy mechanizmu powstawania dysfunkcji organizmu
owadów powodującej masowe ginięcie pszczół.
Jedynie dogłębna znajomość tych procesów może stanowić podstawę dla opracowania racjonalnych
metod ograniczenia oraz likwidacji masowego ginięcia owadów zapylających.
Należy stwierdzić, że sformułowanie „zespół masowego ginięcia rodzin pszczelich”- opisywany w USA
jako Colony Collapse Disorder (CCD) – stanowi określenie stanu patogeniczności wywołanego szeregiem
czynników powodujących wzmożoną śmiertelność w rodzinach pszczelich.
Tak więc, zjawisko to powodowane jest jednoczesnym oddziaływaniem lub współdziałaniem wielu
czynników zewnętrznych wywołujących destrukcyjne zmiany w organizmie owadów. Ponieważ zjawisko to
powodowane jest przez wiele czynników – również charakter oraz zakres zmian w organizmie owadów, jak też
objawy tychże zmian są bardzo zróżnicowane.
W związku z powyższym, charakterystycznymi objawami tego zjawiska schorzeniowego najczęściej są:
istotny spadek siły rodziny pszczelej, mimo wystarczającej ilości zapasów pokarmowych (szczególnie
zauważalny jesienią i wczesną wiosną)
znaczny spadek liczebności pszczół zimujących oraz istotny ubytek pszczół po pierwszym oblocie
intensywne ginięcie pszczół lotnych
wyraźnie widoczne zlatywanie się pszczół lotnych do rodzin znajdujących się na głównych trasach ich lotu w
danej pasiece.
Ponadto:
- nasilające się występowanie chorób pszczół: nosemoza (powodowana przez Nosema Apis lub Nosema
ceranae), zgnilec złośliwy, zgnilec łagodny, warroza.
- Znaczna śmiertelność matek pszczelich oraz intensywne ginięcie matek pszczelich podczas lotów godowych
(szczególnie w czasie chłodnej pogody).
- Gorsza jakość pielęgnacji matek pszczelich przez pszczoły, jak też zmniejszona reakcja pszczół zarówno na
obecność jak też brak matki pszczelej.
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- Ograniczona zdolność odciągania mateczników przez rodzinę pszczelą oraz zmniejszona jakość
wychowywanych matek pszczelich.
- Znaczna śmiertelność i wadliwość rozwojowa matek w matecznikach , jak też znaczna wadliwość rozwojowa
i zamieranie czerwiu pszczelego.
Poza tym :
-

zmniejszona aktywność pszczół, tym samym mniejsza efektywność ich pracy

-

ograniczenie intensywności osiagania nastroju rojowego przez rodziny pszczele

-

spadek dynamiki oblotów młodych pszczół, jak też zmniejszenie się aktywności lotnej trutni.

Wymienione wyżej objawy mogą występować zarówno w różnym zakresie jakościowym, jak też w bardzo
zróżnicowanym nasileniu.
Dotychczasowe obserwacje własne, dowodzą ze podatność na choroby rodzin rabujących jest zjawiskiem
w znacznej mierze wtórnym i z reguły jest następstwem wcześniejszego oddziaływania substancji subletalnych
znajdujących się w zgromadzonym pokarmie. Pszczoły osłabione subletalnie działającymi substancjami
znajdującymi się w zapasach pokarmowych, stają się dogodnym siedliskiem dla rozwoju zarówno chorób jak też
szkodników. Dlatego też rozwój chorób lub objawy toksyczności w rodzinach rabujących mogą nasilać się w
czasie wykorzystywania przez nie zapasów pokarmowych- czyli w okresie późnojesiennym oraz zimowym.
Opisana powyżej problematyka staje się bardziej złożonym procesem w kontekście dużego zróżnicowania
genetycznego populacji badanych pszczół.
Otóż niektóre rasy jak też krzyżówki hodowanych u nas pszczół stanowią istotny czynnik rozwoju
scharakteryzowanych powyżej procesów. Jak wiadomo skłonność do rabunków, podatność na choroby i
pasożyty, aktywność, zróżnicowanie dynamiki rozwoju w poszczególnych okresach sezonu hodowlanego- w
decydującej mierze są warunkowane genetycznie. W tym przypadku niekontrolowana dystrybucja bardzo
zróżnicowanego pod względem ras oraz pochodzenia materiału hodowlanego a następnie naturalne
rozprzestrzenianie się przypadkowych krzyżówek rasowych- stwarza możliwość zarówno adaptacji
środowiskowej szeregu chorób (w tym również obcego pochodzenia) jak tez ich rozprzestrzeniania się w
rodzimej populacji pszczół. Opisany powyżej kompleks uwarunkowań stanowi moim zdaniem wyjaśnienie
przyczyny oraz sposobu rozprzestrzeniania się tej nowej jednostki chorobowej zwanej „zespołem masowego
ginięcia rodzin pszczelich”. Jednym z symptomów potwierdzających tę hipotezę jest fakt, iż pozostałe w
gnieździe po wymarciu pszczół zapasy miodu (jak twierdzą pszczelarze)- nie są rabowane przez inne rodziny.
Takie zachowanie się pszczół jest znamienne w stosunku do pokarmu zawierającego toksyczne związki
chemiczne. Powszechnie znane są przykłady braku zainteresowania pszczół miodem zawierającym związki
cynku (np. w wyniku pozostawienia miodu w wirówce lub naczyniach z blachy ocynkowanej). Brak
zainteresowania pszczół tego typu pokarmem potwierdza hipotezę, iż pierwotną przyczyną tzw. ”masowego
ginięcia rodzin pszczelich” jest zanieczyszczenie pokarmu związkami toksycznymi, tym bardziej że wiadomo, iż
skażenie zapasów pokarmowych czynnikami chorobotwórczymi lub przez organizmy pasożytnicze nie
zmniejsza ich atrakcyjności dla pszczół.
Również plastry z pokarmem pochodzącym z wytrutych pestycydami rodzin pszczelich nie są obsiadane
przez pszczoły a poddane do zdrowych rodzin powodują przez dłuższy czas objawy toksyczności- w tym
również zamierania wychowywanego w nich czerwiu oraz stopniowego ginięcia pszczół lotnych poza ulem.
Właśnie specyfika ginięcia pszczół poza ulem jest typowym objawem w przypadku oddziaływania substancji
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toksycznych na pszczoły. W związku z powyższym oczywistym następstwem odżywiania się pszczół pokarmem
zawierającym substancje subletalne jest stwierdzany powszechnie brak osypu po obumarłych pszczołach.
Interesującym zjawiskiem jest także fakt, iż zainteresowanie pszczół skażonym miodem spada z upływem
pewnego czasu- podczas gdy skażony nektar czy też pyłek jest zbierany przez pszczoły. Wyjaśnienie tej reakcji
pszczół staje się oczywiste w świetle analizy reakcji metabolicznych substancji czynnych pestycydówzachodzących w miodzie pod wpływem enzymów dostarczanych przez pszczoły w trakcie przerobu surowca
nektarowego lub też spadziowego. W znacznym stopniu reakcje chemiczne substancji toksycznych
zanieczyszczających zapasy miodu są stymulowane procesami częściowej fermentacji pokarmu podczas
jesiennych chłodów jak tez zimowania pszczół. Dlatego, błędem jest praktykowane przez wielu pszczelarzy
uzupełnianie zasobów pokarmowych rozwijających się rodzin w okresie wiosennym, poprzez poddawanie
plastrów z pokarmem odzyskanym z obumarłych pni. Oczywiście przyczyny padnięcia pszczół w okresie
jesienno-zimowym mogą być bardzo różne. Nie mniej jednak, jeśli mamy do czynienia z wyginięciem silnych
rodzin zaopatrzonych w znaczne ilości pokarmu- zawsze zachodzi podejrzenie o skażenie takiego pokarmu
czynnikami chorobotwórczymi lub substancjami toksycznymi.
Z tego też względu wskazane jest by odzyskane w wyżej opisanych okolicznościach plastry z zapasami
pokarmu wycofać z gospodarki pasiecznej ewentualnie (w przypadku podjęcia ryzyka) przeznaczyć je dla
niewielkiej liczby silnych rodzin, uwzględniając jednocześnie konieczność wzmożonej kontroli stanu
zdrowotnego obdarowanych takim „prezentem” rodzin pszczelich.
Dotychczasowe publikacje dotyczącego masowego ginięcia rodzin pszczelich zawierają stwierdzenie iż
przyczyna tej choroby nie jest znana, zaś przypuszczenia określają wystąpienie zmniejszonej odporności pszczół
umożliwiające rozwój wielu czynników chorobotwórczych.
Zjawisko wymierania pszczół jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych nie tylko w
Kraju- ale i zagranicą m.in. w USA, gdzie opisywane jest od 2004 roku jako Colony Collapse Disorder (CCD),
występujące w następstwie zmniejszenia odporności pszczół i namnożenia wielu czynników chorobotwórczych.
Trudno utożsamiać we wszystkich przypadkach przyczyny tego zjawiska ze stanowiskiem ośrodków
amerykańskich czy niemieckich- stwierdzających, iż główną przyczyną tej choroby jest rozwój Nosema ceranae
i izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół IAPV.
W naszym przypadku w spadłych pszczołach pobranych z masowo ginących rodzin, stwierdzono bardzo
różnorodny asortyment zarówno mikroorganizmów chorobotwórczychjak też pasożytów. Jednak pierwotną
przyczynę - stanowi aspekt toksyczności. Wyniki dotychczasowych obserwacji dotyczących przyczyny
masowego ginięcia pszczół stają się szczególnie wiarygodne w świetle ostatnich publikacji potwierdzających
fakt znacznej kompensacji pozostałości pestycydów w organizmie pszczół- np. chlorowane węglowodory (DDT,
HCH), posiadające działanie kontaktowe - mimo że zostały wycofane z obrotu handlowego w latach 70-tych aktualnie są stwierdzane w ciele pszczół.
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CCD I GOSPODARKA PASIECZNA W ANONIMOWEJ ANKIECIE
SEZON 2007/2008 ROKU

Inż. Józef Majak
Pasieka Hodowlana JM Majak
www.jmm.com.pl
e-mail: biuro@jmm.com.pl

1. Wstęp
Anonimowa ankieta powstała w wyniku radykalnego ubytku rodzin pszczelich w okresie od 2006 do wiosny
2008 roku. Bardzo duże ubytki rodzin w pasiekach spowodowały nerwowość w śród pszczelarzy i potrzebę
poszukiwania przyczyn tego zjawiska. Szybko zaistniała, spontanicznie zbudowana; Anonimowa Ankieta, na stronie
internetowej Pasieki Hodowlanej „Pasieka JMM”, której celem było określenie lub wykluczenie powielanych a nie
sprawdzonych informacji na tematy istotne dla gospodarki pasiecznej. Nie udało się znaleźć sponsora dla tak
ważkich zagadnień o których napiszę dalej. Być może z prostej przyczyny. Nie ma instytucji zajmującej się tak
”szeroko rozumianymi” pszczołami w kraju i w takim zakresie jak chcieliby to pszczelarze. Tak więc pierwszym i
ostatnim sponsorem dla powstania ankiety pozostała Pasieka Hodowlana JMM. Serdecznie DZIĘKUJĘ kolegom
którzy, zgłosili się i anonimowo wypełnili ankietę. To dzięki nim, dziś można sformułować wyniki ankiety i
sugestie dla działań pszczelarzy na przyszłość. A także wnioski niezbędne do kontynuacji ankiety.
Zapraszam do dalszego udziału w ankiecie wszystkich Kolegów pszczelarzy. Zarówno tych kolegów którzy,
w imię obywatelskiej postawy już wypełniali ankietę. A także tych którzy dotychczas nie brali udziału w ankiecie.
Nowa ankieta

dla potrzeb nas wszystkich jest

w przygotowaniu i będzie dostępna na stronie internetowej:

www.jmm.com.pl . Jej nowa forma będzie bardziej przyjazna dla osób wypełniających i pozwoli na rzetelniejsze
wnioski. A formularz będzie wcześniej dostępny w celu zapoznania się i przygotowania odpowiedzi. Celem nowej
ankiety jest podobnie jak poprzedniej, wypracowanie wiedzy z zakresu:
Prowadzenia gospodarki pasiecznej z uwzględnieniem wpływu ograniczania matek w czerwieniu.
Leczenia rodzin i używanych środków Varrozobójczych.
Użytkowanych rodzajów matek.
Wielkości pasiek i innych według zgłoszonych tematów.
Zapraszam również Związki i Organizacje pszczelarskie do sponsorowania tej inicjatywy, a także pomocy
merytorycznej. Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie popularno-informacyjny i nie posiada rangi badań. A
także nie neguje wyników badań prowadzonych przez placówki do tego powołane ani obserwacji i osiągnięć
indywidualnych pszczelarzy.
Dotychczasowa ankieta dała odpowiedź na trzy główne pytania z trzech różnych tematów.
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Jak duży jest ubytek rodzin pszczelich? (Wielkości strat w okresie od 2006 do 2008 roku. Z podziałem na
okresy/sezony.)
Czy dostępne lekarstwa na rynku stosowane do walki z varreozą są nieskuteczne? (Celem pytań było
wykluczenie lub znalezienie leków nieskutecznych przy leczeniu, a stosowanych w gospodarce pasiecznej
w kraju.)
Czy rodzaj zagospodarowanych matek może mieć wpływ na ubytki rodzin? (A celem było określenie lub
wykluczenie możliwego wpływu rodzaju i jakości matek

na zaistniałe straty. Określenie grup matek

użytkowych:
o
o
o
o

kupowane,
własne,
inseminowane,
unasienniane naturalnie,

itd. oraz ich jakości biologicznej.
A końcowym efektem ankiety jest opracowanie wyników w formie wykresów. Na stronie ukażą się
charakterystyki z komentarzem. W ankiecie wzięło udział 46 pasiek z różnych województw co w czasie badania
czyli dwóch analizowanych sezonów dało całkowitą liczbę 4194 analizowanych rodzin. A w tym, blisko 600 rodzin
pszczelich został zgłoszonych przez pszczelarzy jako rodziny stracone i taką ilość poddano szczegółowej analizie.
Ze względu na brak danych z każdego województwa nie wykonano analizy pod kontem podziału terytorialnego.
Niemniej jednak ankietę wypełnili pszczelarze z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego dolnośląskiego,
małopolskiego, kujawsko pomorskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ankieta nie obejmowała również badań
laboratoryjnych rodzin pszczelich. Uznano że, na tym etapie rozwoju ankiety, bezcelowe jest diagnozowanie w
kierunku chorób jeśli rodziny żyją lub diagnozowanie pozostałości jak już rodzin nie ma. Tak więc, w dalszym
etapie rozwoju ankiety

będą zachodziły zmiany w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytania nurtujące

pszczelarzy i zgłoszone tematy przez pszczelarzy. I tu ponownie napiszę! Mile jest widziana współpraca
merytoryczna jak i sponsoringowa Organizacji Państwowych i Organizacji Pszczelarskich do której zapraszam

Rys.1 Wielkość strat w odniesieniu do pogłowia w
analizowanych okresach.
11,09%

6,94%.

29,65%
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6,94% Straty w
29,65% Straty w
stosunku do pogłowiastosunku do pogłowiastosunku do pogłowia
w 2006/07r.
w 2007r.
w 2007/08r.
Rys. 1. Wyniki anonimowej ankiety. Charakterystyka przedstawia procentowy udział strat rodzin pszczelich
w okresie od jesieni 2006 roku do wiosny 2008 roku.
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2. Straty rodzin
Zapoznając się z dalszą częścią niniejszego opracowania należy pamiętać że ankieta głównie dotyczy
rodzin które zginęły z przyczyn bliżej nie określonych. Ma jedynie wykluczyć i zawęzić obszar poszukiwania
powodów tego zjawiska. A także sugerować wybranie kierunku badań wykonywanych przez placówki do tego
powołane.
Szokująco wysokie straty rodzin pszczelich zimą 2007/2008 roku w stosunku do zimy 2006/2007 roku nie
budzą żadnych wątpliwości. Prawie trzykrotnie większa ilość ubytków rodzin pszczelich jest nie tylko przerażająca
ale może również powodować myśli o zagładzie pszczół z nieznanych dotąd powodów. Jeżeli dodamy do strat w
czasie zimy, straty zaistniałe w sezonie 2007 roku, to straty ogółem przekraczają 36%. A trzeba wiedzieć że
pszczelarze powiększali pasieki w sytuacji narastających ubytków rodzin. Pogłowie w 2007 roku zostało zwiększone
o 15% w stosunku do roku 2006 roku. Jeżeli w takim tempie mielibyśmy tracić rodziny to bardzo szybko nie będzie
pszczół w Polsce.

3. Leczenie Varreozy.

gabon
4%

Rys.2 Udział różnych środków
do leczenia warreozy w
Varobin
bewital
osypanych rodzinach.
1%
1%
Marvik

kwas mrówk.
1%

1%

kwas szczaw.
apiwarol
2%
42%

baywarol
biowar
28%
20%

Rys 2. Wyniki anonimowej ankiety. Charakterystyka przedstawia procentowy udział środków stosowanych
do leczenia pasiek i w tym straconych rodzin.
Charakterystyka pokazuje różnorodność udziału środków do leczenia osypanych rodzin. Ze wskazaniem (jak
widać na rysunku) na znaczący udział Apiwarolu i Baywarolu w leczeniu straconych rodzin.
Stwierdzając używanie trzech środków służących do leczenia rodzin, można powiedzieć że lekooporność o której
mówi się coraz częściej wśród pszczelarzy, jest wysoce wątpliwa. Zróżnicowanie leczenia upoważnia do takiego
myślenia. Ale pozostaje nadal pytanie o lekooporność „terytorialną na określone lekarstwo”. Takiej analizy nie
przeprowadzono ze względu na małą ilość danych z poszczególnych województw.
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Na rysunku 3. została przedstawiona charakterystyka ubytków rodzin w porównaniu do ilości rodzin które
leczono określonym środkiem. Rysunek dotyczy wszystkich rodzin zgłoszonych do ankiety. I tu wyniki nie są
współbieżne z wynikami pokazanymi na poprzednim rysunku. Chociaż odpowiedź jest jednoznaczna to jednak
można postawić dalsze pytania; dotyczące sposobu aplikowania: np. temperatury i czasu leczenia.

Rys.3 Straty rodzin przy zastosowaniu różnych lekarstw.
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Rys.3 Przedstawia straty w stosunku do pogłowia - próby dla wybranego lekarstwa.
Do takiego myślenia skłania informacja że są pasieki które nie odnotowały strat przy stosowaniu któregoś z
lekarstw. Ale, są również pasieki które stosowały co najmniej dwa środki do leczenia a mimo to rodziny zostały
stracone. Są i takie, które przy dwukrotnym leczeniu przeżyły zimę 2007/2008 roku. Patrz rysunek 4.
Największe straty zostały odnotowane przy leczeniu lekarstwami w kolejności: Biowarem, Apiwarolem,
Baywarolem, jak pokazano na rysunku 3. Część pszczelarzy podjęło próbę leczenia dwoma lekarstwami.
Zastosowało odymianie Apiwarolem a następnie kilkutygodniowe zastosowanie pasków; Biowaru lub Baywarolu.
Efektem tych działań było znaczne poprawienie przeżywalności rodzin w czasie zimy 2007/08 roku. Należy
zaznaczyć że rodziny poddane dwukrotnemu leczeniu przetrwały zimę a ilość rodzin objętych tym działaniem
stanowiła jedynie 21% zgłoszonych rodzin.
Patrz rys.5. Zapewne, radykalne zmniejszenie osobników varreozy osiągnięte przy odymianiu Apiwarolem, mogło
wpłynąć na skuteczność leczenia pozostałymi środkami, Biowarem lub Baywrolem.

3. Matki
Dotychczasowe wyniki

wskazują na nieznane czynniki mogące wpływać na ubytki rodzin. Zagadnienia nie

rozpoznane (sugestia autora) a istotne dla analizowanego problemu mogą dotyczyć zagadnień z zakresu gospodarki
pasiecznej, struktur wewnętrznych, użytkowanych rodzajów matek, jakości biologicznej, adaptacyjnej zdolności linii
pszczół, zatruć itd. Istotny może być; wiek użytkowanych matek i warunków środowiskowych rodzin w czasie ich
wychowu.
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Rys.4 Porównanie ilości rodzin poddanych dwukrotnemu
leczeniu z ilością rodzin biorących udział w określonej
kombinacji różnych środków .
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Rys.4 Stosowane lekarstwa przy dwukrotnym leczeniu.

Rys. 5 Ilośc rodzin poddanych dwukrotnemu leczeniu.
Zastosowanie
dwóch
lekarstw.
21%

Pogłowie
całkowite.
79%

Rys.5 Przedstawia udział rodzin poddanych podwójnemu leczeniu w stosunku do całej wielkości próby.
Matki złej jakości nie przygotują rodzin do zimy w sposób zadawalający. Porównanie strat z tytułu poddawania w
stosunku do wszystkich strat rodzin pszczelich wskazuje na poważny problem. Jak widać na rysunku 6. poniesione
straty przy wymianie matek sugerują; z jednej strony na brak umiejętności pszczelarzy a z drugiej na złą jakość
produkowanych matek. Matek, kupowanych z pasiek hodowlanych i matek produkowanych przez pszczelarzy. Jest
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to istotna grupa matek straconych, bo wynosi około 25% strat matek w rodzinach liczonych ogółem zimą 2007/2008
roku. W moim przekonaniu, straty z tego tytułu powinny być marginalnym problemem w pasiekach.

Rys.6 Matki stracone przy poddawaniu w stosunku do
M.
wszystkich rodzin straconych.
stracone_przy
_podd.
27%
M. stracone
ogółem.
73%

Rys. 6. Przedstawia straty matek w rodzinach przy poddawaniu.
Ale niestety, tak nie jest. Problem wymaga głębszego przemyślenia. Pozostaje zagadnieniem nierozpoznanym
w gospodarce pasiecznej. Opracowanie skutecznych technologii a także wdrożenie sprawdzonych metod do
stosowania przez pszczelarzy jest bardzo ważne. Na tym etapie rozwoju ankiety (z powodu braku danych) niestety
nie można określić szczegółów zagadnienia i porównać strat:
Matek nabywanych z pasiek hodowlanych.
Matek produkowanych przez pszczelarzy.
W tej grupie porównywanych matek najmniejszą grupę matek straconych w rodzinach stanowią matki
inseminowane. Ale żadnej z powyższych grup nie można odnieść do całkowitej ilości użytych matek w grupie,
występujących w badaniu ze względu na brak danych do porównania.
Grupa matek ograniczanych w czerwieniu i straconych w sezonie 2007/2008 roku jest największa w porównaniu z
innymi grupami. Patrz rys.9. Jest to największa grupa wśród straconych matek i stanowi 32% wszystkich utraconych
rodzin. Straty w tej grupie mogą powstawać w wyniku zachwiania struktur wewnętrznych. Po zachwianiu rodzina
musi przejść przez kilka okresów w których brakuje młodych pszczół. Niedobór karmicielek pojawia się kilkukrotnie
i rodzina traci na stosownym przygotowaniu do zimy (przypomnienie autora, temat publikowany w miesięczniku
„Pszczelarstwo").
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Rys.7 Rodzaje matek użytkowanych w
straconych rodzinach.
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Rys.7 Rodzaje matek straconych rodzinach w sezonie 2007/2008 roku.

4. Rodzaje gospodarki pasiecznej
Czy ograniczanie czerwienia ma wpływ na żywotność i przeżywalność rodzin? Z powyższego wynika że
tak. Wydaje się, że stopień ryzyka utraty rodziny jest stosunkowo duży. W tej sytuacji można podejrzewać, że
zachwianie struktury wewnętrznej rodziny pszczelej występujące przy stosowaniu ograniczania może mieć wpływ
na straty rodzin. Straty matek nieunasiennionych poddawanych do rodzin są bardzo duże jak widać na Rys.5.
Zapewne jest to ściśle związane z jakością biologiczną kupowanych lub produkowanych przez pszczelarzy matek. Z
analizy powyższych informacji wynika że lepiej jest kupować matki inseminowane mimo znacznej ilości strat, niż
produkować je we własnym zakresie i unasienniać w rodzinach zasadniczych. Być może istotny wpływ na wynik
ankiety przedstawiony na rys. 9, ma większe wykorzystywanie matek nieunasiennionych w pasiekach. I dlatego
pojawiły się zwiększone straty rodzin w tej grupie.
Z powyższego rysunku ( Rys.9), wynika, że matki urodzone w poprzednim sezonie (2006 roku) w mniejszym
stopniu ulegały zagładzie w rodzinach zimą 2007/2008 roku. A matki urodzone w sezonie 2007 odegrały ważną rolę
w stratach rodzin. I tu należałoby przeanalizować cały sezon pod względem wpływu czynników warunkujących
jakość produkowanych matek. Zarówno u samych pszczelarzy jak i producentów matek.
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Straty ogółem we
wszystkich
analizowanych
okresach. /w…

Rys.8 Straty w różnych rodzajach
prowadzonej gospodarki pasiecznej w
sezonie
0,4
0,3265 2007/2008 roku.
0,2501
0,3
0,2143
0,2046
0,2
0,1
0

Gosp. Intens.
Gosp.Intens.
Matki ograniczane.
Pasieki
Gosp.
wędrujące.
Stacj.
Gosp.Stacj.
Intens. Ekstens.

Rys.8 Straty w różnych rodzajach prowadzonej gospodarki pasiecznej w sezonie 2007/2008 roku.

Rys.9 Porównanie wieku matek w
rodzinach utraconych.
Matki ur.
w 2006r
27%

Matki_ur.
w 2007r
73%

Rys. 9. Analiza wiekowa matek.

4. Wnioski

1.

Na podstawie pytań ankiety i analizy wyników nie można określić jednoznacznie przyczyny strat.

2.

W dalszych badaniach ankietowych należy poszerzyć zakres pytań ankiety. Należy przeanalizować wpływ
ogólnych warunków środowiskowych:
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a.

Występujących pożytków, ciągłości pożytków i jakość przygotowania rodzin do zimy.

b.

Technologii prowadzenia pasiek.

c.

Odporności ras i linii pszczół na choroby, możliwości adaptacji do środowiska.

d.

Wieku użytkowanych matek.

e.

Zmienność stosowanych środków do leczenia w pasiekach.

f.

Wpływu struktur wewnętrznych rodziny na ubytek rodzin.

g.

Czy straty na skutek skrócenie życia pszczół ( do ok. 50%) bez względu na przyczynę prowadzi do
ubytku rodzin? (Informacja i powyższe stwierdzenie wynika z matematycznego modelu struktur –
opracowanie własne).

h.

Temat do badań – Czy skrócenie życia po je dy n czy c h owadów

prowadzi do obserwowanej,

ra dy ka l nej zagłady rodziny (w krótkim czasie)?
i.

Czy warunki środowiskowe mogą być przyczyną aż tak znaczącego skrócenia życia owadów?

5. Zalecenia - sugestie autora

Powstały na bazie wiedzy dostępnej w ankiecie i doświadczenia własnego.

1.

Eliminować matki poddawane do naturalnego unasiennienia w rodzinach.

2.

Poprawić technologię wymiany matek. Z zaleceniem stosownego terminu wymiany.

3.

Poprawić jakość matek produkowanych we własnym zakresie. Z zaleceniem stosownego terminu wychowu.

4.

Poddawać do rodzin produkcyjnych matki już zapłodnione.

5.

Nie pozostawiać rodzin z matkami bez pochodzenia (F1,2…..n.).

6.

Nie ograniczać matek w czerwieniu.

7.

Stosować dwa rodzaje leczenia. Co najmniej jedno leczenie, (najlepiej pierwsze), powodujące radykalne
zmniejszenie ilości osobników varreozy.

23

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

6. Informacja dodatkowa
Powyższy artykuł powstał, jak

już wspominałem, na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej na stronie

internetowej Pasieki JMM. Adres strony: www.jmm.com.pl . W swoim wieloletnim dorobku posiada szereg innych
publikacji a za najważniejsze uważa się:
1.

Analizę zagadnień związanych z modelowaniem struktur wewnętrznych. Algorytm do modelowania
struktur wewnętrznych.

2.

W pasiece opracowano i drożono nową unikatową koncepcję ula. Ul znany jako segmentowy lub „Maks
2005”. Jest to niezwykle ekonomiczna koncepcja sprzętu.

3.

Pasieka JMM, zajmuje się również doradztwem bezpośrednim.

4.

Opracowano instrukcję postępowania i wymiany matek technologią „2M”. Metoda ( występuje również pod
nazwą; „Praktyczna proekologiczna wymiana matek”). Została udostępniona do stosowania w 2008 roku, a
oparta jest na likwidacji lub niedopuszczaniu do aktywności trutówek biologicznych. Jest to opracowanie
własne pasieki powstałe po wieloletnich obserwacjach.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wymianą matek przypominamy o propozycji zapoznania się kursem
wymiany matek. Jest to kurs istniejący od 2007 roku. Jest on do pobrania ze strony internetowej pasieki, wyd. 1, lub
do kupienia wyd. 2. A w drugiej jego części, (wyd. 2), znajduje się, szczegółowa instrukcja postępowania
zastosowania technologii 2M.
Prowadzenia gospodarki pasiecznej z uwzględnieniem wpływu ograniczania matek w czerwieniu.
Leczenia rodzin i używanych środków Varrozobójczych.
Użytkowanych rodzajów matek.
Wielkości pasiek.
Adaptacji linii pszczół do środowiska.
Wpływu środowiska na użytkowane pszczoły.
I inne, według zgłoszonych tematów.
Sugestie autora z zakresu poruszanych tematów i stosowanych technologii w ramach potrzeb przyszłej gospodarki
pasiecznej, będą dostępne w na stronie.
Nowa ankieta będzie dostępna do 30 czerwca 2009 roku. I obejmie okres; od 1 lipca 2008 roku, zimowanie
2008/2009 roku, oraz wiosnę 2009 roku ze stanem aktualnym do 30 czerwca 2009 roku. Opracowane wyniki ankiety
ukażą się na stronie na początku 2010 roku.
Zapraszam do aktywnego udziału w wypełnieniu ankiety!
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CZY PRZYCZYNĄ CCD MOGĄ BYĆ ROŚLINY POŻYTKOWE?
– POTRZEBA POPRAWY BAZY POŻYTKOWEJ
dr Zbigniew Kołtowski
Oddział Pszczelnictwa ISK

Tajemnicze zjawisko CCD (syndrom zanikania rodzin pszczelich) spędza sen z powiek wielu
pszczelarzom. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ konstrukcja psychiczna człowieka każe nam nieufnie i z
obawą podchodzić do zjawisk nie do końca poznanych i tajemniczych. Takim tajemniczym zjawiskiem w
świecie pszczelarskim jest obecnie właśnie CCD. Przy występowaniu tego syndromu pszczoły giną bez
oczywistego powodu szybciej niż w przypadku znanych nam przyczyn ich zagłady. Na dodatek nie pozostają
żadne ślady ich śmierci w postaci osypu. Pszczoły po prostu znikają z ula, w którym pozostaje jedynie matka i
garstka pszczół. Co ciekawe robotnice zostawiają w ulu nawet czerw w różnych stadiach rozwojowych oraz
zapasy pokarmu, co jest zjawiskiem nienaturalnym, a ponadto świadczącym o tym, że nie była to śmierć
głodowa.
Jako domniemane powody zanikania rodzin pszczelich wymienia się wiele czynników, m.in. uprawy
roślin genetycznie modyfikowanych, pestycydy stosowane w ochronie roślin, promieniowanie bezprzewodowej
sieci telefonii komórkowej, zanieczyszczenie środowiska, stres, substancje stosowane do dokarmiania pszczół
oraz zespoły chorób przy wydatnej pomocy pasożytów pszczelich. Wszystkie te czynniki nie są dla pszczół
obojętne, mają same w sobie znamiona szkodliwości lub nawet toksyczności i potrafią czasem doprowadzić do
zagłady rodziny pszczelej. Jednak przyczynę takiej zagłady można zdiagnozować i ją udowodnić. Poza tym,
wszystkie wyżej wymienione czynniki oddziałują na pszczoły już od wielu lat i trudno uwierzyć w to, że skutki
tego oddziaływania ujawniły się dopiero w roku 2006 w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli spojrzymy na zjawisko CCD w Stanach Zjednoczonych i prześledzimy dane o wielkości pasiek, w
których ono występuje, to możemy stwierdzić, że są to pasieki wybitnie towarowe, wręcz „przemysłowe”,
liczące często nawet kilka tysięcy rodzin. Pszczoły w takich pasiekach eksploatowane są do granic możliwości.
Świadomie, z chęci maksymalizacji zysku, zabiera się im cały miód, narażając tym samym na nieustanny stres
związany z przetrwaniem. Nie ma się więc czemu dziwić, że pszczoły eksploatowane do granic możliwości w
takich warunkach nie potrafią egzystować i wzywane głosem natury uciekają z przygotowanych przez
pszczelarza uli, szukając bardziej naturalnego dla nich środowiska życia.
Tak zwane „zjawisko CCD” w Europie ma nieco inny wymiar. Celowo mówię, że jest to zjawisko tak
zwane, ponieważ ma ono nieco inne objawy, a co za tym idzie i przyczyny. Według mnie w Europie mamy do
czynienia ze zwiększoną śmiertelnością rodzin pszczelich, która nie objawia się masowym opuszczaniem uli
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przez pszczoły, tylko zwiększoną liczbą spadłych rodzin. Z reguły straty te obserwuje się po zimowli i wówczas
docierają do mediów sygnały, że np. 40% lub nawet 80% rodzin w pasiece zginęło. Straty te zwykle wywołane
są nieumiejętnie prowadzoną walką z chorobami i pasożytami pszczół lub błędami popełnionymi przez
pszczelarza w poprzednim sezonie wegetacyjnym i w przygotowaniu rodzin do zimowli. Do tego dochodzą
straty rodzin wywołane nieumiejętnym stosowaniem środków ochrony roślin.
Wszystkie te straty medialnie podciągane są pod wspólny mianownik ukrywający rzeczywistą przyczynę
ich występowania i nazywane są CCD. Mam nadzieję, że nie jest to celowe wprowadzanie w błąd opinii
publicznej i samych pszczelarzy, którzy rzeczywiście są skłonni uwierzyć, że syndrom ten występuje również w
Polsce. Jeżeli jednak jednostki naukowe zajmujące się badaniem przyczyn zwiększonej śmiertelności proszą o
przesłanie osypu, to już sam fakt jego istnienia powinien uspokoić nas pszczelarzy, że nasza pasieka nie została
dotknięta CCD.
Czy zatem przyczyną CCD mogą być rośliny pożytkowe? Z prawdopodobnych czynników
odpowiedzialnych za CCD z pożytkami pszczelimi najbardziej związane są uprawy genetycznie modyfikowane
(GMO). Dla zwolenników rolnictwa ekologicznego oraz stref wolnych od GMO jest to tzw. woda na młyn.
Upatrują oni przyczyn występowania zjawiska CCD w korzystaniu przez pszczoły (niejako z konieczności) z
roślin genetycznie modyfikowanych. Ale czy tak wygląda cała prawda?
Kilka faktów na ten temat. Do najczęściej modyfikowanych roślin na świecie należą: kukurydza,
pomidory, soja, ziemniaki, bawełna, ryż, melony, tytoń, a w Europie jedynie kukurydza, rzepak, buraki cukrowe
i ziemniaki. Pierwsze transgeniczne rośliny pojawiły się na rynku na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, a z
rokiem 2002 były uprawiane już w 16 krajach tworząc razem powierzchnię 58,7 mln hektarów. Z raportu
opracowanego przez Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych wynika, że w 2008
roku łączna światowa powierzchnia upraw GMO wynosiła już 125 mln hektarów. Uprawia się przede wszystkim
transgeniczną soję (62%), kukurydzę (21%), bawełnę (12%) oraz rzepak (5%). Dla naszych pszczół ryzyko niosą
jedynie uprawy genetycznie modyfikowanego rzepaku oraz kukurydzy.
Mimo faktu, iż żywność z dodatkami surowców pochodzących z roślin transgenicznych jest już
powszechnie obecna i całkowite jej wyeliminowanie jest niemożliwe, to jednak konsumenci mają prawo do
informacji, że produkty żywnościowe zawierają GMO. Wówczas mogą dokonać świadomego, wolnego wyboru
za lub przeciw. Pozostaje pytanie, czy nasze pszczoły miodne i dziko żyjące pożyteczne owady zapylające mają
taki wybór?
Z całą stanowczością musimy przyznać, że owady wyboru takiego dokonać nie mogą, a jedynie człowiek
może zadbać o jak najlepsze środowisko życia dla owadów. W tym kontekście wydaje się, że wszelkie
wprowadzanie na szeroką skalę do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych, nie do końca jeszcze
poznanych, stwarza dla pszczół potencjalne zagrożenie. Stąd alarmujące głosy przeciwników roślin GMO, że
istnieje olbrzymie ryzyko między innymi:
osłabienia wnętrzności pszczół toksyną Bt i zwiększonej ich śmiertelności po spożyciu pyłku z
roślin genetycznie modyfikowanych odpornych na szkodniki,
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spożywania mniejszej ilości pokarmów po spożyciu pyłku z toksyną Bt,
transferu genów rzepaku transgenicznego do mikroorganizmów w kale pszczół,
osłabienia zdolności uczenia się i wyszukiwania nowych pożytków,
mniejszej aktywności zapylającej pszczół na poletkach z roślinami GMO,
ujawnienia się efektów subletalnych.
Z drugiej jednak strony, może nie zwolennicy, ale ci, którzy najpierw chcą przekonać się o szkodliwości
roślin transgenicznych zanim je odrzucą, przytaczają wyniki doświadczeń, które świadczą o tym, że toksyna Bt
nie przedostaje się do nektaru, natomiast w pyłku mogą znajdować się jej śladowe ilości. Dotychczas jednak nie
stwierdzono ostrej śmiertelności pszczół po spożyciu pyłku zarówno rzepaku, jak i kukurydzy zawierającego
toksynę Bt. Ponadto nie stwierdzono wpływu toksyny Bt występującej w pokarmie w podobnych stężeniach jak
w roślinach genetycznie modyfikowanych na długość życia pszczół. Udowodniono natomiast w badaniach
długookresowych, że jedynie dużo wyższe od normalnie występujących w roślinach transgenicznych stężenia
toksyny Bt mogą skracać życie pszczół i powodować zakłócenia w zapamiętywaniu zapachów.
Kolejne zagrożenie wynika z faktu, że jednocześnie z genem obcym do genomu rośliny transgenicznej
wprowadzany jest gen marker, którym zwykle jest gen odporności na antybiotyk. W roślinie modyfikowanej
genetycznie jest on nieaktywny, jednak jeśli trafi do bakterii żyjących w przewodzie pokarmowym pszczół, to
konsekwencją tego mogą być bakterie odporne na antybiotyki.
Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy roślin genetycznie modyfikowanych mają swoje racje. Nie sposób
rozstrzygnąć tego sporu bez niepodważalnych dowodów naukowych, których jak dotąd jest niewiele. Z jednej
strony mamy do czynienia z wynikami cząstkowych, krótkotrwałych badań o braku szkodliwości GMO, z
drugiej zaś – strach przed nieznanym i hipotezy katastrofy, bez dowodów, których zdobycie potrwa zapewne
wiele lat. W takich sytuacjach górę zawsze powinien brać zdrowy rozsądek, który z jednej strony pozwoli
wykorzystać olbrzymi potencjał biotechnologii, a z drugiej strony nie pozwoli wymknąć się jej spod kontroli i
stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, pszczół i człowieka.
Wróćmy zatem do problemu CCD. Nie można zaprzeczyć, że sam termin CCD jest obecnie najbardziej
nośnym hasłem w całym świecie pszczelarskim. Można by powiedzieć, że obecnie dofinansowanie rządowe i
pozarządowe otrzymują jedynie te projekty, które w swojej szeroko pojętej tematyce dotyczą problemu CCD.
Ale czy ten fakt zapewni nam w przyszłości zmniejszenie liczby osypanych rodzin pszczelich? Mam nadzieję, że
w pośredni sposób tak, bo nawet jeśli nie uda się rozwikłać przyczyn CCD, to dzięki tym badaniom uwypuklone
zostaną te problemy, które w rzeczywisty sposób trapią pszczelarstwo w poszczególnych krajach czy regionach,
a mogą być one bardzo zróżnicowane.
Sam termin CCD, mimo rzeczywistego potencjalnego zagrożenia, na obecnym etapie wiedzy wydaje się
formą straszydła czy Czarnego Luda, którym straszy się pszczelarzy i upatruje w nim przyczyn wszelkich
niepowodzeń w prowadzeniu pasieki. Ma to coś wspólnego z medialnym nagłośnieniem ptasiej czy świńskiej
grypy, której przypadki śmiertelne rzeczywiście miały miejsce, ale skala zgonów była proporcjonalnie
nieporównywalnie niższa niż np. dla grypy sezonowej. W obliczu tak pojmowanych zagrożeń chciałbym
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zwrócić uwagę pszczelarzy na problem bazy pożytkowej naszych pszczół. Z CCD spotka się zapewne niewielu
pszczelarzy (oby jak najmniej), natomiast problem nieodpowiedniej czy niedoskonałej bazy pożytkowej pszczół
dotyczy nas wszystkich.
To właśnie od bazy pożytkowej zależy jakość środowiska życia naszych pszczół. Chodzi tu nie tylko o jej
wymiar ilościowy, od którego zależy wysokość zbiorów miodu w pasiece, ale również o jej różnorodność i
równomierne rozmieszczenie w czasie i przestrzeni.
Rodziny pszczele od wieków przystosowały się tempem swojego rozwoju, a także możliwością
przemieszczania się, do zasobności okolicy w łatwe do pozyskania przez pszczoły pożywienie, które nazywamy
pożytkami pszczelimi. Korzystają one z pożytków na pastwisku pszczelim. Pastwiskiem pszczelim w
konsekwencji nazywamy wszystkie rośliny dostarczające pszczołom pożytku znajdujące się w zasięgu
produktywnego ich lotu, tj. 1,5 do 2 km. Powierzchnia koła o takim promieniu, czyli powierzchnia pastwiska
pszczelego pasieki, wynosi 707-1256 ha. W interesie pszczelarza zatem jest, aby dobrze dostosować wielkość
swojej pasieki do zasobów pastwiska pszczelego.
Każdy pszczelarz wie, że aby liczyć na dobre zbiory miodu, muszą w okolicy pasieki występować obfite
pożytki towarowe. Na nic zdadzą się najnowocześniejsze sprzęty pasieczne, wyselekcjonowany materiał
genetyczny matek pszczelich i najlepsze chęci pszczelarza, jeżeli pożytki będą słabe – miodu nie będzie. Ale
często też, mimo dobrych pożytków towarowych w okolicy pasieki, mogą wystąpić na tyle niekorzystne
okoliczności, np. przymrozki, które zniszczą pąki kwiatowe lub okresy złej pogody w okresie kwitnienia
dobrych roślin miododajnych, że miodu dla pszczelarza również zabraknie. Spróbujmy więc na początek
wyeliminować jedną z podstawowych przyczyn braku miodu w pasiece, a mianowicie niedostosowanie
wielkości pasieki do zasobów pastwiska pszczelego.
Wiadomo, że jedna rodzina pszczela na własne potrzeby zużywa w ciągu roku około 90 kg miodu. Jeżeli
odejmiemy 10 kg pokarmu zimowego, który dajemy rodzinie w postaci cukru – zostaje 80 kg. Jeżeli zaś
pszczelarz planuje pozyskać 20 kg miodu z ula, to powinien zapewnić około 100 kg surowca miodowego w
okolicy pasieki na jedną rodzinę pszczelą. Należy więc wykonać rekonesans pastwiska pszczelego oraz zebrać
dane literaturowe na temat wydajności miodowej roślin miododajnych. Dla przypomnienia podaję, że wydajność
miodowa rośliny to nie ilość miodu, ale ilość surowca miodowego (nektaru zawierającego 80% cukrów, czyli
tyle co miód), jaką może dostarczyć 1 hektar zwartego porostu rośliny miododajnej w okresie jej kwitnienia.
Oceniając skład gatunkowy roślinności na naszym pastwisku pszczelim wypisujemy sobie listę
wszystkich miododajnych gatunków uprawnych i dziko rosnących. Następnie szacujemy jaką powierzchnię one
zajmują. Jest to stosunkowo proste przy powierzchniach jednogatunkowych, ale o wiele trudniejsze w
zbiorowiskach roślinnych, takich jak las mieszany czy łąka. Tam określamy procentowy udział gatunków
miododajnych w zbiorowisku i taki procent powierzchni tego zbiorowiska przyporządkowujemy dla określonego
gatunku. Pozostaje nam później określone powierzchnie pomnożyć przez wydajności miodowe porastających je
gatunków. Dane o wydajności miodowej roślin możemy znaleźć w licznych publikacjach z zakresu botaniki
pszczelarskiej. Po przemnożeniu i zsumowaniu otrzymujemy ilość surowca miodowego na naszym pastwisku
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pszczelim. Trzeba przy tym pamiętać, że pszczoły mogą wykorzystać tylko 70% zasobów surowca miodowego i
50% zasobów surowca pyłkowego. Pomniejszamy więc wynik o 30% (straty spowodowane złą pogodą i
występowaniem owadów konkurencyjnych) i po podzieleniu go przez 100 (zapotrzebowanie 1 rodziny)
otrzymujemy liczbę rodzin, dla których wystarczy nam surowca miodowego na naszym pastwisku pszczelim.
Po dopasowaniu wielkości pasieki, obowiązkiem każdego pszczelarza jest wykonanie kolejnego kroku.
Jeżeli dobro naszych pszczół (dostatek pokarmu) jest dla nas najważniejsze, a przy okazji chcemy również
pozyskać od nich trochę miodu, to powinniśmy śmiało przystąpić do wzbogacania pożytków pszczelich. Przy
tym przedsięwzięciu, jak i przy każdym innym, niezbędne są pewne podstawy teoretyczne oraz minimum
wiedzy i umiejętności z zakresu rozmnażania i pielęgnacji roślin.
Wzbogacanie pożytków pszczelich polega na zwiększaniu stanu roślinności miododajnej (pożytkowej)
przez siew i sadzenie jej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. O tym, że istnieje taka potrzeba nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. W działaniach zmierzających do poprawy pożytków pszczelich powinno się przede
wszystkim likwidować lub przynajmniej łagodzić okresy bezpożytkowe, a następnie wzbogacać pożytki główne
w celu zwiększenia zbiorów miodu.
Trudno więc sobie wyobrazić istnienie pszczół bez roślin dostarczających im pokarmu, tj. nektaru i pyłku.
Wiadomo również, że większość tych roślin nie mogła by normalnie plonować, a w wielu przypadkach w ogóle
istnieć bez udziału owadów pszczołowatych zapylających ich kwiaty. Człowiek od dawna korzysta obficie z
efektów tego fascynującego zjawiska, tj. z płodów roślin i produktów pasiek. Obliczono, że pszczoły jako
zapylacze roślin przynoszą gospodarce 10-30-krotnie więcej pożytku niż jako dostarczyciele miodu, wosku,
propolisu, mleczka pszczelego i jadu. A przecież produkty te mają również ogromne znaczenie dla ludzi w
ogóle, a dla pszczelarzy w szczególności. Żeby jednak pszczoły mogły spełniać swoją rolę zapylaczy roślin i
dostarczycieli wspaniałych produktów pasiecznych, muszą mieć zapewnioną odpowiednią obfitość pożytków
nektarowych i pyłkowych w pełni zsynchronizowanych z tempem rozwoju rodzin pszczelich.
Na zakończenia chciałbym każdemu pszczelarzowi postawić pytania retoryczne, które mam nadzieję
skłonią każdego z nas do refleksji. A mianowicie: Co uczyniliśmy do tej pory aby polepszyć bazę pożytkową
naszym pszczołom? Czy w przypadku naszej bezczynności możemy więc wymagać wysokiej wydajności od
naszych pszczół?
Pamiętajmy –
Bez dobrych roślin miododajnych na pastwisku pszczelim nie można liczyć na wysoką wydajność naszych
pasiek, szczególnie stacjonarnych.
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POTENCJALNA PRZYCZYNA MASOWEGO OSYPYWANIA SIĘ RODZIN PSZCZELICH
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Zespoły pasożytnicze

pszczół (BPSi, BPMS) pomimo tego, że zostały opisano w literaturze

pszczelarskiej stosunkowo dawno stanowią nadal nieopanowane zagrożenie dla pszczoły miodnej. Większość
badaczy przychyla się obecnie do stwierdzeń, że są one również jedną z przyczyn,

czy też czynnikiem

składowym, notowanego od 2006 roku syndromu Masowego Ginięcia Rodzin Pszczelich (CCD – Colony
Collapse Disorders). Skutkiem występowania CCD są ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych,
owoców i warzyw. Ten zespół zdiagnozowano po raz pierwszy (i nadano jej nazwę) w USA i Kanadzie, a
następnie w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Grecji, ostatnio w Polsce i Finlandii. Na Florydzie do
lutego 2006 r. w pasiekach wyginęło od 30 do 90% rodzin, a w regionie północno-wschodniego wybrzeża
Pacyfiku ponad 50%.
Wspólne

występowanie

inwazji

pasożytniczych

i

zakażeń

drobnoustrojowych

cechuje

się

charakterystycznymi zmianami i objawami, do których należy gwałtowny i masowy ubytek pszczół lotnych poza
ulem. W ulu znajduje się matka, której towarzyszy kilkanaście, rzadziej kilkadziesiąt pszczół. W chorej rodzinie
czerw jest zasklepiony oraz są zapasy miodu i pierzgi. Mimo braku pszczół robotnic, rodziny nie ulegają szybko
rabunkom. Zwykle rabunki następują po kilku dniach lub tygodniach po wystąpieniu objawów BPS.
W etiologii BPS są zaangażowane czynniki biotyczne i abiotyczne, przy czym żadnego z nich
samodzielnie nie można uznać za przyczynę występowania syndromu. Najprawdopodobniej tylko
współdziałanie kilku tych czynników, których wzajemny negatywne wpływ na pszczoły ulega spotęgowaniu,
powoduje wystąpienie zespołu pasożytniczego pszczoły miodnej.
Wydaje się, że decydujące znaczenie w etiologii syndromu odgrywa obniżenie odporności pszczół i całej
rodziny (immunosupresja), spowodowane głównie inwazją Varroa destructor, Nosema apis, Nosema ceranae,
zatruciem środkami ochrony roślin, zwłaszcza o przebiegu subklinicznym oraz działanie czynników
stresogennych. Należy do nich m.in. dezorganizacja rocznego cykl pracy rodziny związana ze zmianami w
ilości, jakości i okresu kwitnienia flory oblatywanej przez pszczoły, spowodowana m.in. globalnym ociepleniem.
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Immunosupresja indukuje jawne zakażenia wirusowe, w tym infekcję izraelskiego wirusa ostrego
paraliżu pszczół (IABPV), wirusa kaszmirskiego (KBPV), a także zwiększa podatność pszczół na wirusy
entomopatogenne, których wektorami są Varroa destructor i Nosema apis a także prawdopodobnie Nosema
ceranae.
Decydującą rolę w wywoływaniu immunosupresji przypisuje się V. destructor. Inwazja V. destructor jest
obecnie najbardziej rozpowszechnioną chorobą zaraźliwą czerwia i owadów dorosłych, nie tylko pszczoły
miodnej Apis mellifera, ale także innych gatunków z rodzaju Apis. Warroza jest chorobą, z którą najczęściej
borykają się pszczelarze na całym świecie, w chwili obecnej odnotowano ją także w Australii (2000 r). Warroza
została umieszczona przez Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii (OIE) na liście chorób zakaźnych
zwierząt szczególnie niebezpiecznych. W Polsce na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Dz. U. nr 23, poz. 188 i nr 33, poz. 289), choroba
podlega obowiązkowi rejestracji.
Varroa destructor jest też wektorem bakterii i wirusów, w tym wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV) i
wirusa kaszmirskiego (KBPV), którym przypisuje się udział w etiologii BPMS. Jednak ostatnio ten pogląd na
temat roli V. destructor jako głównego immunosupresora podważają obserwacje przeprowadzone w Australii w
rodzinach wolnych od tego pasożyta lub rodzinach o małym nasileniu inwazji pasożytniczej, ale z kolei
dołączają się zakażenia innymi patogenami, np. Nosema apis i Nosema ceranae, będącymi również
immunosupresorami. Nosema ceranae (Nosematidae) atakuje komórki nabłonka jelita środkowego, gruczoły
ślinowe i zagardzielowe, cewki wydalnicze i ciało tłuszczowe Apis mellifera. Jej wektorem jest V. destructor.
Pszczoły giną w ciągu 8–10 dni po zarażeniu, większość poza ulem. Występowanie N. ceranae u pszczół w USA
we wszystkich rodzinach z CCD świadczy o pewnej jego roli w etiologii tego zespołu. N. ceranae występuje
jednak w około 80% rodzin wolnych od CCD w USA i w Europie. Obecność N. ceranae w pasiekach Europy
staje się dość powszechna.
Duże znaczenie jako czynniki immunosupresyjne odgrywają braki składników odżywczych w pokarmie
pszczół, stres środowiskowy (zmiany klimatyczne), wędrówki na pożytki, nadmierne zagęszczenie rodzin,
zanieczyszczenie środkami chemicznymi wosku i zapasów pożywienia, intoksykacje insektycydami z klasy
neonikotynoidów, nektarem i pyłkiem roślin trujących. Niektóre pestycydy zaburzają rozwój osobniczy pszczół,
skracając długość ich życia, i tym samym uniemożliwiają normalny rozwój rodziny. Transport rodzin na pożytki,
często na bardzo duże odległości, powoduje zaburzenie dziennego rytmu aktywności pszczół i może też być
przyczyną dużego osypu pszczół. Czynnikiem stresogennym jest oblatywanie przez pszczoły monokultur.
Pewien udział w etiologii BPS i BPMS przypisywano działaniu roślin zmodyfikowanych genetycznie,
toksynom bliżej nieokreślonych grzybów, stosowaniu do podkarmiania fruktozy i białka sojowego. Nie
potwierdzono roli zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (kukurydza Bt) w indukowaniu syndromu BPS.
Endotoksyna Bacillus thuringiensis (Bt) nie jest toksyczna dla pszczoły miodnej, a BPS występuje również w
tych krajach, w których nie jest ona uprawiana. Nie są jednak znane konsekwencje zmian w rodzinie, zwłaszcza
modyfikacja zachowań pszczół, przy długotrwałej ekspozycji na toksynę Bt.
Dużo uwagi poświęca się udziałowi izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IABPV) i
kaszmirskiego wirusa paraliżu pszczół (KBPV) w etiologii zespołów pasożytniczych. U pszczół z rodzin
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wolnych od BPS lub BPMS i z rodzin z infestacjami pasożytniczymi infekcje wirusowe mają charakter utajony i
nie powodują wystąpienia objawów chorobowych. IABPV występował w pasiekach w USA przed 2004 r. i
pasiekach w Australii przy braku zachorowań na CCD. Wysunięto przypuszczenie, że przyczyną wystąpienia
CCD w USA był albo IABPV o dużej zjadliwości, względnie infekcja tym wirusem łącznie z osłabieniem
mechanizmów odporności komórkowej i humoralnej spowodowanym działaniem immunosupresorów. Na udział
IABPV w etiologii CCD wskazuje obecność materiału genetycznego tego wirusa w próbkach pszczół z 96,1%
rodzin chorych. Uznano nawet, że obecność IABPV w rodzinie może być markerem CCD. Należy jednak
pamiętać, że IAPV izoluje się też z pszczół z rodzin wolnych od CCD.
Udział wirusa kaszmirskiego (Kaszmir Bee Paralysis Virus) w syndromie CCD obecnie jest negowany.
Często występuje on endemicznie, wywołując zakażenia latentne, ale tylko bardziej zjadliwe szczepy tego
wirusa wywołują chorobę. Zakażenie szerzy się za pośrednictwem V. destructor. Łączne zakażenie KBPV i V.
destructor występuje w pewnym odsetku przypadków CCD. Chociaż z rodzin z CCD izoluje się KBPV, to
izoluje się go też od zdrowych pszczół. Zachorowania wywołane zakażeniem KBPV różnią się objawami i
odsetkiem padania pszczół od CCD., a więc w tych przypadkach możemy mówić o klasycznym przebiegu
syndromu pasożytniczego.
Krajowe badania nad występowaniem masowych upadków rodzin pszczelich w Polsce (sezon 2007/2008)
przeprowadził zespół badaczy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Instytutu Badawczego w Puławach,
pracujący pod kierunkiem dr Krystyny Pohoreckiej. Na podstawie przebadanych prób stwierdzono, iż procent
rodzin wolnych od patogenów jest bardzo mały i wynosi 0,3%. Obecność tylko 1 patogena stwierdzono jedynie
w około 9,0% przebadanych rodzin pszczelich, 2 patogeny stwierdzono w około 26% rodzin, 3 patogeny
wykryto w 38% , 4 patogeny w 24%. Wszystkie identyfikowane w badaniach patogeny (5) obecne były w 2,6%
rodzin pszczelich. Wysoki poziom inwazji V. destructor stwierdzono w ponad 60% przebadanych rodzin, a
wysoki poziom inwazji Nosema spp. w 50 % rodzin z których pobrano próbki. Wirus ostrego paraliżu pszczół
(APBV) stwierdzony został w 32% rodzin , wirus chronicznego paraliżu (CBPV) - w 8,6%, a wirus
zdeformowanych skrzydeł (DWV) w 78%. (Krystyna Pohorecka, Andrzej Bober, Sylwia Kasprzak, Marta
Skubida. 2009).
Badania infekcji wirusowych pszczół rozpoczęły się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Brak hodowli
tkanek czy komórek owadzich, w których możliwe byłoby namnażanie wirusów pszczelich skazywał badaczy na
żmudną pracę związaną z zakażaniem poczwarek pszczelich i pszczół w celu otrzymania odpowiedniej ilości
materiału do badań. Namnożone w ten sposób wirusy wymagają długotrwałej i kosztownej procedury
oczyszczania.
Dotychczas wyizolowano następujące wirusy pszczoły miodnej Apis mellifera


wirus chronicznego paraliżu pszczół (CBPV – chronic bee paralysis virus)



wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV – acute bee paralysis virus),



wirus choroby woreczkowej czerwiu (SBV – sacbrood virus),



wirus choroby czarnych mateczników (BQCV – black queen cell virus),



wirus X pszczół (BVX – bee virus X),



wirus Y pszczół (BVY – bee virus Y),
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wirus włókienkowy (FV – filamentous virus),



wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV – deformed wing virus),



wirus mętnych skrzydeł (CWV – cloudy wing virus),



wirus powolnego paraliżu pszczół (SPV – slow paralysis virus),



cząsteczka towarzysząca wirusowi chronicznego paraliżu pszczół (CPVA – chronic paralysis
virus asssociate).



kaszmirski wirus pszczół (KBV – Kaszmir bee virus),



egipski wirus pszczół



wirus Arkansas



wirus egipski pszczół (EBV)



wirus Kakugo



wirus Varroa destructor-1.

Wszystkie wirusy pszczele są szkodliwe dla gospodarza. Większość z nich występuje bardzo często w
rodzinach w postaci infekcji bezobjawowych. W sprzyjających warunkach (niedożywienie czerwiu, inwazja
pasożytnicza, itp.) może dochodzić do namnożenia wirusów i pojawienia się objawów. Większość wirusów
pszczelich powoduje skrócenie życia pszczół. Do zakażeń, przy których wystąpienie objawów jest niezależne od
obecności inwazji pasożytniczej, należy infekcja wirusa chronicznego paraliżu pszczół i wirusa choroby
woreczkowej. Wirusami powiązanymi z zakażeniem grzybem Nosema apis są; wirus choroby czarnych
mateczników, wirus Y pszczół i wirus włókienkowy. Wirusami, których namnażaniu sprzyja inwazja roztocza
Varroa destructor są: wirus ostrego paraliżu pszczół, wirus powolnego paraliżu pszczół, wirus zdeformowanych
pszczół i kaszmirski wirus pszczół. W jednej rodzinie pszczelej, a nawet w jednej pszczole, może występować
jednocześnie kilka wirusów. Na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, dzięki rozwojowi
biologii molekularnej, wirusy pszczele stały się obiektem wielu badań naukowych. Do wzrostu zainteresowania
wirusami pszczelimi przyczynił się też fakt, że inwazja nowego pasożyta pszczoły miodnej Varroa destructor
powoduje uaktywnienie do tej pory bezobjawowych infekcji, często prowadząc do zagłady rodziny pszczelej.
Wszystkie wirusy pszczele są bezotoczkowe. Jedynie wirus włókienkowy posiada kwas DNA, pozostałe
to wirusy z jednoniciowym RNA. Cząsteczki większości wirusów są izometryczne, wielkości 30 nm. Są jednak
także wirusy o cząsteczkach wielkości 17 nm, 35 nm a także wirus o cząsteczce anizometrycznej (20 nm x 30 –
60 nm) oraz elipsoidalnej (150 x 450 nm).
Nazwy wirusów pszczelich pochodzą często od objawów, jakie może infekcja wywoływać w warunkach
naturalnych, bądź w badaniach laboratoryjnych, lub od cech związanych z wyglądem czy budową wirusa. Cechy
fizyczne większości wirusów pszczelich przypominają cechy wirusów z rodziny Picornaviridae, dlatego wraz z
nie wytwarzającymi poliedr wirusami innych owadów określono je jako picorna-like wirusy. Po ustaleniu
budowy genomu wielu picorna-like wirusów większość z nich umieszczono w nowoutworzonej rodzinie
Dicistroviridae w obrębie jedynego jej gatunku Cripavirus, dla którego modelowym wirusem jest wirus paraliżu
świerszcza (cricket paralysis virus – CrPV). Wirusy te mają białka strukturalne kodowane na końcu 3’ genomu
a białka funkcjonalne na końcu 5’ genomu, co jest cechą różniąca je od wirusów z rodziny Picornaviridae.
Spośród wirusów pszczelich do Cripavirus zaliczono BQCV. Należy tu także najprawdopodobniej ABPV a
KBV i CWV są dalszymi kandydatami.
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Z picorna-like wirusów utworzono też nie przypisany do żadnej rodziny gatunek Iflavirus (od wirusa
flaszeriozy jedwabników, tzn. infectious flacherie virus - IFV), do którego należy SBV i najprawdopodobniej
DWV. Organizacja genomu jest tu taka sama jak u Picornaviridae, jednakże jest on krótszy. Przynależność
taksonomiczna pozostałych wirusów pszczelich jest jeszcze nieokreślona.
W rozpoznawaniu zakażeń wirusowych pszczół stosuje się badania serologiczne w postaci testu AGID
(immunodyfuzja w żelu agarozowym) i testu Elisa (enzymatyczny odczyn immunoadsorpcyjny), próbę
biologiczną, mikroskopię elektronową, a ostatnio metodę biologii molekularnej – RT-PCR (polimerazowa
reakcja łańcuchowa poprzedzona odwrotną transkrypcją). Oczywiście wskazaniem do przeprowadzenia badań
mogą być zauważone objawy. Objawy patognomoniczne mogą wystąpić jedynie w przypadku choroby
woreczkowej czerwiu.
Test AGID jest najprostszą i najtańszą metodą wykrywania zakażeń wirusowych pszczół. Jego czułość
umożliwia stwierdzenie takiego poziomu infekcji, który może stać się niebezpieczny dla rodziny pszczelej,
ponieważ wykrywa wirusa, który namnożył się w indywidualnej pszczole na tyle wystarczająco, aby ja zabić.
Niestety metoda wymaga posiadania surowic diagnostycznych, które nie występują w sprzedaży a ich uzyskanie
we własnym zakresie jest bardzo trudne. Czasem także wyprodukowana surowica może wykazywać miano w
kierunku innych wirusów, jeśli ich domieszka znajdowała się w materiale użytym do immunizacji. Test ELISA
jest bardzo czuły (może wykryć wirusa w koncentracji 3 ng/ml) i specyficzny, ale jest drogi i także wymaga
surowic.
Próba biologiczna polega na iniekcyjnym podawaniu podejrzanego, wstępnie oczyszczonego materiału
poczwarkom pszczelim lub wolnym od infekcji wirusowych pszczołom. Jest to jednak metoda bardzo czuła i
wykrywa także nie mające praktycznego znaczenia niewielkie infekcje. Jest bardzo pracochłonna i
czasochłonna, a namnożony wirus często musi być jeszcze zidentyfikowany za pomocą innym metod..
Mikroskopia elektronowa stosowana jest do potwierdzenia obecności cząsteczek wirusowych w materiale
biologicznym, ale jedynie wirus włókienkowy (ze względu na znaczne rozmiary i charakterystyczny kształt)
maże zostać przy jej użyciu zidentyfikowany.
Test PCR a właściwie RT-PCR, czy TagMan RT-PCR, został opracowany dla tych wirusów pszczelich,
których sekwencja genomu w całości lub częściowo została poznana. Są to metody drogie. Ich bardzo duża
czułość powoduje, że wykrywane są nawet infekcje niewielkiego stopnia nie mające klinicznie żadnego
znaczenia. Bardzo są przydatne jednak w pracach badawczych. TagMan RT-PCR daje nadzieje na opracowanie
metody ilościowej, jednakże niezbędna do tego aparatura jest niezmiernie kosztowna.
Efekt inwazji pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz towarzyszących im wtórnych zakażeń
wirusowych jest sumą negatywnego oddziaływania na organizm czerwia i pszczół dwóch lub większej ilości
patogenów. Manifestuje się to w większości przypadków skróceniem długości życia poszczególnych stadiów
rozwojowych owada co w konsekwencji, nawet przy niezbyt masywnych indywidualnych infestacjach i
zakażeniach, doprowadza do osypywania się rodzin pszczelich.

34

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH
- ANALIZA RÓŻNYCH HIPOTEZ ZWIĄZANYCH Z CCD
Cezary Kruk

Lubelski Ośrodek Postępu Rolniczego w Końskowoli
e-mail: cezarykruk@wp.pl

W USA i Europie Zachodniej w ostatnich latach zaobserwowano gwałtowne pogorszenie się kondycji
rodzin pszczelich. W związku z tym w literaturze pszczelarskiej w ostatnich latach pojawił się nowy termin
nieznanej choroby pszczelej „destrukcyjne załamanie kolonii”, „syndrom masowych upadków rodzin
pszczelich” lub „masowe załamanie się rodziny pszczelej”.
Ta nowa jednostka chorobowa po angielsku określana jest jako Colony Collapse Disorder lub w skrócie
CCD. Termin ten się przyjął i zazwyczaj pszczelarze dyskutując o współczesnych problemach w aspekcie
kondycji pszczół najczęściej posługują się angielskim terminem CCD. Objawem podstawowym CCD jest
gwałtowny spadek siły rodziny pszczelej w trakcie pełni pszczelarskiego sezonu. W rodzinie pszczelej
gwałtownie ubywa pszczół robotnic. W krótkim czasie w rodzinie pszczelej pozostaje sama matka, czerw
pszczeli i młode pszczoły nie będące w stanie wykarmić i wygrzać obecnego w rodzinie czerwiu. Objawy te
mogą wystąpić zarówno wiosną, latem i jesienią. Silnie osłabione rodziny w trakcie sezonu nie mają szansy na
przezimowanie.
Po raz pierwszy zjawisko syndromu masowych upadków rodzin pszczelich zaobserwowano w USA
jesienią 2006 roku w 4 stanach USA: na Florydzie, Georgii, Północnej Karolinie i Pensylwanii. W
rzeczywistości spadek żywotności pszczół obserwowano już wcześniej, lecz dopiero od 2006 upowszechnił się
ten termin CCD. Przyczyny tego zjawiska są nie znane. Naukowcy i praktycy stawiają wiele hipotez na
okoliczność tego co jest przyczyną CCD.
Syndrom CCD stał się nawet do pewnego stopnia modny w środkach masowego przekazu. Dziennikarze
podchwycili ten temat i nadali mu charakter pewnego sensacyjnego posmaku. Warto więc na łamach fachowej
prasy na spokojnie przeanalizować różne hipotezy stawiane jako przyczynę CCD w USA i Europie Zachodniej.
Jest wiele hipotez tego co może być przyczyną CCD. Omówmy je więc po kolei.
Główne przypuszczalne przyczyny CCD:
1.

Warroza

2.

Choroby wirusowe

3.

Nosema cerana

4.

Uprzemysłowienie i chemizacja rolnictwa

5.

Skażona woda

6.

Skażony cukier
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7.

GMO

8.

Genetyczne wydelikacenie pszczół

9.

Monokultury w uprawie roślin

10. Telefonia komórkowa
Warroza. Choroba czerwiu i pszczół dorosłych wywoływana przez roztocza Varroa destruktor (dawniej w
literaturze Varroa jacobsoni) nazywana jest w literaturze fachowej jako warroza lub warroatoza. Jest to
choroba występująca w Polsce od co najmniej 1980 roku. Okresowo powodowała spustoszenie polskich pasiek
(lata 80- dziesiąte). Aktualnie pszczelarze dysponująca całym arsenałem metod walki z tą chorobą i stosują
zarówno metody walki biologicznej jak też skuteczne leki. Pomimo to warroza jest stale obecna w Polskich
pasiekach. Pomimo dużych doświadczeń w walce z tą chorobą ostatnich latach

warroza znowu robi

spustoszenie w polskich pasiekach. Przyczyną tego stanu rzeczy jest częściowe uodpornienie się warrozy na
stosowane leki. Objawy CCD takie jak gwałtowne słabniecie rodzin pszczelich, szczególnie widoczne w końcu
sezonu bardzo przypominają klasyczny opis objawów warrozy występującej w dużym nasileniu. Hipoteza, że
przyczyną CCD może być warroza, podobnie jak choroby wirusowe uznać można również za wysoce
prawdopodobne.
Choroby wirusowe. Choroby wirusowe są jedną z najczęściej wymienianych z przyczyn CCD. Na świecie
opisano 17 różnych wirusów jakie atakują organizm pszczoły miodnej. Z tej liczby w Polsce występuje 10
wirusów na pewno i 4 prawdopodobnie. Przez wiele lat choroby wirusowe w Polsce nie stanowili większego
zagrożenia. Znacznie większe problemy stwarzały w przeszłości choroby bakteryjne.
Najgroźniejszymi wirusami pszczelim na świecie są 3 wirusy: izraelski (IAPV) , kaszmirski (KBV) i wirus
ostrego paraliżu pszczół (ABPV) . Każdy z tych wirusów może spowodować zagładę rodziny pszczelej w
ciągu kilku lub kilkunastu dni. W polskich pasiekach pszczelarze mogą mieć obecnie do czynienia z wirusem
ostrego paraliżu pszczół ABPV. Pozostałe z wirusów IAPV i KBV w naszych pasiekach na szczęście jeszcze nie
występują. Choroby wirusowe nie są żadną nowością w pszczelarstwie. Pomimo to uważane są za jedną z
przyczyn CCD. Zjadliwość chorób wirusowych i podatność na nie pszczół zmienia się. Jedyną nową chorobą
wirusową która pojawiła się współcześnie jest niezwykle niebezpieczny wirus izraelski IAPV. Potrafi on w ciągu
kilku dni zniszczyć rodzinę pszczelą. Zdaniem naukowców wirus izraelski jest mutację genetyczną wirusa
kaszmirskiego. Warto pamiętać, że roztocze warroza jest tzn. wektorem większości chorób wirusowych. Liczne
nakłucia ciała pszczoły poprzez pasożytujące osobniki warrozy, liczne zranienia i sącząca się hemolimfa to
doskonałe wrota do zaatakowania organizmu pszczoły przez liczne wirusy. Jeżeli chcemy skutecznie walczyć z
chorobami wirusowymi, to należy zacząć od skutecznej walki z warrozą.

W ostatnich kilku latach w Polsce zaobserwowano ogromne straty w pszczelarstwie spowodowane
chorobami wirusowymi, szczególnie na Pomorzu Zachodnim i w Świętokrzyskim. Analizując hipotezę chorób
wirusowowych jako główną przyczynę CCD warto pamiętać, że z nieznanych powodów choroby wirusowe w
ostatnich latach są znacznie większe niż w latach ubiegłych. Hipoteza, że przyczyną CCD mogą być wirusy
uznać można za wysoce prawdopodobną.
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Nosema cerana. Nosema cerana jest to nowy patogen pszczoły miodnej. Patogen ten nie ma jeszcze polskiej
nazwy. Jest on znacznie groźniejszy od powszechnie spotykanej w naszych pasiekach nosemy spowodowanej
przez Nosema apis. Do niedawna pasożytował on na innym gatunków pszczół Apis cerana hodowanych na
Dalekim Wschodzie. Jest to pierwotniak atakujący rodziny pszczele przez sezon pasieczny. Nasilenie choroby
obserwowane jest szczególnie latem. Może spowodować śmierć rodziny pszczelej. Zarówno Nosema cerana jak
i Nosema apis przyczynia się do przenoszenia i nasilenia chorób wirusowych.
Uprzemysłowienie i chemizacja rolnictwa. W USA i Europie Zachodniej, ale niestety także w Polsce stale
postępujące uprzemysłowienie i intensyfikacja rolnictwa powoduje degradację środowiska naturalnego. W
intensywnym rolnictwie masowo stosowane są pestycydy, herbicydy, fungicydy. Skażeniu ulegają areały roślin
dostarczających nektaru, pyłku i spadzi. Skażeniu ulega także woda, również niezbędna pszczołom do życia.
W ostatnich kilku latach zjawisko CCD wiąże się z zastosowaniem w rolnictwie nowych zapraw nasiennych
oraz nowych pestycydów, zawierających nowe substancje czynne. Substancje to mogą przenikać do nektaru,
pyłku, spadzi. Jedną z najbardziej podejrzanych substancji jest grupa NEONICOTINOIDÓW. Grupa ta
obejmuje 7 różnych substancji czynnych. Są poważne przesłanki, że obydwie te substancje mogą być bardzo
niebezpieczne dla pszczół.
Warto tu pamiętać, że stosowane do tej pory zabiegi ochrony roślin są przyczyną licznych zatruć pszczół.
Rokrocznie zatruciom ulega około 200 tysięcy rodzin pszczelich, czyli około 20% ich populacji w Polsce.
Skażenie wody. Skażeniu ulega także woda, również niezbędna pszczołom do życia. Obserwujemy skażenie
naturalnych wodopojów (rzeki, stawy, jeziora). Pszczoły przynoszą wodę do ula w celu schłodzenia gniazda oraz
rozrzedzenia konsumowanego miodu. W czasie dużych upałów silna rodzina pszczela przynosi do ula 2-3 kg
wody. Wodopojem dla pszczół jest także rosa obecna na liściach roślin. Często wraz z wodą pszczoły przynoszą
do ula resztki herbicydów i innych środków ochrony roślin i ulegają zatruciom.
Skażony cukier. Cukier buraczany przez wiele lat uchodził za podstawową paszę w dokarmianiu pszczół na
zimę lub stymulacji rodzin do szybszego rozwoju. Przez pszczelarzy cukier buraczany oceniany był jako bardzo
dobra pasza. Niestety w ostatnich latach, pszczelarze obserwują szkodliwy wpływ dostępnego obecnie w handlu
cukru buraczanego na pszczoły. Cukier w starej technologii jego wytwarzania był wybielany wapnem, które
następnie w procesie technologicznym było usuwane. Obecnie cukier wybielany jest chlorkiem sodu (sól
kuchenna). Jego resztki są obecne w cukrze spotykanym w handlu. Według normy cukier może obecnie
zawierać nawet do 2,7% chlorku sodu. W badaniach naukowych stwierdzono szkodliwy wpływ tej substancji już
przy poziomie 0,1%, a toksyczny przy stężeniu 3,0%. Kolejne zagrożenie związane z cukrem związane jest z
faktem zaprawiania nasion buraka cukrowego IMIDACLOPRIDEM. Jest to jedna z bardzo toksycznych
substancji czynnych zaliczana do grupy NEONICOTINOIDÓW. Substancja ta jest dla pszczół
wysokotoksyczna. Istnieje realne podejrzenie, że w pewnych śladowych ilościach przenosi się ona do cukru i
szkodzi pszczołom.
GMO- rośliny modyfikowane genetycznie. Podejrzewa się, że pyłek i nektar z roślin modyfikowanych
genetycznie (GMO) może mieć ujemny wpływ na pszczoły i być przyczyną CCD. Brak jest co prawda
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wiarygodnych badań naukowych w tym zakresie. Aktualnie w Polsce to potencjalne zagrożenie GMO jest na
szczęście teoretyczne. Polska jest obecnie krajem wolnym od GMO.
Genetyczne wydelikacenie pszczół. Udomowienie zwierząt przez człowieka zawsze prowadzi do ich
genetycznego wydelikacenia. Obecnie większość gatunków zwierząt domowych nie miałoby szans przetrwania
w warunkach naturalnych. Jeszcze w ubiegłym stuleciu pszczoły miodne hodowane przez człowieka nie różniły
się praktycznie genetycznie od pszczół żyjących w stanie dzikim. Były one tak samo odporne na choroby i
niekorzystne warunki środowiskowe. Niestety selekcja i hodowla pszczół i ich genetyczne udoskonalenie w
kierunku poprawy ich cech użytkowych korzystnych z punktu interesów człowieka przyczyniła się moich
genetycznego wydelikacenia. Szczególnie negatywnie przyczynił się do tego chów wsobny oraz masowe
zastosowanie w szerokiej praktyce technologii sztucznego unasieniania matek. Chów wsobny obniża
zdecydowanie żywotność pszczół.
Sztuczne unasienianie matek mimo wielu niewątpliwych zalet w pracy hodowlanej, sprzyja niestety poprzez
przemycanie w kolejnych generacjach pszczół genów letalnych i półlegalnych- niezamierzonej genetycznej
degradacji linii hodowlanych. Sztuczne unasienianie i mała liczebność linii hodowlanych niesamowicie zawęża
bogactwo genetyczne pszczół.
Monokultury w uprawie roślin. W USA i wielu regionach Europy Zachodniej dominują w rolnictwie uprawy
monokultur. Na wielkich obszarach uprawia się jeden i ten sam gatunek roślin. Dla pszczół nie są to warunki
naturalne. Pszczoła tak jak i człowiek do swojego biologicznego rozwoju potrzebuje urozmaiconej diety.
Monokultury to także monodieta. Pszczoła potrzebuje całego bogactwa aminokwasów, witamin, składników
mineralnych dostępnych w warunkach naturalnych. Z pewnością monodieta nie sprzyja dobrej kondycji pszczół
i jest brana pod uwagę jako jedna z hipotez CCD.
Telefonia komórkowa. Najmniej prawdopodobną hipotezą co jest przyczyną CCD jest rozwój telefonii
komórkowej. Warto zadać sobie pytanie: W jaki to niby sposób telefony komórkowe mogłoby szkodzić
pszczołom? Odpowiedzi na leży szukać w psychice pszczół. Otóż pszczoły podczas lotów na pożytek kodują w
swoim mózgu trasę powrotu do ula. Pszczoły zbieraczki latają w przenośni „na pamięć” i z „zawiązanymi
oczyma”. Nadmiar fal radiowych w środowisku może „rozkodować” taką pszczołę. Taka pszczoła wówczas nie
potrafi w takiej sytuacji znaleźć drogi powrotnej do ula i po prostu ginie! Hipoteza ta była traktowana jako
sensacyjna hipoteza bez żadnych realnych uzasadnień naukowych. Obecnie znaleziono pewne przesłanki
naukowe, że do pewnego stopnia jest jednak ona prawdziwa, chociaż wydaje mi się, że telefonia komórkowa
jeżeli nawet szkodzi pszczołom to w stopniu nieznacznym.

Podsumowanie
Wszystkie hipotezy co jest przyczyną CCD żadnej z hipotezy nie można wykluczyć. Samo pojęcie CCD
wskazuje na to, że jego przyczyna jest nie znana ale bardzo groźna. Praktycznie przyjąć można, że przyczyną
CCD w pszczelarstwie jest ogólne pogorszenie warunków środowiskowych i może być to zbiorcze działanie
wielu z pośród tych wymienionych czynników. Tak czy inaczej pszczelarzom w tych warunkach jest o wiele
ciężej pielęgnować swoje pszczoły.
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Aktualnie posiadamy w Polsce około 40 tys. pasiek oraz około 1,1 milion rodzin pszczelich. Pracą
hodowlaną zajmuje w Polsce około 40 pasiek hodowanych, realizujących różne programy hodowlane. Jesienią
2006 roku w pasiekach hodowlanych, zazimowano w stadach zachowawczych łącznie 2500 rodzin pszczelich.
W liczbie tej 1500 rodzin znajduje się w hodowli zachowawczej w zamkniętych rejonach w Puszczy
Augustowskiej i Puszczy Kampinoskiej. Rzeczywista populacja selekcjonowana wynosi około 1000 rodzin,
czyli zaledwie 0,1% krajowego pogłowia pszczół.
Aktualny model hodowli pszczół w Polsce. Większość pasiek hodowlanych bazuje na bardzo małych
populacjach pszczół, liczących od kilku do kilkudziesięciu rodzin pszczelich. Jest to bardzo szczupła baza
materiału hodowlanego, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia genetycznego populacji.
W większości stad hodowlanych rodziny posiadają krótkowieczne matki sztucznie unasienione.
Krótkowieczność matek w dużym stopniu wynika z błędów stosowanej technologii przy ich wychowie. Często
w rzeczywistości, rzekoma praca hodowlana i ocena rodzin sprowadza się do reprodukcji kolejnej generacji
matek- córek od matek które jedynie przeżyły okres oceny, a nie od matek o największej wartości hodowlanej.
Warto pamiętać, że stałe bazowanie na sztucznej inseminacji, w długiej perspektywie może prowadzić do
degeneracji genetycznej pszczół i pojawienia się w niej genów letalnych i pół- letalnych. W konsekwencji
prowadzi to do wydelikacenia pogłowia.
Linie hodowane w czystości z konieczności bazują na materiale silnie zinbredowanym. Uzyskiwanie
postępu hodowlanego w tych warunkach jest w rzeczywistości iluzją.
Dobór trutni ogranicza się niemal wyłącznie do zapewnienia jedynie ich czystości rasowej. Tylko
nieliczni hodowcy stosują selekcję pni ojcowskich oraz celowy dobór par rodzicielskich.
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W większości pasiek, selekcja opiera się na wynikach oceny indywidualnej, co nie jest najlepszą metodą
hodowlaną. Standardowa pasieka hodowlana opiera swoje obserwacje, obserwując jedną grupę selekcyjną, na
jednym pasieczysku i wykorzystującą jeden kompleks pożytkowy. Metodą taką nie sposób jest wyhodować linii
maksymalnie uniwersalnej. Selekcja opiera się niemal wyłącznie na podstawie oceny własnej- jest ona bardzo
względna i często zawodna.
Stosowany system państwowych dotacji oraz sztucznie nakręcone lobby, zapewnia sukces ekonomiczny
pasiekom hodowlanym produkującym masowo matki użytkowe sztucznie unasienione bez sprawdzonego
czerwienia. W końcowym efekcie, pasieki hodowlane zamiast zajmować się tym do czego są powołane, czyli
pracą hodowlaną, w sezonie pasiecznym zajmują się masową reprodukcją matek często o wątpliwej wartości
użytkowej.
Alternatywna koncepcja hodowli pszczół w Polsce wynika z krytycznej analizy rzeczywistości. Populacja
hodowlana powinna być radykalnie powiększona do stanu obejmującego co najmniej 10% populacji pszczół w
kraju. W tym celu powinna nastąpić maksymalna liberalizacja wszelkich przepisów mogących ograniczać
uzyskanie statusu pasieki hodowlanej. W Polsce istnieje wiele pasiek zajmujących się reprodukcją matek o
długiej tradycji i dużej renomie, które mogłyby z tego skorzystać.
Linia hodowlana, aby prowadzić w niej hodowlę z prawdziwego zdarzenia powinna liczyć minimum 100
rodzin pszczelich i charakteryzować się dużym bogactwem genetycznym. Miarą bogactwa genetycznego takiej
populacji powinna być ilość posiadanych grup matecznych, a nie tylko liczba pni pszczelich.
Należy wykorzystać możliwość uzyskiwania postępu hodowlanego poprzez selekcję pni ojcowskich.
Populację hodowlaną można bardzo łatwo radykalnie powiększyć, poprzez włączenie do hodowli, populacji
rodzin z matkami F1, utrzymywanymi w pasiekach produkcyjnych, będących z pasieką hodowlaną w kooperacji.
Pasieka hodowlana, powinna dążyć do stworzenia zespołu pasiek produkcyjnych, będących z nią w kooperacji.
W pasiekach tych należałoby prowadzić ocenę terenową materiału hodowlanego i ostrą selekcję pni ojcowskich
z matkami F1. Trutnie z 10% najlepszych rodzin powinny trafiać z powrotem do pasieki hodowlanej. W ten
sposób selekcjonowana populacja selekcjonowana wraz z pniami z matkami F1 mogłaby obejmować nawet kilka
tysięcy rodzin pszczelich przypadających na jedną linię hodowlaną.
Ostrość selekcji w hodowli powinna naśladować selekcję naturalną. Selekcja w pniach ojcowskich oraz
selekcja pobranych trutni do rozpłodu powinna być bardzo ostra, natomiast potencjalnych pni matecznych
umiarkowana. Niestety stosowana praktyka jest odwrotna.
Proponuję zastąpienie doboru indywidualnego trutni, doborem masowym. Prostą formą takiego doboru
trutni przy inseminacji jest użycie nasienia mieszanego po wielu trutniach. Najprościej uzyskać je można
poprzez naturalne wymieszanie odłowionych najwartościowszych trutni w rodzinie lub zastosowanie nasienia
homogenizowanego. Dzięki temu „uśredniony truteń” użyty do podczas inseminacji, w minimalny sposób
wpływałby na ocenę pnia matecznego, a populacja byłby dzięki temu „genetycznie bogata”.

40

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

Kolejnym atutem alternatywnego sposobu hodowli, byłaby możliwość wyhodowanie ras i linii
maksymalnie uniwersalnych i najlepiej dostosowanych do zróżnicowanego środowiska. Sprzyjała by temu
hodowla bazująca na wielu populacjach, w wielu pasiekach i korzystających z przeróżnych kompleksów
pożytkowych oraz selekcjonowanych w różnych warunkach środowiskowych.
Selekcja indywidualna stosowana w pasiekach powinna zostać zastąpiona o wiele doskonalszą selekcją
rodzinową, oceniającą o wiele trafniej wartość hodowlaną pszczół. Oceniana grupa mateczna przy selekcji
rodzinowej powinna liczyć 7- 10 pni. Taka grupa umożliwia już bardzo precyzyjną ocenę wartości hodowlanej.
Selekcja indywidualna w grupie matek- sióstr powinna mieć znaczenie wtórne i drugorzędne. Selekcję opartą na
ocenie własnej należy koniecznie wzbogacić oceną potomstwa. Dobrze byłoby też dołączyć ocenę krewnych w
linii bocznej.

Produkcja matek sztucznie unasienionych reprodukcyjnych oraz matek na potrzeby oceny stacjonarnej
powinna bez względu na koszty maksymalnie optymalizować warunki ich uzyskania. Matki tej kategorii
powinny być długowieczne i posiadać minimum 5- 6 mln plemników w zbiorniczkach nasiennych.
Wsparcie państwa poprzez system dotacji powinno być skoncentrowane przede wszystkim na
maksymalnych dotacjach do matek reprodukcyjnych ze sprawdzonym czerwieniem. Najlepiej byłoby, aby takie
matki pasieka hodowlana sprzedawała wraz z odkładem, po to aby pszczelarz odbiorca nie narażał ich na ryzyko
podczas poddawania i aby zaraz po zakupie mógł przystąpić do ich reprodukcji. Matki tej kategorii powinny być
drogie, tak aby ich produkcja zapewniała dobrą rentowność pasiekom hodowlanym.
Masową reprodukcją matek użytkowych powinny zajmować się pasieki reprodukcyjne nie prowadzące
pracy hodowlanej. Należałoby przywrócić status pasiek reprodukcyjnych.
W systemie uznawania pasiek hodowlanych zarówno zarodowych jak i reprodukcyjnych powinny
aktywnie uczestniczyć przedstawiciele związków pszczelarskich. Byłby to powrót do starej dobrej praktyki.
Aktywne włączenie związków pszczelarskich do hodowli byłoby bardzo pomocne w stworzeniu masowej
hodowli i wielkiej populacji hodowlanej.
Matki oferowane na polskim rynku dla pasiek produkcyjnych powinny być objęte kontrolą ich jakości
(monitoring). Najlepiej aby prowadziła to instytucja nie powiązana z rynkiem producentów. Z pewnością
poprawiłoby to jakość produkowanych matek.
W nomenklaturze hodowlanej należy też powrócić do tradycyjnego nazewnictwa. Matki hodowlane
należy dzielić na zarodowe, reprodukcyjne i użytkowe, a pasieki hodowlane na zarodowe i reprodukcyjne.
Byłoby to logiczne, spójne, zrozumiałe i zgodne z polskim piśmiennictwem.
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CHÓW PSZCZÓŁ W ULACH WIELOKORPUSOWYCH SNOZOWO-RAMOWYCH

Henryk Skowron
Lubelski Ośrodek Postępu Rolniczego w Końskowoli

Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesną gospodarkę pasieczną bez użycia ramek w gnieździe
pszczelim. Wynalazek ten miał ogromny wpływ na rozwój pszczelarstwa. Mówi się, że ramka uruchomiła
plastry w ulu i pozwoliła zajrzeć do środka pszczelego gniazda. Można było odwirowywać miód z plastrów bez
konieczności ich niszczenia. Ramki umożliwiają przeglądy gniazd, a przez to dokładną ocenę stanu rodziny
(choroby), brakowanie plastrów, dodawanie węzy, robienie odkładów, wyszukiwanie matek, łączenie itp. Złe
strony stosowania ramek są takie, że tracimy dużo czasu na przegląd wielu elementów (ramek) gniazda.
Ponosimy nakłady na zrobienie ramek, zadrutowanie, wprawienie węzy, wycinanie woszczyny, czyszczenie itp.
Obecność elementów drewnianych w gnieździe nie sprzyja dobrej zimowli. Wykorzystywanie plastrów
gniazdowych jako magazyny miodowe pogarsza jakość miodu, również pozostałości leków stosowanych do
zwalczania warrozy mogą przedostawać się do miodu.
Nowe możliwości w gospodarce pasiecznej stwarza ul wielokorpusowy. Najważniejszą jego zaletą jest
możliwość zmechanizowania procesu odbioru miodu. Zastosowanie kraty odgrodowej przyczynia się do
wyraźnego podziału ula na gniazdo i miodnię. Używanie szeroko-niskich ramek pozwala na zastosowanie
bardzo wydajnych wirówek promienistych. Konstrukcja ula wielolorpusowego jest zgodna z naturalną
skłonnością pszczół do poziomego dzielenia gniazda. W naturalnych warunkach pszczoły zasiedlały przeważnie
dziuple drzew, które miały kształt wąsko-wysoki. Pszczoły budują swoje gniazdo tak, że nad czerwiem składają
pierzgę, a na samej górze miód. Ule wielokorpusowe uwzględniają tę właściwość pszczół. Operowanie całymi
korpusami, a nie pojedynczymi ramkami zmniejsza nakłady pracy na obsługę jednej rodziny. Stosując ule
wielokorpusowe nie musimy posiadać transportówek na ramki, ponieważ tę funkcję spełniają korpusy. W
naszych warunkach klimatycznych, aby utrzymać się z pszczelarstwa trzeba mieć ok. 200 rodzin pszczelich i
prowadzić gospodarkę wędrowną, czyli przewozić pszczoły na intensywne pożytki. Ule przeznaczone do
przewozu powinny być lekkie oraz mieć małą kubaturę, co ułatwia załadunek i transport. Ule wielokorpusowe
spełniają powyższe warunki. Pomimo tego, że posiadają małą kubaturę, nie są nigdy za małe. Można zawsze
dostawić dodatkowy korpus i zwiększyć pojemność ula. Ule wielokorpusowe są ulami rozbieralnymi tzn.
oddzielnie buduje się korpusy, dennicę i daszek. Ma to takie zalety, że łatwo jest wymieniać poszczególne
części, co z kolei ułatwia:
- usuwanie wiosną osypu poprzez wymianę dennic;
- odział oraz łączenie rodzin pszczelich;
- stosowanie dodatkowego wyposażenia np. dennicowe poławiacze obnóży pyłkowych;
Jedną z niewielu wad uli wielokorpusowych jest ogromna ilość ramek, z jaką mamy do czynienia w
dużych pasiekach. W skład jednego ula może wchodzić nawet 60 ramek.
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Ule wielokorpusowe o niskich korpusach pozwalają na zastosowanie w części gniazdowej snóz (dwie
listewki, między którymi umieszcza się węzę i zbija małymi gwoździkami). Stosując snozy nie ponosimy
nakładów na robienie ramek, nie tracimy czasu na drutowanie, wprawianie węzy, wycinanie woszczyny,
czyszczenie itp. Zimowla pszczół na snozach przebiega korzystniej, ponieważ nie ma pustych przestrzeni
międzykorpusowych,

które są charakterystyczne dla uli ramowych. Użycie snóz wymaga jednak dużego

doświadczenia i zdolności oceny stanu rodziny bez konieczności wyjmowania plasterków.
Do osiągnięcia powyższych celów najlepszy okazał się ul składający się z pięciu korpusów systemu pół
Dadant. Ze względów organizacyjnych wszystkie korpusy w ulu powinny być jednakowe (tańsza produkcja,
możliwość zamiennego stosowania w ulu). W naszych warunkach klimatycznych stosowanie zbyt wysokich
korpusów np. Langstrotha nie zawsze jest możliwe, ponieważ powoduje nadmierne powiększenie lub
zmniejszenie gniazda rodziny pszczelej. Przestawianie natomiast pojedynczych ramek pomiędzy korpusami
zabiera bardzo dużo czasu. W takim wypadku bardziej sensowne byłoby używanie uli leżaków o dużej ramce.
Gospodarka pasieczna, jaką stosuję w tym ulu różni się zasadniczo od tej zalecanej w podręcznikach
pszczelarskich. Po pierwsze jest wyraźny podział ula na część gniazdową oraz miodnię. W dwóch korpusach,
które są przewidziane na gniazdo nie używam ramek, są natomiast snozy (listewki z przymocowaną węzą), do
których pszczoły dobudowują plastry. Plastry w korpusach snozowych są niskie (ok. 14 cm), dlatego nie istnieje
niebezpieczeństwo ich obrywania się nawet podczas przewozu uli. Zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
obrywaniem się plastrów jest również to, że są one poprzyczepiane mostkami woskowymi do ścian korpusu i
pokrywy dennicy. Gniazdo składa się z dwóch części, ponieważ jest to najmniejsza ilość elementów potrzebnych
do zrobienia odkładu, wymiany plastrów po zimowli, czy łączenia rodzin przy założeniu, że operujemy całymi
korpusami. Możliwość przemieszczania w całości połowy gniazda znacznie przyśpiesza wszelkie prace w
pasiece. Na miodnię wykorzystywane są trzy korpusy z ramkami z węzą wprawioną tradycyjną metodą. Po
odbudowaniu i częściowym zaczerwieniu ramki te później wykorzystywane są wyłącznie jako magazyny
miodowe. Ich żywotność jest bardzo długa, nawet kilkanaście lat. W każdym korpusie używanym jako miodnia
jest 9 ramek.
W skład ula wielokorpusowego, snozowo-ramowego oprócz korpusów wchodzi: dennica i daszek.
Dennica jest ruchomą podstawą ula o wysokość 65 mm Wykonana jest z 20 mm desek. Z trzech stron dennicę
tworzą listwy wystające 45 mm ponad powierzchnię dennicy, która nie jest całkowicie zabudowana, lecz posiada
wycięcie o wymiarach 380 x 190 mm W wycięciu umieszczona jest siatka odgradzająca z tworzywa sztucznego
posiadająca 3,5 mm szczeliny. Nad nią mieści się płytka poławiająca pyłek kwiatowy, którą można wyjmować
od spodu dennicy w celu przerwania poławiania pyłku. Od góry dennica przykryta jest pokrywą, którą tworzą
deseczki o grubości 4 mm i szerokości 20-40 mm, przerwy między deseczkami wynoszą 10-20 mm Od spodu
dennicy nabite są trzy listwy grubości 20 mm Dwie z nich znajdujące się przy wycięciu posiadają felce, w które
można wsuwać szufladkę na pyłek lub podkarmiaczkę. Szufladka powinna posiadać dno wykonane z nylonowej
siatki o drobnych oczkach. Wielkość otworu wylotowego regulowana jest wkładką wylotową.
W listwach bocznych dennicy nawiercone są otwory o średnicy 22 mm mogące służyć jako wyjścia dla trutni (
po włożeniu w nie rurek długości ok. 10 cm) lub do nalewania syropu do podkarmiaczki.
Do podstawowych zalet opisanej dennicy należą:
- prosta konstrukcja;
- niski koszt wykonania;
- niewielka kubatura i masa;
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- bardzo dobra wentylacja ula podczas wędrówek;
- bardzo dobra zimowla pszczół;
- przygotowanie ula do wędrówki jest bardzo szybkie i nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń
wentylacyjnych;
- możliwość poławiania pyłku kwiatowego;
- możliwość dokarmiania pszczół na zimę;
- dodatkowa wentylacja gniazda podczas upałów przez poławiacz pyłku;
- sprzyja utrzymaniu higieny w ulu (łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji).
Daszek wykonany jest z desek grubości 20 mm, tworzących ramę dostosowaną do wymiarów zewnętrznych
korpusów, posiada wysokość 80 mm Z czterech stron ramy wycięte są otwory wentylacyjne 300 x 3 mm Od
góry ramę daszka wzmacniają 12 mm deseczki, które pokryte są blachą ocynkowaną. Wewnątrz daszka ułożone
są 3 płyty pilśniowe miękkie jako izolacja górna. Aby zabezpieczyć płyty przed dostępem pszczół korpus od
góry przykrywamy grubą folią, którą wyjmujemy przed zimą.
Ul nie wymaga stosowania mat, zatworów, powałek, poduszek, beleczek, odstępników ani żadnych innych
urządzeń dodatkowych.
Całoroczna gospodarka pasieczna w ulach snozowo-ramowych
Oznaczenia: ♀ - matka, - - - - - krata odgrodowa, R – korpus ramowy, S – korpus snozowy
1.

Zimowla. Pszczoły zimujemy na dwóch korpusach snozowych i jednym ramowym. W takim gnieździe
mają one warunki podobne do tych panujących w naturalnych dziuplach. Godne polecenia są dennice z
intensywnym dopływem zimnego powietrza od spodu ula. Zapewnia to wycięty i zasiatkowany otwór o
powierzchni ok. 0,08 m2. W ulu takim nie ma wilgoci, nie ma również niekorzystnych przerw między
plastrami w korpusach snozowych.
R1
S 1
♀
S 2

2.

Po pierwszym oblocie. Dokonujemy wymiany i oczyszczenia dennic z osypu zimowego. Zabieramy do
pracowni korpus snozowy ustawiony bezpośrednio na dennicy, plasterki przeznaczamy do przetopienia.
W pierwszy cieplejszy dzień pomiędzy korpusy ze snozami, a korpus ramowy wkładamy kratę odgrodową.
Matkę należy umieścić w korpusie snozowym.
R 1
______________
S 1
♀

3.

Kwitnienie śliw. Dostawiamy drugi korpus ramowy w połowie wypełniony jasnymi plastrami, a w połowie
węzą. Umieszczamy go pod kratą odgrodową na korpusie snozowym.
R 1
______________
R 2
Jasne plastry + węza
S 1
♀
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4.

Początek kwitnienia rzepaku.
Pod korpusy ramowe, które zamieniamy miejscami dostawiamy drugi korpus snozowy wypełniony węzą.
Pomiędzy korpusy ramowe, a snozowe zakładamy drugą kratę odgrodową. Do korpusu R 2 poddajemy
matecznik hodowlany na wygryzieniu. Korpus ten posiada okrągły otwór wylotowy skierowany w
przeciwną stronę niż otwór główny, aby młoda matka mogła się unasiennić.
R 2 ♀- matecznik
______________
R 1
______________
S 2
Węza
S 1
♀

5.

Pełnia kwitnienia rzepaku. Bezpośrednio na gniazdo ustawiamy trzeci korpus ramowy z odbudowanymi
plastrami na miód
R 2 ♀- młoda
______________
R 1

R 3
______________
S 2
♀-stara
S 1

6.

Po rozpoczęciu czerwienia przez młoda matkę w korpusie R 2 ustawiamy go bezpośrednio na korpusach
snozowych. Wyjmujemy również jedną z krat odgrodowych. Pszczoły same zlikwidują jedną z matek,
zwykle pozostawiają młodszą.
R 1

R 3
______________
R 2
♀- młoda
S 2
♀- stara
S 1

45

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

7.

Na pożytek z lipy. Ustawiamy korpus R 2 na samą górę, aby łatwiej można było zerwać mateczniki
ratunkowe.
R 2

R 1

R 3
______________
S 2
♀
S 1

8. Przed dokarmianiem na zimę. Gniazdo składające się z dwóch korpusów snozowych pozostawiamy bez
zmian. Zabieramy zbędne korpusy ramowe pozostawiając jeden wypełniony przeczerwionymi plastrami.
R2
Plastry raz przeczernione
S 2
Plastry tegoroczne ♀
S 1
Plastry dwuletnie

Zalety prowadzenia pasieki w ulach snozowo-ramowych
Dzięki tej metodzie gospodarki pasiecznej w ulach wielokorpusowych snozowo-ramowych uzyskujemy
obniżenie pracochłonności obsługi pasieki o ok. 20% i znaczny wzrost wydajności w stosunku do metod
tradycyjnych. Wynika to z tego, że:
część gniazdowa ula nie wymaga robienia ramek;
podczas zimowli pszczół na trzech korpusach panują w ulu bardzo korzystne warunki wilgotnościowe i
cieplne;
rodziny nie wchodzą w nastrój rojowy (odbudowa dużej ilości węzy, regularna wymiana matek,
oddzielenie korpusu ramowego z czerwiem od gniazda);
przez wymianę co roku 50% gniazda dbamy o właściwą zdrowotność pszczół;
nie tracimy czasu na dokonywanie przeglądów gniazd (operujemy całymi korpusami- stan rodziny
możemy ocenić np. podczas wymiany dennic, oglądając korpus z plastrami od spodu;
nie tracimy czasu na częstą wymianę ramek w miodni, ponieważ nie są one używane do wielokrotnego
zaczerwiania przez matki, a tylko do gromadzenia miodu, dlatego ich żywotność jest bardzo długa
(kilkanaście lat). Również jakość miodu z jasnych plastrów jest o wiele lepsza;
w korpusach przeznaczonych na miodnię używamy 9 ramek, co zmniejsza ogólną ilość ramek w
pasiece o 10%;
wymiana matek odbywa się regularnie i bardzo sprawnie bez przerw w czerwieniu i bez konieczności
wyszukiwania starej matki;
w ulu nie stosujemy mat ani zatworów.
Ule snozowo-ramowe nadają się do prowadzenia dużych pasiek towarowych liczących kilkaset rodzin
pszczelich, gdzie o wynikach pszczelarzenia decyduje nie tylko wysoka wydajność miodu i pyłku, ale przede
wszystkim mniejsza pracochłonność i możliwie niskie koszty produkcji pasiecznej.
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HISTORIA I BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ PASIEKI HODOWLANEJ „POŻÓG”
Grzegorz Kłos
Pasieka LODR w Końskowoli
tel. stacjonarny: (81) 88 16 596; GSM: 665 03 16 81
e-mail: pasieka.pozog@neostrada.pl

Pasieka powstała 1.VII.1958 roku z przeniesionej z Górnej Niwy k. Puław Pszczelarskiej Stacji
Doświadczalnej Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa. Wraz z pasieką przeniósł się do pracy z
Instytutu do ówczesnego Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Końskowoli – inż. Czesław
Bojarczuk jako kierownik i mgr Zenon Zienkiewicz – asystent.
Początkowo pasieka miała ograniczone możliwości działania: niewielka pracownia, brak sprzętu i sali
do prowadzenia szkoleń pszczelarzy. Dzięki konsekwentnemu działaniu kierownika pasieki wybudowany został
w 1969 r. pawilon pasieczny jako jeden z pierwszych w Polsce. Wybudowanie pawilonu uświadomiło
pszczelarzom, że nie da się prowadzić nowoczesnej wielkotowarowej gospodarki pasiecznej, bez zaplecza, że
niewielka budka na pasieczysku już nie wystarczy.
W 1966 r. zostały ustalone dla pasieki kierunki działania, których realizacja miała korzystny wpływ na
oddziaływanie w pszczelarstwie lubelskim, a później i krajowym. Dotyczyły one następujących zagadnień:







Prowadzenia hodowli zarodowej
Wdrażanie do pasiek nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej
Prowadzenia szkoleń, pokazów, organizowanie wystaw
Opracowywanie wydawnictw z zakresu pszczelnictwa
Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz pszczelarstwa.

Prace hodowlane przyczyniają się do poprawy pogłowia pszczół, a przez to do intensyfikacji produkcji
pszczelarskiej. W początkowym okresie działania pasieki prowadzono w niej prace hodowlane nad pszczołą
środkowoeuropejską (krajową), a od roku 1971 rozpoczęto prace nad pszczołą kaukaską. Zainteresowanie
pszczołą kaukaską wynikało z wysokich zbiorów miodu, które uzyskano w ramach prowadzonych prac
badawczych zespołu problemowego nad wartością użytkową pszczół mieszańców międzyrasowych.. W okresie
wprowadzania pszczół kaukaskich Pasieka Zarodowa, w Końskowoli była jedynym dostawcą matek tej rasy w
kraju, które trafiały do wielu pasiek reprodukcyjnych w Polsce.
Już w 1968 roku w pasiece rozpoczęto próby wdrażania inseminacji matek pszczelich. W pierwszym
roku prób, na 33 zainseminowane matki czerwiła tylko 1. Po dopracowaniu i wprowadzeniu wielu nowych
elementów odnoszących się do odpowiedniego postępowania z matkami inseminowanymi wyniki inseminacji
matek pszczelich były już zadawalające. W 1972 roku skuteczność inseminacji wynosiła 90% czerwiących
matek, a w roku 1977 – 96,6%. Obecnie skuteczność inseminacji wynosi ok. 98%.
Do roku 1997 prace hodowlane prowadzone były jedynie nad pszczołą rasy kaukaskiej, linii KP (z
Krasnej Polany) oraz linii M (z Muchurska). Przez pewien czas hodowane były również inne dwie linie (G523 i
K100), lecz ze względów szczupłości bazy zdecydowano się na powolną rezygnację z tego materiału poprzez
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połączenie z liniami bazowymi. Wychodząc naprzeciw pszczelarskich oczekiwań w 1997 roku została
zaimportowana grupa matek rasy kraińskiej z Austrii od hodowcy Singera.
W 1980 roku Pan Stanisław Różyński, pracownik LODR w Końskowoli (wówczas WOPR)-specjalista
ds. pszczół, jako pierwszy w Polsce zlokalizował ognisko warrozy w Polsce. Dlatego Pasieka aktywnie włączyła
się w upowszechnianie wiedzy nt. diagnozowania i zwalczania tej groźnej choroby. Razem z Wytwórnią Filmów
Oświatowych w Łodzi i przy współudziale Oddziału Pszczelnictwa w Puławach zrealizowano jedyny polski
film o warrozie, który na festiwalach filmów rolniczych zdobywał najwyższe wyróżnienia (w Hiszpanii-Złotą
Wieżę, w Polsce –Złoty Kłos, na Węgrzech-Srebrną Kozicę).
Obecnie w Pasiece pracują zajmując się pracami hodowlanymi, jak również jej utrzymaniem :
-Antoni Szczygielski;
-Grzegorz Kłos.
CHARAKTERYSTYKA LINII HODOWLANYCH PSZCZÓŁ

LINIE ZARODOWE
Rasa Kaukaska /Cau/
Linia M
Linia cau M wywodzi się z importu pszczół rasy kaukaskiej populacji muchurskiej. W jej skład
wchodzą populacje M oraz K100.
Odznaczają się dobrą miodnością, szczególnie w krzyżówkach między liniowych. Są mało rojliwe i łagodne.
Gromadzą znaczne ilości pyłku i silnie kitują. Trzymają się dobrze plastrów. Ograniczają matki w czerwieniu.
Sklepią miód na mokro. Odznaczają się dość dynamicznym rozwojem jak na pszczołę kaukazką. Pszczoły są
szare z możliwością pojawiania się żółtego ubarwienia na dwóch pierwszych tergitach. Przy niższych
temperaturach wymagana jest ostrożność obsługi.
Cechy morfologiczne:





Długość języczka w mm

6,75 – 7,02

Szerokość IV tergitu w mm

2,250 – 2,320

Indeks kubitalny

55,20 – 63,00

Rasa Kraińska /Car/
Linia SK
Pszczoły linii car SK odznaczają się dobrą produkcją miodu, szczególnie w krzyżowaniu między
liniowym (sprawdzona krzyżówka Car SK x Cau M) . Miód sklepią na sucho. Są łagodne i umożliwiają
przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia.
Pszczoła nadająca się na pożytki wczesne i późne; nektarowe i spadziowe.
Dobrze zimują. Odznaczają się wczesnym rozwojem, ale umiarko-waną rojliwością. Nastrój rojowy jest
rozładowywany przez pojawienie się pożytku i powiększanie gniazda. Przy braku pożytku matki przerywają
czerwienie. Pszczoły są szaro ubarwione z możliwością pojawienia się rudawego paska (2-3 tergit).
Cechy morfologiczne:


Długość języczka w mm

6,20 – 6,80



Szerokość IV tergitu w mm

2,240 – 2350



Indeks kubitalny

41,00 – 50,00

48

Lubelska Konferencja Pszczelarska „SYNDROM MASOWYCH UPADKÓW RODZIN PSZCZELICH W POLSCE”
23 - 24 stycznia 2010 r. - LODR Końskowola

PASIEKA L O D R W KOŃSKOWOLI
O/SITNO
22-424 Sitno
tel. pasieka: 084 6112553, centrala: 084 6112339
e-mail: kadry.odrsitno@poczta.fm
Historia
Pasieka powstała w 1980 r. Jej założycielem był p. Kazimierz Magdziak. Początkowo pasieka usytuowana była
na terenie parku okalającego pałac –budynek biurowy WOPR w Sitnie. W roku 1983 z inicjatywy p. Stanisława
Mogielnickiego została przeniesiona na wydzielone miejsce, gdzie znajduje się do dzisiaj. Teren został
ogrodzony, postawiono drewniany budynek pracowni pasiecznej, dokonano nasadzeń drzew i krzewów. W
następnych latach sukcesywnie powiększano ilość pni do 40 szt. Gospodarowano w ulach warszawskich i
dadanowskich. Kolejnymi pracownikami zajmującymi się pszczołami byli: Mirosław Momot i Andrzej
Mogielnicki. Zakupiono nowe ule wielkopolskie w ilości 40 szt. Pasieka miała charakter szkoleniowy. Od roku
1994 pasiekę prowadzi p. Henryk Skowron – gł. specjalista ds. pszczelarstwa. Wprowadził on do pasieki system
ula wielokorpusowego snozowo-ramowego. Obecnie pasieka pełni funkcję dydaktyczną i hodowlaną.
Działalność pasieki
Pasieka specjalizuje się w popularyzacji gospodarki pasiecznej w ulach wielokorpusowych snozowo-ramowych.
Idea tej gospodarki polega na zastosowaniu w części gniazdowej ula snóz /drewniane beleczki, pomiędzy
którymi umieszcza się arkusz węzy/, a w miodni szeroko-niskich ramek. Pozwala to na znaczne obniżenie
pracochłonności obsługi pasieki. Ramki szeroko-niskie pozwalają na użycie bardzo wydajnych miodarek
promienistych.
Specjaliści d/s pszczelarstwa realizują następujące zadania:














wdrażanie nowoczesnych technologii,
prowadzenie poradnictwa i praktycznej pomocy dla pszczelarzy,
współpraca ze związkami pszczelarskimi i innymi instytucjami powiązanymi z pszczelarstwem,
współpraca ze szkołami rolniczymi mająca na celu wprowadzenie do programów praktycznej i
teoretycznej nauki pszczelarstwa,
organizacja wyjazdów szkoleniowych do ośrodków pszczelarskich,
organizowanie seminariów, szkoleń praktycznych i pokazów w pasiece dydaktycznej,
marketing produktów pszczelich i promocja zdrowego odżywiania,
współudział w organizacji Wystawy Hodowlanej,
pomoc pszczelarzom we wprowadzaniu na teren Lubelszczyzny najbardziej odpowiednich ras i
linii pszczół,
pomoc pszczelarzom w walce z chorobami pszczół,
pisanie artykułów oraz broszur o tematyce pszczelarskiej,
pozyskiwanie miodu i innych produktów pszczelich,
we współpracy z pasieką hodowlaną LODR w Pożogu prowadzony jest wychów matek pszczelich
rasy kraińskiej linii SK oraz ocena terenowa matek pszczelich.

Krótka charakterystyka linii SK:
Pszczoły są duże, szaro ubarwione, bardzo łagodne, mało ruchliwe, dobrze trzymają się plastrów. Bardzo
dobrze zimują, oznaczają się dużą dynamiką rozwoju wiosennego. Miód znoszą głównie do nadstawek, nie
wykazują skłonności do wchodzenia w nastrój rojowy, utrzymują czystość i porządek w ulu.
Obecnie w pasiece pracują:
- Henryk Skowron – główny specjalista ds. pszczelarstwa,
- Marek Maziarczyk – technik doradca ds. pszczelarskich
Fotoreportaż z Pasieki SITNO na:www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=132
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DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU DS. PSZCZELARSTWA LODR W KOŃSKOWOLI
ODDZIAŁ W GRABANOWIE
Opracowała Małgorzata Lewan
Doradcy:
Małgorzata Lewandowska

gł. specjalista ds. pszczelarstwa

Marian Kałabun

specjalista ds. produkcji pasiecznej

Krzysztof Osielski

specjalista ds. pszczelarstwa i hodowli,

Zespół prowadzi działalność doradczą, szkoleniową oraz obsługę pasieki.
Pasieka LODR w Końskowoli Oddziału w Grabanowie funkcjonuje od 1 lipca 1981r.
Pracami

Działu

Pszczelarskiego

przez

wiele

lat

do

czasu

przejścia

na

emeryturę

kierował

dr Walerian Maksymiuk – pionier pszczelarstwa ekologicznego na Podlasiu i w kraju, wychowawca wielu
pokoleń pszczelarzy. Pracę zawodową związaną

z pszczelarstwem rozpoczął w 1950 roku u profesora

Antoniego Demianowicza w Dziale Pszczelarskim w Lublinie Państwowego Instytutu Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach a następnie w Skierniewicach – jako pracownik naukowy.
Doświadczenie naukowe, teoretyczne i praktyczne związane z pszczelarstwem wykorzystał organizując od 1977
roku wzorcową, docelowo 300 pniową pasiekę w Rozkoszy (ówczesnym Państwowym Gospodarstwie Rolnym).
Pełnił tam funkcję kierownika a zarazem głównego specjalisty do 1981 roku. Pasieka PGR stanęła na obszarze 2
ha zagospodarowanym przez dr Waleriana pod kątem pszczelarskim jako wielki ogród kwiatów, krzewów i
drzew miododajnych obok wybudowanego, dobrze wyposażonego pawilonu pasiecznego. Pasieka przez czas
swego istnienia była wizytówką PGR.
Od 1 lipca 1981 roku część pasieki wraz z wyposażeniem warsztatowym, laboratorium pszczelarskim i częścią
załogi została przeniesiona do Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Grabanowie koło Białej
Podlaskiej. Ponownie z inicjatywy dr Waleriana Maksymiuka powstał w WOPR funkcjonalny pawilon
pszczelarski, który spełniał funkcję zarówno pracowni pasieczno – hodowlanej jak i miejsca specjalistycznych
szkoleń, spotkań, instruktażu połączonych z zajęciami praktycznymi w pasiece.
Pasieka WOPR stała się placówką szkoleniowo – wdrożeniową oddziaływującą na pasieki regionu podlaskiego i
ościennych. Do chwili przejścia na emeryturę dr Walerian Maksymiuk pełnił w Wojewódzkim Ośrodku Postępu
Rolniczego funkcję głównego specjalisty oraz kierownika prężnie działającego Zespołu Pszczelarskiego.
Obecnie pasieka liczy 82 rodziny pszczele. Pasieka stacjonarna pełni funkcje dydaktyczno-szkoleniowe,
natomiast pasieki terenowe stanowią miejsce prowadzenia obserwacji i doświadczeń oraz są zapleczem pszczół
do zasiedlania ulików weselnych. Gospodarka pasieczna prowadzona jest w ulach typu Dadanta w systemie
nadstawkowym. W pasiece stacjonarnej prowadzony jest również wychów matek pszczelich użytkowych,
w które zaopatrywani są pszczelarze z terenu działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a także
całego kraju. Sprzedaż matek pszczelich realizowana jest na miejscu w pasiece jak również systemem
wysyłkowym. Oferta obejmuje matki użytkowe rasy kraińskiej nieunasienione, unasienione naturalnie ze
sprawdzonym czerwieniem w ulikach weselnych oraz matki pszczele inseminowane czerwiące.
Oferowany jest również wysokiej jakości miód pozyskany w pasiece Ośrodka oraz szeroki asortyment
wyrobów z wosku pszczelego - świece, figury woskowe.
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Kontynuowana

jest

również

ocena

wartości

użytkowej

pszczół

głównie

na

podstawie

wydajności miodowej rodzin. Prowadzona jest dokumentacja pasieczna i hodowlana.
Specjaliści ds. pszczelarstwa prowadzą działalność szkoleniową, która obejmuje:
szkolenia specjalistyczne w siedzibie Oddziału w Grabanowie,
pokazy
w
pasiece
dydaktycznej,
pasiekach
pszczelarzy
(np. wytapianie wosku, dezynfekcja sprzętu pasiecznego i uli, znakowanie matek, inseminacja matek,
zastosowanie kraty odgrodowej, izolatorów),
szkolenia terenowe w kołach pszczelarzy,
przyjmowanie wycieczek grup pszczelarzy, młodzieży szkolnej, osób zainteresowanych ( w tym.
pogadanki dla dzieci w ramach zajęć zielonej szkoły),
promowanie pszczelarstwa przez organizowanie wystaw (np. Dzień Otwartych Drzwi, dożynki gminne,
powiatowe, wojewódzkie, festyny, obchody Dnia Ziemi – W-wa Pola Mokotowskie),
instruktaż specjalistyczny na miejscu w pasiece, doradztwo przez telefon,
redagowanie artykułów z aktualnymi zaleceniami do miesięcznika „Lubelskie Aktualności Rolnicze”
wydawanego przez LODR w Końskowoli
przygotowywanie broszur, instrukcji., ulotek
Działalność doradcza w dziedzinie pszczelarstwa koncentruje się wokół następujących zagadnień:
Poprawa pogłowia pszczół (wprowadzanie do pasiek sprawdzonego, wartościowego materiału
hodowlanego i racjonalna jego wymiana),
Propagowanie
proekologicznych
technologii
(zastosowanie
preparatów
naturalnych
w zapobieganiu i leczeniu chorób pszczół),
Poprawa zdrowotności pasiek (higiena w pasiece, zastosowanie zabiegów higieniczno-hodowlanych),
Prawidłowe pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich oraz ich promocja ( nacisk na
jakość),
Propagowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej ( np. zastosowanie izolatorów )
Współpraca Ośrodka na niwie pszczelarstwa prowadzona jest z placówkami naukowymi: Oddziałem
Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, SGGW w Warszawie,Krajowym Centrum
Hodowli Zwierząt, Inspekcją Weterynaryjną – Miejskim Inspektoratem Weterynarii, organizacjami
pszczelarskimi, szkołami, radiem, telewizją i prasą.
Działalność wydawnicza z zakresu pszczelarstwa rozpoczęta w 1986 roku, zainicjowana przez

dr

Waleriana Maksymiuka cyklem „Problemy pszczelarstwa podlaskiego” zaowocowała 12 pozycjami.
Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska pszczelarskiego wydawane są instrukcje, ulotki, broszury.
Pasieka Ośrodka realizowała również programy wdrożeniowe i badawcze:
Program badawczy 93/94/95„Badanie nad skutecznością warroabójczych preparatów III generacji
Regionalny 96/97„Przystosowanie pasiek do prowadzenia nowoczesnej gospodarki pasiecznej z
wykorzystaniem uli wielokorpusowych” (z WODR Sitno i WODR Końskowola)
Wojewódzki 98„Wyszukiwanie i zachowanie do dalszej hodowli pszczół rasy środkowoeuropejskiej
miejscowego, lokalnego pochodzenia”
Hodowlany 97/98 „Program hodowlany genetycznego doskonalenia linii Podlaska pszczół rasy
środkowoeuropejskiej”
Wielokierunkowe działania Pasieki LODR Oddziału w Grabanowie
korzystnie wpływają na rozwój pszczelarstwa południowego Podlasia.
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FUNDUSZE NA ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W GOSPODARSTWACH PASIECZNYCH

Małgorzata Kozieł
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Współczesna turystyka w zasadniczy sposób zmienia swoje oblicze. Wzrost świadomości ekologicznej
oraz docenianie roli aktywności fizycznej dla zdrowia sprawiają, że zmienia się sposób wypoczynku głównie
mieszkańców dużych miast. Ludzie coraz częściej decydują się na spędzenie urlopu lub weekendu w środowisku
wiejskim, bo tam jest możliwość bliższego kontaktu z przyrodą, można znaleźć ciszę i spokój, zdrowe
środowisko i czyste powietrze. Wspaniałą okazją dla miłośników spokoju i obcowania z przyrodą jest możliwość
wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych z akcentem pszczelarstwa.
Agroturystykę spostrzega się jako sposób poprawy opłacalności funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Przeniesienie tego rozumowania na grunt pszczelarstwa może przyczynić się do lepszego funkcjonowania
gospodarstw pasiecznych i poprawić trudną sytuację pszczelarstwa.
Pragnę, zatem zachęcić pszczelarzy do tworzenia pszczelarskich gospodarstw agroturystycznych. Ich
powstanie będzie korzystne dla obu stron - pszczelarzy i konsumentów produktów pszczelich. Jak wiadomo
organizacja gospodarstwa podejmującego turystów nie jest prosta. Działalność agroturystyczną można
prowadzić we własnym obejściu, wykorzystując „uśpione zasoby” - strychy domów, niezamieszkałe budynki,
niezagospodarowane grunty. Oczywiście na modernizację i dostosowanie zasobów do potrzeb turystów
potrzebne są środki finansowe.
Rolnicy zachętę do prowadzenia agroturystyki mogą znaleźć w ramach działania „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”. Zasady dotyczące przyznawania tej pomocy znalazły się w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.10.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Działanie to ukierunkowane jest na osoby, których podstawową aktywnością zawodową jest działalność
rolnicza.Celem działania jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, w zakresie produkcji lub usług, ma to wpłynąć na
tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich. Można uzyskać wsparcie na działalność już prowadzoną jak też planowaną.
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, lub małżonek tego rolnika:
1) który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
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d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy
e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004 - 2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o
przyznanie pomocy,
g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;
2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.
Kryteria dostępu:
1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej
operacji;
3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest:
 w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, albo
 w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, poza miastem liczącym powyżej 5 tys.
mieszkańców, albo
 w mieście o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.
4. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
5. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjentem było objęte w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:



koszty budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również koszty zakupu niezbędnego
sprzętu i wyposażenia,
koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
1) podatku od towarów i usług (VAT)
2) zakupu rzeczy używanych
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta,
nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie
100 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Do kosztów kwalifikowalnych w przypadku działalności agroturystycznej zalicza się koszty:





nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacji istniejących budynków
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
zagospodarowania terenu;
zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej
działalności nierolniczej


W przypadku działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub
świadczeniu innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym pokoje gościnne
(noclegowe) muszą znajdować się w budynku mieszkalnym. Natomiast pomieszczenia do wspólnego
korzystania wyłącznie przez turystów np. siłownia, sala bilardowa, jadalnia, sala kominkowa mogą mieścić się
również w budynku niemieszkalnym.
Bliższe informacje na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl , www.minrol.gov.pl
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PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE
- DOPŁATY EKOLOGICZNE DO ROŚLIN MIODODAJNYCH
Bożena Reniuszek
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Główny specjalista ds. ekologii

Co pszczelarz powinien wykonać, aby spełnić warunki jednostki płatniczej - Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa?
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)
Wymogi dla pakietu 2 – rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolno środowiskowego
Wariant 2.1 – uprawy rolnicze ( z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1. przeznaczenie plonu na paszę, do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa, do
kompostowania lub przekazanie do innych gospodarstw rolnych.
2. wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego
plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa
Rośliny miododajne sklasyfikowane jako uprawy rolnicze na wykazie gatunków roślin, gatunków
ptaków, jednostek fitosocjologicznych i siedlisk przyrodniczych oraz ras zwierząt, objętych płatnością
rolnośrodowiskową (Załącznik nr 4 rozporzadzenia jak wyżej)znajdują się tylko w wariancie 1 i 2 pakietu 2.
Wegetacja ich mogłaby zakończyć się na etapie kwitnienia. U pozostałych roślin miododajnych nie oznaczonych
jako takie, wymienionych w wariancie 1, 2, 5, 6, 7, 8 w uprawach warzywnych i zielarskich uprawa powinna
zakończyć się po zbiorze plonu w postaci nasion czy ziela. W obu przypadkach muszą być spełnione wymogi
jak wyżej dla pakietu 2.
Aby otrzymać przez 5 lat płatność do powierzchni tych upraw (840zł/ha lub 790 zł/ha) należy raz
opracować 5 letni plan działalności rolnośrodowiskowej i co roku składać wniosek w Biurze Powiatowym
ARiMR. Należy prowadzić Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej. Gospodarstwo musi posiadać numer
identyfikacyjny.
Gospodarstwo musi poddać się kontroli i certyfikacji jednej, wybranej z 11- tu jednostce certyfikującej.
Wybrane wymogi jednostki certyfikującej
Bardzo ważnym warunkiem, który należy spełnić w produkcji ekologicznej jest to, że jeżeli w
gospodarstwie prowadzona jest równolegle produkcja ekologiczna i konwencjonalna producent podejmuje
zobowiązanie, że możliwie najszybciej i nie później niż w ciągu 5 lat całe gospodarstwo będzie prowadził
metodami ekologicznymi (art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i art. 40 ust.1lit.a)
rozporządzenia (WE) nr 889/2008).
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Wykaz roślin miododajnych sklasyfikowanych jako uprawa rolnicza

Lp. Wariant lub nazwa polska Nazwa łacińska gatunku
rośliny uprawnej

Wydajność
miodowa w kg z 1
ha

Klasyfikacja roślin dla
potrzeb sprawozdawczości:
UR - uprawy roczne,
UD - uprawy dwuletnie,
UW - uprawy wieloletnie

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) i wariant 2.2.
Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności)
1

barbula szara

Caryopteris incana

R*

UW

2

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Fisch. R*
etMey

UW

3

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

70-90

UW

4

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

250-450

UR

5

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L.

300-500

UW

6

chaber górski

Centaurea montana L.

200-400

UW

7

chaber nadreński

Centaurea rhenana Bor.

80

UD

8

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala
L.

R*

UW

9

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*

UW

10 dalia zmienna

Dahlia hybrida Hort.

180

UR

11 dzielżan jesienny

Helenium autumnale L.

300-400

UW

12 dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

120-250

UW

13 dzwonek ogrodowy

Campanula medium L.

150-400

UD

14 groszek leśny

Lathyrus silvester L.

70

UW

15 jasnota biała

Lamium album L.

200

UW

16 języczka pomarańczowa

Ligularia dentata (A.
Gray) H. Hara

R*

UW

17 krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

200-260

UW

18 krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

R*

UW

19 kuklik zwisły

Geum rivale L.

ok.100 s

UW

20 maczek kalifornijski
(pozłotka)

Eschscholtzia californica
Cham.

R*

UR

21 mak wschodni

Papaver orientale L.

R*

UW

22 mięta długolistna

Mentha longifolia (L.)
Huds.

400-600

UW

23 mięta okrągłolistna

Mentha verticillata L.

350

UW

24 mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

do 800

UW

25 ostrzeń pospolity

Cynoglossum offlcinale L. 120-160

UD

26 pszczelnik mołdawski

Dracocephalum
moldavicum L.

200-400

UR

27 rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

ok. 350

UW

28 rezeda wonna

Reseda odorata L.

30-150

UR
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29 rezeda żółta

Reseda lutea L.

ok. 100

UW

30 rozchodnik amurski

Sedum midderdorfianum
Maxim.

270

UW

31 rozchodnik okazały

Sedum spectabile Boreau

R*

UW

32 rożniak przerośnięty

Silphium perfoliatum L.

Do 550

UW

33 rukiew siewna

Eruca sativa DC.

R*

UR

34 rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium R*
L.

UW

35 siekiernica górska

Hedysarum hedysaroides
(L.) Schinz et Thell.

R*

UW

36 sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria
(Kit.) Ser

100-200

UW

37 stulisz miotłowy

Sisymbrium polymorphum 250-400
(Murr.) Roth

UW

38 szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

ok. 300

UW

39 szczeć leśna

Dipsacus silvester Huds.

200-400

UD

40 szczeć sukiennicza

Dipsacus fullonum L.

300

UD

41 ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

60-180

UD

42 ślazówka ogrodowa

Lavatera trimestris L.

R*

UR

43 ślazówka turyngska

Lavatera thuringiaca L.

ok.150

UW

44 trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

400-800

UW

45 trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

400-600
(amerykańska)

UD

46 wyka kosmata

Vicia villosa L.

20-50

UD

Wykaz jednostek certyfikujących

Lp.

Nazwa jednostki i jej siedziba

Zakres upoważnienia

1

2
EKOGWARANCJA
PTRE Sp. z o.o.

3

1)

21-008 Tomaszowice
Dąbrowica 185 P
www.ekogwarancja.pl
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl
Tel.: 081 742 68 64
Fax: 081 742 83 14
Tel. kom.: 0601 252 506
PNG Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca
PNG w Zajączkowie

2)
26-065 Piekoszów

Numer identyfikacyjny
nadany w upoważnieniu
jednostce certyfikującej
4

Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-01
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-01/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
- produkcji rolnej i pozyskiwania
dziko rosnących roślin lub ich
części,
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do dnia 1 lipca 2010 r. może
być również stosowany nr
RE-02/2005/PL
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www.png.ecofarm.pl
e-mail: png@ecofarm.pl
Tel.: 041 306 40 00
Tel. kom.: 0607 373 695,
0609 725 591
Fax. 041 306 48 13
COBICO Sp. z o.o.
31-559 Kraków
ul. Grzegórzecka 77
3)

www.cobico.pl
e-mail: cobico@cobico.pl
Tel.: 012 632 35 71
012 630 90 90
Fax: 012 416 36 46
BIOEKSPERT Sp. z o.o.

4)

00-621 Warszawa
ul. Boya Żeleńskiego 6/34
www.bioekspert.waw.pl
e-mail: bioekspert@bioekspert.waw.pl
Tel.: 022 825 10 78
022 499 53 66
Fax: 022 825 18 12
022 499 53 67
Tel./Fax: 023 679 70 90
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25 A

5)

www.biocert.pl
e-mail: sekretariat@biocert.pl
Tel.: 012 430 36 06
Tel. kom.: 0509 668 424
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6)

02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23 A
Oddział Badań i Certyfikacji w Pile
ul. Śniadeckich 5
64-920 Piła
www.pcbc.gov.pl
e-mail: pcbcpila@i-pila.pl
Tel.: 067 213 87 00
Fax: 067 213 83 84
AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166

7)
www.agrobiotest.pl
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
Tel.: 022 847 87 39

- przetwórstwa produktów rolnictwa
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.

Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-03
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-03/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.

Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-04
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-04/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.

Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-05
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-05/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-06
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-06/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
PL-EKO-07
- produkcji rolnej i pozyskiwania
do dnia 1 lipca 2010 r. może
dziko rosnących roślin lub ich
części,
być również stosowany nr
- przetwórstwa produktów rolnictwa
RE-07/2005/PL
ekologicznego,
- wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego.
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TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 56
8)

www.tuv.pl
e-mail: post@pl.tuv.com
Tel.: 022 846 79 99
022 846 51 63
Fax: 022 868 37 42

Centrum Jakości
AgroEko Sp. z o.o.
05-126 Nieporęt
ul. Baśki 2
9)

www.agroeko.com.pl
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
Tel. kom.: 0695 599 886
0668 410 227
Fax: 022 486 44 15

SGS Polska Sp. z o.o.
01-233 Warszawa
ul. Bema 83

10)

www.pl.sgs.com
e-mail: sgs.poland@sgs.com
eko@sgs.com
Tel.: 022 329 22 22
022 329 22 03
Fax: 022 329 22 20

Control Union Poland Sp. z o.o.
70-535 Szczecin
ul. Wielka Odrzańska 31/2
11)

www.controlunion.com
e-mail:
rolnictwo.ekologiczne@controlunion.com
Tel.: 022 640 28 50
Tel. kom.: 0508 250 205
Fax: 022 640 28 51

Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
1) produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi w zakresie:
a) produkcji roślinnej,
PL-EKO-08
b) produkcji zwierzęcej, w tym
do dnia 1 lipca 2010 r. może
pszczelarstwa,
być również stosowany nr
c) zbioru ze stanu naturalnego;
RE-08/2008/PL
2) przetwórstwa surowców
żywnościowych;
3) przetwórstwa pasz;
4) wprowadzenia do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego,
w tym importowanych.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w zakresie:
1) produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi w zakresie:
a) produkcji roślinnej,
b) produkcji zwierzęcej, w tym
PL-EKO-09
pszczelarstwa,
do dnia 1 lipca 2010 r. może
c) zbioru ze stanu naturalnego;
być również stosowany nr
2) przetwórstwa produktów
RE-09/2008/PL
rolnictwa ekologicznego w zakresie:
a) przetwórstwa surowców
żywnościowych,
b) przetwórstwa pasz;
3) wprowadzenia do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego,
w tym importowanych.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w rolnictwie
ekologicznym w zakresie:
1) produkcji roślinnej, w tym:
a) produkcji rolnej,
b) zbioru ze stanu naturalnego;
2) produkcji zwierzęcej, z
wyłączeniem pszczelarstwa;
PL-EKO-10
3) przetwórstwa produktów
rolnictwa ekologicznego, w tym:
a) przetwórstwa surowców
żywnościowych,
b) przetwórstwa pasz;
4) wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego
importowanych z krajów trzecich.
Przeprowadzanie kontroli oraz
wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności w rolnictwie
ekologicznym w zakresie:
1) produkcji roślinnej, w tym:
a) produkcji rolnej,
b) zbioru ze stanu naturalnego;
2) produkcji zwierzęcej;
3) wprowadzania do obrotu
produktów rolnictwa ekologicznego
importowanych z krajów trzecich.
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POMOC DLA TWORZONYCH I ROZWIJANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA WSI

Danuta Sobich
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Taką pomoc przewiduje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokument ten został podpisany 17 lipca przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 2 sierpnia wszedł w życie .
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę który w myśl art.104 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie
przekraczający równowartości w złotych 2 mnl euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.
O pomoc będą mogły ubiegać się :
- Osoby fizyczne
- osoby prawne
- wspólnicy spółki cywilnej
- spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej
Wnioskodawca może wnioskować jeżeli:
- podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE
- jest pełnoletnia nie ukończyła 60 roku życia
- nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie
- zamieszkuje na pobyt stały lub czasowy obszary wiejskie
- inwestycja powinna być realizowana na obszarze wiejskim
Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów:
1.
2.

budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również zakupu niezbędnego sprzętu i
wyposażenia
ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta,
maksymalnie 300 tyś zł na jednego beneficjenta z tym że:
100 tyś zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione z zakresem rzeczowym operacji.
200 tyś zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.
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300 tyś zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.
W przypadku gdy inwestycja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem
produktami rolnymi pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 tyś zł.
Mikroprzedsiębiorca może wystąpić o wypłatę pomocy albo po zakończeniu realizacji całości zadania albo
jednego z jej etapów. Pieniądze będzie można dostać jedynie , gdy uczestnik tego programu poniósł koszty
związane z utworzeniem nowych miejsc pracy oraz udokumentował zrealizowanie całej operacji lub jej etapu.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Jaki jest cel działania?
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i
małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Kto może uzyskać pomoc?
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika który:
1.

Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2.

Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;

3.

Ma miejsce zamieszkania należące do;

4.



Gminy wiejskiej lub



Gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub



Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW
2004-2006 lub PROW 2007-2013;

5.

Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

6.

Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

7.

Jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych;

8.

Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Unii Europejskiej
wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

Na co można uzyskać pomoc?
1.

Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z
zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z
rozbiórki;

2.

Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz
z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z
rozbiórki;
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3.

Zagospodarowanie terenu;

4.

Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej
działalności nierolniczej;

6.

Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:


W wysokości nieprzekraczającej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności
nierolniczej w zakresie wyłącznie świadczenia usług transportowych;



W wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności
nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;

Pomoc nie obejmuje podatku VAT oraz zakupu rzeczy używanych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym nie może
przekroczyć

100 000 zł.. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Zakres pomocy. Wsparcie jest udzielane na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową
zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.
Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków
ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw również dostosowania do nowowprowadzonych norm
wspólnotowych.
BENEFICJENT. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która:
•

Posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów
rolnych ( przetwórstwo produktu rolnego jest operacją na produkcie rolnym, gdzie produkt będący
wynikiem tej operacji jest również produktem rolnym)

•

działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie
przekracza równowartości w złotych 200 mln euro.

Pomoc może być udzielona:
- Projekt dotyczy przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem
1 do TWE, z wyłączeniem produktów rybnych.
-

Inwestycja spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa mające do niej zastosowanie.

-

Inwestycja musi prowadzić do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa.

-

Jeśli inwestycja zakłada wzrost mocy produkcyjnych, warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie

możliwości zbytu planowanej produkcji.
-

Inwestycje dotyczące handlu detalicznego nie będą wspierane.
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-

Wspierane są projekty realizowane przez zakłady, które zaopatrują się w surowce na podstawie co

najmniej rocznych umów zawieranych z producentami rolnymi.
-

Budowa nowego zakładu produkcyjnego może podlegać wsparciu, pod warunkiem udokumentowania

bazy surowcowej lub w przypadku gdy inwestycja związana jest z przeniesieniem już istniejącego zakładu
(zaprzestanie działalności w posiadanych obiektach i podjęcie produkcji w ramach nowej inwestycji),
który będzie kontynuować produkcję w tej samej branży;
Pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
Inwestycje materialne:
•

budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę
zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi;

•

zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania
produktów do sprzedaży;

•

zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;

•

zakup specjalistycznych środków transportu;

•

zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Inwestycje niematerialne:
•

zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem
produkcji i magazynowania,

•

wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością;

•

przygotowanie dokumentacji technicznej projektu;

•

przygotowanie biznesplanu;

•

opłaty za patenty lub licencje;

•

koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego

Poziom wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji PROW jednemu
beneficjentowi, wynosi 20 mln złotych. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może
być niższa niż 100 tys. złotych.
Poziom wsparcia i wysokość pomocy:
•

25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez beneficjenta, który nie
jest małym lub średnim przedsiębiorcą;

•

40% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez beneficjenta
prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo;

•

50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez beneficjenta
prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo, który co najmniej 25% ogólnej ilości produktów
rolnych, nabywa na podstawie umów zawartych, na co najmniej rok, z grupami producentów rolnych
lub wstępnie uznanymi, lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw a także gdy
realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.
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Dofinansowanie gospodarstw pasiecznych
ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

MODERNIZACJA GOSPODARSTW PASIECZNYCH
Gospodarstwa pasieczne jako dział specjalny produkcji rolnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze
środków UE w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, muszą spełnić następujące kryteria:
 Posiada numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR
 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 4 ESU (w przypadku pasiek jest to 200 pni
pszczelich)
 Inwestycje nie mają charakteru inwestycji odtworzeniowej
 Osoba składająca wniosek ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej jednak każdy z nich musi spełniać warunki
określone w rozporządzeniu
 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo pasieczne
w ramach działania, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
 Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowalnych będzie wynosiła
powyżej 20 tys. zł.
 Zakupy pow. 10 tyś. zł płacone są przelewem
Poziom wsparcia:
 40% - kwoty kwalifikującej się inwestycji;
 50% - dla osób poniżej 40 roku życia;
 50% - gdy inwestycja jest realizowana na obszarach górskich, ONW, NATURA 2000 lub obszarach, na
których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 60% - kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną,
która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach ONW, obszarach
rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z
wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
Koszty kwalifikowalne:
- budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów
pasiecznych lub sprzedaży bezpośredniej wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest
niezbędna w celu realizacji operacji;
- zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji pszczelarskiej , przechowalnictwa,
magazynowania, przygotowywania produktów do sprzedaży(znajdujących się na wykazie maszyn rolniczych
przygotowanych na potrzeby ARiMR)
 zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione powyżej elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności pszczelarskiej, w tym utwardzanie
placów manewrowych, zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności
pszczelarskiej.



Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej informację o możliwości
składania w danym roku wniosków o pomoc,
Wniosek można składać w oddziale regionalnym Agencji w terminie do 14 dni po podaniu informacji o
terminie ich składania.

Termin składania wniosków upływa po dniu, w którym zapotrzebowanie osiągnęło 120% dostępnych środków
w danym roku i województwie.
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WYKŁADY PSZCZELARSKIE NA LUBELSZCZYŹNIE
OFEROWANE PRZEZ LODR
Cezary Kruk
e-mail: cezarykruk@wp.pl
Lubelski Ośrodek Postępu Rolniczego w Końskowoli
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
Telefon służbowy- stacjonarny- 0-81-889-06-24- bezpośredni do mojego biura (czynny w dni
robocze 7.00- 15.00)
Telefon komórkowy I- 667-704-271 (najlepiej najpierw wysłać SMS-em informację)- Plus
Telefon komórkowy II- 664-016-489 (najlepiej najpierw wysłać SMS-em informację)- Era
Telefon komórkowy III- 518-482-726 (najlepiej najpierw wysłać SMS-em informację)- Orange
Adres do pracy:
LODR, 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8, Technologia i Doświadczalnictwo, pokój 22 (II piętro)
Adres domowy:
Cezary Kruk, 24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 15/5

Oferta wykładów pszczelarskich dla placówek oświatowych, szkół rolniczych, organizacji
pszczelarskich, domów kultury, organizacji ekologicznych, rolników, sadowników, doradców

TEMATY PSZCZELARSKIE
1. Tematy dla pszczelarzy ogólne- 19
2. Tematy dla pszczelarzy szczegółowe- 147
3. Tematy dla dzieci, młodzieży, miłośników pszczół i konsumentów miodu- 27
4. Tematy dla rolników, ogrodników, sadowników i doradców rolniczych- 7
Dodatkowo uczestnicy spotkań pszczelarskich dostają prezentację multimedialną na płycie CD
gratis.
WYKŁADY PSZCZELARSKIE - DLA PSZCZELARZY- TEMATY OGÓLNE
Dodatkowo przegląd fachowej literatury, filmów, stron www, portali internetowych, forum
pszczelarskich
1. Biologia pszczół
2. Ewolucja pszczół
3. Genetyka pszczół
4. Hodowla i selekcja pszczół
5. Gospodarka pasieczna
6. Matki pszczele
7. Choroby pszczół
8. Rośliny miododajne
9. Produkty pszczele
10. Zapylanie upraw rolniczych przez pszczoły
11. Ochrona pszczół przed zatruciami
12. Trzmiele
13. Pszczoły samotnice
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14. Marketing pszczelarski
15. Ekonomia pszczelarska
16. Historia i tradycja pszczelarstwa
17. Fundusze pszczelarskie (kredyty, programy, dotacje)
18. Pszczelarstwo- najnowsze trendy technologiczne w pszczelarstwie
19. Pszczelnictwo- przegląd aktualnych badań z nauk pszczelniczych

WYKŁADY PSZCZELARSKIE - DLA PSZCZELARZY- TEMATY SPECJALISTYCZNE
Dodatkowo przegląd fachowej literatury, filmów, stron www, portali internetowych, forum
pszczelarskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Alternatywne koncepcje hodowli i selekcji pszczół
Ekologiczne aspekty w hodowli i selekcji pszczół
Możliwość masowej hodowli pszczoły miodnej
Błądzenie trutni- badania własne
Efektywność wychowu matek pszczelich- badania własne
Przeżywalność czerwiu pszczelego- badania własne
Podejmowanie czerwienia przez matki- badania własne
Próby szybkiej oceny wartości użytkowej matki pszczelej
Próby oszacowania wartości hodowlanej pszczół
Próby laboratoryjnej oceny wartości użytkowej pszczół
Matki unasieniane naturalnie czy sztucznie w pasiece produkcyjnej
Intensyfikacja produkcji pszczelarskiej
Prekursorzy nowoczesnego światowego pszczelarstwa
Najnowsze tendencje w nowoczesnej gospodarce pasiecznej
Wychów, unasienianie i poddawanie matek pszczelich
Ocena wartości hodowlanej i użytkowej pszczół
Bartnictwo puszczańskie na ziemiach polskich
Sylwetki wielkich polskich pszczelarzy
Sylwetki wielkich zagranicznych pszczelarzy
Wielcy ludzie i pszczoły- ciekawostki historyczne
Selekcja pszczół odpornych na choroby
Selekcja wyspecjalizowanych linii pszczół
Gospodarka wędrowna
Marketing pszczelarski
Ewolucja pszczół
Genetyka pszczół
Biologia rozrodu pszczoły miodnej
Hodowla i selekcja pszczół
Gatunki i rasy pszczół na świecie, charakterystyka i ich rozmieszczenie
Rezerwaty pszczoły miodnej w Polsce i na świecie
Różne metody selekcji pszczół
Masowy wychów matek w pasiece wielkotowarowej
Masowa produkcja odkładów w pasiece wielkotowarowej
Pszczelnictwo od Dzierżona do Woykego
Programy wspierania finansowego pszczelarzy
Pszczelarskie grupy producenckie
Pszczelarstwo ekologiczne
Pozyskiwanie funduszy na rozwój pasiek
Rozwój pszczelarstwa w ramach PROW 2007-2013
Choroby pszczół
Zgnilec złośliwy- objawy, zapobieganie, leczenie
Warroza- objawy, zapobieganie, leczenie
Nosema- objawy, zapobieganie, leczenie
Choroby wirusowe- objawy, zapobieganie, leczenie
Grzybica wapienna- objawy, zapobieganie, leczenie
Ochrona suszu pszczelego przed motylicą
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47. Higiena pasiek i dezynfekcja sprzętu pasiecznego
48. Próby stosowania ziół w leczeniu pszczół
49. Kwas szczawiowy w walce z warrozą
50. Pracownia pszczelarska
51. Stymulacja rozwoju rodzin wiosną
52. Namiastki pyłu
53. Prefiksy w żywieniu pszczół
54. Produkty pszczele- miód, wosk, propolis, pyłek, pierzga, mleczko pszczele
55. Miód pszczeli- pozyskiwanie, klarowanie, sprzedaż, marketing
56. Miody pitne- staropolska tradycja, produkcja, sprzedaż, marketing
57. Wosk pszczeli- pozyskiwanie, oczyszczanie, sprzedaż, marketing
58. Pyłek kwiatowy- pozyskiwanie, suszenie, oczyszczanie, przechowywanie
59. Pierzga pszczela- pozyskiwanie, oczyszczanie, przechowywanie, marketing
60. Propolis- pozyskiwanie, oczyszczanie, sprzedaż, marketing
61. Mleczko pszczele- pozyskiwanie, sprzedaż, marketing
62. Miód sekcyjny- pozyskiwanie, sprzedaż, marketing
63. Jad pszczeli- pozyskiwanie, oczyszczanie, sprzedaż, marketing
64. Apiterapia- leczenie ludzi przy pomocy produktów pszczelich
65. Pielęgnacja rodzin pszczelich wczesną wiosną
66. Pielęgnacja rodzin pszczelich w pełni sezonu
67. Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli
68. Pielęgnacja rodzin pszczelich jesienią
69. Pielęgnacja rodzin pszczelich zimą
70. Rójka pszczela, biologia, zapobieganie, zwalczanie, wykorzystanie rojów
71. Rozmnażanie rodzin pszczelich (metody, terminy, problemy)
72. Odnowa gniazda pszczelego
73. Susz pszczeli, dezynfekcja i przechowywanie
74. Ramka pracy
75. Produkcja wosku
76. Weza pszczela, wyrób własny, metody
77. Przerob wosku
78. Galanteria woskowa, jedna z form zwiększenia rentowności pasieki
79. Pszczelarstwo ekologiczne
80. Wielcy ludzie i pszczoły
81. Popularyzacja pszczelarstwa i produktów pszczelich wśród dzieci i młodzieży
82. Dydaktyka pszczelarska
83. Ule obserwacyjne
84. Warsztaty pszczelarskie dla dzieci w Sądeckim Bartniku
85. Rasy pszczół- charakterystyka
86. Linie hodowlane pszczół- charakterystyka
87. Pasieki hodowlane w Polsce
88. Metody hodowlane
89. Programy hodowlane (zachowawczy, krzyżowniczy, doskonalenia)
90. Testy hodowlane
91. Zmienność genetyczna pszczół
92. Dobór pszczół na różne pożytki
93. Ocena terenowa pszczół w Polsce
94. CCD- Masowe giniecie pszczół w Polsce i na świecie
95. Pestycydy- przyczyną zatruć pszczół
96. Herbicydy- przyczyną zatruć pszczół
97. Cukier- przyczyną zatruć pszczół
98. Woda- przyczyną zatruć pszczół
99. Przemysł- przyczyną zatruć pszczół
100. Choroby pszczół- przyczyną zatruć pszczół
101. Błędy w gospodarce pasiecznej- przyczyną ginięcia pszczół
102. Błędy hodowlane- przyczyną ginięcia pszczół
103. Rotacyjna gospodarka pasieczna
104. Produkcja pakietów pszczelich
105. Produkcja odkładów pszczelich
106. Unasienianie naturalne i sztuczne (wady i zalety)
107. Skuteczność preparatów warrozobójczych
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108. Postępowanie w przypadku zatrucia rodzin pszczelich
109. Kodeks dobrej praktyki pszczelarskiej
110. Etyka pszczelarska
111. Uzyskiwanie wysokie jakości produktów pszczelich
112. Pracownia pszczelarska, ergonomia, funkcjonalność, standardy, przepisy prawne
113. Sprzedaż miodu, podstawa prawna, sprzedaż bezpośrednia
114. Specjalistyczne rośliny pszczelarskie
115. Ogródek pszczelarski
116. Roślin pyłkodajne
117. Taśma pożytkowa
118. Okresy bezpożytkowe (konsekwencje, rabunki, problemy, postępowanie)
119. Likwidacja luk pożykowych
120. Nowe i nieznane rośliny miododajne
121. Dobre pożyki pszczele warunkiem wysokiej produktywności rodzin pszczelich
122. Marketing, promocja i reklama gospodarstw pasiecznych
123. Bibliografia pszczelarska w Polsce i na świecie (przeglądówka)
124. Edukacja pszczelarska w Polsce i na świecie (przeglądówka)
125. Czasopisma pszczelarskie w Polsce i na świecie (przeglądówka)
126. Placówki nauki pszczelarskiej w Polsce i na świecie (przeglądówka)
127. CCD- syndrom masowych upadków rodzin pszczelich w Polsce i na świecie
128. Cukier- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
129. Woda- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
130. Pestycydy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
131. Herbicydy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
132. Perytroidy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
133. Telefonia komórkowa- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
134. Błędy hodowlane- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
135. Zaprawy nasienne- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
136. Wirusy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
137. Nosema cerana- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
138. Żuk ulowy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
139. Skażenie wosku i węzy- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
140. Warroza- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
141. GMO- rośliny modyfikowane genetycznie- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin
pszczelich (CCD)
142. Stres- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
143. Monokultury i monodieta- jedna z hipotez syndromu masowych zatruć rodzin pszczelich (CCD)
144. Pionierzy nowoczesnego pszczelarstwa (historia, tradycja)

WYKŁADY PSZCZELARSKIE- TEMATY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, MIŁOŚNIKÓW
PSZCZÓŁ
Dodatkowo przegląd popularnej i beletrystycznej literatury, filmów, stron www, portali
internetowych, forum pszczelarskich adresowanej dla dzieci, młodzieży i miłośników pszczół i
produktów pszczelich.
Dodatkowo promocja literatury, filmu, sztuki, plakatu popularyzującej wiedzę biologiczną o
pszczołach, pszczelarstwie i apiterapii
1. Tajemnicze życie pszczół (biologia)
2. Sekrety z ula (biologia)
3. Co się dzieje w ulu (biologia)
4. Wielkie prace małej pszczoły (biologia)
5. Pszczoły i trzmiele (ekologia)
6. Pszczoła przyjacielem człowieka (apiterapia)
7. Wielcy ludzie i pszczoły (historia)
8. Bartnictwo i pszczelarstwo na ziemiach Polski (historia, etnografia)
9. Pszczoły w kulturze i sztuce (historia, sztuka, symbolika)
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10. Pszczoły na kwiatach (zapylanie)
11. Pszczela apteka (apiterapia, produkty pszczele)
12. Życie pszczół (biologia)
13. Pszczele zmysły (biologia, behawior, wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, kompas, orietacja,
feromony)
14. Ule i pasieki w Polsce (tradycja, kultura materialna, sztuka, etnografia)
15. Pszczoły w kulturach starożytnych- Egipt, Sumer, Babilon, Asyria, Grecja, Rzym, Indie, Chiny,
(historia i kultura)
16. Pszczoły w kulturze i symbolice chrześcijańskiej (historia, kultura, tradycja)
17. Bartnictwo i pszczelarstwo na Słowiańszczyźnie i ziemiach Polski
18. Siedem produktów pszczelich (apiterapia)
19. Miód pszczeli- cud natury (apiterapia)
20. Wosk pszczeli- jak powstaje wosk, budowa plastrów, galanteria woskowa, wyroby, kosmetyka,
apiterapia
21. Propolis- co to jest kit pszczeli, jak powstaje, właściwości lecznicze, preparaty, zastosowanie
22. Pyłek kwiatowy- jak powstaje, obnóża pyłkowe, zbiór, produkcja, własciwości, preparaty,
przetwory, zastosowanie
23. Pierzga pszczela- jak powstaje pierzga, zbiór, produkcja, własciwości, preparaty, przetwory,
zastosowanie
24. Mleczko pszczele- eliksir wiecznej młodości, jak powstaje, pozyskiwanie, właściwości,
preparaty, przetwory, zastosowanie
25. Jad pszczeli- co to jest jad pszczeli, jak powstaje, pozyskiwanie, właściwości lecznicze,
preparaty, zastosowanie
26. Inhalacje powietrzem z gniazda pszczelego- apiterapia
27. Dźwięki rodziny pszczelej- apiterapia

WYKŁADY PSZCZELARSKIE - DLA ROLNIKÓW i DORADCÓW ROLNICZYCH
Dodatkowo przegląd literatury, filmów, stron www, portali internetowych, forów
pszczelarskich adresowanej dla rolników, sadowników, ogrodników, szkółkarzy, hodowców
trzmieli i pszczół samotnic.
1. Zapylanie upraw rolniczych przez pszczoły i trzmiele- korzyści dla rolnika, ogrodnika i
sadownika
2. Zatrucia pszczół na uprawach rolniczych- skala problemu, zapobieganie zatruciom, okres
prewencji
3. Tresura pszczół przy zapylaniu upraw rolniczych niechętnie oblatywanych
4. Trzmiele- zapylanie roślin uprawnych przez trzmiele pod osłonami (tunele i szklarnie)
5. Murarka ogrodowa zapylaczem niewielkich upraw rolniczych (wykorzystanie, hodowla, korzyści)
6. Miesiarka lucernówka- najlepszy zapylacz lucerny
7. Ochrona dzikich zapylaczy roślin uprawnych- pszczół samotnic i trzmieli
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