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WSTĘP 

Intensywna gospodarka pasieczna wymaga nie tylko wykorzystania wielu po-

żytków, ale również silnych i zdrowych rodzin pszczelich. Niestety ten sposób 

gospodarzenia w pasiekach wcale nie ułatwia unikania chorób. Prowadzi bowiem 

do nadmiernego zagęszczenia pszczół na niewielkim terenie, co, podobnie jak  

w intensywnych hodowlach innych gatunków zwierząt, ułatwia inwazję czynnikom 

zakaźnym. Dodatkowo podczas częstych przewozów i szybkich przeglądów pszczo-

ły są narażone na stres, co może obniżać aktywność ich układu odpornościowego. 

Rozwojowi chorób zakaźnych pszczół i czerwiu sprzyja również błądzenie robotnic 

i trutni, rabunki oraz niedobory pokarmowe zarówno nektaru, pyłku, jak i wody oraz 

niewłaściwy pokarm.

To, czy patogeny wywołają chorobę w rodzinie pszczelej, zależy od wielu czyn-

ników. Jednym z nich jest odporność osobników pszczelich i całej rodziny na cho-

roby. Jest ona uwarunkowana genetycznie, co stwarza możliwość wyhodowania ras  

i linii pszczół odpornych na poszczególne jednostki chorobowe. Pozwoli to na ogra-

niczenie, a nawet zrezygnowanie z walki z wieloma chorobami zakaźnymi atakują-

cymi pasieki. W ten sposób pszczelarze mogą zmniejszyć nakłady finansowe i nakła-

dy pracy, co jest jednym z założeń intensywnej gospodarki pasiecznej. Dodatkowo 

pszczelarze posiadający pszczoły odporne na choroby mogliby się poszczycić pro-

duktami pszczelimi wolnymi od pozostałości leków. 

WPŁYW CHORÓB NA JAKOŚĆ BIOLOGICZNĄ RODZIN PSZCZELICH

W zależności od rodzaju patogenów rodziny pszczele mogą chorować w sposób 

ostry lub przewlekły. Przy ostrej postaci choroby najczęściej w krótkim okresie do-

chodzi do upadku rodziny pszczelej. Przewlekły obraz choroby powoduje w rodzi-

nie wiele negatywnych następstw, a w dłuższej perspektywie czasu może również 

prowadzić do jej śmierci.

Czynniki chorobotwórcze powodują także zamieranie czerwiu oraz skrócenie 

średniej długości życia pszczół i matek. Może to prowadzić do złej struktury wieko-

wej pszczół w rodzinie pszczelej. Szczególnie jest to niebezpieczne w okresie przy-
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gotowania rodzin do zimowli oraz bezpośrednio po przezimowaniu rodzin. Straty 

pszczół przyczyniają się do wzrostu zawilgocenia gniazda, oziębienia i niedożywie-

nia czerwiu, co stwarza warunki do rozwoju wtórnych chorób czerwiu, jak: grzybi-

ce, choroba woreczkowa i kiślica.

W wyniku oddziaływania patogenów na czerw i młode pszczoły może dochodzić 

do niedorozwoju gruczołów gardzielowych, woskowych, ciała tłuszczowego, skrzy-

deł. Upośledzenia te wpływają na brak odpowiedniej liczby robotnic zdolnych do 

oczyszczenia komórek plastrów, wnętrza ula i wykarmienia czerwiu.

Obecność czynników chorobotwórczych w ulu wpływa negatywnie na kondycję 

matek i trutni, u matek obniża zdolność przechodzenia nasienia do zbiorniczków 

nasiennych, zwiększa uszkodzenia podczas przetrzymywania ich w klateczkach.

WPŁYW WYSTĘPOWANIA CHORÓB NA WYNIKI PRODUKCYJNE
RODZIN PSZCZELICH

Stwierdziono, iż utrata 20–30% pszczół w rodzinie pszczelej powoduje obniżenie 

zbiorów miodu, przy czym wielkość strat pszczelarza uzależniona jest dodatkowo 

od warunków klimatyczno-pożytkowych w sezonie. Dodatkowa utrata 1/3 części 

czerwiu może uniemożliwić jakiekolwiek zbiory w sezonie, a w skrajnych przypad-

kach powodować gorsze przezimowanie i słabszy rozwój tych rodzin w przyszłym 

sezonie. Nie stwierdzono strat w produkcji wosku przy ubytku liczby pszczół mniej-

szej niż 40%, przy jednoczesnym podkarmianiu rodzin.

Przewlekła postać choroby może powodować nawet 4-krotne obniżenie wydaj-

ności w produkcji miodu oraz 2-krotne wosku. W badaniach przeprowadzonych  

w Katedrze Pszczelnictwa UWM w Olsztynie stwierdzono, iż porażenie pszczół 

sporami Nosema apis powoduje zmniejszanie produkcyjności rodzin, zwłaszcza  

w drugiej połowie sezonu.

Występowanie w pasiekach takich chorób, jak warroza zwiększa nakłady. 

Oszacowano, że stała konieczność zwalczania tego pasożyta zwiększa koszty pro-

wadzenia pasiek o 5 zł na rodzinę. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost cen le-

ków weterynaryjnych i kwota ta wydaje się obecnie niewystarczająca. Oszacowano 

również, że na konieczne zabiegi warrozobójcze, w zależności od stosowanej meto-

dy, należy przeznaczyć od 3,32 do 23,02 robotnikominuty na jedną rodzinę pszczelą. 

Występowanie tej jednostki chorobowej zwiększa ponadto do 20% ryzyko osypania 

się rodziny pszczelej zimą. 

W razie stwierdzenia chorób zwalczanych z urzędu, pszczelarza obowiązuje za-

kaz wywożenia pasieki na pożytki, co powoduje dodatkowe straty. Zwalczanie cho-

rób w pasiece ma również negatywny wpływ na jakość pozyskiwanych produktów 

pszczelich. Stosowanie leków w rodzinie pszczelej pociąga za sobą skażenie wo-

sku i miodu oraz uodparnianie się patogenów na stosowane preparaty. Do skażenia 

produktów pasiecznych przyczyniają się zwłaszcza nieumiejętne stosowanie leków  

i niekontrolowany obieg wosku. Dodatkowo wysoka cena leków spowodowała wy-
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twarzanie ich namiastek w warunkach chałupniczych. Jeżeli ten stan rzeczy się nie 

zmieni, to skażenie produktów pszczelich może przybrać rozmiary powodujące od-

wrócenie się konsumentów od zakupu miodu i innych produktów pasiecznych.

HODOWLA PSZCZÓŁ ODPORNYCH NA CHOROBY

Dotkliwe straty, jakie powodują różnorodne choroby, zmuszają hodowców do 

prób wyhodowania pszczół o zwiększonej odporności. Przez odpowiednie programy 

hodowlane dąży się do wzmacniania i utrwalania mechanizmów odporności pszczół, 

szczególnie behawioralnych, skierowanych przeciw konkretnym czynnikom choro-

bowym.

W pasiekach zarodowych jednym z kryteriów oceny matek jest występowanie 

chorób. Matki z rodzin, w których stwierdzono wystąpienie chorób, eliminuje się 

z dalszej hodowli. W ten sposób podnosi się odporność selekcjonowanych linii 

pszczół. Postęp hodowlany przy przeprowadzaniu takiej wyrywkowej kontroli, bez 

specjalnych testów na wykazanie odruchów obronnych, jest jednak stosunkowo nie-

wielki. Przy hodowli pszczół odpornych na wybrane jednostki chorobowe opraco-

wuje się więc specjalne programy hodowlane. 

Dotychczas jedynym programem hodowlanym zmierzającym do wyhodowania 

pszczół o zwiększonej odporności, zakończonym pełnym sukcesem, było wyhodo-

wanie przez brata Adama pszczoły Buckwast. Ta syntetyczna linia pszczół jest opor-

na na chorobę roztoczową pszczół. 

Obecnie na całym świecie są podejmowane próby wyhodowania pszczół odpor-

nych na inwazję Varroa destructor. Mianem pszczół odpornych na roztocza określa 

się te pszczoły, które wykazują zdolność utrudniania wzrostu populacji pasożyta, 

powodując jej utrzymanie na niskim poziomie, a nawet zanik. Wyróżniają się one 

specyficznymi cechami, które należy brać pod uwagę przy ocenianiu odporności 

pszczół na warrozę. Do tych cech, zwanych również mechanizmami odporności na 

V. destructor zaliczamy: zdolność pszczół do oczyszczania komórek plastrów z cho-

rego lub martwego czerwiu (hygienic behaviour), zdolność pszczół do oczyszcza-

nia się z samic roztocza (grooming behaviour), krótki okres czerwiu zasklepionego 

(OCZ), obecność niereprodukcyjnych roztoczy, obecność uwięzionych roztoczy 

oraz niski odsetek roztoczy w czerwiu.

Szczególne nadzieje pokłada się w wyhodowaniu pszczół charakteryzujących się 

silnym instynktem czyszczenia komórek z chorego lub martwego czerwiu. Cecha 

ta umożliwi pszczołom uzyskanie odporności nie tylko na warrozę, ale również na 

zgnilce, grzybice czerwiu (kropidlakową i wapienną) oraz chorobę woreczkową. 

Selekcja pszczół w kierunku wyhodowania linii higienicznych daje zadawalające 

efekty (tab. 1).
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Podczas badań higienicznych zachowań pszczół polegających na czyszczeniu 

plastrów z martwego lub chorego czerwiu ocenia się trzy składowe tego mechani-

zmu oporności: zdolność do wykrywania zainfekowanego lub martwego czerwiu, do 

odsklepiania czerwiu oraz do jego usuwania. Podczas testów poddaje się pszczołom 

czerw mrożony (w zamrażalniku lub azotem ciekłym) lub czerw zabijany za pomocą 

nakłuwania szpilkami (pin-test). Stosuje się również sztuczne infekowanie czerwiu 

jednym roztoczem na jedną komórkę czerwiu zasklepionego.

Zbadano zdolność usuwania naturalnie zainfekowanego pasożytem czerwiu  

u pszczół europejskich i zafrykanizowanych. Okazało się, że te pierwsze mają 

słaby instynkt usuwania chorego czerwiu (tylko 8%) w porównaniu z pszczołami  

z Meksyku (32%). Inne badania wykazały, że pszczoły kraińskie usuwały 16,6% 

chorego czerwiu. 

W badanich przeprowadzonych w Katedrze Pszczelnictwa w Olsztynie porów-

nywano 5 linii pszczół trzymanych w Polsce: pszczoły kraińskie (A. mellifera car-
nica) – reprezentowane przez dwie linie – Kortówka i Dobra; pszczoły kaukaskie 

(A.m. caucasica) linii Woźnica; pszczoły środkowoeuropejskie (A. m. mellifera) li-

nii Augustowska oraz mieszańce dwóch podgatunków A.m. capensis x A.m. carnica 
krzyżowanych wypierająco trutniami A.m. carnica, nieokreślanych jeszcze mianem 

linii, charakteryzujących się skróconym okresem czerwiu zasklepionego, wyhodo-

wanych w Katedrze Pszczelnictwa w Olsztynie.

W grupie A. m. mellifera oraz A.m. carnica linii Dobra wszystkie badane rodzi-

ny czyściły komórki w plasterkach, odsetek oczyszczonych komórek był podobny  

i wahał się w granicach od 9,6% do 9,9%. Robotnice pszczoły kaukaskiej, Kortówki, 

oraz OCZ wyczyściły istotnie mniej komórek. Odsetek ten wynosił odpowiednio 

2,4; 2,9 oraz 3,1%. Zatem z powodzeniem można wywnioskować, iż bazując na 

pszczołach kraińskich linii Dobra można wyhodować linię higieniczną. Pszczoły 

A. mellifera wyróżniały się co prawda zdolnością oczyszczania komórek plastrów  

z zamarłego czerwiu, jednak podgatunek ten utrzymywany jest w Polsce w hodowli 

zachowawczej i wiele jej cech behawioralnych nie sprzyja nowoczesnej gospodarce 

pasiecznej.

Odsetek czerwiu martwego lub zainfekowanego usuwanego przez podgatunki  

Apis mellifera 

Tabela 1

Podgatunek

Apis mellifera
Selekcja  

na hygienic behaviour

Usuwanie czerwiu (%)

martwego

(zamrażanie)

infekowanego

(1V.destructor/1 kom.)

A. m. ligustica
tak 85 52,1

nie 25 17,4

A. m. carnica nie - 23,5

A. m. intermissa nie - 15,5
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Oczyszczanie się (grooming behaviour) jest powszechną strategią u kręgowców 

i stawonogów w usuwaniu ektopasożytów. Pszczoły mogą usuwać roztocza same  

z siebie (autogrooming) lub pomagają im w tym współtowarzyszki gniazdowe (allo-

grooming). Te behawioralne mechanizmy odporności zostały najpierw wyróżnione 

u pszczoły wschodniej. Okazało się bowiem, że w przeciwieństwie do A. mellifera, 

A. cerana znakomicie radzi sobie z roztoczem bez interwencji człowieka (tab. 2).

Zachowania wzajemnego oczyszczania się z roztocza nie mają właściwie znacze-

nia u pszczoły miodnej. Z przeprowadzonych w Katedrze Pszczelnictwa w Olsztynie 

badań nad liniami tego gatunku wynika, że charakteryzują się one niską efektyw-

nością w pozbywaniu się ze swych ciał roztoczy. Najskuteczniejsze były pszczoły:  

A.m. caucasica, A.m. mellifera oraz A.m. carnica linii Dobra, z usuniętymi odpo-

wiednio 11; 8 i 7% roztoczy. Najwyższą aktywność w oczyszczaniu się z V. destruc-
tor wykazały pszczoły środkowoeuropejskie, gdzie 98% robotnic podejmowało róż-

ne reakcje w kierunku pozbycia się pasożyta ze swojego ciała. Wzajemnego oczysz-

czania się z pasożytów (allogrooming) u przebadanych linii pszczół nie stwierdzono; 

robotnice oczyszczały się same.

Pojęciem nieprodukcyjnych roztoczy określa się te samice pasożyta, które we-

szły do komórek z czerwiem, ale: 

• nie dały potomstwa,

• dały tylko samce,

• rozpoczęły rozród zbyt późno, aby mogło dojrzeć potomstwo,

• zginęły w komórkach, nie rozpoczynając składania jaj. 

+++ występuje i decyduje o oporności

++- występuje i wykorzystywany jest do hodowli A. mellifera odpornej na V. destructor

+-  występuje w niewielkim zakresie

- nie występuje

Stopień nasilenia reakcji warunkujących odporność na warrozę u A. mellifera  

na tle innych gatunków pszczół

Rodzaj reakcji

Gatunki pszczół

A. mellifera A. cerana A. dorsata

Samooczyszczanie się pszczół 

robotnic
++- +++ +-

Oczyszczanie czerwiu ++- +++ +-

Skrócony OCZ ++- - -

Porzucanie gniazd +- +- +++

Inne +- +- +-

Tabela 2
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Podczas realizacji programów hodowli pszczół odpornych na infekcję roztocza 

V. destructor zaleca się rejestrację odsetka samic pasożyta uwięzionych między 

oprzędem czerwiu a ścianą komórki. Do selekcji warto brać materiał z rodzin, które 

wykazują niski odsetek roztoczy w czerwiu.

Podczas badań cech warunkujących odporność na V. destructor określono współ-

czynnik odziedziczalności, który warunkuje postęp hodowlany. Okazało się, że naj-

bardziej odziedziczalne jest oczyszczanie się pszczół określane liczbą uszkodzonych 

roztoczy znalezionych na dennicy (h2 = 0,71) (tab. 3). Cecha ta jednak nie do koń-

ca odzwierciedla zdolność pszczół do oczyszczania się. Dowiedziono bowiem, że 

uszkodzenia roztoczy mogą być spowodowane usuwaniem przez robotnice z ko-

mórek plastrów porażonego pasożytem czerwiu. Uszkodzenia takie mogą również 

wynikać z działań larw motylicy woskowej oraz powstawać podczas wygryzania się 

młodych pszczół.

Jednym z programów hodowlanych mających na celu stworzenie rodzin odpor-

nych na warrozę jest prowadzona w Katedrze Pszczelnictwa UWM, we współpracy 

z Instytutem Pszczelnictwa z Oberursel (Niemcy), hodowla pszczół o krótkim okre-

sie czerwiu zasklepionego. W ciągu 10 lat pracy hodowlanej udało się skrócić średni 

czas okresu czerwiu zasklepionego pszczół robotnic do 276,5 h. Selekcjonowana 

linia pszczół otrzymała wysoką ocenę w czasie testów sprawdzających jej przydat-

ność zarówno w gospodarce pasiecznej, jak i pod względem odporności na inwazję 

pasożyta.

Tabela 3

Odziedziczalność poszczególnych reakcji pszczół na porażenie roztoczem

Reakcja pszczół h2

Czyszczenie komórek 

z czerwiu

zamrożonego (Harbo i Haris 1999) 0,65

nakłutego szpilkami (Boecking i Dresher 1998) 0,36

porażonego 1V.destructor/kom. 

(Boecking i Dresher 1998)
0,18

Odsklepianie (Milne 1985) 0,14

Usuwanie (Milne 1985) 0,02

Oczyszczanie się 

pszczół

uszkodzone roztocza na dennicy 

(Moretto i in. 1993)
0,71
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W pasiece Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach wyhodowano linie pszczół 

o zwiększonej oporności na grzybicę wapienną. Czerw tej linii również zapada na 

tę chorobę, ale znacznie szybciej reaguje na podawane preparaty przeciwgrzybicze,  

a po zakończeniu kuracji nie ma nawrotów choroby w tym samym sezonie.

W latach 1997–2000 Katedra Pszczelnictwa UWM uczestniczyła w programie 

badawczym finansowanym przez Unię Europejską dotyczącym możliwości ziden-

tyfikowania markerów genetycznych związanych z genami odporności na zgnilec 

złośliwy i V. destructor. Stwierdzono wiele możliwości wykorzystania niektórych 

białek do oznaczania oporności pszczół na te choroby, lecz nie udało się wyizolować 

specyficznych markerów tych chorób.

W ostatnich latach dużą sensację wzbudziła pszczoła primorska charakteryzu-

jąca się naturalną opornością na warrozę. Jest to pszczoła kraińska, która została 

kilkaset lat temu wywieziona w okolice Władywostoku przez kolonizatorów. Tam 

przebiegała wówczas granica zasięgu roztocza i w ten sposób pszczoły zostały pod-

dane naturalnej selekcji. W tej chwili naukowcy na całym świecie są zainteresowani 

badaniem mechanizmów odporności pszczoły primorskiej na pasożyta. Być może  

w przyszłości ta pszczoła zawojuje cały świat lub jej krzyżówki z innymi podga-

tunkami pszczół pozwolą pszczelarzom zapomnieć o pasożycie V. destructor, jak to 

miało miejsce w przypadku świdraczka pszczelego (A. woodi).

PODSUMOWANIE

Choroby pszczół są przyczyną bezpośrednich strat w pasiece wynikających  

z upadków rodzin. Przewlekła postać chorób powoduje gorszy rozwój rodzin 

pszczelich i obniża ich produkcyjność. Dlatego naukowcy na całym świecie dążą do 

wyhodowania linii pszczoły miodnej wykazujących cechy odporności na poszcze-

gólne choroby. Nie jest to łatwe, ponieważ dziedziczenie cech u pszczół jest bardziej 

skomplikowane, niż u zwierząt wyżej zorganizowanych. Jednak, drodzy pszczela-

rze, należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wyniki tych badań są obiecujące.

Na razie nie dysponujemy jeszcze liniami pszczół w pełni odpornymi na ciężkie 

zakaźne choroby czerwiu i pszczół. Dlatego polecamy zaopatrywać się w matki po-

chodzące z renomowanych pasiek hodowlanych, gdyż stosowane tam kryteria oce-

ny i selekcji matek dotyczą również mechanizmów odpornościowych. Korzystając  

z wartościowego materiału, nie tylko poprawiamy produkcyjność rodzin, ale zwięk-

szamy odporność pszczół. Rodziny z młodymi matkami charakteryzują się także 

wyższą odpornością na choroby, co wpływa na polepszenie efektywności intensyw-

nej gospodarki pasiecznej.
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STRESZCZENIE

Dotkliwe straty, jakie powodują różnorodne choroby, zmuszają hodowców do 
prób wyhodowania pszczół o zwiększonej oporności. Przez odpowiednie programy 
hodowlane dąży się do wzmacniania i utrwalania mechanizmów odporności pszczół, 
szczególnie behawioralnych, skierowanych przeciw konkretnym czynnikom choro-
bowym.

Dotychczas jedynym programem hodowlanym zmierzającym do wyhodowania 
pszczół o zwiększonej odporności, zakończonym pełnym sukcesem, było wyhodo-
wanie przez brata Adama pszczoły Buckwast. Ta syntetyczna linia pszczół jest opor-
na na chorobę roztoczową pszczół. 

Obecnie na całym świecie są podejmowane próby wyhodowania pszczół odpor-
nych na inwazję Varroa destructor. Mianem pszczół odpornych na roztocza określa 
się te pszczoły, które wykazują zdolność utrudniania wzrostu populacji pasożyta, 
powodując jej utrzymanie na niskim poziomie, a nawet zanik. Mechanizmami wa-
runkującymi odporność na V. destructor są: zdolność pszczół do oczyszczania ko-
mórek plastrów z chorego lub martwego czerwiu (hygienic behaviour), zdolność 
pszczół do oczyszczania się z samic roztocza (grooming behaviour), krótki okres 
czerwiu zasklepionego (OCZ), obecność niereprodukcyjnych roztoczy, obecność 
uwięzionych roztoczy oraz niski odsetek roztoczy w czerwiu.



Behawior pszczół na przykładzie zachowania higienicznego – G. Borsuk 13

BEHAWIOR PSZCZÓŁ NA PRZYKŁADZIE ZACHOWANIA 
HIGIENICZNEGO 

Grzegorz Borsuk 

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl

  

Słowa kluczowe: zachowania higieniczne, metody alternatywne, polietyzm

Artykuł wyjaśnia na czym polega zachowanie higieniczne wybranych gatunków 

pszczół oraz metody jego badania. Przedstawiono również przykład wykorzystania 

metod alternatywnych w badaniach apidologicznych.

WSTĘP

W rodzinie pszczelej podczas wychowu kolejnych pokoleń robotnic panuje temp. 

36°C oraz wilgotność ok. 60%. Sprzyja to rozwojowi mikroorganizmów i pasoży-

tów, a rodzina pszczela znajduje się ciągle w stanie równowagi pomiędzy własnymi 

siłami obronnymi a rozwojem infekcji (Ruttner 1992). Kiedy w plastrze rodziny 

pszczelej zamiera larwa, to komórka przez nią zasiedlana musi zostać przez pszczo-

ły odnaleziona i odsklepiona. Zamarła larwa zostaje usunięta, po czym pszczoły 

czyszczą, dezynfekują i polerują komórkę tak, aby matka pszczela mogła ponownie 

złożyć w niej jajo. Zachowanie takie zapewniało przetrwanie pszczołom od tysięcy 

lat. 

RODZAJE ZACHOWAŃ HIGIENICZNYCH 

Pojęciem zachowanie higieniczne określa się szybkość usuwania martwych (np. 

z powodu infekcji) postaci rozwojowych pszczół robotnic (czerwiu) z komórek pla-

stra pszczelego, w których przeobrażają się postacie rozwojowe pszczół. Im pszczo-

ły szybciej usuwają martwy czerw z rodziny, tym przejawiają silniejsze zachowanie 

higieniczne, jeśli proces ten przebiega wolniej, to pszczoły w takiej rodzinie określa 

się jako słabo higieniczne lub niehigieniczne. Wprawni pszczelarze są w stanie okre-

ślić zachowania higieniczne podczas przeglądu rodziny po zanieczyszczeniach znaj-

dujących się na dnie ula oraz budowie całego gniazda pszczelego. Udowodniono, 

że za odsklepianie oraz usuwanie martwego czerwiu odpowiedzialne są dwie pary 

recesywnych genów. Jedna para odpowiada za odsklepianie komórek pszczelich, 

a druga za usuwanie czerwiu z komórek plastra (Rotheuhbuhler 1964, Rinderer  

i Collins 1986). Jednak ekspresja zachowania higienicznego jest znacznie bardziej 
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złożona (Moritz 1988) i zależy od genów modyfikatorowych zlokalizowanych  

w siedmiu loci (Lapidge i in. 2002), czyli cecha ta dziedziczy się poligenicznie.  

Na zachowanie higieniczne mają również wpływ czynniki środowiska, takie jak: siła 

rodziny, dopływ pokarmu do rodziny oraz proporcje pszczół pełniących określone 

funkcje w rodzinie (Arathi i Spivak 2001, Moritz 1988, Spivak i Gilliam 1993).

Różnice w szybkości wyszukiwania i usuwania martwego czerwiu mogą również 

wynikać z progu wrażliwości pszczół, które odbierają sygnały od martwych larw 

w postaci bodźców zapachowych lub obniżonej ciepłoty ciała (Arathi i in. 2000, 

Masterman i in. 2000, Gramacho i in. 1997 i 1999). 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na tempo usuwania zainfekowanego 

czerwiu może być brak porozumiewania się i współdziałania pszczół w wykony-

wanych przez siebie czynnościach podczas procesu czyszczenia plastra z martwego 

czerwiu (Brodschneider i in. 2004, Borsuk i Paleolog 2005). Inaczej mówiąc, pszczo-

ły, które odkryły zamarły czerw, nie informują innych pszczół o tym i same starają 

się wyczyścić komórki z zamarłymi postaciami rozwojowymi pszczół. Jednak małej 

liczbie pszczół nie zawsze udaje się wyczyścić dużą liczbę komórek z zamarłego 

czerwiu, dlatego dochodzi do rozwoju chorób. 

Może zdarzyć się jeszcze tak, że pszczoły stają się obojętne w stosunku do za-

marłego, zasklepionego czerwiu i pozostawiają go w komórce bez odsklepiania  

i przez to choroba nie przenosi się na pozostałe komórki plastra.  

Matka pszczela kopuluje z wieloma trutniami, co określane jest mianem polian-

drii (Triasko 1951). Potomstwem po matkach w rodzinie pszczelej są pszczoły ro-

botnice, które mogą być higieniczne albo niehigieniczne, gdyż zachowanie higie-

niczne jest cechą recesywną uwarunkowaną poligenicznie, dlatego truteń oraz matka 

pszczela powinni przekazać recesywne geny pszczole robotnicy, aby ta przejawiała 

ową cechę. 

Ponadto u pszczół istnieje polietyzm wiekowy dzielący życie wszystkich robot-

nic na etapy, w których wykonują one określone czynności niezbędne do życia całej 

rodziny. Jednym z tych etapów są prace porządkowe wykonywane przez pszczoły 

w ulu. Niedawno okazało się, że w okresie tym istnieje dodatkowa specjalizacja  

w wykonywanych czynnościach porządkowych. Dotyczy to pszczół, które usuwają 

z rodziny korpusy lub części martwych pszczół, a także postacie rozwojowe poza 

środowisko rodziny pszczelej. Nazwano je wynoszącymi (ang. undertaker bees) 

(Cash i in. 2005, Hunt 2007, Borsuk 2009).

POBUDZENIE PSZCZÓŁ DO ZACHOWANIA HIGIENICZNEGO

Lipiński (2002) twierdzi, że okres pobudzenia pszczół trwa przez ok. 30 min. 

Jednak bodziec w postaci martwego czerwiu powoduje zainteresowanie pszczół, 

które trwa około godziny (Borsuk 2009). Niektórzy autorzy twierdzą, że pszczoły 

z rodzin niehigienicznych nie są zdolne do rozróżniania larw chorych od zdrowych 

(Spivak i Gilliam 1993, Arathi i in. 2006), ale niewątpliwie mogą rozróżniać martwe 
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larwy od żywych. Nie w każdych warunkach pszczoły niehigieniczne przejawiają 

takie zachowania. Zależeć to może od kubatury czy wentylacji ula, gdyż szybsze 

rozprzestrzenianie się zapachów powoduje szybsze dotarcie bodźców zapachowych 

do pszczół odpowiedzialnych za zachowania higieniczne oraz ich szybszą mobiliza-

cję. Ponadto pszczoły niehigieniczne mogą posiadać zdominowane recesywne geny 

warunkujące zachowania higieniczne. Wtedy pszczoły takie potrzebują silniejszego 

bodźca lub specyficznych warunków środowiskowych (Spivak i Giliam 1993) do 

podjęcia procesu czyszczenia. 

Wczesne rozpoznanie przez pszczoły i szybkie usuwanie zakażonego czerwiu 

ogranicza powstawanie form przetrwalnikowych patogenów wywołujących cho-

roby zgnilcowe i grzybicze (Milne 1983a, Crailsheim i Riessberger-Gallé 2001, 

Chorbiński 2004a i 2004b). Wykorzystując zachowanie higieniczne pszczół, wy-

hodowano linie pszczół częściowo opornych na zgnilca i grzybicę (Spivak i Reuter 

2001, Crailsheim i Riessberger-Gallé 2001). Ponadto pszczoły higieniczne wykazu-

ją również niewielką zdolność do rozpoznawania i usuwania czerwiu zarażonego pa-

sożytami Varroa destructor (Spivak i in. 1994, Spivak 1996, Büchler 1998, Spivak  

i Downey 1998), co w przyszłości może ograniczyć występowanie tego roztocza.

Selekcja w kierunku tego zachowania poprzez zwiększanie zdolności rodzin do 

samowyleczenia (Spivak i Gilliam 1991 i 1998, 1993, Kefuss i in. 1996, Palacio  

i in. 2000) ma pozwolić w przyszłości na zredukowanie ilości leków wprowadza-

nych do rodziny pszczelej, a tym samym na poprawienie jakości produktów pszcze-

lich (Wenning 2002). Dotąd udało się wyselekcjonować pszczoły o podwyższonej 

oporności na zgnilca i grzybice. Jednak zachowanie higieniczne u pszczół może być 

pomocne do usuwania pasożytów V. destructor z czerwiu oraz z dorosłych pszczół 

miodnych (Spivak i in. 1994, Spivak 1996, Büchler 1998, Spivak i Downey 1998). 

Dlatego uwarunkowania ekspresji zachowań higienicznych, jak też doskonalenie 

metod ich szacowania nadal leżą w kręgu zainteresowań naukowców (Trump i in. 

1967, Spivak i Gilliam 1993, Siceanu 2000). 

METODY OCENY ZACHOWANIA HIGIENICZNEGO

Pierwsze badania nad zachowaniem higienicznym przeprowadził Rothenbuhler 

(1964), stosując tak zwane testy igłowe, które w różnych modyfikacjach są używane 

po dzień dzisiejszy. Obecnie czerw jest uśmiercany trzema metodami. 

Pierwszą metodą jest zabijanie larw przez ich przekłucie. Przy tej metodzie na 

usunięcie martwego czerwiu pszczoły potrzebują ok. 24 h, gdyż wypływająca hemo-

limfa jest bodźcem stymulującym (Spivak i Downey 1998, Palacio i in. 2000, Békési 

i Szalai 2003, Panasiuk i in. 2008 i 2009) do odnajdywania, odsklepiania i usuwania 

zabitego czerwiu. Inną odmianą tej metody są mikroiniekcje, w czasie których po 

przekłuciu zasklepu komórki wstrzykuje się substancję powodującą śmierć larwy 

(Titera i Kokkoris 1994, Romaniuk i Witkiewicz 1998). Ocenę zachowania higie-

nicznego można wykonać także w laboratorium (Krivtsova 2001), gdzie w klatecz-
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kach, po uprzednim wstawieniu zabitego czerwiu i umieszczeniu pszczół, obserwuje 

się tempo usuwania zabitego czerwiu (Milne 1982, 1983b, 1983c i 1985). 

Druga metoda to mrożenie wyciętego fragmentu plastra z czerwiem w tempera-

turze -20°C przez 24 h i umieszczanie go z powrotem w miejscu wycięcia (Spivak 

i Gildiam 1993, Spivak i in. 1994, Harbo 1995, Kefuss i in. 1996, Waite i in. 2003). 

Pszczoły do całkowitego usunięcia tak zabitego czerwiu potrzebują ok. 48 h. 

Trzecia metoda to zabijanie larw poprzez zastosowanie wysokiej temperatu-

ry. Używa się do tego celu palnika gazowego i przystawki w postaci pierścienia 

z blachy, który wyznacza liczbę uśmiercanych komórek (Guth 2009). Ze względu 

na pracochłonność hodowcy rzadko stosują podczas selekcji ocenę zachowania hi-

gienicznego. Jednak metoda z użyciem palnika gazowego jest szybka i łatwa do 

zastosowania w warunkach pasiecznych, dlatego luksemburscy hodowcy pszczół 

Buckfast stosują tę metodę podczas oceny zachowań higienicznych.

ALTERNATYWNE METODY OCENY ZACHOWANIA HIGIENICZNEGO

Ustawodawstwo o ochronie zwierząt nie dotyczy na razie pszczół. Uważa się, 
że pszczoły jako bezkręgowce nie odczuwają bólu w taki sam sposób jak zwierzęta 
kręgowe. Jednak pszczoły na swój sposób odczuwają strach, zaniepokojenie oraz 
ból (Maschwitz 1964, Cymborowski 1984, Lefebvre i Beatte 1991, Lipiński 2002). 
Komitet etyczny takich czasopism, jak np. Animal Behaviour (Mendl 2001) zwraca 
uwagę na te zagadnienia i niechętnie przyjmuje prace do druku, w których autorzy 
powołują się na doświadczenia, gdzie bezkręgowce są masowo uśmiercane.

Pomimo braku regulacji prawnych, naukowcy podejmują się opracowania mniej 
pracochłonnych, bardziej humanitarnych, alternatywnych metod umożliwiających 
ocenę zachowań higienicznych (Paleolog 2002, Olszewski i Paleolog 2007, Dz. U. 
z 1997 r.). Poza usuwaniem martwego czerwiu pszczoły są zdolne do usuwania ob-
cych materiałów wprowadzonych do gniazda (papier czy tektura). Technika usuwa-
nia papieru (Golz 2000) czy tektury polega na zwilżeniu ich, wtedy stają się bardziej 
miękkie, co powoduje, że pszczoły łatwiej mogą ciąć żuwaczkami i wynosić ka-
wałki poza gniazdo rodziny pszczelej. Pszczoły chętniej wynoszą tekturę z gniazda, 
prawdopodobnie dlatego, iż jest sztywniejsza i nie ulega wyginaniu podczas cięcia 
żuwaczkami. Pszczelarze w Polsce i w Niemczech do zwalczania warrozy stoso-
wali płytki tekturowe nasączone środkami leczniczymi przed umieszczeniem ich  
w ulu. Pszczoły, usuwając tekturę, roznosiły jednocześnie lek po rodzinie pszczelej. 
Pszczelarze ci twierdzą, że pszczoły „bardziej higieniczne” szybciej usuwają tekturę 
z gniazda, gdyż jest ona nienaturalnym czynnikiem w rodzinie pszczelej, który im 
przeszkadza, gdyż jest zawieszony w przestrzeni między plastrami i utrudnia prze-
mieszczanie się pszczół w ulu czy dostęp do pokarmu, który zasłonięty jest płytką 
tekturową (Stockmann inf. ustna). Papier stosuje się również podczas łączenia dwóch 
rodzin pszczelich zasiedlonych w ulach stojakach. Obie rodziny ustawia się jeden 
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na drugą, oddzielając je papierem (Ostrowska 1985). Po kilku godzinach pszczoły 
zgryzają papier i łączą się w jedną rodzinę bez wzajemnego żądlenia się. Część 
pszczelarzy uważa, że pszczoły szybciej usuwające papier, usuwają również szyb-
ciej zainfekowany czerw. W trzyletnich badaniach zaobserwowano istotne korelacje 
pomiędzy usuwaną tekturą, a liczbą wyczyszczonych komórek z czerwiem, ale tyko 
pomiędzy rodzinami już wcześniej zakfalikowanymi jako higieniczne (Olszewski  
i Paleolog 2007). Autorzy ci twierdzą również, że test z usuwaniem tektury o wadze 
ok. 50 g nie powinien trwać dłużej niż 24 h, gdyż po tym czasie silne rodziny potrafią 
zgryźć w całości płytkę tekturową. 

ZACHOWANIE HIGIENICZNE A INNE CECHY

Rothenbuhler (1964) na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że behawior 
higieniczny i obronny nie jest powiązany i uwarunkowany jest różnymi genami.  
Z kolei Winston (1995) wykazał, że pszczoły charakteryzujące się gwałtownymi 
reakcjami obronnymi lepiej czyszczą komórki z martwego czerwiu. Kefuss i in. 
(1996) nie obserwowali żadnych związków pomiędzy zachowaniem higienicznym 
a obronnym. 

Inne badania wykazały, że rodzinki z pszczołami agresywnymi szybciej usuwały 
papier oraz, co ważniejsze, że pszczoły szybciej usuwające papier również szyb-
ciej czyściły komórki z zabitego czerwiu (Borsuk 2006). Rodzinki nieróżniące się 
tempem usuwania papieru nie różniły się także tempem usuwania martwych larw.  
Po jednoczesnym umieszczeniu w ulu papieru i nakłutego czerwiu, zaobserwowano, 
iż pszczoły najpierw usuwały nakłuty czerw, a w drugiej kolejności papier. Świadczy 
to o tym, iż każde potencjalne ognisko zakażenia czerwiu jest od razu identyfikowa-
ne i usuwane przez pszczoły z rodziny. Natomiast papier bezpośrednio nie zagraża 
zdrowiu pszczół, dlatego może „poczekać” i nie jest usuwany w pierwszej kolejno-
ści. Być może była to jedna z przyczyn powodujących, że tempo usuwania papieru 
i martwego czerwiu było nie zawsze i nie u wszystkich ras pszczół skorelowane 
(Borsuk 2006). 

ZACHOWANIE HIGIENICZNE U INNYCH GATUNKÓW PSZCZÓŁ

Opisane powyżej zachowania higieniczne dotyczą pszczół miodnych Apis mel-
lifera występujących w naszej szerokości geograficznej. Gatunki pszczół, które nie 
występują w naszym kraju, takie jak pszczoła skalna Apis laboriosa czy pszczoła 
olbrzymia Apis dorasta, wykazują odmienną biologię rodziny pszczelej. Żyją na ot-
wartych przestrzeniach, budując jeden plaster, który stanowi gniazdo rodziny. Jeżeli 
skończy się pożywienie w promieniu gniazda, to pszczoły te porzucają je i przenoszą 
się w nowe miejsce, gdzie kwitną nowe rośliny pokarmowe. Dlatego pszczoły te nie 
odsklepiają komórek (Woyke i in. 2004) z martwym czerwiem, aby nie dochodziło 
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do zakażenia następnych, lecz porzucają one całe gniazdo, w którym zostaje zakażo-

ny czerw. Pszczoły w nowym miejscu budują nowe gniazdo, a matka złoży jaja do 

nowego, niezakażonego plastra. 

Podobne zachowania zaobserwowali Spivak i Gilliam (1991) u pszczół miod-

nych A. mellifera. Pszczoły higieniczne po przekłuciu komórek z czerwiem zaskle-

piały ponownie 2% komórek, a niehigieniczne zasklepiały aż 48%. 

Według Spivak (1996) zachowanie higieniczne zależy również od predyspozycji 

danej rasy pszczół do usuwania czerwiu. Rasa włoskich pszczół miodnych (A. m. 
ligustica) jest specyficzną rasą, która odsklepia więcej zarażonych komórek z czer-

wiem i jest predysponowana do szybkiego usuwania martwego czerwiu, czego nie 

można stwierdzić u pszczół kaukaskich (A. m. caucasica). 
Gatunek pszczół wschodnich A. cerana wykształcił odmienne zachowania hi-

gieniczne. Jest to wzajemne „iskanie się” (ang. gooming behavior) pszczół z rozto-

czy V. destructor pasożytujących na powierzchni dorosłych pszczół jak i postaciach 

rozwojowych. Dorosłe pszczoły wschodnie potrafią informować siebie wzajemnie 

o tym, że na powłokach ich ciała znajduje się roztocz V. destructor. Wykonują one 

wtedy taniec informujący po czym zamierają w bezruchu, a inne pszczoły z rodziny 

zrzucają roztocza z ciała tancerki. Pszczoły te nauczyły się żyć z tym roztoczem, 

gdyż po raz pierwszy zidentyfikowano go na pszczole wschodniej, która do tej pory 

przetrwała bez stosowania leków przeciw V. destructor.  Roztocz ten rozszerzył 

swoje pasożytnictwo i przeniósł się na pszczoły miodne, a te nadal nie potrafią się 

od niego uwolnić. Zachowanie wzajemnego „iskania się” pszczół wschodnich jest 

tylko w niewielkim procencie naśladowane przez pszczoły miodne A. mellifera. 
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Zgnilce są najpoważniejszymi chorobami rodzin pszczelich. Niezwalczane po-
wodują początkowo obniżenie siły i produkcyjności rodzin, a po kilku sezonach 
ich upadek. Ich wykrywanie jest z pozoru łatwe. Wystarczy wykonać prosty test, 
który polega na włożeniu zapałki do komórki z zamarłą larwą i zamieszaniu za-
wartości. W czasie wyjmowania zapałki za jej końcem wyciągnie się długa nitka 
utworzona z masy rozłożonej larwy. Taki objaw świadczy o zaatakowaniu larwy 
przez bakterie powodujące zgnilca złośliwego Penibacillus larvae larvae. Jednak 
jednoznaczne potwierdzenie wystąpienia tej choroby dają badania mikrobiologiczne 
identyfikujące rodzaj bakterii. Pszczelarze mają zatem problem z szybkim rozpozna-
niem i, co najważniejsze, pewnym zidentyfikowaniem czynnika chorobotwórczego. 
Aby rozpoznać, czy mamy do czynienia ze zgnilcem złośliwym, czy łagodniejszym 
zgnilcem europejskim mającym podobne objawy kliniczne, należy czerw poddać 
badaniom mikrobiologicznym. Jest to procedura skomplikowana i droga, a dodat-
kowo pszczelarze obawiają się konsekwencji wykrycia w swoich pasiekach tych 
nieprzyjemnych chorób. Istotne jest zatem dostarczenie do polskich pasiek narzę-
dzia umożliwiającego rozpoznanie choroby przez samych właścicieli pasiek. Takie 
rozwiązanie mogą zapewnić szybkie testy do wykrywania zgnilców, nowość na 
polskim rynku pszczelarskim. Testy te są powszechne w Anglii, wykorzystywane 
przez inspektorów weterynarii, a wynik badania jest wiążący. Wyniki badań nad 
skutecznością testu do wykrywania kiślicy zostały opublikowane w renomowa-
nym czasopiśmie naukowym Apidologie. Wyniki prac potwierdziły ich skuteczność  
i przydatność (Tomkies i in. 2008), co stało się przesłanką do praktycznego zapozna-
nia się z działaniem wspomnianych testów w warunkach pasieki gospodarstwa. Ich 
ocena została przeprowadzona na jednej rodzinie, w której stwierdzono na początku 
sezonu objawy sugerujące występowanie zgnilca złośliwego: zamieranie larw pod 
zasklepem, czerw rozstrzelony, a dodatkowo słabnięcie rodziny i nieprzyjemny za-
pach z ula po jego otworzeniu. Wystąpił również objaw typowy, czyli za zapałką 
ciągnęła się długa, cienka nitka po rozmąceniu zamarłej w komórce larwy.

Do rozpoznania choroby zastosowano dwa rodzaje zestawów. Typowy zestaw 
składa się z plastykowej bagietki, zakraplacza, pojemniczka z płynem i plastykowe-
go testera w kształcie podłużnej płytki. Na opakowaniu każdego zestawu jest instruk-
cja obrazkowa pokazująca kolejne etapy badania, czas ich wykonania i interpretację 
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wyników oznaczenia. Wewnątrz opakowania również znajduje się instrukcja, która 

jest bardzo czytelna dla przeciętnego człowieka, niemającego nawet podstawowych 

informacji o chorobach pszczół. Zestaw jest prosty w obsłudze i można go polecić 

każdemu pszczelarzowi. 

Oba rodzaje testów przeprowadza się w następujący sposób. W rodzinie wy-

szukuje się zmienione chorobowo larwy i pobiera plastykową bagietką kilka larw, 

umieszczając je w pojemniczku. Ważne jest, aby to było kilka larw z różnych miejsc 

gniazda, bo takie postępowanie zwiększa skuteczność testu. Pojemniczek zawiera 

płyn i trzy małe śruty rozdrabniające pobrany materiał. Po umieszczeniu w nim larw 

należy pojemnik zamknąć i energicznie potrząsać przez ok. 10 sekund. Po odczeka-

niu następnych kilku sekund pobiera się zakraplaczem małą porcję płynu i umiesz-

cza 1–2 krople w okienku plastykowego testera. Następnie należy odczekać kilka 

minut. W tym czasie w przypadku pozytywnego wyniku powstają dwie ciemne pio-

nowe kreski. Znajdują się one w miejscu literek T i C. Takie wskazanie potwierdza 

zgnilca złośliwego lub kiślicę w zależności od rodzaju testu. Natomiast pojawienie 

się kreski na wysokości tylko literki C, oznacza wynik negatywny. Testy wykonane 

zestawami do wykrywania zgnilców w badaniach przeprowadzonych na chorej ro-

dzinie w pasiece własnej wykazały wynik pozytywny dla zgnilca złośliwego, zaś dla 

kiślicy wynik negatywny.

Wśród zalet ocenianych testów należy wymienić:

1. Prostotę narzędzia. Zestaw jest prosty w obsłudze i nie zawiera skompliko-

wanych elementów. Po przeczytaniu instrukcji lub tylko po zapoznaniu się  

z rysunkami obrazującymi kolejne czynności, każdy samodzielnie i prawid-

łowo wykona test.

2. Szybkość analizy. Całe badanie trwa kilka minut. Określenie rodzaju choroby 

nie wymaga skomplikowanych procedur polegających na pobraniu prób czer-

wiu i wykonaniu badań mikrobiologicznych. Rozpoznanie można wykonać 

bezpośrednio podczas prac w pasiece.

3. Pewność wyniku. Procedura tworzenia się ciemnych kresek jest opracowa-

na na podstawie właściwości biochemicznych w przebiegu zgnilców. W wy-

dzielonych miejscach agregują się przeciwciała charakterystyczne dla bakterii 

wywołujących chorobę.

4. Tajemnicę uzyskanych wyników. Pszczelarz nie jest zobligowany do prze-

kazania wyników badań służbom weterynaryjnym ani związkom pszczelarzy. 

Od pszczelarza zależy czy wezwie służby weterynaryjne i podejmie się wysił-

ku oficjalnego zwalczania choroby.

5. Niską cenę. Koszt nabycia zestawu testu jest niski, na co składa się cena ze-

stawu i koszt przesyłki. Cena zestawu na chwilę obecną została skalkulowana 

na ok. 30 zł. Do tego należy doliczyć koszt przesyłki. 
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Opisywane testy wypadły w subiektywnej ocenie jako przydatne i pewne narzę-

dzie w prowadzeniu pasieki. Prawidłowe wykorzystanie wyniku umożliwia natych-

miastowe podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób w pasiece 

i ich zwalczania. 
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Zmiany w niszach ekologicznych zasiedlanych przez zwierzęta i rośliny zwią-

zane zarówno ze skażeniem środowiska, zmianą szaty roślinnej, jak i z migracja-

mi zwierząt są jedną z przyczyn pojawiania się nowych chorób, a także adaptacji 

wielu zarazków i pasożytów do nowych gospodarzy. Takie sytuacje obserwuje się 

też w przypadku patogenów i pasożytów pszczół. Pojawianie się nowych chorób u 

pszczół jest zjawiskiem oczywistym i znanym od dawna. Dotyczy to też chorób, któ-

re uprzednio nie atakowały znanych gatunków pszczół. Tym samym zostaje prze-

kroczona bariera międzygatunkowa, tak bardzo charakterystyczna dla wielu patoge-

nów i pasożytów. W następstwie jej przekroczenia widmo zakaźne patogenu ulega 

poszerzeniu. 

Zespół masowego ginięcia pszczół (Cummins 2007, Ho i Cummins 2007) stanowi 

nadal nieopanowane zagrożenie dla pszczoły miodnej. Skutkiem masowego ginięcia 

całych rodzin pszczoły miodnej są ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin 

oleistych, owoców i warzyw. Chorobę zdiagnozowano w 2006 r. w USA i Kanadzie 

(Johnson 2007), następnie w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Grecji, 

a ostatnio w Polsce i Finlandii (Olley 1976, Topolska i Kasprzak 2007, Underwood 

i von Engelsdorp 2007). Na Florydzie do lutego 2006 r. w pasiekach wyginęło od 

30 do 90% rodzin, a w regionie północno-wschodniego wybrzeża Pacyfiku ponad 

50%. 

CCD cechuje się charakterystycznymi zmianami i objawami, do których należy 

gwałtowny i masowy ubytek pszczół lotnych poza ulem. W ulu znajduje się mat-

ka, 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 CCD. Ponadto w rodzinach nie stwierdza 

się obecności gąsienic barciaka większego (Galleria mellonella), a także małego 

chrząszcza ulowego (Aethina tumida). Choroba występuje głównie jesienią i wios-
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ną. W zależności od położenia geograficznego, w ciągu kilku tygodni ginie nawet 

50–90% rodzin. Z reguły jednym z pierwszych symptomów CCD jest osłabienie 

opieki pszczół nad czerwiem (Kevan i in. 2005, Bromenshenk 2007).

W etiologii CCD są zaangażowane czynniki biotyczne i abiotyczne, przy czym 

żadnego z nich samodzielnie nie można uznać za przyczynę syndromu CCD. 

Najprawdopodobniej tylko współdziałanie kilku tych czynników, których wzajem-

ny negatywny wpływ na pszczoły ulega spotęgowaniu, powoduje wystąpienie CCD. 

Wydaje się, że decydujące znaczenie w etiologii syndromu odgrywa obniżenie od-

porności pszczół i całej rodziny, spowodowane głównie inwazją Varroa destruc-
tor, Nosema apis, Nosema ceranae, zatruciem środkami ochrony roślin, zwłaszcza 

o przebiegu subklinicznym oraz działanie czynników stresogennych. Należy do nich 

m.in. dezorganizacja rocznego cyklu pracy rodziny związana ze zmianami w ilości, 

jakości i okresu kwitnienia flory oblatywanej przez pszczoły, spowodowana global-

nym ociepleniem. Immunosupresja indukuje jawne zakażenia wirusowe, w tym in-

fekcję izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IABPV), wirusa kaszmirskiego 

(KBPV), a także zwiększa podatność pszczół na wirusy entomopatogenne, których 

wektorem jest V. destructor i N. apis (Ball i Allen 1988, Dandieu i in. 1991, Martin 

2001, Ball i in. 2004).

Do niedawna decydującą rolę w wywoływaniu immunosupresji przypisywano  

V. destructor. Pasożyt ten jest też wektorem bakterii i wirusów, w tym wirusa ostre-

go paraliżu pszczół (ABPV) i wirusa kaszmirskiego (KBPV), którym przypisuje 

się udział w etiologii CCD (Miranda i in. 2003, Shen i in. 2005). Roztocza z rodza-
ju Varroa mogą wpływać supresyjnie na humoralną odpowiedź immunologiczną 

pszczół. Pszczoły zaatakowane przez roztocza wytwarzają znacznie mniej przeciw-

bakteryjnych białek, takich jak abecyny i defensyny. Ponadto roztocz obniża: ak-

tywność bakteriolityczną hemolimfy typu lizozymu, poziom apidycyn i aktywność 

niektórych enzymów. Jednak ostatnio ten pogląd na temat roli V. destructor jako 

głównego immunosupresora podważają obserwacje dotyczące występowania CCD 

w Australii w rodzinach wolnych od tego pasożyta lub rodzinach o małym nasileniu 

inwazji pasożytniczej. Duże znaczenie jako czynniki immunosupresyjne odgrywają 

braki składników odżywczych w pokarmie pszczół, stres środowiskowy (zmiany 

klimatyczne, działanie fal radiowych), wędrówki na pożytki, nadmierne zagęszcze-

nie rodzin, zanieczyszczenie środkami chemicznymi wosku i zapasów pożywienia, 

intoksykacje insektycydami z klasy neonikotynoidów, nektarem i pyłkiem roślin tru-

jących (Schmidt i in. 1987).

Niektóre pestycydy zaburzają orientację pszczół, uniemożliwiają ich powrót do 

ula i tym samym skracają długość życia pszczół (Smirle i in. 1984, Bortolotti i in. 

2003, Ramirez-Romero i in. 2005). Transport rodzin na pożytki, często na bardzo 

duże odległości, powoduje zaburzenie dziennego rytmu aktywności pszczół i może 

też być przyczyną dużego osypu pszczół (Sauer i in. 2004). Czynnikiem stresogen-

nym jest oblatywanie przez pszczoły monokultur. Pewien udział w etiologii CCD 

przypisywano działaniu roślin zmodyfikowanych genetycznie, toksynom bliżej 
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nieokreślonych grzybów, stosowaniu do podkarmiania fruktozy i białka sojowego 

(Kulinčevič i in. 1983, Schmidt i in. 1987, Kevan i Ebert 2006). Udział wielu z nich 

w etiologii CCD budzi uzasadnione wątpliwości. Dezorganizujący wpływ na loty 

zbieraczek przypisuje się falom radiowym, szczególnie wysyłanym przez telefony 

komórkowe, które utrudniają ich powrót z pożytków do ula. Nie potwierdzono roli 

zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (kukurydza Bt) w indukowaniu syndromu 

CCD. Endotoksyna Bacillus thuringiensis (Bt) nie jest toksyczna dla pszczoły miod-

nej, a CCD występuje również w tych krajach, w których nie jest ona uprawiana. Nie 

są jednak znane konsekwencje zmian w rodzinie, zwłaszcza modyfikacja behawioru, 

przy długotrwałej ekspozycji na toksynę Bt (Malone i Pham-Delegue 2001).

IZRAELSKI WIRUS OSTREGO PARALIŻU PSZCZÓŁ (IABPV)  
I KASZMIRSKI WIRUS PARALIŻU PSZCZÓŁ (KBPV)

Ostatnio wyizolowane wirusy to: wirus roztocza – 1 (VDV-1 – Varroa destruc-
tor virus) – 1 – Ongus i inni (2004), wirus Kakugo (KV – kakugo virus) – Fujiyuki  

i inni (2004 i 2005) i izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół (IABPV – Israeli acute 

paralysis virus) – Maori i inni (2007). Rodziny pszczele są często zakażone wieloma 

wirusami. Zakażenia te są zwykle słabo wyrażone i nie powodują zbyt mocno wyra-

żonych objawów klinicznych. Nawet jeśli po przełamaniu barier obrony przeciwza-

kaźnej indywidualnych osobników pszczelich objawy pojawią się u poszczególnych 

pszczół, larw czy poczwarek, to dzięki mechanizmom odporności przeciwzakaźnej 

rodziny pszczelej osobniki takie są usuwane i w skali całego organizmu, jakim jest 

rodzina, objawy są prawie niezauważalne. W stosunku do bezobjawowych wiruso-

wych zakażeń pszczół używa się czasem określenia zakażenia latentne. Nie ma jed-

nak dowodów na obecność w komórkach organizmów czerwia i pszczół materiału 

genetycznego wirusa przy jednoczesnym braku kompletnych cząstek wirusowych.

Według niektórych badaczy mamy tu raczej zakażenia przetrwałe – persysten-

tne. Przy zakażeniu bezobjawowym rodziny pszczelej poszczególne owady z reguły 

normalnie funkcjonują, chociaż żyją znacznie krócej. 

Dużo uwagi poświęca się udziałowi izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół 

(IABPV) i kaszmirskiego wirusa paraliżu pszczół (KBPV) w etiologii zespołu CCD 

(Chen i Evans 2007). U pszczół z rodzin wolnych od CCD i z rodzin z CCD infekcje 

wirusowe mają charakter utajony i nie powodują wystąpienia objawów chorobo-

wych (Cox-Foster i in. 2007). IABPV występował w pasiekach w USA przed 2004 r. 

i pasiekach w Australii przy braku zachorowań na CCD. Wysunięto przypuszcze-

nie, że przyczyną wystąpienia CCD w USA był albo IABPV o dużej zjadliwości 

(Palacios i in. 2008), względnie infekcja tym wirusem łącznie z osłabieniem me-

chanizmów odporności komórkowej i humoralnej spowodowanym działaniem im-

munosupresorów. Na udział IABPV w etiologii CCD wskazuje obecność materiału 

genetycznego tego wirusa w próbkach pszczół z 96,1% rodzin chorych. Uznano na-

wet, że obecność IABPV w rodzinie może być markerem CCD (Chen i Siede 2007). 
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Należy jednak pamiętać, że IABPV izoluje się też z pszczół z rodzin wolnych od 

CCD. Udział wirusa kaszmirskiego (Kaszmir Bee Paralysis Virus) (Chen i Siede 

2007) w syndromie CCD obecnie jest negowany. Często występuje on endemicz-

nie, wywołując zakażenia latentne, ale tylko bardziej zjadliwe szczepy tego wiru-

sa wywołują chorobę (Allen i Ball 1995). Zakażenie szerzy się za pośrednictwem  

V. destructor (Chen i in. 2004). 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. Niemniej jednak takie wi-

rusy, jak: wirus ostrego paraliżu (ABPV), wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV), 

kaszmirski wirus pszczół, uważane są za główną przyczynę znacznej śmiertelności 

pszczół w rodzinach porażonych przez V. destructor.

Błyskawiczny w ostatnich latach rozwój technik biologii molekularnej pozwolił  

w pewnym stopniu ominąć barierę braku hodowli tkankowych i komórek owa-

dzich, w których można by namnażać wirusy powodujące zakażenia u pszczół. 

Wprowadzono do badań reakcje łańcuchowej polimeryzacji poprzedzonej odwrot-

ną transkrypcją (RT-PCR – Reverse Transcryption Polymerase Chain Reaction) 

(Blanchard i in. 2008) pozwalającą na wykrywanie wirusowego RNA w badanym 

materiale.

Najlepszym materiałem do wykonywania testu są próbki pszczół żywych lub 

przyżyciowo zamrożonych i przewożonych do laboratorium rozpoznawczego w sta-

nie zamrożonym, aby zapobiec degradacji RNA. Metoda RT-PCR jest bardzo czuła 

i wykrywa także bardzo często zakażenia bezobjawowe pszczół.

Do diagnostyki wirusów pszczelich od niedawna wprowadzono ilościowy test 

real time RT-PCR, jednakże badania nad wyznaczeniem poziomu, od którego sto-

pień zakażenia jest wystarczająco wysoki, by spowodować pojawienie się charakte-

rystycznych objawów klinicznych w rodzinie, są dopiero w toku.

W ostatnich latach (2005–2009) pojawiło się wiele publikacji naukowych doty-

czących badań nad wirusami pszczół. Są to jednak przede wszystkim prace dotyczą-

ce genetyki wirusów i ich występowania (identyfikacji w konkretnych przypadkach 

chorobowych).

W Polsce do chwili obecnej za pomocą testów AGID i RT-PCR stwierdzono 

następujące wirusy pszczele z reguły powodujące mniej lub więcej masywnie prze-

biegające zakażenia:

• wirus chronicznego paraliżu (CBPV),

• cząsteczkę towarzyszącą wirusowi chronicznego paraliżu (CBPVA),

• wirus choroby woreczkowej (SBV) (również mikroskopia elektronowa),

• wirus ostrego paraliżu (ABPV),

• wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV),

• wirus choroby czarnych mateczników (BQCV),

• wirus pszczeli Y,

• wirus włókienkowy (mikroskopia elektronowa).
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NOSEMA CERANCE

Nosema ceranae (Nosematidae) atakuje komórki nabłonka jelita środkowego, 

gruczoły ślinowe i zagardzielowe, cewki wydalnicze i ciało tłuszczowe Apis mel-
lifera. Jej wektorem jest V. destructor (Fries i in. 2006, Higes i in. 2006, Topolska 

i Kasprzak 2007). Pszczoły giną w ciągu 8–10 dni po zarażeniu, większość poza 

ulem (sucha nosemoza). Występowanie N. ceranae u pszczół w USA we wszystkich 

rodzinach z CCD świadczy o pewnej jego roli w etiologii tego zespołu (Underwood 

i von Engelsdorp 2007). N. ceranae występuje jednak w około 80% rodzin wolnych 

od CCD w USA i Europie. Obecność N. ceranae w pasiekach Europy staje się dość 

powszechna (Higes i in. 2006, Chen i in. 2007, Topolska i Kasprzak 2007). 

Rozwój N. ceranae w komórkach nabłonka jelitowego pszczoły jest szybszy niż 

N. apis. W chorych rodzinach nie stwierdza się pełzających przed wylotkiem pszczół 

o rozciągniętych odwłokach ani biegunki (sucha nosemoza). Zakażenie rozwija się 

w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, natomiast liczba pszczół zakażonych N. apis 

w ciągu lata maleje. Być może jest to związane z faktem, że N. apis rozwija się tyl-

ko w jelicie środkowym pszczół, szerzy głównie poprzez wydalany przez zakażone 

osobniki kał, natomiast N. ceranae stwierdzany jest też w gruczołach gardzielowych 

i gruczołach ślinowych pszczoły, dzięki czemu może prawdopodobnie przecho-

dzić do pokarmu. Stwierdzono obecność N. ceranae w pyłku zebranym przez chore 

rodziny. Jak donoszą hiszpańscy naukowcy, rodzina pszczela w pierwszym roku 

zakażenia N. ceranae rozwija się normalnie, a na wiosnę wydaje się silniejsza od 

pozostałych, co jest spowodowane tym, że zimą występuje w niej czerw. Jednak  

w drugim roku od zakażenia rozwój rodziny ustaje, a pod koniec lata pszczoły  

w krótkim czasie giną poza ulem, w którym pozostaje jedynie garstka pszczół  

z czerwiem i zapasami pokarmu.

Ostatnio wysuwane są trzy hipotezy odnośnie przyczyn występowania CCD: 

chorobę wywołują nowe, dotychczas nieznane patogeny lub czynniki immunosu-

presyjne obecne lub wprowadzone do środowiska bądź kombinacja kilku czynni-

ków stresogennych, takich jak: inwazja V. destructor, N. apis/N. ceranae, choroby 

zakaźne, stres pokarmowy, które osłabiając rodzinę, ułatwiają rozwój patogenów, 

np. grzybów toksynotwórczych. Opracowanie nowych technik badawczych, zwłasz-

cza wykorzystujących osiągnięcia biologii molekularnej, a także poznanie genomu 

pszczoły miodnej powinno umożliwić ustalenie etiologii CCD i stworzyć podstawy 

do opracowania metod zapobiegania chorobie. Opracowano kilka zaleceń, których 

przestrzeganie może zmniejszyć straty związane z CCD. Odnoszą się one głównie 

do pszczelarzy w USA. Ze względu na niewyjaśnioną etiologię CCD, zwłaszcza 

na możliwość udziału czynników zakaźnych, nie zaleca się łączenia rodzin cho-

rych ze zdrowymi oraz wykorzystywania uli, w których przebywały chore rodziny. 

Ponieważ N. ceranae może być jednym z czynników zaangażowanych w etiologię 

CCD, należy rozważyć możliwość stosowania fumagiliny (niedozwolona w krajach 

UE) w rodzinach na jesieni i na wiosnę. W krajach, w których jest dozwolone sto-
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sowanie terramycyny w zwalczaniu zgnilców, wskazane jest stosowanie tylanu za-
miast terramycyny. W zwalczaniu warrozy należy stosować zalecane zintegrowane 

metody postępowania. Jednak najważniejszym zaleceniem jest dbałość o dobrą kon-

dycję rodzin, zapewnienie odpowiedniej bazy pożytkowej, ochrona przed stresem, 

zatruciami i chorobami. 

ZASADY ZWALCZANIA INFEKCJI WIRUSOWYCH PSZCZÓŁ 
POWIĄZANYCH Z WARROZĄ LUB NOSEMOZĄ

Nie ma leków, za pomocą których można by bezpośrednio leczyć infekcje wiru-

sowe pszczół. Pozostają zabiegi higieniczno-hodowlane. Podstawowym działaniem 

w zależności od rodzaju wirusa jest: likwidacja zakażenia pasożytami sprzyjającymi 

rozwojowi infekcji, usuwanie plastrów z zamarłym czerwiem czy wymiana matki na 

młodą. Przy zapobieganiu namnożeniu N. apis/N. ceranae bardzo istotna jest częsta 

wymiana plastrów – rocznie przynajmniej 1/3 składu, oraz coroczna dezynfekcja uli 

prowadzona w okresie wiosennym. Zwalczanie warrozy należy prowadzić w taki 

sposób, aby nie dopuścić do silnego wzrostu populacji roztoczy, co sprzyja nasileniu 

infekcji wirusowych. Straty związane z występowaniem chorób wirusowych można 

znacznie zmniejszyć, przestrzegając wielu zaleceń natury sanitarnej. 

• Jednym z najważniejszych zaleceń jest bezwzględny zakaz łączenia rodzin,  

w których widoczne są objawy chorobowe z rodzinami zdrowymi oraz korzy-

stanie ze sprzętu i wyposażenia pasiecznego bez dokładnego odkażenia.

• Należy prowadzić staranne zwalczanie V. destructor, z wykorzystaniem zinte-

growanych programów oraz kontroli ich skuteczności, a także aktywnie ogra-

niczać inwazję sporowca pszczelego.

• Szczególną uwagę należy zwrócić na stan sanitarny pasiek. Trzeba więc pro-

wadzić systematyczne, przynajmniej raz na trzy lata odkażanie użytkowanych 

uli oraz wymieniać co roku jak najwięcej plastrów.

• Nie wolno przestawiać plastrów z czerwiem lub zapasami z chorych rodzin do 

innych.

• Konieczne jest także zwalczanie szkodników pasiecznych i staranne niszcze-

nie (najlepiej przez spalenie) wszelkich odpadków.

 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w Polsce większość rodzin 

pszczelich zimą na przełomie lat 2007/2008 zginęła z powodu warrozy i towarzyszą-

cych jej zakażeń wirusowych oraz nosemozy (wywołanej głównie przez N. ceranae) 

wraz z zakażeniem wirusem choroby czarnych mateczników.

Podobne są wyniki badań z innych krajów europejskich. Także niektórzy na-

ukowcy z USA uważają, że tylko jedną czwartą strat rodzin pszczelich w tym kraju 

można przypisać CCD. Za kolejne trzy czwarte winią w równej mierze: warrozę, 

choroby wirusowe, tzw. klasyczne choroby, inne czynniki chorobotwórcze oraz błę-

dy pszczelarzy.
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Zasadniczą sprawą jest więc odpowiednie zwalczanie warrozy i nosemozy. 

Wobec ciepłych zim w ostatnich latach, w czasie których w rodzinach pszczelich 

wychowywany jest czerw (co umożliwia rozwój roztoczy V. destructor), a także 

wzrastającej oporności roztoczy na stosowane akarycydy, nawet prawidłowo wyko-

nane zabiegi przeciwwarrozowe, jeśli są ograniczone jedynie do późnego lata czy 
wczesnej jesieni, z reguły nie wystarczają. Wskazane jest zwalczanie warrozy do-
puszczalnymi środkami także wiosną oraz późną jesienią. 

Podczas walki z nosemozą podstawowym działaniem jest wymiana (najlepiej 
całkowita) plastrów w czasie sezonu oraz przesiedlanie rodzin po zimie do odkażo-
nego ula. Silnie zakażonych słabych rodzin nie należy łączyć. Lepiej jest je zlikwi-
dować w taki sposób, aby nie doprowadzać do błądzenia pozostałych po rodzinie 
pszczół. Pokarm węglowodanowy (miód, przerobiony syrop) po takich rodzinach 
można ostatecznie wykorzystać dla innych rodzin pod warunkiem, że rozcieńczymy 
go wodą w stosunku 1:1 i będziemy gotować przez 10 minut, zbierając szumowiny. 
Plastry z pyłkiem i pierzgą nie nadają się do wykorzystania dla pszczół. Na rynku 
można nabyć preparat Api Herb (dystrybutor Biofaktor), który według niektórych 
doniesień konferencyjnych ma skuteczność zbliżoną do fumagiliny. Z analizy nad-
syłanych przez pszczelarzy próbek wynika, że w rodzinach, w których preparat był 
stosowany następowała poprawa zdrowia pszczół, później jednak stopień porażenia 
pszczół nosemozą czasem znów wzrastał. Być może zabrakło dostatecznej wymiany 
plastrów lub zachodziło ponowne zarażanie pszczół poprzez rabunki w sąsiednich 
pasiekach.

Z epizootycznego punktu widzenia wskazane jest wykonanie badań diagno-
stycznych w kierunku chorób wirusowych w celu ustalenia dalszego postępowania  
w pasiece z zakażonymi rodzinami. 

Zaleca się jednak likwidowanie wszystkich rodzin wykazujących nasilone obja-
wy chorób wirusowych.

Wskazane jest zatem utrzymywanie w pasiekach:
• tylko silnych rodzin,
• dbanie o ich kondycję hodowlaną i zdrowotność,
• zapewnienie dobrej bazy pokarmowej,
• ochrona przed innymi chorobami, zatruciami i szkodnikami,
• a przede wszystkim systematyczne ograniczanie inwazji V. destructor  

i N. apis/N. ceranae.  

Oddzielny problem to pojawienie się w pasiekach europejskich nowych patoge-
nów z grupy, określanych dotychczas jako szkodniki, a które w niektórych krajach 
(Francja) okazały się bezwzględnymi pasożytami, jakim jest np. szerszeń azjaty-
cki Vespa betulina. Szkodnik ten występuje we Francji od 2004 roku, a w latach 
2005–2010 spowodował znaczące straty w pasiekach przede wszystkim w połu-
dniowo-zachodnich departamentach i ma tendencję do dalszego rozprzestrzeniania 
się. Zalecenia UE i komisji branżowych COPA-COGECA (grupa ekspercka Miód) 
zwracają uwagę na bezwzględne przestrzeganie rygorów sanitarnych mających na 
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celu niedopuszczenie na teren Europy małego żuka ulowego Aethina thumida i pa-
sożytniczych roztoczy opisywanych dotychczas w krajach Azji, głównie z rodzaju 

Tropilaelaps i Euvarroa.
Kolejny problem w ochronie zdrowia pszczół stanowi niemożność stosowania 

leków abiotycznych (antybiotyki i chemioterapeutyki) w leczeniu często występu-

jących chorób zakaźnych i pasożytniczych ze względu na wysoko prawdopodobną 

możliwość zanieczyszczenia preparatami farmaceutycznymi produktów pszczelich. 

Stąd też w ostatnich latach pojawiły się próby sterowania układem odpornościo-

wym (immunomodulacja) u owadów. Badania takie w warunkach laboratoryjnych 

podejmowane są od przeszło 30 lat, ale dopiero niedawno zaczęto je wprowadzać 

do praktyki. Immunomodulacja obejmuje z jednej strony immunosupresję, która ma 

zastosowanie w biologicznych metodach zwalczania szkodników oraz immunosty-

mulację. W przypadku supresyjnego wpływu leków (np. niektóre leki warrobójcze) 

wydaje się konieczne stosowanie w leczonych rodzinach immunostymulatorów po-

chodzenia naturalnego lub (rzadziej) otrzymanych na drodze syntezy chemicznej.
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STRESZCZENIE 

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD – Colony Collapse Disorder) 

należy do zespołów chorobowych o nadal niewyjaśnionej etiologii. Ze względu na 

jego masowe występowanie i ginięcie większości chorych rodzin, spadła efektyw-

ność produkcji roślin zapylanych przez pszczołę miodną, co może spowodować nie-

dobory produktów spożywczych zapylanych przez tego owada. Cechą charaktery-

styczną CCD jest gwałtowny i masowy ubytek pszczół lotnych, przy czym pszczoły 

zbieraczki po wylocie na pożytek, nie wracają do ula. W etiologii CCD jest zaanga-

żowanych wiele różnorodnych czynników, których działanie kumuluje się lub uzu-

pełnia. Należy do nich zwłaszcza obniżenie odporności pszczół, inwazja Varroa de-
struktor i Nosema ceranae, zakażenie wirusem izraelskiego ostrego paraliżu pszczół 

(IABPV), wirusem kaszmirskim (KBPV), wpływ stresorów środowiskowych, brak 

składników odżywczych w pokarmie, mała różnorodność genetyczna pszczół, in-

toksykacje subkliniczne środkami ochrony roślin, oblatywanie przez pszczoły mo-

nokultur i roślin zmodyfikowanych genetycznie, działanie fal elektromagnetycznych 

oraz zmiany klimatyczne.
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O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy 
spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

• są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. właścicielami lub dzierżaw-

cami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni 

co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadze-

nia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodar-

stwem, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU (ustalana 
z wykorzystaniem współczynników standardowych nadwyżek bezpośrednich 

obliczonych dla czterech regionów rolniczych, dla okresu referencyjnego 

2003-2005),

• prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcejo-

raz spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od 

formy prawnej, w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza, przy czym ich 

spełnienie wymagane jest już w momencie składania wniosku o przyznanie 
pomocy.

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeśli:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego; za osiągnięcie wieku 

emerytalnego uważa się ukończenie 60 roku życia przez kobietę i 65 roku 

życia przez mężczyznę;

3) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym sy-

stemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-

cji wniosków o przyznanie płatności;

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia roz-

woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005” 

oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub 

przepisów odrębnych;
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5) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj.:

◦ wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

◦ tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w za-

wodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-

letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończyła szkołę przysposobienia rolni-

czego lub zespół przysposobienia rolniczego i posiada co najmniej 3-letni 

staż pracy w rolnictwie, lub

◦ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy  

w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone stu-

dia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie 

średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

◦ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne 

niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie,

◦ kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej 

rolnikom w państwie, którego obywatelstwo posiada, w ramach analo-

gicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jeżeli nie posiada 

obywatelstwa polskiego.

A. Koszty, które mogą podlegać refundacji:

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub 

budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, 

magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośred-

niej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach po-

mieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instala-

cji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkod-

liwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna 

w celu realizacji operacji;

2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalni-

ctwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do 

sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności: sprzętu do uprawy, 

pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, 

przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przechowy-

wania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów 

rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, 

maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania, 

przechowywania mleka;
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3) zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem 
zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz 
roślin na cele energetyczne, w tym:

◦ zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego 
do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy 
niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w za-
łączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) kosztem 
kwalifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzenio-
wego kategorii kwalifikowany, z tym że jeżeli do krajowego rejestru nie 
wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny uprawnej, który jest wymieniony 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie 
kosztem kwalifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego 
CAC,

◦  grodzenia, wyposażenia sadów i plantacji wieloletnich w niezbędne urzą-
dzenia techniczne i technologiczne;

4) wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty 
grodzenia lub budowy wiat;

5) zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu 
urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień 
ciśnieniowych;

6) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń 
służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzę-
cych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków po-
wstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących po-
prawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji;

7) zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6 elementów 
infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadze-
nia działalności rolniczej, w tym utwardzanie placów manewrowych, zakup  
i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

8) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu pro-
wadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych;

9)  rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny 
netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 2, jeżeli przeniesienie własności 
tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póź-
niej niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów, o których mowa w pkt. 1–7 zalicza się także:

• koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących reali-

zacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, oraz 

• koszty montażu.
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Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne, nieprzekraczają-

ce 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, które są związane z przygotowa-

niem i realizacją operacji, tj.:

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

◦ kosztorysów,

◦ projektów architektonicznych lub budowlanych,

◦ operatów wodnoprawnych,

◦ ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

◦ dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

◦ wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

◦ projektów technologicznych,

• opłat za patenty lub licencje,

• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane  

z kierowaniem robotami budowlanymi.

B. Koszty, które nie mogą podlegać refundacji:

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

• nabycia nieruchomości;

• podatku od towarów i usług (VAT);

• zakupu zwierząt; 

• zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin 

na cele energetyczne;

• nabycia używanego sprzętu komputerowego.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwa-

lifikowalnych operacji.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno go-

spodarstwo. Przy ustalaniu limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej  

w ramach operacji zrealizowanych, w tym zrealizowanych jako jedna z osób wspól-

nie wnioskujących i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych, 

w tym  operacji realizowanych jako jedna z osób wspólnie wnioskujących.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów kwa-

lifikowalnych powyżej 20 tys. zł. Nie dotyczy to operacji obejmujących wyłącznie 

wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów natural-

nych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych. 

Podstawowy poziom pomocy wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, 

przy czym wzrasta on do:

• 50% kosztów kwalifikowalnych – jeśli Beneficjent jest osobą fizyczną, która 

w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
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• 50% kosztów kwalifikowalnych – jeśli operacja jest realizowana na obszarach 

górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdraża-
niem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych,

• 60% kosztów kwalifikowalnych – jeśli operacja jest realizowana na obsza-

rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-

wania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 oraz związanych  

z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach od-

rębnych, przez osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

ukończyła 40 roku życia.

W przypadku wspólników spółki cywilnej lub w przypadku osób wspól-
nie wnioskujących refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez 

Beneficjenta, nie więcej jednak niż:

• 50% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli żadna z tych osób w dniu złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 roku życia;

• 60% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli żadna z tych osób w dniu złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 roku życia, a operacja jest re-

alizowana na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 

oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych  

w przepisach odrębnych.

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 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 za-

kresie produkcji lub usług. Ma to wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł do-

chodów, a także promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Można uzyskać wsparcie na działalność już prowadzoną jak też planowaną.
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Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej”?

O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik w rozu-

mieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników: 

• który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

• który 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 (warunek dotyczący zamieszkania może być spełniony rów-

nież w przypadku zameldowania na pobyt czasowy w miejscowości do  

5 tys. mieszkańców),

• który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na pod-

stawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wspar-

cia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, 

str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

• który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej  

w ramach PROW 2004–2006 lub PROW 2007–2013,

• który 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,

• który nie będzie realizował operacji1 jako wspólnik spółki cywilnej,

• 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.

Jakie koszty mogą być zaliczone do kwalifikowanych?

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,

• koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stano-
wiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1.01.2007 r.
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• koszty w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której 

wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza  

10 tys. zł w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego polece-

niem przelewu.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
• podatku od towarów i usług (VAT),
• zakupu rzeczy używanych.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez be-

neficjenta, 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.
Uwzględnia się przy tym sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zre-

alizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

O pomoc mogą ubiegać się:

• osoby fizyczne, osoby prawne,

• spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy 
spółek cywilnych prowadzące działalność gospodarczą, jako mikroprzed-

siębiorstwo. 

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracow-

ników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym 

nie przekracza 2 mln euro.

Okres badany obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunko-

we poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

• podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako

mikroprzedsiębiorca,

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

• nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym za-

kresie,

• ma miejsce zamieszkania w przypadku:

◦ podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą 

obejmującąświadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – 

w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej, lub

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców, lub
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– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-

kańców

◦ podmiotów innych niż wyżej wymienione - w miejscowości należącej do 

gminy:

– wiejskiej, lub

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

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-

kańców,

• miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z bu-

dową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem 

lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – znajduje się w ww. 

miejscowościach, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wnio-
sku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano 

jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 

2007–2013”,

• został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym sy-

stemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-

cji wniosków o przyznanie płatności.

PROJEKTY, NA KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Pomoc może być przyznana na projekty obejmujące wyłącznie inwestycje zwią-

zane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

• inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów 

oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw),

• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają do niej zastosowanie,

• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przy-

padku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym  

z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości obję-

tej operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:

◦ grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców 

i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów 

podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą 

świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowo-

ści należącej do gminy:

– wiejskiej,

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.
mieszkańców, lub
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– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-

kańców,

◦ grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejsco-

wości należącej do gminy:
– wiejskiej,
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 

mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-

kańców;

• biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnio-

ne jest zakresem rzeczowym operacji,

• w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie po-
mocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał po-

mocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007–

2013”,

• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

• planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej  

20 tys. zł,

• płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej 

wysokości pomocy – w przypadku operacji 2-etapowych.

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE OBJĘTE POMOCĄ

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorstwom podejmującym lub rozwija-

jącym działalność w zakresie:

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

• usług dla ludności,

• sprzedaży hurtowej i detalicznej,

• rzemiosła lub rękodzielnictwa,

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

• usług transportowych,

• usług komunalnych,

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

• magazynowania lub przechowywania towarów,

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach 

działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wg numerów kodów Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD), zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności gospo-
darczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” (obejmujący kody PKD 
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2007, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie  
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007–2013.
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EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY W HODOWLI PSZCZÓŁ

Emilia Figurska

Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
e-mail: info@emgreen.pl

Słowa kluczowe: EM Probiotyk, pasieka z Technologią EM, probiotyk

Już wiele lat przed naszą erą, kiedy jeszcze nie wiedziano o istnieniu drobno-

ustrojów, kiszono warzywa, warzono piwo, wytwarzano wino. Podczas uprawy 

gleby stosowano obornik, który pod wpływem obecnych w nim i w ziemi mikroor-

ganizmów przekształcał się w nadającą żyzność ziemi próchnicę. Szereg ważnych 

odkryć w dziedzinie chemii i nieco słabszy rozwój nauk mikrobiologicznych bardzo 

mocno ugruntowały teorię mineralnego nawożenia roślin. 

W dzisiejszych czasach wiadomo już, że nawet gleba bardzo zasobna w sub-

stancje mineralne, a uboga w związki organiczne słabo nadaje się do użytku. Nie-

mniej jednak chęć zysku i zwiększania plonowania roślin spowodowała bardzo duży 

wzrost w stosowaniu środków chemicznych.

Jako pszczelarze zdajemy sobie sprawę, że hodowla pszczół i ochrona roślin to 

dwie dziedziny, które nie są ze sobą spójne. Z jednej strony delikatne zwierzątko,  

a z drugiej agresywna chemia – w zasadzie też służąca życiu. W obecnie panujących 

warunkach rolnicy i sadownicy nie wyobrażają sobie życia bez chemii, tak jak my 

pszczelarze nie wyobrażamy sobie życia bez pszczół. Jednak rozwaga człowieka 

powinna być wielka, aby troska o plony nie stanowiła śmiertelnego zagrożeniem dla 

przyrody, w tym także dla pszczoły miodnej. Pszczelarze, z których tylko część to 

rolnicy, nie mogą czuć zagrożenia dla swoich pszczół, natomiast rolnicy i sadow-

nicy prawidłowo wykonywać zabiegów i w określonym czasie stosować środków 

chemicznych bez szkody dla zapylającej pszczoły. 

 Wiele ze związków chemicznych stosowanych w rolnictwie trudno podlega 

biodegradacji, przez co dochodzi do nagromadzania ich w środowisku. Rosnące  

w wielu regionach stężenie niektórych tego typu substancji, w szczególności metali 

ciężkich, powoduje zachwianie równowagi w naturalnych ekosystemach. Szacuje 

się, że około 70% powierzchni uprawnej posiada wysoki stopień degradacji. Taka 

sytuacja nie pozostaje bez wpływu na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie 

ludzi. Na szczęście dzięki pracom wielu mikrobiologów i gleboznawców okres do-

minacji ‘chemii’ dobiega końca. Coraz większą uwagę przywiązuje się do roli mi-

kroorganizmów i procesów o charakterze biotycznym, biologicznym zachodzących 

w glebie. Zainteresowanie naturalnymi środkami dla rolnictwa wzrasta. Jeszcze do 

niedawna wykorzystywanie mikroorganizmów na szeroką skalę w uprawie roślin 

spotykało się z dezaprobatą. Stosowane mikroorganizmy w postaci monokulturowej 

szczepionki (jeden rodzaj drobnoustroju) posiadały najczęściej tylko jedną z wyżej 
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wymienionych zalet. Dla przykładu zastosowanie bakterii z rodzaju Rhizobium, ży-

jących w symbiozie z roślinami motylkowatymi wpłynęło na podwojenie, a nawet 

potrojenie wielkości plonów tych roślin. Szczepionki te jednak nie rozwiązywały 

problemów związanych z odpornością rośliny na choroby, ochroną przed owadami, 

czy ilością próchnicy w glebie. Poza tym bakterie Rhizobium są w stanie wiązać 

azot atmosferyczny tylko w symbiozie z roślinami motylkowatymi i tylko w obrębie 

brodawek. 

Wykorzystanie wielu pozytywnych funkcji mikroorganizmów stało się możliwe 

dzięki zastosowaniu kultur mieszanych zawierających w swym składzie różne ro-

dzaje drobnoustrojów zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Przyczyniły się do 

tego badania znanego japońskiego naukowca – profesora Teruo Higa. Opracował on 

i wdrożył Technologię Efektywnych Mikroorganizmów.  

Od 25 lat za granicą (w ponad 120 krajach), a w Polsce dopiero od 2000 roku 

wykorzystuje się z wielkim powodzeniem Efektywne Mikroorganizmy. Swoją tech-

nologię prof. Teruo Higa opiera na przekonaniu, że w środowisku istnieją trzy grupy 

drobnoustrojów: regeneratywne, degeneratywne i fakultatywne. W zrównoważo-

nym pod względem mikrobiologicznym środowisku powinna zachodzić równowaga 

pomiędzy pierwszą i drugą grupą. Niestety nadużywanie nawozów sztucznych, che-

micznych środków ochrony roślin, detergentów, środków higieny osobistej i chemii 

w produkcji zwierzęcej spowodowało przechylenie się szali na stronę mikroorga-

nizmów degeneratywnych (odpowiedzialnych za procesy rozkładu – gnicia, rozpa-

du, wynaturzania i wyradzania). Profesor T. Higa zalicza wyizolowane przez siebie 

Efektywne Mikroorganizmy do grona pożytecznych – regeneratywnych (odpowie-

dzialnych za procesy odnowy). W skład EM wchodzi 80 szczepów drobnoustrojów 

zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Pochodzą ze środowiska naturalnego i nie 

podlegały procesom genetycznej modyfikacji. W chwili obecnej Technologię EM 

wykorzystuje się w takich dziedzinach, jak: rolnictwo (regeneracja gleby, produk-

cja roślinna, produkcja zwierzęca, przemysł rolno-spożywczy, przechowalnictwo), 

ochrona środowiska (rewitalizacja wody, oczyszczanie zbiorników i cieków wod-

nych, oczyszczanie powietrza), gospodarka komunalna (oczyszczanie ścieków, wy-

sypiska śmieci, kompostowanie, ujęcia wody i wodociągi, zieleń miejska), gospo-

darstwo domowe (ogród przydomowy, szambo, oczyszczalnia ścieków).

Varroa jacobsoni jest pasożytem który bardzo niepokoi pszczelarzy. Roztocz 

ten atakuje pszczoły i wysysa z nich limfę. Szybko się mnoży, zatem w niedługim 

czasie może zniszczyć cały rój. W Austrii została opracowana metoda zwalczania  

V. jacobsoni z wykorzystaniem Technologii EM. 

Metoda polega na odparowywaniu kwasu szczawiowego z ceramiką EM X. Kwas 

szczawiowy wyparowuje, tworząc bardzo delikatny aerozol. Na roztocze działa to 

paraliżująco a pszczoła nie ponosi żadnej szkody.
Preparat EM, probiotyk dodawany do syropu dla pszczół podczas podkarmiania, 

również przynosi bardzo dobre rezultaty. Rodziny pszczele są silniejsze, mają zdro-
wy układ pokarmowy i lepiej znoszą zimowlę. 
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W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej prowadzona była ocena 
wpływu preparatu probiotycznego na śmiertelność i porażenie pszczół nosemozą. 

Badanie prowadzone było przez dr. Grzegorza Borsuka. Wyniki były bardzo obie-

cujące. Oczywiście test laboratoryjny wymaga powtórzenia. 

Niemniej jednak jako producent EM w Polsce zapewniamy państwa, że preparat 

EM jest bezpieczny do stosowania dla wszystkich zwierząt, w tym też dla pszczół. 
Z uwagi na to, że jest to również tani środek, można bez obaw zastosować go we 
własnej pasiece. Rezultaty będą na pewno widoczne. 

Człowiek staje dziś przed trudnym wyborem stosowania środków chemicznych 

lub naturalnych, „wyprodukowanych” i „wypraktykowanych” przez naturę. Bez 

wątpienia Technologia EM jest technologią autentyczną, bezpieczną zarówno dla 

człowieka, jak i środowiska.
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STRESZCZENIE

Technologia EM (Efektywnych Mikroorganizmów) w wielu dziedzinach zna-

lazła zastosowanie. Dzięki swej uniwersalności kultury EM mogą być stosowane 

w pszczelarstwie. Pszczoła, jako bardzo ważne ogniwo w rolnictwie, powinna być 

traktowana bardzo poważnie. Niewiele jest prac naukowych na temat zastosowania 

EM w hodowli pszczół, jednak eksperymenty we własnej pasiece każdemu dają ro-

zeznanie na temat korzyści wynikających z zastosowania EM.
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DOBRE POŻYTKI PSZCZELE KLUCZEM  
DO WYSOKICH ZBIORÓW MIODU W PASIECE
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poprawa bazy pożytkowej, wydajność cukrowa roślin

Podstawą egzystencji pszczół są dobre warunki pożytkowe w okolicy pasieki. 

Rodziny pszczele od wieków przystosowały się tempem swojego rozwoju, a tak-

że możliwością przemieszczania się do zasobności okolicy w łatwe do pozyskania 

przez pszczoły pożywienie. Wszystkie substancje pochodzenia roślinnego wystę-

pujące w przyrodzie, którymi żywią się pszczoły, tj. pyłek kwiatowy, nektar, spadź 

oraz niektóre soki roślinne, nazywamy pożytkami pszczelimi. Występują one na tzw. 

pastwisku pszczelim. Innymi słowy pastwisko pszczele – to wszystkie rośliny znaj-

dujące się w zasięgu produktywnego lotu pszczół, tj. od 1,5 do 2 km, i dostarczające 

im pożytku. Powierzchnia koła o takim promieniu, czyli powierzchnia pastwiska 

pszczelego pasieki, wynosi 707–1256 ha. 

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 naj-

lepsze 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, że miodu dla pszczelarza również zabraknie. Mam tu na 

myśli przede wszystkim warunki pogodowe niesprzyjające lotom pszczół.

Liczbę dni nielotnych można w przybliżeniu ustalić na podstawie przebiegu po-

gody w danej okolicy w latach ubiegłych. Na podstawie poprzednich obserwacji 

można także w przybliżeniu ocenić procent występowania owadów krótkojęzycz-

kowych, które mogą na równi z pszczołami korzystać z kwiatów roślin z rodziny 

selerowatych, drzew owocowych, klonu, lipy, gryki itp.

Wiadomo, że jedna rodzina pszczela na własne potrzeby zużywa w ciągu roku 

około 90 kg miodu. Jeżeli odejmiemy 10 kg pokarmu zimowego, który dajemy ro-

dzinie w postaci roztworu cukru – zostaje 80 kg. Jeżeli zaś pszczelarz planuje pozy-

skać 20 kg miodu z rodziny, to powinien zapewnić około 100 kg surowca miodowe-

go w okolicy pasieki na jedną rodzinę pszczelą. 

Pszczoły muszą te 100 kg surowca miodowego przynieść do ula. Jest to olbrzymia 

i bardzo żmudna praca, która kosztuje pszczoły bardzo dużo energii. Efektywność 

pracy pszczół w dużej mierze zależy, oprócz obfitości pożytków, od odległości jaką 

muszą pokonać pszczoły do źródła pożytku. Posłużę się w tym miejscu przykła-
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dem teoretycznego wyliczenia ilości miodu potrzebnego rodzinie pszczelej na pracę 

związaną ze zbieraniem pożytku, bez gromadzenia zapasów.

Na wstępie kilka faktów, które pozwolą uzmysłowić nam, jak wielką pracę wy-

konują pszczoły podczas zbierania pożytku nektarowego. Aby zebrać 1 kg miodu, 

pszczoły miodne potrzebują odwiedzić:

– 225 600 kwiatów lipy, wykonać przy tym 160 000 lotów po nektar o łącznej 

wadze 4000 g, o zawartości cukrów około 20%, a w ulu odparować jeszcze 

3000 g wody z przyniesionego nektaru;

– 736 800 kwiatów rzepaku ozimego, wykonać 80 000 lotów po nektar o wadze 

2000 g i koncentracji cukrów około 40%;

– 2 133 600 kwiatów facelii błękitnej, wykonać 106 800 lotów po nektar o łącz-

nej wadze 2700 g i koncentracji cukrów około 30%;

– ok. 2 000 000 kwiatów robinii;

– ok. 4 000 000 kwiatów sparcety;

– ok. 7 000 000 kwiatów koniczyny białej.

Dla roślin o kwiatach małych, niezbyt obficie nektarujących, te wielkości są jesz-

cze wyższe.

Według danych literaturowych przynoszony do ula ładunek nektaru waży prze-

ciętnie 14–15 mg, a podczas pożytku głównego około 25 mg. Maksymalny jego 

ciężar może dochodzić do 40 mg, ale tylko wtedy, gdy przynoszony jest z bliskiej 

odległości. Wielkości te ograniczone są przez pojemność wola pszczoły, która wy-

nosi około 56 mm3.

Na przelot na odległość 1 km jedna pszczoła zużywa około 0,43 mg pokarmu. 

Obliczono, że w środku sezonu pasiecznego wszystkie pszczoły lotne z jednej rodzi-

ny pszczelej zużywają w ciągu jednego dnia pracy około 400 g miodu na same tylko 

przeloty z kwiatu na kwiat podczas zbierania pyłku i nektaru. Na drogę zaś z ula do 

źródła pożytku odległego o 1 km i z powrotem zużywają około 200 g miodu.

Spróbujmy więc przeanalizować zużycie pokarmu na pracę pszczół z jednej ro-

dziny pszczelej podczas zbierania pożytku w zależności od jego oddalenia od pasie-

ki (tab. 1). 

Tabela 1

Zużycie pokarmu na pracę pszczół z jednej rodziny pszczelej podczas zbierania pożytku  

w zależności od jego oddalenia od pasieki

Lp. Oceniana wielkość
Odległość pożytku od pasieki (m)

500 1000 1500 2000 2500

1.
średnia liczba lotów jednej pszczoły na daną 

odległość w ciągu dnia podczas ładnej pogody 
15 10 7 4 2

2.
ilość pokarmu potrzebna jednej pszczole  

na pokonanie tej odległości w mg
0,215 0,430 0,645 0,860 1, 075
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cd. tab. 1

Lp. Oceniana wielkość
Odległość pożytku od pasieki (m)

500 1000 1500 2000 2500

3.
dzienne zapotrzebowanie na pokarm dla jednej 

pszczoły na loty na daną odległość w mg  
(poz. 2. x poz. 1.) 

3,225 4,300 4,515 3,440 2,150

4.
liczba lotów wszystkich pszczół lotnych  

z rodziny pszczelej (40 000 robotnic lotnych) 
w ciągu 1 dnia w tys. (40 000 x poz. 1.)

600 400 280 160 80

5.
potrzeby pokarmu dla tej liczby lotów  

w g. (poz. 4. x poz. 2.)
129,0 172,0 180,6 137,6 86,0

Na przyniesienie 1 kg miodu pszczoły z 1 rodziny, znoszące do ula nektar o koncentracji 
20–40% cukrów, potrzebują wykonać około 150 000 lotów z ładunkiem nektaru.

6.
ilość miodu jaką może przynieść 1 rodzina  

w ciągu dnia, w zależności od odległości w kg 
(poz. 4. : 150 000)

4 2,67 1,87 1,07 0,53

7.

liczba roboczodniówek rodziny pszczelej 
potrzebnych do zniesienia 100 kg miodu  

z danej odległości w warunkach optymalnych 
(100 kg : poz. 6.)

25 37,5 53,5 93,5 188,5

8.
ilość pokarmu potrzebnego na doniesienie 1 kg 

miodu do ula w g [(poz. 7. x poz. 5.) : 100] 
32,2 64,5 96,6 128,6 162,1

Średni czas życia pszczoły zbieraczki (poza ulem) to ok. 20 dni (pomniejszony o 20%  
z tytułu niepogody – to 16 dni – przyjmijmy to za czas życia 1 pokolenia zbieraczek).

9.
liczba pokoleń zbieraczek (po 40 000 

osobników) potrzebnych do zniesienia 100 kg 
miodu z danej odległości (poz. 7. : 16)

1,7 2,5 3,6 6,2 12,6

Na wychów 1 kg (10 000 sztuk) młodych pszczół rodzina pszczela zużywa 1140 g. 
Na wychów 40 000 pszczół – 4,56 kg.

10.
ilość pokarmu potrzebna na wychowanie 

pszczół zbieraczek do przyniesienia 100 kg 
miodu w kg (poz. 9. x 4,56 kg)

7,6 11,4 16,3 28,4 57,3

Na przeloty z kwiatu na kwiat podczas zbierania ładunku nektarowego potrzebnego  
do zebrania 1 kg miodu pszczoły zużywają około 150 g miodu. Z tego wynika,  
że na zebranie nektaru na 100 kg miodu potrzeba pszczołom ok. 15 kg miodu.

11

ilość miodu potrzebna na zebranie 100 kg 
miodu w kg (przeloty między kwiatami + 
transport do ula + wychowanie pokoleń 

zbieraczek)

28,85 32,85 40,94 56,28 88,53
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Z powyższych wyliczeń wynika, że na zebranie 100 kg miodu, w zależności od 

odległości pożytku od ula, na samą pracę pszczół związaną z jego znoszeniem po-

trzeba nawet 90 kg miodu. Widać przy tym, że im mniejsza odległość do źródła 

pożytku, tym więcej zapasów w postaci miodu rodzina pszczela jest w stanie zmaga-

zynować, co jest niezwykle ważne z ekonomicznego punktu prowadzenia pasieki.

Należy więc dobrze orientować się, jaka jest zasobność pastwiska pszczelego na-

szej pasieki w surowiec miodowy, czyli rośliny miododajne dostarczające roztworu 

cukrów w postaci nektaru. Konieczny przy tym będzie rekonesans pastwiska pszcze-

lego oraz dane literaturowe na temat wydajności miodowej roślin pożytkowych. 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 ha zwartego porostu rośliny miododajnej w okresie kwitnienia.

Oceniając skład gatunkowy roślinności na naszym pastwisku pszczelim, wypisu-

jemy 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. Najpierw określamy procentowy udział 

gatunków miododajnych w zbiorowisku i taki procent powierzchni tego zbiorowiska 

przyporządkowujemy dla określonego gatunku. Pozostaje nam później określone po-

wierzchnie pomnożyć przez wydajności miodowe tych gatunków. Dane te możemy 

znaleźć w licznych publikacjach z zakresu botaniki pszczelarskiej, jak również w ni-

niejszym opracowaniu. Po przemnożeniu i zsumowaniu wartości otrzymujemy ilość 

surowca miodowego na naszym pastwisku pszczelim. Trzeba przy tym pamiętać, że 

pszczoły mogą wykorzystać tylko 70% zasobów surowca miodowego i 50% zaso-

bów 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 w naszych warunkach.

Jeżeli oprócz naszej pasieki znajduje się w pobliżu jeszcze inna w odległości 

mniejszej niż 3 km, to część pastwiska pszczelego będzie użytkowana wspólnie. 

Zasób miodowy wspólnego obszaru trzeba więc rozdzielić na obie pasieki propor-

cjonalnie do liczby pni i stratę uwzględnić w obliczeniach zapasu miodowego pa-

sieki własnej.

Należy podkreślić, że takie obliczenia są bardzo przybliżone i dają wystarczającą 

orientację tylko wówczas, gdy występowanie wziątku rozwojowego w okresie wios-

ny i wczesnego lata jest ciągłe, a pożytek główny przypada w czasie pełni rozwoju 

pszczół, które mogą go wówczas dobrze wykorzystać.

Jeżeli zatem dobro naszych pszczół (dostatek pokarmu) jest dla nas najważniej-

sze, a przy okazji chcemy również pozyskać od nich trochę miodu, możemy, a wręcz 

powinniśmy dołożyć wszelkich starań w kierunku wzbogacania pożytków pszcze-

lich. W tym przedsięwzięciu, jak i przy każdym innym, niezbędne są pewne pod-

stawy teoretyczne oraz minimum wiedzy i umiejętności z zakresu botaniki pszcze-
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larskiej. Oceny zasobności pastwiska pszczelego każdy będzie mógł już dokonać 

według schematu wcześniej przedstawionego w niniejszym opracowaniu. Po ocenie 

zapewne przyjdzie czas na poprawę istniejącego stanu rzeczy.

Wzbogacanie pożytków pszczelich polega na zwiększaniu stanu roślinności mio-

dodajnej (pożytkowej) przez siew i sadzenie jej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

O tym, że istnieje taka potrzeba, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dawniej, kie-

dy istniały ogromne pierwotne lasy i rozległe naturalne łąki, masa pożytków zwięk-

szała się stopniowo od wiosny do lata, a następnie malała ku jesieni. Do takiego 

układu pożytków przystosowały się przez miliony lat nasze pszczoły swym rytmem 

rozwoju rodzin. Tymczasem z chwilą, gdy człowiek zaczął karczować lasy, uprawiać 

rolę, kosić łąki, a następnie intensyfikować i rejonizować uprawy, owa odwieczna 

harmonijna równowaga między przebiegiem nasilenia pożytków w czasie i rozmiesz-

czeniem ich w przestrzeni a potrzebami pszczół została mocno zakłócona.

Obecnie wczesnowiosenne pożytki są lepsze tylko na terenach lesistych i tam, 

gdzie występują krzewiaste zarośla wierzbowe (np. w dolinach rzek), zaś na roz-

ległych terenach rolniczych są one przeważnie ubogie lub bardzo ubogie. Dopiero 

w końcu kwietnia i na początku maja, kiedy kwitną drzewa i krzewy owocowe, 

plantacje rzepaku ozimego, drzewa alejowe i parkowe oraz wszędobylski mniszek 

lekarski, pszczoły mają nektaru i pyłku pod dostatkiem. Na ogół nie są one w sta-

nie tej obfitości pożytków w pełni wykorzystać, a to głównie z powodu zbyt małej 

siły rodzin, będącej konsekwencją m.in. niedostatku wczesnowiosennych pożytków 

rozwojowych, a zwłaszcza zeszłorocznych późnoletnich i jesiennych pożytków pył-

kowych. Bogactwo pokarmu kończy się jednak zwykle w trzeciej dekadzie maja, 

po przekwitnieniu sadów, rzepaku i mniszka, a zanim zaczną kwitnąć rośliny póź-

nowiosenne (maliny, kruszyna, robinia, chwasty łąkowe i polne) występują braki 

pożytków powodujące nawet rojenie się pszczół.

Okres pożytków letnich trwa u nas w Polsce od połowy czerwca do połowy lipca. 

Wtedy kwitnie większość roślin miododajnych, jak lipy, gryka, koniczyny, rośli-

ny strączkowe (m.in. fasola wielokwiatowa), przemysłowe (rzepak jary, kolendra), 

nasienniki warzyw (m.in. cebula), chwasty polne (chaber bławatek, łopucha i ogni-

cha), zielne rośliny przydroży, ruderalisk i nieużytków oraz ogrodów kwiatowych. 

Obfitość tych pożytków jest bardzo zróżnicowana w terenie i nie wszyscy pszczela-

rze mogą liczyć na zbiory miodu towarowego w tym czasie. Dla wielu okresem po-

żytku głównego jest wiosna, często tylko pora kwitnienia sadów, rzepaku i mniszka, 

bo malin, kruszyny i robinii brakuje, a chwasty polne zniszczono herbicydami. 

Pożytki letnie kończą się gwałtownie z nastaniem żniw. Tylko w okolicach, gdzie 

jest więcej późniejszych zasiewów gryki lub gdzie występuje większa powierzchnia 

wrzosu, nawłoci późnej względnie pojawia się spadź, tam obfitsze pożytki letnie 

mogą trwać dłużej i zazębiać się z tzw. pożytkami późnymi (jesiennymi) zapew-

nianymi przez rośliny poplonowe, jak gorczyca biała oraz chwasty polne, łopucha 

i ognicha. W sierpniu i początkach września bardzo ważny jest dostatek zwłaszcza 
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pyłku, gdyż w tym czasie rodziny pszczele muszą wychować odpowiednią liczbę 

młodych pszczół do zimowli oraz zgromadzić zapasy pierzgi.
W interesie pszczelarza jest więc, aby te często niedoskonałe pożytki poprawiać 

wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Podróżując po kraju, łatwo dostrzec wiele wol-

nych miejsc, na których mogłyby rosnąć drzewa, krzewy czy zielne rośliny nektaro-

dajne i pyłkodajne.

W lasach, na ich skrajach oraz na polanach można by rozpowszechniać malinę, 

kruszynę, wierzbę iwę, czeremchę amerykańską czy nawłoć późną. Szkoda, że leśni-

cy nie tolerują tam robinii akacjowej. Na łąkach i pastwiskach, gdzie roślinność jest 

wprawdzie często koszona lub przygryzana przez zwierzęta, można by zapewniać 

większy udział gatunków motylkowatych, jak koniczyna biała i szwedzka, komoni-

ca zwyczajna i błotna. Poza tym kępy drzew na pastwiskach, dające zwierzętom cień 

podczas upałów, mogłyby być tworzone z dobrych wierzb pszczelarskich mieszań-

ców iwy czy z wierzby szarej lub wiciowej.

Na polach uprawnych można propagować wysiew roślin produkcyjnych i jedno-

cześnie miododajnych, takich jak gryka, facelia, gorczyca czy koniczyna biała, któ-

rych nasiona rolnik jest w stanie sprzedać. W ostatnich latach na terenach rolniczych 

występuje zjawisko wyłączania najsłabszych gleb spod uprawy. Gleby te można by 

zagospodarować roślinnością miododajną. Najlepsze długoletnie efekty zapewniło-

by sadzenie drzew i krzewów miododajnych, a następnie trwałych zielnych roślin, 

czyli bylin nektarodajnych i pyłkodajnych. Z nadających się do tego celu gatunków 

drzew można wymienić przede wszystkim wierzby, robinię akacjową (tzw. białą 

akację) i lipy, a następnie czeremchę amerykańską, oliwnik wąskolistny, klon tatar-

ski i Ginnala, korkowiec amurski oraz bożodrzew gruczołowaty i ewodię aksamit-

ną, natomiast z krzewów śnieguliczkę białą, moszeniec południowy, suchodrzew 

pospolity, amorfę krzewiastą, irgę błyszczącą i czarną, a także wierzby krzewiaste.  

Z trwałych roślin zielnych nadawać się mogą następujące: nawłoć późna, przego-

rzan węgierski, trojeść amerykańska, farbownik lekarski, mikołajek płaskolistny, 

rożnik przerośnięty, ślazówka turyngska, szałwia okręgowa, serdecznik pospoli-

ty, kocimiętka naga, kłosowiec fenkułowy i pomarszczony oraz koniczyna biała.  

Do powyższej listy bylin można dołączyć z gatunków dwuletnich – nostrzyk biały, 

przegorzan kulisty, chaber nadreński i serdecznik syberyjski, a z roślin rocznych 

– ogórecznik lekarski, żmijowiec grecki i niecierpek Royle’go, gatunek łatwo roz-

mnażający się przez samosiew. Oczywiście wchodzą tu także rośliny uprawne, jak 

gryka, gorczyca, facelia i nostrzyk jednoroczny.

W ogrodach kwiatowych zwiększenie gatunków bardziej miododajnych kosz-

tem mniej atrakcyjnych dla owadów pszczołowatych jest również możliwe, gdyż te 

miododajne są często piękniejsze i wymagają mniej pielęgnacji, a nie ma tylko tra-

dycji ich uprawy. Do takich pięknych, ozdobnych i miododajnych roślin należy np.: 

wielosił błękitny, chaber górski, odętka wirginijska, dyptam jesionolistny, dzwonek 

ogrodowy, rozchodnik amurski, dzielżan jesienny i wiele innych. Ponadto w każ-

dym ogródku przydomowym powinny rosnąć zioła, takie jak: lubczyk ogrodowy, 
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lebiodka pospolita, tymianek ogrodowy, szałwia lekarska, mięta pieprzowa, bazylia 
wonna, cząber ogrodowy, melisa lekarska, lawenda wąskolistna, które są jednocześ-

nie wspaniałymi roślinami miododajnymi.

Na terenach osiedlowych, w parkach i zieleńcach, w pasach przydrożnych i śród-

polnych istnieją duże możliwości zwiększenia pożytków pszczelich, głównie po-

przez zmianę struktury nasadzeń drzew i krzewów. Powinno się koniecznie zwięk-

szyć udział gatunków nektarodajnych i pyłkodajnych, które często bardziej sprzyjają 

środowisku niż te dotychczas sadzone. Zamiast, np. topoli i klonu amerykańskiego,  

a także sporej liczby drzew klonu pospolitego mogłyby być sadzone lipy w szerokim 

asortymencie, od najwcześniej kwitnącej szerokolistnej, poprzez drobnolistną, różne 

mieszańce (Moltkego, Lipińskiego, kwietną, krymską), do późno kwitnącej japoń-

skiej i wonnej. Poza lipami większy udział w nasadzeniach powinna stanowić robi-

nia akacjowa (jej formy prawie bezkolcowe i mało skłonne do tworzenia odrostów) 

oraz korkowiec amurski, bożodrzew gruczołowaty i w cieplejszych rejonach nawet 

ewodia aksamitna. Wśród krzewów sadzonych na omawianych terenach celowe by-

łoby zwiększenie udziału przede wszystkim irgi błyszczącej (nadającej się szcze-

gólnie dobrze na żywopłoty naturalne i strzyżone), irgi czarnej i chińskiej, klonu 

tatarskiego i Ginnala, suchodrzewu Maacka, moszeńca południowego, śnieguliczki 

białej. Z bylin nadaje się nawłoć kanadyjska, która nie tworzy rozłogów, kłosowiec 

fenkułowy i pomarszczony, dzielżan jesienny.

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. W za-

łączonej tabeli zestawiono około 40 gatunków, które – jak się wydaje – najlepiej 

nadają się do poprawy pożytków. Rośliny te uszeregowano w tabeli grupami (rocz-

ne, dwuletnie, byliny oraz drzewa i krzewy) i według kolejności pory ich kwitnienia 

jako cechy kierunkowej.

Nazwa rośliny Pora kwitnienia

Ilość cukrów
i pyłku

z 10 kwiatów (mg)

Wydajność cukrów
i wydajność pyłku

(kg/ha)

rośliny roczne

Gorczyca biała

Sinapis alba
Siew 15.04.

8.06.–7.07.
2,06 (1,2–3,0)
8,13 (7,2–8,6)

51 (29–77)
176 (160–190)*

Siew 1.05. 12.06.– 1.07.
2,00 (1,3–2,5)

-

50 (38–61)
183 (168–199)*

Lista roślin wybranych do poprawy pożytków pszczelich, zestawionych grupami według 

ich trwałości i pory kwitnienia, z podaniem obfitości nektarowania i pylenia

Tabela 2
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cd. tab. 2

Nazwa rośliny Pora kwitnienia

Ilość cukrów
i pyłku

z 10 kwiatów (mg)

Wydajność cukrów
i wydajność pyłku

(kg/ha)

Siew 15.05. 22.06.–21.07.
2,00 (1,5–2,2)

-

53 (41–64)
181 (156–200)*

Siew 1.06. 5.07.–4.08.
1,70 (1,5–1,8)

-

37 (34–41)
157 (144–165)*

Siew 15.06. 18.07.–17.08.
1,64 (1,6–1,7)

-

32 (30–34)
136 (122–151)*

Siew 1.07. 31.07.–10.09.
1,72 (1,3–2,2)

-

39 (38–40)
134 (113–147)*

Siew 15.07. 17.08.–25.09.
2,66 (2,0–3,3)

-

53 (38–63)
130 (112–148)*

Siew 1.08. 12.09.–30.09.
2,64 (2,1– 3,2)

-

29 (14–42)
64 (40–92)*

Facelia błękitna

Phacelia tanacaetifolia
Siew 15.04.

17.06.–2.08.
6,06 (5,0–6,9)
3,53 (2,9–4,4)

307 (269–319)
178 (170–190)

Siew 1.05. 28.06.–15.08.
5,80 (5,6–6,0)

-

275 (267–283)
167 (158–170)*

Siew 15.05. 9.07.–23.08.
5,81 (5,5–6,2)

-

252 (244–260)
158 (140–160)*

Siew 1.06. 21.07.–20.09.
4,53 (3,4–5,6)

-

152 (123–182)
120 (110–130)*

Siew 15.06. 6.08.–30.09.
4,17 (3,2–5,2)

-

110 (62–157)
95 (72–118)*

Siew 1.07. 21.08.–30.09.
3,89 (3,1–4,7)

-

90 (36–154)
65 (30–99)*

Siew 15.07. 14.09.–30.09.
2,92 (2,3–3,1)

-

28 (10–47)
36 (16–56)*

Gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum
1.07.– 0.08.

2,25 (1,9–2,7)
0,31 (0,2–0,4)

140 (112–150)
24 (17–30)

Nostrzyk biały

Melilotus albus
18.07.–30.08.

1,23 (0,8–1,6)
0,17 (0,1–0,3)

191 (124–500)
49 (12–96)

Niecierpek Roylego

Impatiens glandulifera
25.07.–20.09.

69,40 (7,4–180,6)
77,20 (72,0–82,2)

360 (180–590)
400 (200–600)

rośliny dwuletnie

Żmijowiec zwyczajny
Echium vulgare

10.06.–20.07.
9,18 (0,9–22,4)
2,94 (2,6–3,5)

300 (200–400)
85 (70–120)

Nostrzyk biały

Melilotus albus
20.06.–30.07.

12,43 (7,1–15,2)
0,24 (0,14–0,41)

444 (180–640)
105 (42–160)
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cd. tab. 2

Nazwa rośliny Pora kwitnienia

Ilość cukrów
i pyłku

z 10 kwiatów (mg)

Wydajność cukrów
i wydajność pyłku

(kg/ha)

Chaber nadreński
Centaurea rhenana

12.07.–21.08.
2,60 (0,9–5,8)
1,96 (1,3–2,0)

400 (200–600)
260 (200–300)

Przegorzan kulisty
Echinops 
sphaerocephalus

14.07.–15.08.
27,50 (9,0–65,0)
7,81 (5,1–9,2)

800 (600–900)
230 (150–260)

Serdecznik syberyjski
Leonurus sibiricus

10.08.–20.09.
4,60 (1,8–10,3)
0,98 (0,9–1,1)

450 (280–730)
90 (80–100)

rośliny wieloletnie – byliny

Koniczyna biała
Trifolium repens

28.05.–16.07.
1,31 (0,7–2,5)
0,45 (0,3–0,5)

54 (38–75)
30 (25–35)

Farbownik lekarski
Anchusa officinalis

1.06.–10.07.
6,64 (3,0–8,0)
1,64 (0,5–1,8)

200 (100–300)
28 (20–35)

Komonica zwyczajna
Lotus corniculatus

1.06.–10,07.
1,68 (0,5–4,0)
1,75 (1,2–2,3)

30 (20–40)
31 (20–45)

Sparceta siewna
Onobrychis viciaefolia

5.06.–5.07.
5,30 (3,5–6,8)
2,42 (1,8–3,1)

100 (80–160)
45 (30–60)

Kłosowiec fenkułowy
Agastache foeniculum

16.06.–31.07.
4,92 (2,0–8,1)
1,08 (0,9–1,2)

700 (400–900)
162 (150–180)

Szałwia okręgowa
Salvia verticillata

20.06.–5.08.
4,09 (0,5– 1,7)
0,88 (0,8– ,0)

200 (160–240)
42 (35–50)

Serdecznik pospolity
Leonurus cardiaca

20.06.–1.08.
5,02 (2,3–13,3)
0,84 (0,8–0,9)

280 (240–320)
45 (40–50)

Trojeść amerykańska
Asclepias syriaca

25.06.–12.08.
65,00 (35,0–88,0)

(niezbadana)
400 (300–600)

(pyłek niezbierany)

Ślazówka turyngska
Lavatera thuryngiaca

27.06.–5.08.
39,70 (13,0–113,7)

(niezbadana)
140 (100–200)

(pyłek niezbierany)

Mierznica czarna
Ballota nigra

1.07.–25.08.
5,02 (2,0–6,8)
1,23 (1,1–1,4)

200 (100–300)
40 (20–60)

Rożnik przerośnięty
Silphium perfoliatum

1.07.–29.08.
6,00 (4,51–7,55)

(niezbadana)
450 (300–600)
(niezbadana)

Kłosowiec 
pomarszczony
Agastache rugosa

5.07.–16.08.
3,64 (2,2–5,4)
0,92 (0,8–1,1)

400 (300–600)
100 (80–120)

Kocimiętka naga
Nepeta nuda

10.07.–20.08.
5,61 (3,1–12,5)
0,38 (0,3–0,5)

700 (500–900)
48 (40–60)

Mikołajek płaskolistny
Eryngium planum

10.07.–15.08.
4,03 (1,5–6,7)
0,83 (0,8–1,0)

450 (300–800)
100 (30–180)
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Nazwa rośliny Pora kwitnienia

Ilość cukrów
i pyłku

z 10 kwiatów (mg)

Wydajność cukrów
i wydajność pyłku

(kg/ha)

Przegorzan węgierski
Echinops commutatus

19.07.–18.08.
28,50 (10,0–52,0)

8,73 (6,8–10,4)
300 (200–400)

90 (70–110)

Nawłoć późna
Solidago serotina

28.07.–8.09.
1,50 (1,0–2,3)
0,20 (0,1–0,4)

600 (300–900)
50 (40–60)

drzewa i krzewy

Wierzby wcz. kwitnące
Salix sp.

20.03.–15.04.
0,42 (0,2–0,6)
0,60 (0,4–1,0)

25 (20–30)
35 (30–45)

Irga błyszcząca
Cotoneaster lucidus

15.05.–12.06.
30,33 (15,3–49,1)

1,68 (1,5–2,2)
250 (200–300)

12 (10–15)

Irga czarna
Cotoneaster 
melanocarpus

16.05.–10.06.
83,80 (40,5–122,0)

(niezbadana)
280 (260–300)

(szac. mała)

Klon tatarski
Acer tataricum

17.05.–2.06.
4,78 (1,8–7,8)
0,84 (0,6–0,9)

40 (30–50)
8 (6–10)

Klon Ginnala
Acer ginnala

17.05.–2.06.
4,00 (1,6–7,9)
0,76 (0,6–0,8)

45 (35–60)
10 (7–12)

Czeremcha 
amerykańska
Padus serotina

20.05.–5.06.
3,02 (1,0–10,0)
4,38 (3,2–5,7)

15 (5–25)
22 (18–30)

Suchodrzew Maacka
Lonicera maackii

22.05.–6.06.
12,53 (7,0–19,8)
10,75 (10,2–11,2)

60 (50–70)
55 (50–60)

Parczelina trójlistkowa
Ptelea trifoliata

28.05.–15.06.
5,34 (1,5–11,5)
2,54 (1,7–3,0)

15 (10–30)
7 (5–8)

Kruszyna pospolita
Frangula alnus

30.05.–5.08.
7,63 (3,7–12,0)

(niezbadana)
60 (40–80)

(szac. średnia)

Oliwnik wąskolistny
Eleagnus angustifolia

1.06.–20.06.
2,50 (2,0–3,0)
1,50 (1,0–1,9)

60 (40–80)
36 (24–45)

Amorfa krzewiasta
Amorfa fruticosa

2.06.–20.06.
1,70 (0,3–2,2)
0,84 (0,7–2,1)

40 (20–60)
20 (10–30)

Robinia akacjowa
Robinia pseudacacia

2.06.–14.06.
16,00 (12,1–24,0)

4,21 (3,7–4,5)
70 (50–100)
15 (10–20)

Korkowiec amurski
Phellodendron 

amurense
3.06.–21.06.

15,62 (6,8–25,5)
7,70 (6,0–8,8)

80 (40–130)
40 (30–80)

Śnieguliczka biała
Symphoricarpus albus

3.06.–12.08.
45,32 (11,6–65,8)

2,32 (1,8–2,6)
200 (150–250)

10 (7–12)

Moszeniec południowy
Colutea arborescens

5.06.–18.07.
37,87 (21,0–58,2)
12,30 (10,8–15,2)

70 (50–110)
22 (16–28)

cd. tab. 2



II Lubelska Konferencja Pszczelarska – Pszczela Wola 21–23 stycznia 2011 r.58

Trudno więc sobie wyobrazić istnienie pszczół bez roślin dostarczających im 
pokarmu, tj. nektaru i pyłku. Wiadomo również, że większość tych roślin nie mo-
głaby normalnie plonować, a w wielu przypadkach w ogóle istnieć bez udziału owa-
dów pszczołowatych zapylających ich kwiaty. Człowiek od dawna korzysta obfi-
cie 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 pszczele-
go 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 należycie 
rozłożonych w czasie i przestrzeni.

Nazwa rośliny Pora kwitnienia
Ilość cukrów

i pyłku
z 10 kwiatów (mg)

Wydajność cukrów
i wydajność pyłku

(kg/ha)

Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

11.06.–24.06.
62,30 (50,2–77,7)
12,74 (8,9–15,6)

168 (123–210)
34 (26–41)

Lipa Moltkego
Tilia moltkei

18.06.–3.07.
90,90 (69,6–120,5)

5,49 (3,5–7,8)
617 (420–880)

38 (19–65)

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

21.06.–9.07.
26,80 (18,0–42,8)

4,93 (4,3– ,6)
153 (40–210)

36 (6–78)

Bożodrzew 
gruczołowaty
Ailanthus altissima

22.06.–10.07.
7,28 (4,1–9,6)
2,52 (2,3–2,8)

60 (30–100)
20 (15–25)

Lipa kwietna

Tilia floribunda
2.07.–16.07.

30,90 (11,6–52,5)
6,08 (1,2–9,1)

199 (2–408)
84 (1–173)

Lipa krymska
Tilia euchlora

3.07.–18.07.
39,50 (32,0–48,5)
15,06 (9,1–22,2)

272 (130–515)
94 (47–130)

Lipa Lipińskiego III
Tilia hybrida III Lip.

3.07.–18.07.
49,00 (20,5–86,9)

0,51 (0,3–0,7)
327 (192–524)

5 (2–12)

Lipa mongolska
Tilia mongolica

4.07.–21.07.
38,30 (16,3–53,6)

4,41 (3,0–5,3)
145 (17–470)

26 (1–80)

Lipa japońska
Tilia japonica

9.07.–27.07.
24,80 (10,0–39,1)

3,26 (1,9–3,8)
186 (35–280)
42 (20–100)

Lipa wonna

Tilia insularis
14.07.–28.07.

19,00 (8,1–30,0)
3,25 (2,9–3,6)

183 (90–370)
45 (17–103)

Ewodia aksamitna
Evodia velutina

20.07.– 8.08.
20,50 (8,1– 7,0)
6,29 (4,9–8,5)

196 (110–230)
60 (40–80)

cd. tab. 2

Uwagi: * – wydajności pyłkowe gorczycy i facelii zaznaczone gwiazdką zostały obliczone na podsta-

wie danych ilości pyłku z 1 kwiatu dla pierwszego terminu siewu
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STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano naturalne uwarunkowania egzysten-

cji rodzin pszczelich w środowisku przyrodniczym. Podstawowym czynnikiem wa-

runkującym dobre funkcjonowanie pszczelarstwa jest dostateczna ilość pożywienia 

dla rodzin pszczelich. Pożywienie to, zwane pożytkami pszczelimi, musi być rów-

nomiernie rozłożone w czasie, tzn. jego obfitość powinna być zsynchronizowana 

z potrzebami bytowymi rodziny pszczelej oraz w przestrzeni, tzn. być dobrze roz-

mieszczona na pastwisku pszczelim.

Potrzeby bytowe rodziny pszczelej to aż 90 kg miodu rocznie. Szczegółowo po-

dano skąd bierze się to zapotrzebowanie oraz wyliczono zużycie pokarmu energe-

tycznego podczas pracy pszczół jednej rodziny pszczelej przy zbieraniu pożytku  

z różnych odległości. Im mniejsza odległość do źródła pożytku, tym więcej zapasów 

w postaci miodu rodzina pszczela może zmagazynować, co jest niezwykle ważne  

z ekonomicznego punktu prowadzenia pasieki.

Niezmiernie ważna jest również obecność dobrych roślin miododajnych na pa-

stwisku pszczelim decydująca o jego zasobności w surowiec miodowy. Im większa 

zasobność pastwiska pszczelego, tym więcej rodzin pszczelich znajdzie dogodne 

warunki do funkcjonowania w pasiece stacjonarnej. Ogólnie przyjmuje się, że zaso-

bów pożytkowych na pastwisku pszczelim średnio w warunkach Polski wystarcza 

dla 40 rodzin pszczelich.

Podano również ogólną charakterystykę obfitości pożytków pszczelich w cią-

gu sezonu dla przeciętnych warunków pożytkowych Polski. Wykazuje ona potrze-

bę poprawy bazy pożytkowej pszczół, szczególnie w okresie wczesnowiosennym,  

w drugiej połowie maja oraz w okresie jesiennym. W tych działaniach należy przede 

wszystkim łagodzić okresy bezpożytkowe, a następnie wzbogacać pożytki główne  

w celu zwiększenia zbiorów miodu. Zaproponowano zestaw kilkudziesięciu gatun-

ków roślin miododajnych najlepiej nadających się do poprawy pożytków pszczelich, 

z podaniem pory ich kwitnienia oraz wydajności cukrowej i pyłkowej.



Wosk pszczeli – C. Kruk 61

WOSK PSZCZELI

Cezary Kruk

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: cezarykruk@wp.pl

Słowa kluczowe: wosk pszczeli, produkty pszczele, ramka pracy, metoda 
skandynawska, metody wytopu wosku

Od pszczół pozyskujemy w Polsce 7 podstawowych produktów. Są to: miód, wosk, 

propolis, obnóża pyłkowe, pierzga, mleczko pszczele i jad pszczeli. Wosk pszczeli 

tradycyjnie uważa się za najważniejszy po miodzie z produktów pszczelich.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WOSKU

W sensie chemicznym wosk pszczeli to mieszanina ponad 250 substancji 

chemicznych. Są to estry, węglowodory i wolne kwasy tłuszczowe. Wosk pszczeli 

topi się w temperaturze ponad 65oC., a pali w temperaturze ponad 300oC.

ZASTOSOWANIE WOSKU

Historyczne znaczenie wosku pszczelego było kolosalne. W wosku pszczelim 

bito pieczęcie królewskie potwierdzające ważność dokumentu. Jako produkt 

luksusowy służył do oświetlania świątyń i pałaców. W starożytności i średniowieczu 

woskiem pokrywano tabliczki służące do nauki pisania. Wosk pszczeli często służył 

także jako „waluta przeliczeniowa” przy regulacji zobowiązań feudalnych.

Obecnie największa ilość krajowej produkcji wosku zużywana jest w samym 

pszczelarstwie do produkcji węzy pszczelej. Ponadto wosk pszczeli wykorzystywany 

jest jako surowiec w przemyśle farmaceutycznym i kosmetyce. Znajduje on 

zastosowanie w przemyśle chemicznym jako składnik luksusowych past, politur  

i lakierów, ponadto w elektronice i przemyśle ciężkim. Obecnie znaczne ilości wosku 

pszczelego przerabiane są na ozdobne świece woskowe i różnego typu ozdoby, czyli 

tzw. galanterię woskową. 

POWSTAWANIE WOSKU

Produkcja wosku w rodzinie pszczelej, tak jak większość prac wykonywana 

przez pszczoły robotnice, związana jest z ich wiekiem. Wosk produkowany 

jest najintensywniej przez młode pszczoły ulowe będące w wieku pomiędzy 12 

a 18 dniem życia. Pszczoły te, aby dobrze spełniły swoją rolę, muszą w okresie 
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poprzedzającym intensywnie odżywiać się pokarmem białkowym, czyli pyłkiem  

i pierzgą. Za powstawanie wosku odpowiedzialne są 4 pary gruczołów woskowych 

umieszczonych na brzusznej stronie sternitów odwłoka. Wydzielanie wosku 

pszczelego w fachowym języku pszczelarskim określa się jako „wypacanie wosku”. 
Świeży wosk wylewa się na tak zwane „lusterka woskowe” i zastyga w postaci 
delikatnych, mlecznych, przezroczystych „łuseczek”. Przyjmuje się, że 1 pszczoła 
robotnica w trakcie swojego życia jest w stanie wyprodukować ilość wosku 
porównywaną z połową masy własnego ciała. 

PLASTRY PSZCZELE

Pszczoły wypacające wosk nazywamy pszczołami „woszczarkami”. Woszczarki 
zbijają się w grono potrzebne do utrzymania wysokiej temperatury. Trzymając się 
odnóżami, pracują zespołowo. Korzystając z mądrości gatunku będącej pochodną 
długiego procesu ewolucji, pszczoły budują arcydzieło, jakim jest konstrukcyjnie 
plaster pszczeli. Według inżynierów i konstruktorów plaster pszczeli jest 
najmocniejszą konstrukcją jaką można zaprojektować tak, aby uzyskać maksymalną 
moc konstrukcyjną przy minimalnym zużyciu materiałów. Środkowa ścianka plastra 
pszczelego zawsze budowana jest w pionie. Pszczoły budują 2 rodzaje komórek, tak 
zwane komórki pszczele i komórki trutowe. Komórki pszczele są mniejsze (średnica 
ok. 5,38 mm) i służą do wychowu pszczół robotnic, magazynowania pierzgi  
i miodu. Komórki trutowe są nieco większe (średnica ok. 6,88 mm) i służą jedynie do 
wychowu trutni i magazynowania miodu. Plastry umieszczone są względem siebie 
równolegle. Pomiędzy nimi znajdują się wolne przestrzenie, tak zwane „uliczki 
pszczele”, o szerokości około 10 mm, które służą pszczołom do komunikacji.

PRODUKCJA WOSKU

W państwach położonych na terenach równikowych i podzwrotnikowych 
produkcja wosku odbywa się praktycznie przez cały rok. W Polsce oraz państwach  
o podobnym klimacie produkcja wosku ma charakter wybitnie sezonowy. Co prawda 
wypacanie wosku przez nieliczne pszczoły robotnice odbywa się także w różnych 
porach sezonu, ale na niewielką skalę. Łuseczki woskowe znaleźć można nawet 
w osypach zimowych. Jednak w naszych warunkach pszczoły masowo zaczynają 
wypacać wosk w dużych ilościach dopiero w I dekadzie maja. Realna produkcja 
wosku pszczelego uzależniona jest od 3 podstawowych czynników: pory sezonu, 
pożytku i potrzeb rodziny pszczelej. Najintensywniej budują pszczoły w maju, nieco 
słabiej w czerwcu, niechętnie budują w lipcu i sierpniu. Ale nawet w tym okresie,  
a nawet we wrześniu można zmusić rodzinę pszczelą do odbudowy całego gniazda. 
Niezbędny jest wtedy jako bodziec do budowy plastrów, intensywny pożytek lub 
karmienie pszczół.
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METODA SKANDYNAWSKA

Skandynawscy pszczelarze z pasiek wędrownych stosują metodę radykalnej 

odnowy gniazd po powrocie z ostatniego pożytku wrzosowego. Metoda ta 

kompletnie burzy klasyczne spojrzenie na przygotowanie rodzin pszczelich do zimy 

i budzi ogromne emocje wsród polskich pszczelarzy. Metoda skandynawska polega 

na „strzepaniu” we wrześniu pszczół ze wszystkich obsiadanych  plastrów na samą 

węzę. Ze względu na trudności z odwirowaniem miodu wrzosowego, wszystkie 

plastry z miodem idą do wycisnięcia w podgrzewanych prasach z wykorzystaniem 

łaźni wodnej, natomiast plastry z czerwiem podlegają wytopowi. Rodzina pszczela 

dostaje od razu pełną dawkę pokarmu. Jednym słowem pszczoły zostają w skrajnie 

późnej porze roku zmuszone do odbudowy całego gniazda pszczelego i zimują 

wyłącznie na dziewiczych plastrach. Polskie eksperymenty zastosowania tej metody 

potwierdzają, że tak potraktowane rodziny nawet w II dekadzie września zimowały 

nie gorzej niż rodziny przygotowywane metodą klasyczną. Warunkiem sukcesu jest 

jednak rodzina silna i w dobrej kondycji. Metoda skandynawska łączy kilka zalet: 

umożliwia radykalne odnowienie gniazda, zwiększa produkcję wosku i ułatwia 

skuteczny zabieg walki z warrozą.

RACHUNEK EKONOMICZNY PRODUKCJI

W przeszłości wosk pszczeli był relatywnie bardzo drogi. Ceny wosku  

w stosunku do miodu kształtowały się w proporcji jak 1 do 3 , a nawet okresowo 

1 do 5. Wynikało to głównie z ogromnego deficytu krajowej produkcji w stosunku 

do ogromnego popytu na ten produkt. Przy tak korzystnych relacjach celowe 

było intensyfikowanie jego produkcji w celu polepszenia rentowności pasiek. Od  

20 lat ceny wosku w stosunku do ceny miodu stale spadały. Obecnie cena wosku jest 

historycznie najniższa. W skupie cena 1 kg wosku wynosi się od 10 do 12 zł za 1 kg. 

Warto sobie zadać pytanie, co spowodowało te gwałtowne zmiany i czy przy takich 

katastrofalnych relacjach ekonomicznych warto jest nadal produkować wosk?

Spadek cen wosku to pochodna otwarcia Polski na światowe rynki handlu tym 

surowcem. Aktualnie do Polski trafia dużo wosku z importu. Jest to głównie wosk 

z Azji i Afryki. Tamtejsze warunki klimatyczne i sposób pozyskiwania miodu 

sprawia, że wosk jest tam produkowany w ogromnych ilościach w tani sposób. 

Drugim powodem spadku cen wosku jest fakt masowego wykorzystywania przez 

przemysł wosków syntetycznych i ziemnych. Te dwa czynniki decydują o tym, że 

zapewne wysokie ceny wosku i sens stymulacji jego intensywnej produkcji należy 

raczej do przeszłości.

Dlaczego pomimo to warto… Pomimo tej pesymistycznej prognozy uważam, 

że pszczelarze dla własnego dobra nie powinni zaniedbywać tej produkcji  

i dobrego wykorzystania tego surowca. Uzasadniam to przede wszystkim zwykłą 

gospodarnością oraz tym, że wosk obecnie zużywany jest do produkcji krajowej 
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węzy pszczelej i z powrotem trafia do naszych pasiek. Permanentny deficyt w jego 

podaży wymusza na producentach węzy wykorzystywanie także wosku z importu. 

Wosk z importu pochodzi od obcych geograficznie gatunków i ras pszczół. Wosk  

z Azji pochodzi głównie od pszczoły wschodniej (Apis cerana), pszczoły olbrzymiej 

(Apis dorasta) i pszczoły skalistej (Apis laboriora). Istnieją przesłanki naukowe, że 

pszczoły rozpoznają obcy wosk i niechętnie budują na nim swoje plastry. Warto 

jest więc zadbać o to, aby wosk do wyrobu polskiej węzy pochodził z polskich 

pasiek. Produkcja wosku sama w sobie nie będzie już opłacalna, jednak konieczność 

intensywniejszego odnawiania gniazd ze względów higienicznych będzie dostarczał 

pszczelarzowi surowca w postaci wybrakowanego suszu. Warto, aby go nie 

marnować.

Jak zwiększyć krajową produkcję? Krajowa produkcja wosku jest bardzo niska. 

Według różnych szacunków waha się ona od 0,30 do 0,50 kg/pnia. Uważam, że 

stać nas na produkcję na poziomie nawet 1 kg wosku/pień. Aby to osiągnąć, należy 

zwiększyć zużycie węzy, wykorzystywać w pasiece ramki pracy oraz nie marnować 

wszelkich okruchów wosku, jakie pszczelarz często lekkomyślnie niszczy.

Intensywna wymiana plastrów gniazdowych to wymóg podstawowej 

higieny. Zasada jest prosta – odnowione gniazda, to z reguły zdrowe pszczoły. 

Przy intensywnej wymianie plastrów powinno się dążyć do tego, aby pszczoły 

zazimować na wszystkich plastrach odbudowanych w tym samym roku. Aby to 

osiągnąć, należałoby w postępowej pasiece zużywać rocznie co najmniej 0,5 kg 

węzy na rodzinę.

Ramka pracy to zwykła pusta ramka wstawiana do rodni po to, aby pszczoły 

zabudowały ją budową trutową. Ramka pracy regularnie wycinana może dostarczyć 

nawet 0,5 kg wosku rocznie. Obecnie warto jest ją polecić w ramach biologicznej 

walki z warrozą. Regularnie wycinany zasklepiony czerw trutowy może oczyścić 

rodzinę pszczelą nawet w 80% z pasożytów warrozy.

EKONOMICZNY WYTOP WOSKU

Jest wiele metod wytopu wosku. Przekracza to ramy tego artykułu. Ze względów 

ekonomicznych coraz mniejszy sens ma wykorzystanie tak popularnych do niedawna  

i bardzo wydajnych topiarek elektrycznych. Najtańszy wytop wosku, to wykorzystanie 

topiarki słonecznej. Dobrą praktyką pszczelarską byłoby to, aby znajdowała się 

ona na każdym polskim pasieczysku. Cena katalogowa takiej topiarki wynosi od  

200 do 400 zł. Wykorzystanie darmowej energii sprawia, że nawet w pasiece średniej 

wielkości jej zakup zwraca się praktycznie w trakcie jednego sezonu. Praktycznym  

i tanim sposobem jest także wytop wosku z wykorzystaniem pary wodnej. W handlu 

istnieje bardzo bogata oferta różnych urządzeń do wytopu wosku. Warto pamiętać, 

że od 2011 roku w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa pszczelarz 

może zakupić topiarkę i uzyskać do niej 70% dofinansowania.
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STRESZCZENIE

Wosk pszczeli to jeden z 7 podstawowych produktów pszczelich. Wytwarzany 

jest przez 4 pary gruczołów woskowych. Na wyprodukowanie 1 kg wosku 

pszczoły zużywają co najmniej 3,5 kg miodu. Chemicznie jest to mieszanina ponad  

250 substancji: estrów, węglowodorów, kwasów tłuszczowych i alkoholi. Wosk 

znajduje szeroki zastosowanie w przemyśle, farmaceutyce, kosmetyce, sadownictwie 

i rzemiośle. Przy intensywnej wymianie plastrów i stosowaniu ramki pracy produkcję 

wosku można zwiększyć do co najmniej 1 kg od rodziny pszczelej.
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Małgorzata Lewandowska
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ZESPÓŁ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ DORADCZĄ, SZKOLENIOWĄ 
ORAZ OBSŁUGĘ PASIEKI

Pasieka LODR w Końskowoli Oddziału w Grabanowie funkcjonuje od 1 lipca 

1981 roku. 

Pracami Działu Pszczelarskiego przez wiele lat do czasu przejścia na emerytu-

rę kierował doktor Walerian Maksymiuk – pionier pszczelarstwa ekologicznego na 

Podlasiu i w kraju, wychowawca wielu pokoleń pszczelarzy. Pracę zawodową zwią-

zaną 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). Do 1981 roku peł-

nił tam funkcję kierownika, a zarazem głównego specjalisty. 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, la-

boratorium 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 funkcjo-

nalny pawilon pszczelarski, który spełniał funkcję zarówno pracowni pasieczno-ho-

dowlanej, jak i miejsca specjalistycznych szkoleń, spotkań, instruktażu połączonych 

z zajęciami praktycznymi w pasiece. 

Pasieka WOPR stała się placówką szkoleniowo-wdrożeniową oddziaływują-

cą na pasieki regionu podlaskiego i ościennych. Do chwili przejścia na emerytu-

rę dr Walerian Maksymiuk pełnił w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego 

funkcję głównego specjalisty oraz kierownika prężnie działającego Zespołu 

Pszczelarskiego. 
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Obecnie pasieka liczy 82 rodziny pszczele. Pasieka stacjonarna pełni funkcje dy-

daktyczno-szkoleniowe, natomiast pasieki terenowe służą do prowadzenia obser-

wacji i doświadczeń oraz są zapleczem pszczół do zasiedlania ulików weselnych. 

Gospodarka pasieczna prowadzona jest w ulach typu Dadanta w systemie nadstaw-

kowym. 

  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 na-

turalnie 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. 

Kontynuowana jest również ocena wartości użytkowej pszczół, głównie na podsta-

wie wydajności miodowej rodzin. Prowadzona jest dokumentacja pasieczna i ho-

dowlana.

Specjaliści ds. pszczelarstwa prowadzą działalność szkoleniową, która obejmuje:

• szkolenia specjalistyczne w siedzibie Oddziału w Grabanowie,

• pokazy w pasiece dydaktycznej, pasiekach pszczelarzy (np. wytapianie wo-

sku, 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 zainte-

resowanych (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 następu-

jących zagadnień:

• poprawa pogłowia pszczół (wprowadzanie do pasiek sprawdzonego, wartoś-

ciowego materiału hodowlanego i racjonalna jego wymiana),

• propagowanie proekologicznych technologii (zastosowanie preparatów natu-

ralnych w zapobieganiu i leczeniu chorób pszczół),

• poprawa zdrowotności pasiek (higiena w pasiece, zastosowanie zabiegów hi-

gieniczno-hodowlanych),
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• 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 na-
ukowymi: 

• 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, zaini-

cjowana przez  dr. Waleriana Maksymiuka cyklem „Problemy pszczelarstwa podla-

skiego” zaowocowała 12 pozycjami.

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska pszczelarskiego wydawane są instruk-
cje, 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 pasiecz-
nej z wykorzystaniem uli wielokorpusowych” (z WODR Sitno i WODR 
Końskowola)

− Wojewódzki 98 

„Wyszukiwanie i zachowanie do dalszej hodowli pszczół rasy środkowo-
europejskiej 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.

Fotoreportaż z Pasieki GRABANÓW na:
http://www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2
25&Itemid=132
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Wszystkie substancje chemiczne, w tym także środki ochrony roślin wprowa-

dzane do produkcji i obrotu podlegają obligatoryjnie szczegółowym badaniom pod 

względem właściwości fizyko-chemicznych oraz bezpieczeństwa dla środowiska  

i zdrowia człowieka. Zakres wymaganych badań uzależniony jest od wielkości pro-

dukcji i przeznaczenia określonej substancji. 

Pszczoła miodna, podobnie jak inne gatunki zwierząt żyjące w agrocenozach, 

jest narażona na szkodliwe działanie różnych substancji chemicznych, a szczegól-

nie specyfików stosowanych w rolnictwie. Efekty kontaktu owadów z agrochemi-

kaliami są bardzo zróżnicowane – mogą być zarówno niezauważalne, jak i bardzo 

dotkliwe. Reakcja pszczół na substancje chemiczne jest bowiem zawsze wypadkową 

współdziałania wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

• właściwości narażanej populacji pszczół (wiek pszczół, rasa, linia, stadium 

rozwojowe itd.), 

• właściwości zastosowanej substancji (potencjalna toksyczność, zastosowana 

forma użytkowa, trwałość, właściwości repelencyjne itp.),

• zastosowana dawka substancji lub mieszaniny,

• warunki środowiskowe (temperatura powietrza, wilgotność gleby i powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne, czas działania).

Nauka zajmująca się badaniem toksycznego wpływu substancji na pszczoły 

miodne, to apitoksykologia. 

Badania przedrejestracyjne środków ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa 

dla pożytecznej entomofauny, w tym pszczoły miodnej, na obszarze całej Unii 

Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z OECD prowadzone są zgodnie  

z ujednoliconymi schematami i metodami badawczymi [Dyrektywa Rady 91/414/

EWG z dnia 15 lipca 1991 r., Standardy EPPO PP1/170(3), Ustawa o ochronie roślin 

z dnia 18 grudnia 2003 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.]. Zunifikowany model oceny zagrożeń 

ułatwia porównywanie wyników, umożliwia wzajemne uznawanie dokumentacji  

z oceny, a dzięki temu wyklucza potrzebę powielania badań dla tych samych sub-

stancji biologicznie czynnych i preparatów (schemat nr 1). Obowiązujący system 

oceny zagrożeń przewiduje kilka etapów badań (badania laboratoryjne, półpolowe, 

polowe, opcjonalne badanie wpływu na czerw), przy czym wyniki każdego etapu 

decydują o potrzebie prowadzenia kolejnych. 
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Schemat oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczoły miodnej według EPPO
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Prowadzenie badań i oceny ryzyka wyłącznie zgodnie z obowiązującymi sche-

matami oraz precyzyjnymi wytycznymi nie sprzyja dokładnemu bądź obiektywne-

mu poznaniu rzeczywistych zagrożeń. W takim systemie nie uwzględnia się wszyst-

kich możliwych niebezpieczeństw. Producenci środków ochrony roślin ze względu 
na koszty procesu rejestracyjnego ograniczają się niemal wyłącznie do badań obli-
gatoryjnych. Rzeczywiste efekty uboczne, zwłaszcza nowych grup związków, za-
uważane bywają w praktyce dopiero po pewnym czasie stosowania. Badania apitok-
sykologiczne wykonywane na potrzeby rejestracyjne nie obejmują wielu istotnych 
właściwości preparatów, np.: oddziaływanie na system immunologiczny pszczół, 
wpływ na behawior, chroniczne działanie pozostałości itd. Niewyjaśnione jest tak-
że synergistyczne współdziałanie pozostałości środków ochrony roślin i produktów 
leczniczych stosowanych przez pszczelarzy w pasiekach do zwalczania V. destruc-
tor bądź innych używanych specyfików. 

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad pakietem rozporządzeń do nowej 
Ustawy o Środkach Ochrony Roślin. Wprowadzane zmiany w prawie krajowym wy-
nikają z cytowanego wcześniej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. uchylającego dotychczasowe 
dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. 
Ostateczny kształt nowego prawa krajowego zaczniemy poznawać w 2011 roku. 
Systematyczne zmiany przepisów prawnych wprowadzane w celu minimalizacji 
zagrożeń i eliminacji szkód wynikających ze stosowania środków ochrony roślin 
nie przynoszą oczekiwanych przez pszczelarzy rezultatów. Częste zmiany po-
wodują pewien chaos wśród użytkowników i nieporozumienia między rolnikami  
a środowiskiem pszczelarskim. Najczęściej spotykanymi przyczynami zatruć pszczół 
w Polsce są nadal błędy popełniane przez osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin 
(niewłaściwe przygotowanie merytoryczne) lub zwyczajne lekceważenie obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa. Takie przypadki nie wynikają z wadliwego prawa, 
nieprawidłowo przeprowadzonych badań czy też błędnej oceny ryzyka.
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STRESZCZENIE  

Środki ochrony roślin bywają nadal powodem ostrych i chronicznych zatruć 
pszczół. W krajach stowarzyszonych w OECD, w tym także w Polsce, obowiązuje 
wspólny, ujednolicony system oceny toksyczności i zagrożeń agrochemikaliów dla 
pszczoły miodnej. Istniejący system badań przedrejestracyjnych i oceny potencjal-
nego ryzyka nie obejmuje wszystkich rzeczywistych zagrożeń i efektów ubocznych 
mogących powstać po zastosowaniu pestycydów. Występujące znane przypadki za-
truć pszczół wynikają jednak najczęściej z nieprawidłowego stosowania środków 
ochrony roślin.
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WPROWADZENIE

Prawdopodobnie do tej pory żadna rasa czy linia pszczół nie wywołała tylu dys-

kusji, co pszczoła Buckfast. Szczególnie emocjonalnie do tego zagadnienia podeszli 

polscy i niemieccy pszczelarze. Początkowo same metody hodowli tej pszczoły bu-

dziły wiele kontrowersji. Krzyżowanie i selekcja ras zwierząt gospodarskich jako 

droga do wytworzenia nowej rasy użytkowej nie budziły zastrzeżeń. Jednak w przy-

padku pszczół było inaczej. Idea Brata Adama polegająca na stworzeniu sztucznej 

rasy pszczół na drodze krzyżowania ras naturalnych i selekcji uzyskanego w ten 

sposób materiału spotkała się z dużym oporem. Wciąż trwają dyskusje, czy pszczoła 

Buckfast jest rasą, czy tylko mieszańcem. Definitywnie można stwierdzić, że nie jest 

rasą naturalną/podgatunkiem geograficznym, jednak z punktu widzenia zootechniki 

i hodowli zwierząt jest użytkową/sztuczną rasą pszczół, jak zdecydowana większość 

użytkowanych obecnie ras zwierząt gospodarskich. Nawiasem mówiąc, w pszcze-

larstwie rasa, to pojęcie umowne. Mówiąc o rasie naturalnej pszczół, mówimy  

o podgatunku geograficznym, czyli o pszczołach pochodzących z określonego ob-

szaru, u których pod wpływem warunków środowiskowych ukształtowały się cha-

rakterystyczne cechy.

Zdania na temat pszczoły Buckfast są skrajnie różne. Według mnie znaczna część 

opinii negatywnych może wynikać z kilku powodów. W dyskusjach często do głosu 

dochodzą pszczelarze, których kontakt z pszczołą Buckfast był epizodyczny bądź  

z braku własnych doświadczeń bazują oni na opiniach innych. Niejednokrotnie wąt-

pliwości budzi także pochodzenie domniemanych Buckfastów. Wynika to zapewne 

z faktu, że dotychczas w Polsce dość trudno było o materiał hodowlany pochodzący  

z „pewnych źródeł”. Dlatego często w obrocie były matki mieszańce dające w efek-

cie rodziny mieszańców kolejnych pokoleń. Zwykle odbiegały one mniej lub bar-

dziej od wzorca cech użytkowych pszczoły Buckfast. To często zniechęcało pszcze-

larzy i było powodem kształtowania negatywnych opinii.

Pszczoła Buckfast powstała z połączenia użytkowo cennych cech kilku natural-

nych ras i dlatego nie ma rasowego wzorca opartego na pomiarach morfologicznych. 

Może to powodować, że niektórzy hodowcy podejmują pracę z tą pszczołą, nato-

miast trudne do stwierdzenia staje się to, czy efekt końcowy tych zabiegów można 
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nazwać pszczołą Buckfast. Na miodność tej pszczoły może wpływać także typ ula  

i model gospodarki pasiecznej. Nie bez znaczenia mogło być także sprowadzanie 

materiału hodowlanego produkowanego w warunkach pożytkowych i klimatycz-

nych dalece różnych od naszych. Dla przykładu, w klimacie łagodnym trudno wy-

hodować pszczoły, o których z dużą dozą pewności można powiedzieć, że z powo-

dzeniem zniosą zimowlę we wschodniej części  Polski. Ważny jest też kierunek ho-
dowli. Pszczoły mogą być hodowane między innymi w kierunku: dużej miodności, 

wysokiej plenności (pszczoły do produkcji pakietów i odkładów) czy też zapylania 

upraw, nawet tych niechętnie oblatywanych przez pszczoły miodne. Jeżeli celem 

hodowcy nie jest uzyskanie możliwie wysokiej miodności, lecz wysoka plenność 

konieczna do produkcji pszczół (odkłady, pakiety), nieporozumieniem jest zakup ta-

kiego materiału przez pszczelarza specjalizującego się w produkcji miodu, ponieważ 

takie pszczoły niemal cały wyprodukowany miód „zainwestują” w wychów czerwiu. 

Dlatego przy zakupie nieznanego materiału hodowlanego (matki reprodukcyjne),  

a także użytkowego, należy zwrócić uwagę na to, aby pszczoły te pochodziły z wa-

runków klimatycznych zbliżonych do tych, w których będą utrzymywane. Równie 

ważne jest to, aby były one hodowane w tym samym kierunku, w którym będzie 

użytkował je nabywca. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, pozyskanie materiału 

od uznanych hodowców z Europy Zachodniej stało się o wiele łatwiejsze. Niepokój 

może budzić jednak fakt sprowadzania materiału reprodukcyjnego z krajów Europy 

zachodniej (o łagodniejszym klimacie) i wprowadzanie do obrotu potomstwa tych 

matek bez uprzedniego sprawdzenia, jak pszczoły te sprawdzają się w naszych wa-

runkach klimatycznych i pożytkowych.

Przeciwnicy pszczoły Buckfast dość często twierdzą, że wypiera ona nasze ro-

dzime rasy pszczół. Autorzy takiej opinii nie zdają sobie do końca sprawy z tego, 

że obecnie bazujemy na obcych rasach pszczół: pszczole kraińskiej i kaukaskiej. 

Niektórzy argumentują, że krainka jest naszą rasą rodzimą. Jednak naturalnie wy-

stępowała ona jedynie w południowej części kraju. Obecnie na całym terenie natu-

ralnego występowania naszej rodzimej pszczoły środkowoeuropejskiej przetrwały 

jedynie resztki z populacji, która niegdyś zajmowała największy teren ze wszyst-

kich ras pszczoły miodnej. Paradoksalnie, pszczoła, która odniosła niebywały suk-

ces w środowisku naturalnym, przegrała w zderzeniu z komercjalizacją produkcji 

pszczelarskiej. Wiele cennych ekotypów tej pszczoły zostało bezpowrotnie stracone. 

Profesor Ruttner – niemiecki badacz pszczół stwierdził, że zamiast bezkrytycznie 

wprowadzać rasy obce, należało zająć się selekcją rodzimej pszczoły środkowoeuro-

pejskiej. O cennych cechach tej pszczoły świadczy fakt, że była dobrym materiałem 

do tworzenia mieszańców użytkowych. Pszczoła środkowoeuropejska populacji 

angielskiej stała się podwaliną do wyhodowania pszczoły Buckfast. Potem, w la-

tach 30. XX wieku Brat Adam jeszcze raz sięgnął po pszczołę środkowoeuropejską 

pochodzącą tym razem z Francji. Reasumując, proces wypierania naszej rodzimej 

pszczoły przez rasy obce rozpoczął się jeszcze zanim na ziemie polskie trafiły pierw-

sze Buckfasty.
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Niektórzy uważają, że prowadzenie pszczoły Buckfast niweczy wszelkie dotych-

czasowe osiągnięcia hodowlane. Bardziej radykalni w swoich opiniach twierdzą, 

że obserwowane obecnie wymieranie pszczół jest efektem sprowadzenia pszczo-

ły Buckfast. Jednak nie dysponują w tym temacie przekonującą argumentacją. 

Wracając do hodowli, warunkiem skutecznej pracy hodowlanej jest kontrolowane 

kojarzenie matek pszczelich, czyli znajomość pochodzenia strony ojcowskiej – trut-
ni, które unasieniły matkę. W Polsce w przypadku naturalnego unasieniania nie jest 

to możliwe. Przyczyną jest zróżnicowanie rasowe pogłowia pszczół, które w połą-

czeniu z brakiem miejsc o odpowiedniej naturalnej izolacji poddaje w wątpliwość 

sens tworzenia trutowisk. Dlatego w pracy hodowlanej nieodzowne stało się  sztucz-

ne unasienianie matek pszczelich. Okazuje się, że w tej dziedzinie jesteśmy świato-
wą potęgą. Dysponując tym narzędziem, jesteśmy w stanie prowadzić kontrolowany 

dobór pszczół i nawet Buckfast nam w tym nie przeszkodzi. Wprost przeciwnie, nie 

można wykluczyć, że w ostatnich latach w Polsce mogło dojść do zawężenia zmien-

ności genetycznej populacji pszczół, a w tym kontekście pszczoła Buckfast może 

ponownie wnosić tę zmienność.

Dzisiejsza pszczoła Buckfast to wynik zestawienia użytkowo cennych cech róż-

nych ras i ekotypów pszczół. Jest ona w dalszym ciągu hodowana i selekcjonowana. 

Po śmierci Brata Adama spekulowano, jak długo będzie istniała jeszcze pszczo-

ła Buckfast. Okazuje się, że pozostawił on godnych następców, którzy wierni jego 

ideom, kontynuują pracę hodowlaną. 

Obecnie coraz częściej i odważniej pojawiają się głosy, że Brat Adam był jed-

nym z najbardziej niedocenianych hodowców i badaczy pszczół XX wieku. Bez 

wątpienia wyprzedzał on czasy, w których przyszło mu żyć. Dlatego często nie znaj-

dował zrozumienia wśród sobie współczesnych. Zaskakuje, że już w końcu lat 70. 

propagowany przez Brata Adama model prowadzenia gospodarki pasiecznej odpo-

wiadał temu, co dzisiaj nazywane jest współczesną, nowoczesną bądź profesjonal-

ną gospodarką pasieczną. Brat Adam, obserwując efekt swojej pracy już niespełna 

czterdzieści lat temu, przewidział w jakim kierunku zmierzać będzie europejskie 

pszczelarstwo. Pszczoła Buckfast umożliwiła wprowadzenie uli jednego typu, o du-

żych gniazdach, w krajach, w których niegdyś panował „chaos różnych typów uli”, 

np. we Francji i w Niemczech. Wydaje się, że tą drogą zaczyna podążać również 

polskie pszczelarstwo. 

Minęło już ponad 15 lat od mojego pierwszego kontaktu z pszczołą Buckfast. 

Miałem okazję poznawać tę pszczołę w pasiekach niemieckich pszczelarzy zawodo-

wych. W pasiekach, w których pszczole umożliwia się pokazanie wszystkich zalet. 

Zaraz potem pszczoła Buckfast stała się przedmiotem moich badań, których część 

zawarłem w rozprawie doktorskiej. Równolegle z wyjazdami do Niemiec w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat obserwowałem, jak pszczoła ta zachowuje się w naszych 

polskich realiach, które zdaniem wielu nie są dla niej sprzyjające za sprawą: dużej 

różnorodności typów uli z przewagą leżaków i kombinowanych o małej i średniej 

pojemności, zróżnicowanych i krótkotrwałych pożytków oraz różnych metod go-
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spodarki pasiecznej. Obserwowałem również stopniowe zanikanie uprzedzeń pol-
skich pszczelarzy względem pszczoły Buckfast. 

CHARAKTERYSTYKA PSZCZÓŁ BUCKFAST

Łagodność i trzymanie się plastrów

Pszczoły Buckfast zarówno rodziny czystorasowe, jak i mieszańce F
1
 zaska-

kują łagodnością. Dopuszczają pracę nawet w gorszych warunkach pogodowych.  
W rodzinach czystorasowych i mieszańców F

1
 zaraz po zdjęciu powałki można za-

obserwować charakterystyczne zachowanie polegające na wycofywaniu się pszczół 

do gniazda. Sprawia to wrażenie uciekania pszczół  przed światłem. Po chwili 

pszczoły oswajają się z sytuacją i zaczynają powoli wychodzić na górne beleczki 

ramek. Drugie pokolenie mieszańców (F
2
) zachowuje się podobnie do F

1
, z tą różni-

cą, że pszczoły sprawiają wrażenie bardziej ruchliwych i niespokojnych, zwłaszcza 

przy gorszych warunkach pogodowych. Przy dobrej pogodzie jest to niemal nieza-

uważalne. Wyraźne rozszczepienie cech obserwuje się zwykle w trzecim pokoleniu 

mieszańców (F
3
). Oprócz zwiększonej ruchliwości pszczół pojawia się nasilenie za-

chowania obronnego (agresja), zwłaszcza w gorszych warunkach pogodowych czy 

też w drugiej połowie sezonu, w okresie zagrożenia rabunkami. 

Doświadczenia naukowców niemieckich obaliły tezę, jakoby krzyżowanie matek 

kraińskich oraz matek pszczoły miejscowej (ukształtowanej pod wpływem pszczoły 

kraińskiej) z trutniami Buckfast prowadziło do wzmożonych zachowań obronnych 

rodzin mieszańców. Okazało się, że krzyżowanie z trutniami Buckfast prowadziło 

do wzrostu łagodności. 

Wszystkich, którzy mieli do czynienia z dobrym materiałem pszczół Buckfast 

zaskoczyło ich spokojne zachowanie na plastrach, jak również dobre trzymanie się 

plastrów. Cechę tę mają zarówno rodziny czystorasowe, jak i pokolenie F
1
. Podobne 

zachowanie przejawia także znaczna część rodzin pokolenia F
2
. Pszczoły trzymają 

się plastrów jak przyklejone, nawet po wyjęciu plastra obsiadają go równomiernie, 

nie biegają i nie tworzą gron na dolnej beleczce. Takie zachowanie utrzymuje się 

nawet przy gorszych warunkach pogodowych. Dla pszczelarza może mieć to duże 

znaczenie ze względu na łatwość wyszukiwania matek. W pracy z pszczołą Buckfast 

wystarczy bardzo umiarkowane używanie dymu.

Przy okazji warto uzmysłowić sobie jeszcze jedną kwestię, pozornie oczywistą. 

Niektórzy pszczelarze myślą, że jeżeli zdobędą matkę pszczoły Buckfast, to nie-

zależnie od tego czy i ile razy rodzina wymieni matkę, wiecznie będą to pszczoły 

Buckfast. Otóż nie. Jak wspominałem, cechy typowe dla pszczół Buckfast zwykle 

będą się objawiały jeszcze w pokoleniu F
2
. Z każdą wymianą matki pula genów 

pszczoły Buckfast w rodzinie będzie malała na skutek unasieniania młodej mat-

ki przez trutnie innych ras. Chyba że matka zostanie unasieniona wyłącznie przez 

trutnie Buckfast, na co szansa jest niewielka ze względu na znaczne zróżnicowanie 
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rasowe pogłowia pszczół w Polsce. Podobnie jest z innymi rasami. Zwykle cechy 
pozytywne z punktu widzenia pszczelarza objawiają się najczęściej w pierwszym 

pokoleniu mieszańców, na skutek kojarzenia odpowiednich linii i ras. Ważny jest 

też kierunek krzyżowania, czyli to, do jakiej rasy będą należały trutnie, a do jakiej 

matki. Powszechnie znany jest przykład krzyżowania pszczół kaukaskich ze środ-

kowoeuropejskimi. Matki kaukaskie unasienione przez trutnie środkowoeuropejskie 

dawały rodziny o wysokiej wartości użytkowej. Natomiast kojarzenie odwrotne oka-

zało się mało przydatne użytkowo. Nawiasem mówiąc, była to jedna z głównych 

przyczyn tak szybkiej rezygnacji z użytkowania rodzimej rasy. Zwykle na skutek 

niekontrolowanych krzyżowań (unasienienie naturalne) w F
2
 dochodzi do rozszcze-

pienia cech, czyli rozpadu zestawu użytkowo cennych cech występujących w poko-

leniu F
1
. Pszczoła Buckfast nie jest tu żadnym wyjątkiem, z tą różnicą, że w dobrym 

materiale do wyraźnego rozszczepienia może dochodzić w pokoleniu F
3
, a nie w F

2, 
 

jak ma to miejsce u innych mieszańców użytkowych. 

Przygotowanie do zimowli i zimowla

Dość powszechne są opinie, że pszczoły Buckfast są skłonne do intensywnego 

wychowu czerwiu nawet późną jesienią. Należy przyznać, że w tym względzie istnie-

je duże zróżnicowanie w zależności od pochodzenia materiału/hodowcy. U pszczół 

Buckfast pochodzących z północy Niemiec i Norwegii nie zaobserwowałem takiej 

skłonności. W sierpniu pod względem ilości wychowywanego czerwiu rodziny tych 

pszczół przewyższały mieszańce kaukaskie i kraińskie, ale wychów czerwiu kończył 

się w zbliżonym czasie u wszystkich wymienionych wcześniej grup. Zwykle dłuższy 

okres ochłodzenia powodował definitywne zaniechanie wychowu czerwiu. Rodziny 

pszczół Buckfast z matkami pochodzącymi z innych krajów Europy Zachodniej o ła-

godniejszym klimacie mogą wykazywać tendencję do intensywniejszego i wydłużo-

nego wychowu czerwiu jesienią. Jednak wszystkie obserwowane pszczoły Buckfast  

przy systematycznym karmieniu 2–3-litrowymi dawkami syropu podawanymi raz 

w tygodniu przez sierpień dawały się stopniowo ograniczać w czerwieniu i popraw-

nie układały zapasy zimowe. Pod tym względem nie było także problemów przy 

późniejszym dokarmianiu na początku września, ponieważ w tym okresie pszczoły 

naturalnie dążą do ograniczenia wychowu czerwiu. W ciągu wielu lat obserwacji 

spotkałem tylko kilka rodzin mieszańców pszczół Buckfast dalszych pokoleń, F
3
 

czy też F
4
, które przejawiały tendencję do nadmiernie intensywnego wychowu czer-

wiu we wrześniu. Były to rodziny, które pod względem innych cech (zwłaszcza 

agresywności) nie budziły zastrzeżeń. Sporadycznie zdarzają się rodziny, które przy 

dokarmianiu w sierpniu, zwłaszcza przy dobrej pogodzie i naturalnym pożytku roz-

wojowym, budują plastry za zatworem i tam magazynują podany pokarm.

Pszczoły Buckfast dobrze zimują w warunkach klimatycznych północnej 

Lubelszczyzny i okolic Lublina. Ponieważ północna Lubelszczyzna w porówna-

niu do zachodnich obszarów Polski cechuje się trudniejszymi warunkami zimowli, 
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dlatego należy domniemywać, że na zachodzie Polski zimowla będzie przebiegała 

jeszcze lepiej. Brat Adam zauważył, że zwłaszcza rodziny czystorasowe zimują „jak 

wymarłe”. Moje obserwacje to potwierdzają. Zimą przy krótkotrwałych okresach 

wzrostu temperatury, kiedy pszczoły z rodzin mieszańców pszczół Buckfast czy 

też mieszańce innych ras stają się bardziej aktywne, w rodzinach czystorasowych 

nie obserwuje się żadnego ruchu. Zwykle rodziny czystorasowe oblatują się jako 

ostatnie, gdy temperatura powietrza wzrośnie na tyle, aby mogły dokonać pełnego 

oblotu. 

Z moich badań wynika, że pszczoły Buckfast i ich mieszańce są odporniejsze na 

nosemozę od rodzin mieszańców innych ras. Jednak rodziny źle przygotowane do 

zimowli, bez odmłodzonego składu niezależnie od pochodzenia rasowego zapadają 

na nosemozę. Mam na myśli sytuację, gdy pszczelarz nie zadba o wystarczająco 

intensywny wychów czerwiu w sierpniu, a wcześniej na początku sierpnia nie roz-

pocznie zwalczania warrozy. Nosemozie sprzyjają także późne pożytki spadziowe. 

Z moich obserwacji wynika, że brak wystarczająco odmłodzonego składu rodziny 

połączony ze spóźnionym leczeniem warrozy zawsze skutkuje silnym porażeniem 

przez nosemozę. 

Kolejną kwestią wartą rozstrzygnięcia jest opinia, że pszczoły Buckfast i ich mie-

szańce potrzebują więcej pokarmu niż mieszańce innych ras. Jest to prawda, ale nie 

dlatego potrzebują więcej pokarmu, że są aż takimi żarłokami, tylko dlatego, że 

zimują w większej sile. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku mieszańców pszczół 

Buckfast. Rodziny czystorasowe pod tym względem są zbliżone do mieszańców 

innych ras. Z moich obserwacji wynika, że tak samo prowadzone w czasie rozwoju 

jesiennego rodziny mieszańców F
1
 pszczół Buckfast i mieszańców F

1
 pszczół kra-

ińskich czy kaukaskich różnią się siłą zazimowanych rodzin. Zwykle Buckfasty zi-

mowały w sile większej o 1–2 plastry. Więcej pszczół oznacza zimowlę na większej 

liczbie plastrów, a większa liczba plastrów to więcej pokarmu. W przypadku siły 

większej o 2 plastry trzeba podać o około 4 kg pokarmu więcej. 

Co się zaś tyczy jeszcze samej zimowli, obecnie dość częstym błędem jest po-

zostawianie zbyt małej przestrzeni wentylacyjnej. Współcześnie zimowane rodzi-

ny często znacznie przewyższają pod względem siły rodziny pszczoły miejscowej 

ukształtowanej pod wpływem pszczoły środkowoeuropejskiej. Przyzwyczajenia 

sprzed lat często przenoszone są do współczesności. Zwłaszcza ze względu na pogląd, 

że pszczoły na okres zimy należy solidnie ocieplić. Utrzymywane obecnie rodziny 

mieszańców wcześniej rozpoczynają i później kończą intensywny wychów czerwiu 

niż pszczoła miejscowa. To pociąga za sobą zwiększone spożycie pokarmu, a co za 

tym idzie zwiększone wytwarzanie pary wodnej. Do pierwszego oblotu pszczoły 

mają bardzo ograniczoną możliwość aktywnego regulowania warunków gniazda, 

w tym też usuwania pary wodnej. Nadmiar pary wodnej skrapla się wewnątrz ula 

i gniazda, utrudniając zimowlę. Aby temu zapobiec, jesienią i na czas zimowli na-

leży pozostawiać wyloty otwarte szerzej, niż do tego przywykliśmy. Powszechnie 

przyjęta powierzchnia światła wylotu 1–1,5 cm2 na jeden plaster, to według moich 
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obserwacji stanowczo za mało. W związku ze zmianą pogłowia pszczół oraz zmia-

nami klimatycznymi (łagodne zimy) coraz częściej pszczelarze zimują rodziny na 

osiatkowanych dennicach. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy pszczole Buckfast 

tworzącej rodziny zimujące w dużej sile. Wentylację należy ograniczyć dopiero po 

pierwszym oblocie wiosennym. Od tego momentu pszczoły będą w stanie aktyw-

nie regulować warunki gniazda. Jak już wcześniej wspomniałem, słaba wentylacja  

w silnych rodzinach sprzyja też wcześniejszemu podejmowaniu wychowu czerwiu, 

co jest negatywne z uwagi na większe wypracowanie pszczół, zwiększone spożycie 

pokarmu i wydłużony okres rozwoju warrozy.

Przy okazji zimowli, jeszcze warto kilka słów poświęcić na temat kitowania 

gniazd. Czystorasowe pszczoły Buckfast i ich mieszańce F
1
 bardzo umiarkowa-

nie kitują gniazdo, zwłaszcza w okresie wiosennym i w pierwszej połowie lata. 

Gromadzenie propolisu przybiera na sile w drugiej połowie lata. Niemniej jednak 

jest znacznie słabsze niż u pszczół kaukaskich czy środkowoeuropejskich. 

Zimowla w ulach o ścianach nieocieplanych – jednościennych

Pisząc o ulach z nieocieplanymi ścianami, mam na myśli ule, w których ścia-

na korpusu gniazdowego została wykonana z pojedynczej deski. Okazuje się, iż 

pszczoły nawet w warunkach klimatycznych wschodniej Polski dobrze znoszą zi-

mowlę w takich ulach. Zimowałem mieszańce pszczół Buckfast w ulach Dadanta  

o nieocieplanej ścianie. Mam wrażenie, że przy zimowli pszczół w takich ulach 

znaczenie ma także powierzchnia plastra. Pszczoły lepiej zimowały na plastrach  

o większej powierzchni (Dadant). W ulu o ścianach nieocieplonych należy zimować 

silne rodziny. Z moich obserwacji wynika, iż powinny one obsiadać przynajmniej  

5–6 plastrów. Rodziny powinny być też dobrze przygotowane do zimowli (odmło-

dzony skład). Uzyskaniu takich rodzin sprzyja pszczoła Buckfast, chętnie wychowu-

jąca duże ilości czerwiu w czasie rozwoju jesiennego. Zimowla rodzin o takiej sile 

pozwala na uzyskanie siły 10 plastrów w rodni (korpus gniazdowy ula Dadanta) do 

początku kwitnienia rzepaku. Niezależnie od pochodzenia rasowego pszczół przy 

zimowli w ulach o ścianach nieocieplanych należy liczyć się ze zwiększonym spo-

życiem pokarmu zimowego o ok. 2 kg na rodzinę.

Rozwój wiosenny

Pszczoła Buckfast pod względem rozwoju i siły rodzin dorównuje pszczole wło-

skiej, a według moich obserwacji w warunkach polskich nawet ją przewyższa. Jest 

przy tym od niej znacznie oszczędniejsza w gospodarowaniu zapasami, bardziej 

miodna, a jednocześnie dobrze znosi klimat środkowej Europy, a nawet północ-

nej Europy. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że Brat Adam dostosował 

pszczołę włoską do trudniejszych warunków klimatycznych. Pszczoły Buckfast  

i ich mieszańce cechuje intensywny rozwój wiosenny. Mieszańce rozwijają się in-
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tensywniej od pszczół czystorasowych. Zimowla w dużej sile i intensywny rozwój 

wiosenny sprzyjają wykorzystaniu wczesnych i intensywnych pożytków, zwłaszcza 

z rzepaku. Dlaczego właśnie pożytku rzepakowego? Ponieważ okres kwitnienia rze-

paku jest dość długi, a jego uprawy często zajmują duże powierzchnie. Rzepak do-

brze nektaruje również przy niższej temperaturze. Jeśli nawet w maju panuje pogoda 

niesprzyjająca zbiorom nektaru z rzepaku, wystarczy kilkudniowe ocieplenie, aby 

silne rodziny wyprodukowały satysfakcjonującą ilość miodu. W przypadku innych 

roślin, takich jak mniszek lub uprawy sadownicze, w warunkach chłodnego maja 

produkcja będzie znacznie niższa, ponieważ niewielkie zbiory nektaru w dużej czę-

ści będą zużywane do karmienia czerwiu, zwłaszcza przez pszczoły cechujące się 

intensywnym jego wychowem.

Intensywny rozwój wiosenny sprzyja powstawaniu nastroju rojowego. 

Czystorasowe pszczoły Buckfast i ich mieszańce rozpoczynają przygotowanie do 

rójki dopiero po osiągnięciu siły ponadprzeciętnej w porównaniu do mieszańców 

innych ras. Jednak warunki pogodowe i pożytkowe w niektórych sezonach sprzy-

jają pojawianiu się rójek. Wiosna w sezonie 2009 właśnie taka była. Po kwietniu 

sprzyjającym rozwojowi, przyszedł chłodny maj. Potencjał rodzin nie mógł być roz-

ładowany przy zbiorze nektaru, co spowodowało powstawanie nastroju rojowego 

nawet w rodzinach pszczół Buckfast. W takim przypadku można spróbować nisz-

czyć mateczniki rojowe. Zwykle jest to skuteczne, jeżeli pogoda się poprawi. Jeżeli 

pogoda w dalszym ciągu nie będzie sprzyjać, pszczoły ponownie założą mateczniki. 

Nadmierną siłę rodziny pszczelej można oczywiście rozładować przez odpowied-

nio wczesne stworzenie odkładu lub podanie węzy zanim jeszcze nastrój wystąpi. 

Zdarzały się przypadki, że kiedy pogoda poprawiała się, rodziny same niszczyły 

mateczniki rojowe bądź zamiast rójki wybierały cichą wymianę. Jednak u pszczół 

Buckfast i ich mieszańców nie występuje typowy nastrój rojowy (pojmowany jako 

osłabienie pracy w okresie przed wyjściem roju) w takim wymiarze, jak u innych ras 

i mieszańców pszczół. Pszczoły pracują do momentu wyjścia roju, po czym robotni-

ce pozostałe w ulu ponownie przystępują do pracy. W przypadku pszczół Buckfast 

nie ma kłopotów z pędem do wydawania kolejnych rojów, co obserwowane jest  

u mieszańców innych ras. Poroje w zasadzie nie pojawiają się, nawet w pokoleniu 

F
2
. Po wydaniu pierwaka, pszczoły przystępują do pracy. Jeżeli rodziny nie wyroiły 

się w maju, to groźba pojawienia się nastroju rojowego w czerwcu jest znikoma.

U pszczoły miodnej rójka jest naturalnym procesem wymiany matki. Brak rójki 

sygnalizuje, że pszczoły musiały znaleźć alternatywny sposób wymiany matki. Jest 

nim cicha wymiana. Skłonność do cichej wymiany matki obserwuje się nie tylko 

u czystorasowych pszczół Buckfast oraz w pokoleniu F
1
, ale także w pokoleniach 

F
2
 i F

3
. Często w rodzinach obserwuje się równocześnie dwie czerwiące matki.  

Do cichej wymiany dochodzi zwykle w trzecim sezonie użytkowania. Przy szybkich 

metodach wymiany matek, od chwili znalezienia starej matki z poddaniem kolejnej 

należy odczekać około godziny. Jeżeli po tym czasie pszczoły nie zaczną okazywać 

bezmateczności, będzie to sygnał, że w rodzinie mogła pozostać druga matka. Jeżeli 

jej nie usuniemy, poddana matka nie zostanie przyjęta.
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Matki pszczół Buckfast są bardzo płodne. Śmiem twierdzić, że w naszych wa-
runkach są płodniejsze nawet od pszczół włoskich. Nieśność matek według moich 
obliczeń może znacznie przekroczyć 3500 jaj na dobę. Przy sprzyjających warun-
kach skłonność pszczół Buckfast do intensywnego wychowu czerwiu przez cały se-
zon sprawia, że są one dobrym materiałem do produkcji odkładów. Nie jest to bez 
znaczenia, ponieważ przypuszczam, że ze względu na problemy z utrzymaniem ro-
dzin pszczelich przy życiu, w przyszłości produkcja odkładów zyska na znaczeniu.  
W skrajnych przypadkach może się okazać, że głównym dochodem pszczelarzy go-

spodarujących w trudniejszych warunkach pożytkowych będą wpływy ze sprzedaży 

odkładów czy pakietów, a nie z miodu, jak to jest obecnie. 

Zwykło się uważać, że pszczoły Buckfast i ich mieszańce nawet przy braku po-

żytku utrzymują intensywne czerwienie przez cały sezon. W przypadku pszczół po-

chodzących z północy Niemiec nie jest to prawdą. Faktem jest, że wiosną czerwią 

intensywnie nawet przy słabym pożytku bądź też przy jego braku, jednak w drugiej 

połowie sezonu – w lipcu i w sierpniu przy braku naturalnego pożytku (np. na sku-

tek suszy i braku podkarmiania) redukują wychów czerwiu niemal do zera. Jednak  

u tych pszczół łatwiej jest niż u pozostałych ras i mieszańców podtrzymać inten-

sywny wychów czerwiu przez cały sezon w wyniku podkarmiania w czasie przerw 

pożytkowych. Zapewne dlatego pszczoły te są cenione przez pszczelarzy wykorzy-

stujących pożytek wrzosowy czy też spadziowy. 

Wydajność miodowa

Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że w przeciętnych warunkach po-

żytkowych Polski, w pasiece stacjonarnej pszczoły Buckfast odznaczają się zbli-

żoną wydajnością miodową do mieszańców użytkowych pszczół kaukaskich czy 

kraińskich. Pisząc – przeciętne – mam na myśli dwa pożytki towarowe, wiosenny  

z udziałem rzepaku i lipowy. Czyli w warunkach, które zdaniem wielu nie sprzyjają 

pszczole Buckfast, ponieważ uważają oni, iż wymaga ona ciągłych i obfitych pożyt-

ków. Pszczoła Buckfast ukazuje pełnię swoich możliwości w warunkach gospodarki 

wędrownej, a dzieje się to za sprawą małej rojliwości i utrzymywania dużej siły 

rodziny przez cały sezon. 

Pszczoła Buckfast jest stworzona do uli o dużym gnieździe (ul korpusowy 

Dadanta). Przy intensywnej gospodarce wędrownej można ją utrzymywać na peł-

nym korpusie gniazdowym (10 plastrów). W warunkach gospodarki stacjonarnej 

wielkość gniazda należy dostosować do warunków pożytkowych i pojemności ula. 

Z moich doświadczeń wynika, że w warunkach pożytków pierwszej połowy sezonu 

w mało pojemnych leżakach czy w ulach kombinowanych (ul Dadanta czy war-

szawski poszerzony 15–17 plastrów w gnieździe, z jedną nadstawką) wystarczające 

jest w pierwszych dniach maja zlokalizowanie matki na 5 plastrach za pomocą kraty 

odgrodowej. W ulach nieco pojemniejszych wystarczy 6–7 plastrów. W przypad-

ku popularnych u nas uli wielkopolskich czy Ostrowskiej wystarczy, aby gniazdo 
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zajmowało jeden pełny korpus. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że małe 

gniazdo w maju (niezależnie od pochodzenia rasowego pszczół) sprzyja powstawa-

niu nastroju rojowego, bo już na początku maja matka zaczerwia wszystkie wol-

ne komórki. Następnie zaczerwia na bieżąco zwalniające się komórki. W pewnym 

momencie dochodzi do sytuacji, kiedy w gnieździe przeważa czerw kryty, a mało 

jest czerwiu otwartego. Jeżeli na taki stan nałoży się dłuższa przerwa w pożytku, 

w maju zwykle spowodowana ochłodzeniem, to przy małej ilości młodych larw do 

karmienia młode pszczoły nadmiar mleczka zużywają, wzajemnie się nim karmiąc, 

co powoduje powstawanie nastroju rojowego. Należy mieć na uwadze również to, 

że im mniejsze gniazdo, tym mniej miodu pszczoły w nim zmagazynują, bo chcąc 

utrzymać liczebność rodziny, wszystek miód przenoszą do miodni. Sytuację tę moż-

na doskonale obserwować przy gospodarce izolatorowej – drastycznym ogranicze-

niu czerwienia matek. Plastry w izolatorach są zaczerwione od beleczki do beleczki, 

ponieważ pszczoły, ratując się przed „niżem demograficznym”, nie trwonią miejsca 

na składanie tam miodu czy pierzgi. 

W przypadku utrzymywania pszczół Buckfast czy też mieszańców użytkowych 

innych ras w ulach o małym gnieździe (zwłaszcza korpusowych, mam na myśli ul 

ostrowskiej czy wielkopolski) należy wiedzieć, że po odebraniu wszystkich kor-

pusów magazynowych z miodem, praktycznie pozbawiamy rodziny pokarmu, po-

nieważ w korpusie gniazdowym nie ma miodu. Dlatego w takim przypadku należy 

jeszcze tego samego dnia podać pokarm. Podobnie jest w ulach leżakach. Jeżeli nie 

zdecydujemy się na pozostawienie w nich 1–2 plastrów z miodem, należy podać po-

karm. W przypadku utrzymywania gniazda na 10 plastrach Dadanta, zwykle skrajne 

plastry są przynajmniej częściowo wypełnione miodem, a więc nie ma konieczności 

natychmiastowego podania pokarmu. Jeżeli nie mamy pewności, należy wyrywko-

wo sprawdzić kilka rodzin, aby upewnić się o stanie zapasów. Podkreślam, że to 

dotyczy nie tylko pszczół Buckfast, ale także mieszańców użytkowych innych ras 

pszczół.

Dość powszechna jest opinia, że pszczoła Buckfast nadaje się tylko do uli kor-

pusowych o dużym gnieździe, czyli jest mało przydatna w ulach o małym gnieździe 

czy przy gospodarce izolatorowej. Nic bardziej mylnego. Oczywiste jest, że matka 

bez problemu zaczerwiająca 10 plastrów Dadanta sprawdza się także w izolatorze. 

Przeciwnie, to pszczoły skłonne do samoistnego ograniczania czerwienia nadają 

się tylko do uli o małym gnieździe, ponieważ duże zapełnią miodem. Utrzymując 

pszczoły Buckfast w ulach leżakach o małej pojemności, należy raczej stosować kra-

tę odgrodową, aby zlokalizować i nieco ograniczyć zapędy skłonnych do wychowu 

czerwiu pszczół, o czym wspominałem wcześniej. W tym kontekście bardzo ważne 

jest, aby silne rodziny miały gdzie składać miód. W ulach o średniej czy małej po-

jemności zdarza się, że pszczoły Buckfast i ich mieszańce mają zbyt mało miejsca 

do składania miodu. Stąd niektórzy słusznie twierdzą, że Buckfasty utrzymywane 

w ulach o średniej czy małej pojemności mogą mieć mniejszą wydajność miodową 

od mieszańców pszczół kraińskich, zwłaszcza przy pożytkach późniejszych. Jak już 
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wcześniej wspominałem, plastry gniazdowe w rodzinach tych pszczół są zwykle 
niemal całkowicie zajęte przez czerw. W sytuacji, kiedy rodziny zapełnią wszystkie 

wolne komórki miodem, przestają dalej go produkować z powodu braku wolnego 
miejsca. Czystorasowe Buckfasty i ich mieszańce dość niechętnie składają miód  

w gnieździe, zwłaszcza przy krótkotrwałych pożytkach. Dla porównania pszczoły 

kraińskie w drugiej połowie sezonu mają silniejszą tendencję do samoistnego ogra-

niczanie czerwienia  i dlatego miód składają także w gnieździe. Ich produkcja jest 

wtedy wyższa o ilość miodu zmagazynowaną w gnieździe. Taka sytuacja może mieć 

też miejsce w przypadku intensywnych pożytków spadziowych. Mniejsza wydajność 

pszczół Buckfast w tych warunkach nie wynika z ich lenistwa, lecz z braku miej-

sca do składania miodu. Z tym należy się liczyć, użytkując czystorasowe pszczoły 

Buckfast bądź ich mieszańce w mało pojemnych ulach. Trzeba jednak mieć świado-

mość, że zwłaszcza w przypadku pszczelarzy zawodowych o wynikach ekonomicz-

nych nie decyduje jedynie ilość pozyskanego miodu, ale także koszt jego uzyskania. 

W tym przypadku nie bez znaczenia jest fakt, że koszty wyprodukowania miodu 

przez pszczoły Buckfast mogą być niższe z uwagi na ich małą rojliwość. Pozwala to 

zaoszczędzić wiele czasu – bardzo cennego w dzisiejszych realiach.

Z produkcją miodu nieodzownie związana jest produkcja wosku. Warto przy tym 

wspomnieć, że w większości przypadków pszczoły Buckfast, ich mieszańce F
1
 i F

2
 

perfekcyjnie odbudowują węzę.

Skłonność do rabunku i obrona gniazda

Pszczoły Buckfast uważane są za bardzo skłonne do rabunku. Może dlatego, że 

ich jasne ubarwienie wyraźnie odróżnia je od pszczół czarno ubarwionych. Stąd 

łatwo zauważamy rabujące pszczoły Buckfast, a uwadze umykają rabusie ciemno 

ubarwieni. Moim zdaniem pod względem skłonności do rabunku pszczoły Buckfast 

i ich mieszańce nie odbiegają od mieszańców kaukaskich czy pszczół miejscowych. 

Mieszańce kraińskie przejawiają zwykle mniejszą skłonność do rabunku. Nie obser-

wowałem skłonności do rabunku w pierwszej połowie sezonu. Jednak przy miodo-

braniu z lipy, w drugiej połowie sezonu Buckfasty reagowały jak pszczoły o innym 

pochodzeniu rasowym, czyli ze zwiększonym instynktem poszukiwania pokarmu. 

Z drugiej jednak strony zdaniem Brata Adama skłonność do rabunku oznacza silnie 

zaznaczony pęd do poszukiwania pokarmu. Należy jednak pamiętać, że do większo-

ści rabunków dochodzi zwykle z winy pszczelarza, a nie pszczół. 

PODSUMOWANIE

Pszczoła Buckfast nie ma typowych dla swej rasy cech morfologicznych, co 

utrudnia jej identyfikację na ich podstawie. W praktyce w przypadku pszczoły 

Buckfast wzorce oparte na pomiarach morfometrycznych mogą ustępować wartości 

użytkowej. Dlatego pokusiłem się o charakterystykę tej rasy w oparciu o jej war-
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tość użytkową obserwowaną w naszych warunkach klimatycznych i pożytkowych. 

Pszczoły Buckfast i ich mieszańce zimują dobrze, ale w czasie zimowli zużywają 

więcej pokarmu niż inne powszechnie użytkowane w Europie rasy pszczół i ich 

mieszańce. Jednak jest to przede wszystkim efekt większej siły zimujących rodzin 

oraz intensywnego wychowu czerwiu wiosną. Buckfasty nie przejawiają zwiększo-

nej skłonności do zachorowań na nosemozę i szczególnej podatności na inwazję 

V. destructor. Odznaczają się wyjątkowo małą skłonnością do rójki oraz cechuje 

je łatwość przerwania nastroju rojowego, a w konsekwencji znacznie częściej niż 

pszczoły kraińskie czy kaukaskie podejmują cichą wymianę matki jako alternaty-

wę naturalnej jej wymiany na drodze rójki. Pszczoły Buckfast dobrze wykorzystują 

wczesne i obfite pożytki wiosenne za sprawą intensywnego rozwoju, a także i póź-

niejsze w wyniku utrzymywania dużej siły przez cały sezon. W warunkach słabego 

pożytku Buckfasty są w stanie zgromadzić podobne ilości miodu jak inne użytko-

wane w Europie rasy pszczół i ich mieszańce. Pszczoły Buckfast gromadzą mniej 

miodu w rodni, a pierzgę składają na plastrach osłonowych gniazda, przez co nie 

ograniczają czerwienia matek. Dlatego przy użytkowaniu tej pszczoły na terenie  

z pożytkiem kończącym się na akacji wskazane jest ograniczanie czerwienia matek. 

Pszczoła Buckfast dobrze sprawdza się w różnych typach uli i nie wymaga szczegól-

nych zabiegów w gospodarce pasiecznej.

Artykuł ten jest próbą obiektywnej odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania. 

Spodziewam się, że podobnie jak w przypadku artykułów o pszczole Buckfast in-

nych autorów nie obędzie się bez kontrowersji. Wydaje się, że popularność pszczoły 

Buckfast znacznie wzrosła w ostatnich latach i należy się spodziewać jej dalszego 

wzrostu. Tej sytuacji nie zmienią nerwowe reakcje przeciwników. Należy raczej iść 

za przykładem niemieckim czy luksemburskim: nie wojna a koegzystencja i współ-

praca. Poszukiwanie „idealnej pszczoły” to cecha zdecydowanej większości pszcze-

larzy. Idąc tą drogą przed laty zamieniliśmy rodzimą rasę pszczół na rasy obce. 

Należy jednak zastanowić się, czy przyczyną tego poszukiwania jest chęć spraw-

dzenia czegoś nowego, „pszczelarska przygoda” czy konieczność dostosowania do 

zmieniających się warunków i nowych kierunków w pszczelarstwie. Jeżeli przewa-

ży ta druga opcja, może to oznaczać, że mimo wielu dotychczasowych osiągnięć 

przed naszymi hodowcami jest jeszcze dużo do zrobienia. Szybkie zmiany w ostat-

nich latach są dla nich szczególnym wyzwaniem. Wymuszają ciągłe dostosowywa-

nie pszczół do oczekiwań pszczelarzy. Szczególnie wymagający w tym względzie 

mogą się okazać pszczelarze zawodowi. Myślę, że podobnie jak miało to miejsce 

w Niemczech, także i u nas wzrost zainteresowania pszczołą Buckfast zaowocuje 

wytężeniem prac nad krajowymi liniami pszczół w celu możliwie optymalnego do-

stosowania ich do oczekiwań pszczelarzy.
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STRESZCZENIE

Pszczoły Buckfast i ich mieszańce w warunkach Lubelszczyzny zimują dobrze. 

W czasie zimowli zużywają więcej pokarmu niż inne rasy i ich mieszańce. Jest to 

efekt większej siły zimujących rodzin oraz intensywnego wychowu czerwiu wiosną. 

Są wyjątkowo mało rojliwe, a w konsekwencji znacznie częściej niż inne pszczoły 

podejmują cichą wymianę matki. Pszczoły Buckfast dobrze wykorzystują wczesne 

i obfite pożytki wiosenne za sprawą intensywnego rozwoju, a także i późniejsze  

w wyniku utrzymywania dużej siły przez cały sezon. W warunkach słabego pożytku 

gromadzą podobne ilości miodu jak inne rasy pszczół i ich mieszańce. Gromadzą 

mniej miodu w rodni, a pierzgę składają na plastrach osłonowych gniazda, przez co 

nie ograniczają czerwienia matek. Dobrze sprawdzają się w różnych typach uli i nie 

wymagają szczególnych zabiegów w gospodarce pasiecznej.
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GENETYKA OGÓLNA I MOLEKULARNA

Organizmy wyższe składają się z takiej samej materii, a ich reakcje chemiczne  

i przemiany energetyczne są prawie identyczne. Różnią się jednak planami budo-

wy. Ta informacja (genom) określająca, czym jest i czym różni się od innych żywy 

organizm, jest zapisana w „nici” DNA (polimer) przy pomocy czterech różnych nu-

kleotydów (związków chemicznych) ułożonych kolejno trójkami (kod genetyczny) 

w przeróżnych kombinacjach (genach). Jest to jak najbardziej możliwe. Na przykład 

w komputerach całą wiedzę ludzkości można zapisać przy pomocy zer i jedynek 

ułożonych w pewien specyficzny sposób. W roku 2006 wykonano kompletną mapę 

genomu Apis mellifera, określając kolejność wszystkich nukleotydów i położe-

nie wszystkich genów. Zagadką jest mała liczba (10 000) genów pszczoły (komar  

14 000, jedwabnik 18 500). Jej genom jest konserwatywny, o bardzo wolnym tempie 

ewolucji. W ciągu 100 milionów lat pszczoły zmieniły się niewiele. 

Podczas porównywania map genowych różnych gatunków pojawił się nieoczeki-

wany kłopot. Analizując mapy genowe, np. myszy, człowieka i pszczoły, stwierdzo-

no, że ich genomy są bardzo podobne, podczas gdy organizmy te są bardzo różne. 

Dalsze badania wykazały, że informacja genetyczna jest ponadwymiarowa, a ponad 

90% genów danego organizmu „jest wyłączone” (wyciszone). O różnicach pomię-

dzy gatunkami/osobnikami decyduje więc nie samo posiadane danych genów, ale to, 

które z nich są aktywne (włączone). Okazało się, że pszczoła, pomimo że ma mało 

genów, ma jednocześnie doskonale rozwinięte i złożone mechanizmy ich wycisza-

nia i aktywowania. Mechanizmy te są bardzo bliskie mechanizmom spotykanym 

u kręgowców i człowieka, co jest kolejną zagadką.   

Procesy starzenia się człowieka i związana z nimi zwiększona zapadalność na 

nowotwory, miażdżyce, przewlekłe zapalenia czy demencja są w dużym stopniu 

uwarunkowane właśnie aktywowaniem i wyciszaniem odpowiednich genów, a tym 

samym poszczególnych szlaków metabolicznych. Z kolei tak interesujące medyków 

i budzące tyle dyskusji w swych zastosowaniach komórki macierzyste, to takie ko-

mórki, które nie mają trwale wyciszonego żadnego genu. Wszystkimi tymi zagad-

nieniami zajmuje się jedna z najnowszych i najlepiej finansowanych dziedzin nauk 

biomedycznych – epigenetyka. Nieoczekiwanie okazało się, że pszczoły mogą być 

doskonałym modelem do epigenetycznych badań prowadzonych dla potrzeb me-
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dycznych. Dodatkowo, dobrze opracowane sposoby chowu laboratoryjnego A. mel-
lifera czynią ten gatunek atrakcyjnym zwierzęciem laboratoryjnym w badaniach ge-

netycznych. Wynika to także z kilku przyczyn natury genetycznej:

1. U pszczół trutnie, matki i robotnice mają taki sam genom, lecz różne postacie 

i fizjologię, co wynika właśnie z wyciszenia u każdej z tych kast różnych grup 

genów. Polietyzm wiekowy, a szczególnie przejście pszczoły gniazdowej  

w lotną także wymaga zmiany aktywności wielu genów, a w szczególności 

tych odpowiadających za pracę mózgu. Zatem właśnie u pszczół jest wiele 

sytuacji, w których możemy obserwować wyciszanie lub aktywowanie róż-

nych genów.

2. Zmiany aktywności genów wymagają przełączników, czyli substancji włącza-

jących je lub wyciszających (epigenomem). Główny mechanizm wyciszania 

(blokowania) genów to metylacja ich promotorów będących wyłącznikami 

genu. Odbywa się to przez przyłączenie grupy metylowej do cytozyny DNA 

takiego promotora. U A. mellifera odkryto wyższy niż u większości istot ży-

wych udział sekwencji nukleotydów A + T, które wchodzą właśnie w skład 

promotorów (TATA box) oraz więcej tak zwanych wysepek CpG, które są 

szczególnie podatne na metylowanie. Dlatego pszczoły są doskonałym mode-

lem do badania mechanizmów wyciszania i aktywowania genów. 

3. Czynniki hamujące metyzację DNA wykryto w mleczku pszczelim, a genom 

związany z metylowaniem DNA jest u A. mellifera o dziwo bardziej podobny 

do tego występującego u kręgowców, niż tego wykrytego u innych owadów. 

Co najciekawsze, jest on bardziej zbliżony do genomu człowieka niż genom 

niektórych kręgowców wykorzystywanych w biomedycznych badaniach labo-

ratoryjnych. Za reakcję metylowania DNA odpowiada enzym z rodziny mety-

laz cytozyny (Dnmts). Pszczoła ma tak jak człowiek pełny komplet Dnmts1, 

Dnmts2, Dnmts3 i właśnie ona może gromadzić epigenetyczną informację, 

która kontroluje procesy dziedziczenia w sposób podobny do człowieka. 

4. Genom A. mellifera zawiera nadspodziewanie dużo retrotranspozonów z tak 

zwanymi sekwencjami LTR(1), które są częścią drugiego mechanizmu wycisza-

nia genów związanego z cząsteczkami interferencyjnego RNA(1). Poznawanie 

i zastosowanie praktyczne tych mechanizmów leży w centrum zainteresowań 

wirusologów, onkologów i genetyków. 

5. Na końcu nici DNA są końcówki zwane telomerami, takie jakby dodatkowe 

tasiemki, które zabezpieczają go przed uszkodzeniem podczas podziału ko-

mórki. W czasie kolejnych podziałów telomery się skracają i po kilkudziesię-

ciu podziałach komórka ginie. Zatem długość życia każdej komórki mierzy 

się liczbą jej podziałów. Ten swoisty licznik podziałów (apoptoza) chroni ko-

mórki między innymi przed procesem nowotworowym (komórki nowotworu 

odbudowują telomery i są nieśmiertelne). Nieoczekiwanie okazało się, że bio-

chemiczne mechanizmy tych procesów oraz główne ich enzymy, telomerazy, 

są u A. mellifera i człowieka bardzo podobne.
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6. Tempo rekombinacji (wymiany genów pomiędzy chromosomami homolo-

gicznymi) u pszczoły miodnej jest 10-krotnie większe niż u innych wyższych 

Eukariota. Zatem ten konserwatywny i ubogi genom jest jednocześnie bardzo 

dynamiczny i zachodzi w nim wiele procesów, którymi interesują się właśnie 

epigenetycy. 

Za badania wspomnianych wyżej zagadnień i tematów im pokrewnych w ostat-

niej dekadzie przyznano nagrody Nobla. Lepsze poznanie tych wszystkich proce-

sów, poza leczeniem nowotworów i przedłużaniem życia, może być także kluczem 

do leczenia chorób wirusowych, co jest nadal jednym z nierozwiązanych, poważ-

nych wyzwań medycyny.

Wszystko to czyni genom A. mellifera atrakcyjnym obiektem badań, które mogą 

wyjaśnić wiele tajemnic dziedziczenia.

Mózg pszczoły jest bardzo rozwinięty. Zawiera cztery razy więcej neuronów niż 

mózg muszki owocowej. Działaniem układu nerwowego i zachowaniem osobnika 

kierują neuropeptydy będące produktami 6 genów. Dotąd odkryto ich około 200, 

w tym u A. mellifera około 100. Badania funkcji mózgu, a szczególnie genów ko-

dujących białka i receptorów potrzebnych do kształtowania i konsolidowania się 

pamięci są jedną z najdynamiczniejszych dziedzin nauk biomedycznych XXI wie-

ku. Wykryto, że  mediatory i neurotransmitery oraz mechanizmy kształtowania pa-

mięci u pszczół wykazują duże podobieństwo do tych występujących u człowieka.  

U organizmów wyższych rytmem dobowym kieruje osobny zespół komórek móz-

gu i genów. Geny sterujące zegarem biologicznym pszczoły okazały się bardziej 

podobne do tych występujących u kręgowców niż u innych owadów. Dlatego, zwa-

żywszy na jej złożone społeczne zachowania, A. mellifera staje się jednym z najlep-

szych modeli w badaniach dziedziczenia funkcji mózgu oraz procesu uczenia się 

 i zapamiętywania.

GENETYKA OGÓLNA HODOWLANA 

Geny u organizmów diploidalnych występują zawsze w kilku formach i są za-

wsze ułożone parami, gdyż chromosomy są ułożone parami. Czyli każdy osobnik 

może mieć dwa geny. Na przykład w dużym uproszczeniu barwa oskórka: gen Y 

jasnożółte i gen ybl czarne. Gdy u osobnika są one takiej samej formy, mówimy  
o homozygocie, a gdy są różnej formy, o heterozygocie. Zatem owady (homozygo-

ty) „ybl ybl” winny być czarne, a „YY” żółte. Heterozygoty „Y ybl” są też żółte, gdyż 

Y dominuje nad ybl. Osobnik haploidalny ma tyko jeden gen, gdyż posiada po jed-

nym chromosomie z każdej pary. Pszczoły są gatunkiem haplo-diploidalnym, gdyż 

matki i robotnice są diploidalne, a normalny truteń jest haploidalny. Dla przykładu 

czarny truteń posiada tylko ybl, a truteń żółty tylko Y i nie możemy w jego przypadku 

mówić o hetero- lub homozygotach.  

Allele płci to geny należące do jednego locus zwanego locus płci i mające wi-

doczny efekt. Zwane są genami CSD, a ich położenie na mapie genowej zostało 
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ustalone metodami genetyki molekularnej. Allele płci są stabilne. Nie współdziałają 

ze sobą i innymi genami. Jest ich około osiemnastu, ale jeden normalny osobnik 

może mieć ich co najwyżej dwa. Gdy występują w stanie heterozygotycznym (dwa 

różne geny w parze), powstaje samica, a w każdym innym – samiec. Homozygoty 

(dwa identyczne geny w parze) dają diploidalne, niepłodne trutnie, które w stadium 

larwalnym są przez pszczoły eliminowane, a wychowane w inkubatorze mogą żyć. 

Homozygotyczne, powstałe w drodze dzieworództwa (z niezapłodnionego jaja) trut-

nie, są w pełni sprawne do rozrodu. Gdy w populacji są tylko 2 allele płci (A
1
; A

2
), 

otrzymamy homozygoty A
1
A

1
,
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2
A

2
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) i tylko 33% (3 osobniki z 9) czerwiu zginie. Przy  

4 allelach płci otrzymamy 4 rodzaje homozygot oraz 16 rodzajów heterozygot i tylko 

25% czerwiu zginie (4 z 20). Przy dziesięciu otrzymamy 10 rodzajów homozygot 

oraz 90 rodzajów heterozygot i tylko 10% zginie. Przy 18 allelach zginęłoby poniżej 

6% czerwiu. Dlatego w mojej opinii problem alleli płci w rozsądnie prowadzonej 

hodowli jest demonizowany. Istnieje drugie locus płci warunkujące prawidłowy 

rozwój samic. Jednak jego geny występują u osobników wszystkich kast, ale tylko  

u samicy pomagają w jej rozwoju i praktycznie nie wpływają na przedstawiony wy-

żej sposób determinacji płci.

Cechy jakościowe występują w kilku wyraźnie różniących się formach, na przy-

kład normalne i rozszczepione żądła lub czarna i żółta barwa oskórka, a określenie 

ich wartości nie wymaga pomiarów (ważenia, mierzenia). Cechy te są uwarunkowa-

ne genami należącymi do jednej lub najwyżej kilku par, a ich forma prawie całkowi-

cie zależy od genotypu i na ogół nie jest modyfikowana przez środowisko. Dlatego 

dany gen ma najczęściej widoczny zewnętrzny efekt. Zmienność cech jakościowych 

ma rozkład skokowy, a ich dziedziczenie jest proste według praw Mendla. Obecnie 

cechy jakościowe to coraz częściej występowanie określonego enzymu/białka lub 

odcinka DNA. 

Cechy ilościowe to cechy, których wartość określana jest przy pomocy pomia-

rów i obliczeń i wyrażana przy pomocy liczb i w odpowiedniej skali. Większość 

cech użytkowych i morfologicznych pszczół to cechy ilościowe (długość języczka 

lub skrzydła, wydajność miodowa, woskowa, pyłkowa, liczba składanych jajeczek). 

Zmienność tych cech ma rozkład ciągły, najczęściej rozkład normalny, a ich war-

tość jest uwarunkowana przez liczne, współdziałające geny zwane kumulatywnymi 

(ich efekty się sumują), w tym genami addytywnymi, z których każdy przyczynia 

się do niewielkiej zmiany wartości cechy. Efekt pojedynczego genu (ujemny albo 

dodatni) i liczba genów są trudne do ustalenia. Drugim czynnikiem wpływającym 

na wartość cechy ilościowej jest środowisko, a „zapisana w genach” wysoka pro-

dukcyjność może się ujawnić albo nie, w zależności od licznych czynników śro-

dowiskowych. Na podstawie samej tylko wartości cechy trudno jest wnioskować o 

jej podłożu genetycznym. Utrudnia to ocenę wartości hodowlanej. Cecha ilościowa 

to najczęściej cecha kompleksowa, czyli składająca się z kilku cech składowych.  
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Na miodność składają się efektywność poszukiwania i wykorzystania wziątku, plen-

ność matki, długowieczność robotnic, zimotrwałość i inne. Podczas oceny i doskona-

lenia cech ilościowych coraz częściej zaleca się pracę nad poszczególnymi cechami 

składowymi. 

Wartość hodowlana to zdolność do przekazania potomstwu wysokiej/niskiej 

produkcyjności. Lepsze rodziny nie zawsze mają „lepsze” geny. Dobra genetycznie 

matka może wypaść gorzej niż słaba, gdy jej rodzina jest umieszczona na słabych po-

żytkach, a pszczoły łagodniejsze (genetycznie) okażą się agresywniejsze, gdy będą 

nieumiejętnie traktowane. Dlatego musimy wiedzieć na ile dobra wartość rodziny 

zależy od genów, czyli ocenić wartość genetyczną matki. W przypadku cech iloś-

ciowych wartość genetyczna jest rozumiana jako suma efektów wszystkich genów 

addytywnych warunkujących daną cechę/cechy. Pomiędzy wartością hodowlaną  

a genetyczną istnieje następująca zależność: 

wartość hodowlana = wartość genetyczna + wartość biologiczna

Niezrozumienie tej zależności prowadzi do wielu nieporozumień. Pszczelarze, 

krytykując matki sztucznie unasieniane, mają najczęściej na uwadze ich wartość 

biologiczną i nie biorą pod uwagę ich wysokiej wartości genetycznej. Niektórzy „ho-

dowcy”, kierując się łatwym zarobkiem, sprzedają matki o złej wartości biologicznej 

(niewłaściwe postępowanie przed, podczas i po zabiegu inseminacji), psując mar-

kę dobremu genetycznie materiałowi. Z drugiej strony marny genetycznie materiał 

czasem zyskuje uznanie z powodu walorów biologicznych. Oczywiście dla pełnego 

efektu oba komponenty wartości hodowlanej muszą być na wysokim poziomie.

W pszczelarstwie stosowane są dwie strategie selekcyjne:

1) stopniowe gromadzenie korzystnych genów, gdzie selekcja jest prowadzona 

w oparciu o wartość hodowlaną;

2) zmierzająca do stworzenia korzystnej kombinacji genetycznej, gdzie selekcja 

jest prowadzona w oparciu o wartość kombinacyjną i heterozję. 

W przypadku pierwszej strategii do rozrodu dopuszczane są matki o najlepszych 

założeniach genetycznych doskonalonych cech ilościowych i o pożądanym zestawie 

cech jakościowych, nie tracąc z oczu wartości biologicznej. Wybór matek jest trud-

ny, gdyż każda z nich jest sumą wad i zalet oraz ma inny zestaw genów, co można 

porównać do różnych zestawów kart. Matki-córki dostają przypadkowo 50% genów 

od strony matecznej i 50% od ojcowskiej, czyli „potomne zestawy kart” powstają  

w drodze losowego kopiowania połowy kart z zestawu matki-matki i połowy  

z zestawu matki-ojca. Zatem potomstwo nie musi być podobne do rodziców, gdyż 

każdorazowo wylosowano inny zestaw genów. Gdy przez wiele pokoleń (kolej-

nych losowań) będziemy wybierać matki o najlepszych genach, czyli losować tylko  

z zestawów kart, w których jest najwięcej figur (genów zwiększających produk-

cyjność), po wielu losowaniach (pokoleniach) wyeliminujemy z puli kart więk-

szość „blotek”, czyli niepożądanych genów. Częstość występowania korzystnych 

genów (figur) wzrośnie na tyle, że niezależnie, które z matek (które zestawy kart)  

wybierzemy do losowania, ich potomstwo i tak otrzyma w większości figury. Ten 
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długotrwały proces prowadzi do powstania linii pszczół o ustabilizowanych, przeka-

zywanych z pokolenia na pokolenie cechach. Kupując matki z takiej hodowli, mamy 

największe szanse, że ich potomstwo będzie przejawiać pożądany przez nas zespół 

cech. 

Druga strategia polega na uzyskaniu korzystnej kombinacji genów u potomstwa. 

Drużyna złożona z „gwiazd” często gra źle, a ta mająca w składzie słabszych, ale 

zgranych zawodników, znacznie lepiej. Liczy się zespół. Geny też mogą utworzyć 

kombinacje dające wysoką produkcyjność. Dwa niekorzystne geny mogą dać efekt 

korzystny, a korzystne nie najlepszy. Takie oddziaływania międzygenowe nazwano 

zdolnością kombinacyjną. Niektóre linie pszczół kojarzone z innymi liniami dają 

zawsze dobry efekt, czyli ich matki mają dobrą ogólną zdolność kombinacyjną. 

Matki z innych linii dadzą dobry efekt, ale tylko wtedy, gdy są unasieniane trutniami 

jednej, tej, a nie innej linii. Mówimy wtedy o specyficznej zdolności kombinacyj-

nej. Selekcja w oparciu o zdolność kombinacyjną wymaga utrzymywania kilku linii  

i oceniania ich mieszańców międzyliniowych. W tym przypadku na pnie rodziciel-

skie wybieramy rodziny nie po najlepszych matkach, ale te, które dały najlepsze 

mieszańce, nie tracąc z oczu wartości biologicznej. W odróżnieniu od selekcji pole-

gającej na gromadzeniu korzystnych genów, gdzie matki-córki po wysoko produk-

cyjnej matce-matce dają wydajne rodziny, podczas selekcji bazującej na zdolności 

kombinacyjnej, po dobrych matkach-matkach (mieszańcach) matki-córki mogą być 

kiepskie, gdyż podczas losowej segregacji genów w procesie rozmnażania korzystna 

kompozycja genów ulega rozpadowi. 

STRESZCZENIE

Z genetyki molekularnej omówiono organizację i specyfikę genomu pszczo-

ły, zapis informacji, sposób jej odczytu i przydatność dla badań epigenetycznych; 

promotory genów, metylowanie i metylotransferazy, retrotranspozony i sekwencje 

LTR, telomery i telomerazy, rekombinacje, dziedziczenie pamięci. Z genetyki ogól-

nej/hodowlanej opisano organizację genotypu haplo-diploidów, dziedziczenie płci, 

cechy ilościowe/jakościowe, wartość hodowlaną genetyczną i biologiczną oraz se-

lekcję w oparciu o wartość hodowlaną i o zdolność kombinacyjną.
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PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY PROW 2007–2013

Jaki jest cel programów?

Celem realizacji programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007–2013 
jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, a w szczególności 
przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolni-

czo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promo-
wanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb 
i ochrona wód, ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokal-
nych odmian roślin uprawnych.

Rolnik jest również zobowiązany gospodarować przez okres 5 lat zgodnie z wy-
mogami poszczególnych pakietów i ich wariantów rolnośrodowiskowych zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 roku  
w załączniku 3 na podstawie przygotowanego wspólnie z doradcą rolnośrodowisko-
wym planu działalności rolnośrodowiskowej. Do wynikających z tego obowiązków 
będzie należało m.in. prowadzenie zapisów dotyczących użytkowania na gruntach 
objętych programem, czyli wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

Czym jest program rolnośrodowiskowy?

Program rolnośrodowiskowy jest działaniem Programu Rozwoju Obszarów wiej-
skich na lata 2007–2013. Programy rolnośrodowiskowe jako jedyne są obowiązkowe 
dla wszystkich krajów członkowskich UE. Ich zadaniem jest między innymi pomoc 
we wdrażaniu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, której wprowadzenie 
nakładają na państwach Wspólnoty Dyrektywa Siedliskowa (92/43/WE) i Dyrektywa 
Ptasia (79/409/WE). Środki finansowe pochodzą w 80% z Unii Europejskiej, a 20% 
pokrywa Rząd Polski. Dopłaty mają zrekompensować rolnikom utratę wyższych 
dochodów, które osiągnęliby, korzystając między innymi intensywnie z nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin, czy też straty z powodu np. koszenia łąk  
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w ściśle określonych terminach, nie meliorowania okresowo podtapianych użytków 
rolnych. O te dopłaty mogą starać się wszyscy  rolnicy użytkujący ekstensywnie łąki 
i pastwiska oraz ci, którzy gospodarują metodami ekologicznymi. Coraz więcej rol-
ników decyduje się także na chów i hodowlę tradycyjnych rodzimych ras zwierząt 
gospodarskich, takich jak: koniki polskie, bydło rasy polskiej-czerwonej czy świnie 
rasy złotnickiej lub puławskiej. Płatności rolnośrodowiskowe rekompensują także 
dochody uzyskane z upraw tradycyjnych polskich roślin, np. pszenicy płaskurki, 
prosa, tradycyjnych odmian jabłoni, takich jak antonówka półtorafuntowa, oliwka 
inflancka, reneta karmelicka, jak również grusz, np. cytrynówki, paryżanki oraz cze-

reśni, np. miodówki. 

Jakie pakiety mamy do wyboru w obecnym programie?

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, w którym działania polegają na gospodarowa-

niu według ustalonego płodozmianu oraz ograniczeniu i zbilansowaniu na-

wożenia. 

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, czyli gospodarowanie zgodnie z wymogami dla 

rolnictwa ekologicznego.

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone – działania mają przede wszystkim 

utrzymać ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielo-

nych. 

Pakiety 4. i 5. – Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przy-

rodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożo-

nych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 

2000. Zadaniem obu pakietów jest ochrona, przywracanie i utrzymanie 

cennych siedlisk ptaków i roślin.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. 

Działania polegają na utrzymaniu starych odmian drzew owocowych w sa-

dach tradycyjnych oraz uprawianiu lokalnych odmian roślin uprawnych.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. 

Celem jest  chów zwierząt gospodarskich ras tradycyjnych zagrożonych 

wyginięciem.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód. Polega na uprawianiu po plonie głównym wsiewki 

poplonowej lub międzyplonów mających zapobiegać erozji gruntów or-

nych. 

Pakiet 9. Strefy buforowe. Celem tego pakietu jest utrzymanie stref buforowych  

i miedz śródpolnych mających przeciwdziałać erozji  i zwiększać różno-

rodność biologiczną oraz chronić wody powierzchniowe.

Jakie są wymogi pakietów i wariantów?

Rolnicy, którzy realizują program rolnośrodowiskowy mają obowiązek zacho-

wania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytko-
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wanych rolniczo na terenie całego gospodarstwa. Zobowiązani są do prowadzenia 

rejestru działań agrotechnicznych, m.in. stosowania nawozów i środków ochrony 

roślin, wypasu w gospodarstwie.

PAKIET 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Przystąpienie do pakietu  rolnictwo zrównoważone oznacza realizowanie nastę-

pujących wymagań: 

1) przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, stosując co najmniej 

trzy gatunki roślin, każdy z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wielolet-

nich;

2) opracowanie co roku planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz aktu-

alnej chemicznej analizie gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb 

wapnowania gleby oraz realizacja tego planu;

3) koszenie lub wypasanie na trwałych użytkach zielonych w terminie określo-

nym w planie działalności rolnośrodowiskowej;

4) maksymalna dawka azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów 

i nawozów mineralnych na gruntach ornych nie powinna przekraczać 150 kg 

N/ha, a na trwałych użytkach zielonych – 120 kg N/ha;

5) niestosowanie osadów ściekowych.

PAKIET 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Przystąpienie do pakietu  rolnictwo ekologiczne oznacza realizowanie następu-

jących wymagań: 

a) prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z regułami określonymi w ustawie  

o rolnictwie ekologicznym i Rozporządzeniach Rady i Komisji (WE);

b) uprawa roślin, zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu 

należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;

c) w przypadku realizacji wariantów trwałe użytki zielone rolnik ma obowią-

zek koszenia lub wypasu oraz usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy  

w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem szczególnie uzasadnio-

nych przypadków) po pokosie;

d) przeznaczenie plonu na produkcję pasz ekologicznych, do bezpośredniego 

spożycia lub przetwórstwa;

e) w przypadku realizacji wariantów uprawy sadownicze i jagodowe i pozostałe 

uprawy sadownicze i jagodowe materiał szkółkarski musi spełniać określone 

wymagania, tj.:

– wszystkie uprawiane drzewa spełniają wymagania dotyczące wysokości  

i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego określo-

ne dla drzewek owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wy-

magań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, 
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– wszystkie uprawiane krzewy są ukorzenione i spełniają wymagania do-

tyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego 

określone dla krzewów jagodowych w przepisach w sprawie szczegóło-

wych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewne-

go,

f) w przypadku upraw sadowniczych istnieje obowiązek corocznego wykony-

wania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych; uzyskiwany 

plon powinien być przeznaczony na bezpośrednie spożycie, do przetwórstwa 

lub na paszę;

g) obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.

Wykaz roślin miododajnych sklasyfikowanych jako uprawa rolnicza  

w pakiecie rolnictwo ekologiczne

Tabela 1

Lp.

Wariant lub 

nazwa polska 

rośliny uprawnej

Nazwa łacińska 

gatunku

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. etMey

R* 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
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Lp.

Wariant lub 

nazwa polska 

rośliny uprawnej

Nazwa łacińska 

gatunku

Wydajność 
miodowa 

w kg z 1 ha

Klasyfikacja 
roślin dla potrzeb 

sprawozdawczości: 

UR – uprawy roczne, 

UD – uprawy dwuletnie, 

UW – uprawy wieloletnie

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
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 L.

R* UW

cd. tab.1
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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 rozporza-

dzenia jak wyżej) znajdują się tylko w wariancie 1 i 2 pakietu 2. Wegetacja ich 

mogłaby zakończyć się na etapie kwitnienia. U pozostałych roślin miododajnych 

nieoznaczonych 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 identyfika-

cyjny.

Lp.

Wariant lub 

nazwa polska 

rośliny uprawnej

Nazwa łacińska 

gatunku

Wydajność 

miodowa 

w kg z 1 ha

Klasyfikacja 

roślin dla potrzeb 

sprawozdawczości: 

UR – uprawy roczne, 

UD – uprawy dwuletnie, 

UW – uprawy wieloletnie

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 (Murr.) 

Roth

250–400 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

cd. tab.1
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Gospodarstwo musi poddać się kontroli i certyfikacji jednej, wybranej z jedena-

stu, jednostce certyfikującej.

PAKIET 3. EKSTENSYWNE TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

Wymogi ogólne dla pakietu:
1) zakaz wapnowania, chyba że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na środo-

wisko i na realizację celu pakietu;

2) zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne,  

a na innych obszarach – powyżej poziomu 60 kg/ha w trakcie roku;

3) zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu;

4) zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;

5) zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych;

6) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miej-

scowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

7) zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na 

celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej 

konserwacji).

Wymogi wariantu 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 

Koszenie:
– pierwszy pokos w terminie od dnia 1 czerwca, nie więcej niż dwa pokosy;

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– technika koszenia: zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki;

– w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego wykonanie po-

kosu najpóźniej do dnia 30 września;

– pozostawienie 5–10% działki rolnej nieskoszonej, przy czym powinien to być 

co roku inny fragment;

– obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuż-

szym niż 2 tygodnie po pokosie;

– maksymalne nawożenie azotem w roku do 60 kg/ha.

Wypas:
– maksymalna obsada zwierząt wynosi 1 DJP/ha;

– w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego maksymalna obsada zwie-

rząt wynosi 0,3 DJP/ha;

– maksymalne obciążenie pastwiska do 10 DJP/ha (5 t/ha);

– sezon pastwiskowy trwa od 1 maja do 15 października na obszarach poni-

żej 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej  

300 m n.p.m.;
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– dopuszcza się wykaszanie niedojadów wyłącznie w miesiącach sierpień – 

wrzesień;

– dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni hucul-

skich;

– termin rozpoczęcia wypasu na terenach zalewowych nie wcześniej niż w dwa 

tygodnie po ustąpieniu wód.

Nawożenie i ochrona roślin:
– zakaz stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miej-

scowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z doradcą rolnośrodo-

wiskowym;

– zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych;

– dopuszcza się wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/

rok), z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

Melioracje:
– zakaz budowania nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy istniejących sy-

stemów melioracyjnych; nie dotyczy bieżącej konserwacji;

Inne zabiegi:
– zakaz przeorywania;

– zakaz wałowania;

– zakaz stosowania podsiewu;

– zakaz włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września.

PAKIET 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW  
I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000 

I
PAKIET 5. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW  

I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH  NATURA 2000

W przypadku realizacji pakietów przyrodniczych część szczegółową planu 

działalności rolnośrodowiskowej oraz ekspertyzę przyrodniczą ornitologiczną lub 

siedliskową opracowuje ekspert przyrodniczy. Lista uprawnionych ekspertów przy-

rodniczych dostępna jest na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie: www.cdr.gov.pl

Co to są koszty transakcyjne?

Koszty transakcyjne jest to kwota na refundację kosztów za sporządzenie do-

kumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego. Koszty transakcyjne będą 
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wypłacane jednorazowo, wraz z wypłatą pierwszej płatności rolnośrodowiskowej za 

dany wariant. Koszty sporządzenia dokumentacji przyrodniczej są uzależnione od 

wyjściowej powierzchni siedliska, na której będzie realizowany program rolnośro-

dowiskowy.

Pakiety 4. i 5. charakteryzują się takimi samymi wymogami. Różni je tylko ob-

szar, na którym są realizowane i stawka płatności, jaką otrzymuje rolnik.

Wariant 4.1. i 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków;

Wariant 4.2. i 5.2. Mechowiska;

Wariant 4.3. i 5.3. Szuwary wielkoturzycowe;

Wariant 4.4. i 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe;

Wariant 4.5. i 5.5. Murawy ciepłolubne;

Wariant 4.6. i 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne;

Wariant 4.7. i 5.7. Półnaturalne łąki świeże;

Wariant 4.8. i 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe;

Wariant 4.9. i 5.9. Słonorośla;

Wariant 4.10. i 5.10. Użytki przyrodnicze.

Wspólne wymogi dla wszystkich wariantów  pakietu 4. i 5.
– zakaz: przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów 

ściekowych, stosowania podsiewu;

– nie należy stosować środków ochrony roślin, wyjątkowe sytuacje, kiedy nale-

ży je użyć, trzeba uzgodnić z ekspertem przyrodniczym;

– zakaz budowania nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy istniejących sy-

stemów melioracyjnych będących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta; 

nie dotyczy bieżącej konserwacji;

– zakaz włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września.

Koszty transakcyjne i wysokość maksymalnej kwoty przeznaczonej  

na refundację tych kosztów

Tabela 2

Koszty transakcyjne

Wysokość maksymalnej 

kwoty przeznaczonej 

na refundację kosztów 

transakcyjnych

Koszt sporządzenia dokumentacji 

przyrodniczej dla siedliska 

o powierzchni:

do 1 ha 500 zł

powyżej 1 ha do 5 ha 1000 zł

powyżej 5 ha do 20 ha 2000 zł

powyżej 20 ha do 50 ha 3000 zł

powyżej 50 ha 4000 zł
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Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Gatunki ptaków kwalifikujących użytki zielone do płatności rolnośrodowiskowej 

w ramach wariantów 4.1 i 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: czajka, rycyk, 

kulik wielki, krwawodziób, bekas, krzyk, dubelt, biegus zmienny, derkacz,  błotniak 

łąkowy, wodniczka.

Wymogi wariantu 4.1. i 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Koszenie:

– koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września;

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– technika koszenia: zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki;

– w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego wykonanie po-

kosu najpóźniej do dnia 30 września;

– obowiązek pozostawienia 5–10% działki rolnej nieskoszonej (w przypadku 

występowania wodniczki 30–50%), przy czym powinna to być inna część łąki 

co roku; 

– obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuż-

szym niż 2 tygodnie po pokosie.

Wypas:

– w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego maksymalna obsada zwie-

rząt wynosi 0,2 DJP/ha a obciążenie pastwiska nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/

ha);

– w przypadku użytkowania pastwiskowego w okresie do dnia 20 lipca maksy-

malna obsada zwierząt wynosi nie więcej niż 0,5 DJP/ha, a od dnia 20 lipca 

obsada wynosi 0,5% – 1 DJP/ha, a maksymalne obciążenie pastwiska jest nie 

większe niż 10 DJP/ha (5 t/ha);

– sezon pastwiskowy trwa od 1 maja do 15 października na obszarach poni-

żej 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej  

300 m n.p.m.;

– dopuszcza się wykaszanie niedojadów wyłącznie w okresie sierpień – wrze-

sień; 

– dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni hucul-

skich;

– termin rozpoczęcia wypasu na terenach zalewowych nie wcześniej niż w dwa 

tygodnie po ustąpieniu wód.

Nawożenie i ochrona roślin:

– dopuszcza się wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/

rok), z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.
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– zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyj-

nych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;

Wymogi wariantu 4.2. i 5.2. Mechowiska

Koszenie:
– w terminie od dnia 15 lipca, a najpóźniej do 30 września;

– pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej niekoszonej co roku, przy 

czym powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie koszenia całej 

powierzchni raz na 2 lata;

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– koszenie w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz koszenia 

okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie po pokosie.

Wypas: zakaz

Nawożenie: zakaz

Wymogi wariantu 4.3. i 5.3. Szuwary wielkoturzycowe

Koszenie:

– w terminie od dnia 15 lipca do 30 września;

– koszenie 20% powierzchni działki rolnej, pod warunkiem, że co roku będzie 

to inny fragment, a dodatkowo w jednym roku dopuszcza się skoszenie całej 

łąki;  

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz 

koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie po pokosie.

Wypas:

– dopuszczona maksymalna obsada zwierząt 0,2 DJP/ha przy maksymalnym 

obciążeniu 5 DJP/ha (2,5 t/ha)

– na terenach zalewowych rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż dwa tygodnie 

po ustąpieniu wód;

– końcowy termin wypasu 15 października.

Nawożenie: zakaz
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Wymogi wariantu 4.4. i 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

Koszenie:

– nie wcześniej niż 15 września, graniczny termin pokosów – 30 października;

– pozostawienie co roku 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy 

czym powinien to być inny fragment co roku; dopuszczenie koszenia całej 

powierzchni raz na 2 lata;

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz 

koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie po pokosie.

Wypas: zakaz

Nawożenie: zakaz

Wymogi wariantu 4.5. i 5.5. Murawy ciepłolubne

Koszenie:

– raz w roku, nie wcześniej niż 15 lipca do dnia 30 września;

– pozostawienie 15–20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej w ciągu całe-

go roku, przy czym powinien to być inny fragment co roku;

– wysokość koszenia – do 10 cm;

– technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz 

koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie po pokosie.

Wypas:

– obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwi-

ska do 5 DJP/ha (2,5 t/ha);

– graniczny termin wypasu 15 października.

Nawożenie: zakaz

Wymogi wariantu 4.6. i 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne  

i wariantu 4.7. i 5.7. Półnaturalne łąki świeże:

Koszenie:

– pierwszy pokos nie wcześniej niż 15 czerwca; graniczny termin pokosów –  

30 września;

– raz albo dwa razy w roku,
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– pozostawienie 5–10% działki rolnej nieskoszonej w ciągu całego roku, przy 

czym powinien to być inny fragment co roku;
– wysokość koszenia 5–15 cm;
– technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz 

koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie po pokosie.

Wypas:
– od 21 lipca dopuszcza się kontrolowany wypas wolny lub kwaterowy przy 

obsadzie do 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska do 10 DJP/ha (5 t/ha);
– na terenach zalewowych rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż dwa tygodnie 

po ustąpieniu wód;
– graniczny termin wypasu 15 października.

Nawożenie:

– dopuszczalne nawożenie azotem do 60 kg/ha/rok.

Wymogi wariantu 4.8. i 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe

Wypas:

– wypasanie od 1 maja do 15 października na obszarach poniżej 300 m 

n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października na obszarach powyżej  

300 m n.p.m.

– obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwi-
ska do 5 DJP (2,5 t/ha);

– na terenach zalewowych rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż dwa tygodnie 

po ustąpieniu wód;

Nawożenie: zakaz

Wymogi wariantu 4.9. i 5.9. Słonorośla

Wypas:

– wypasanie od 1 maja do 15 października na obszarach poniżej 300 m 

n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października na obszarach powyżej  

300 m n.p.m.

– obsada zwierząt od 0,5 do 1 DJP/ha;
– w przypadku licznego występowania trzciny, należy stosować wypas kwa-

terowy, który powinien zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny  

i stopniowo przechodzić na typowy słonawy.
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Koszenie:
– zamiast wypasu, raz w roku nie wcześniej niż 1 lipca do dnia 31 października 

z możliwością pozostawienia runa bez skoszenia raz na 5 lat

– nie wcześniej niż 2 tygodnie po ustąpieniu wód;

– wysokość koszenia 5–15 cm;

– usuniecie biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie;

– technika koszenia: w sposób nieniszczący struktury roślinności i gleby, zakaz 

koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki;

Nawożenie: zakaz

Wymogi wariantu 4.10. i 5.10. Użytki przyrodnicze:

Dotyczą one następujących siedlisk:  luźnych muraw napiaskowych, obniżeń na   

podłożu torfowym części torfowisk przejściowych i trzęsawisk, części torfowisk za-

sadowych, szuwarów, torfowisk wysokich, wrzosowisk.

– powierzchnia użytku przyrodniczego do której wypłacana jest płatność od  

0,1 ha do 5 ha

– zachowanie użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym według zale-

ceń eksperta przyrodniczego (np. w przypadku torfowisk – zakaz odwadnia-

nia, wydobycia torfu; w przypadku muraw napiaskowych – zakaz wydobycia 

piasku, w przypadku szuwarów wielkokępowych – zakaz odwadniania, za-

chowanie kęp); 

– niestosowanie nawozów i środków ochrony roślin;

– usuwanie śmieci z obszaru zajmowanego przez użytki przyrodnicze; 

– dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych według zaleceń eksperta przyrodni-

czego;

– prowadzenie działalności rolniczej według zaleceń eksperta przyrodniczego 

(np. pozyskanie surowca zielarskiego, ekstensywny wypas na murawach).

– wykaszanie w terminie do dnia 31 października lub nie wg zaleceń zapisanych 

w planie rolnośrodowiskowym

Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na 

których jest realizowane zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, rea-

lizowany na tych gruntach rolnych wariant pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatun-

ków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 zamienia się 

od następnego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego na odpowiedni 

wariant pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 

na obszarach Natura 2000. 
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PAKIET 6. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW 
GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE

Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

– minimalna łączna powierzchnia dla upraw rolniczych – 0,3 ha, a dla upraw 

warzywnych – 0,15 ha;

– uprawa roślin z kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze lub uprawa pozostałych gatunków 

roślin, które nie wymagają rejestracji (owies szorstki, lnicznik siewny, socze-

wica jadalna, pszenica samopsza i pszenica płaskurka, krzyca, proso, komoni-

ca błotna, nostrzyk biały, sałata łodygowa, lędźwian siewny, pasternak). 

– w pierwszym  i czwartym roku uczestnictwa wymagane jest zakupienie kwa-

lifikowanego materiału siewnego lub skorzystanie z zasobów własnych lub 

wymiany sąsiedzkiej dla gatunków wymienionych powyżej.

Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian 

roślin uprawnych

– wytwarzanie materiału siewnego zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub

– wytwarzanie materiału siewnego zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub 

materiału siewnego gatunków roślin: owies szorstki, lnicznik siewny, so-

czewica jadalna, pszenica samopsza i pszenica płaskurka, krzyca, proso, ko-

monica błotna, nostrzyk biały, sałata łodygowa, lędźwian siewny, pasternak 

spełniającego wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości ana-

litycznej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej 

zdolności kiełkowania.

Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

– utrzymanie drzew owocowych i rozmnażanie nasion roślin rolniczych i wa-

rzywniczych zgodnie z umową zawartą z jednostką badawczo-rozwojową, 

koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycz-

nych. 

– prowadzenie dokumentacji uprawy i udostępnianie jej nadzorującemu pra-

cownikowi banku genów;

– przekazywanie tej jednostce wytworzonych nasion o wymaganej jakości,

– przygotowanie planu realizacji wariantu;

– minimalna łączna powierzchnia dla upraw kontraktowanych przez bank ge-

nów wynosi 0,1 ha; maksymalna powierzchnia 0,3 ha. Produkcja nasienna 

na małych powierzchniach wymaga zachowania szczególnych zasad izolacji.  

Co najmniej 50% powierzchni objętej płatnością stanowią uprawy będące 
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przedmiotem rozmnożeń. Pozostałą powierzchnię stanowi otulina – obsiew 

innym gatunkiem, czarny ugór lub koszona murawa w zależności od rozmna-

żanych gatunków. Typ otuliny określany jest w umowie.

Wariant 6.4. Sady tradycyjne

– płatność rolnośrodowiskowa określana jest na podstawie powierzchni bezpo-

średnio zajętej pod sad – nie mniejszej niż 0,1 ha i nie większej niż 0,40 ha, 

z liczbą drzew spełniających kryteria ilościowe i jakościowe. W przypadku 

sadów o tradycyjnym charakterze, o większej powierzchni niż 0,40 ha dopłata 

przysługuje tylko do powierzchni określonej jako maksymalna (0,40 ha). 

– sad tradycyjny obejmuje co najmniej 12 drzew powyżej 15 lat, reprezentują-

cych nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki; przy czym korony drzew rozpoczy-

nają się na wysokości od 120 cm, a obwód ich pni na wysokości około 1 m jest 

nie mniejszy niż 47 cm;

– w sadzie tradycyjnym znajdują się odmiany wymienione poniżej, które stano-

wią co najmniej 60% obsady lub odmiany drzew tradycyjnie uprawianych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 rokiem;

– rozstawa drzew nie mniejsza niż 4 x 6 m i nie większa niż 10 x10 m;

– obowiązek rozmnażania drzew na silnie rosnących podkładkach oraz prowa-

dzenie ich jako wysokopienne drzewa;

– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak prześwietlanie, cięcie sa-

nitarne, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew, zabez-

pieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi i gryzoniami;

– wypasanie lub koszenie i usuwanie trawy; 

– utrzymanie porządku w sadzie;

– płatność rolnośrodowiskowa określana jest na podstawie powierzchni bezpo-

średnio zajętej pod sad – nie mniejszej niż 0,1 ha i nie większej niż 0,40 ha,  

z liczbą drzew spełniających kryteria ilościowe i jakościowe. W przypadku 

sadów o tradycyjnym charakterze, o większej powierzchni niż 0,40 ha, dopła-

ta przysługuje tylko do powierzchni określonej jako maksymalna (0,40 ha). 

Drzewa są rozmnażane na silnie rosnących podkładkach, np. jabłonie na siew-

kach Antonówki, grusze na siewkach gruszy kaukaskiej, śliwy na siewkach ałyczy, 

czereśnie na siewkach czereśni ptasiej, wiśnie na siewkach antypki lub czereśni pta-

siej.

Odmiany drzew owocowych preferowane w programie

Jabłonie
Ananas Bierżenicki, Antonówka Półtorafuntowa, Aporta, Babuszkino, Beforest, 

Berner Rosen, Boiken, Bukówka, Cellini, Cesarz Wilhelm, Charłamowska,  

Cukrówka Litewska, Cyganka, Cytrynówka, Czarnodrzewne, Czarnoguz, Dobry 
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Kmiotek, Filippa, Gaskońskie Szkarłatne, Glogierówka, Grafsztynek Czerwony, 

Grafsztynek Infl ancki, Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe,  
Grochówka, Gruchoty, Jakub Lebel, Kalwilla Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia 
Fraas’a, Kandil Sinap, Kantówka Gdańska, Kardynalskie, Koksa Pomarańczowa, 

Korobówka, Kosztela, Kronselska, Królowa Krótkonóżka Królewska, Książę 
Albrecht Pruski, Książęce, Kuzynek (Buraczek), Landsberska, Malinowa 
Oberlandzka, Mank`s Küchenapfel, Montwiłłówka, Niezrównane Peasgooda, 
Ontario, Oliwka Czerwona, Oliwka Infl ancka, Papierówka Słodka, Pąsówka, Pepina 
Linneusza, Pepina Parkera, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Hrrnhut, 
Piękna z Rept, Rajewskie, Rarytas Śląski, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, 
Reneta Blenheimska, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Karmelicka, Reneta Kasselska, 
Reneta Kulona, Reneta Muszkatołowa, Reneta Orleańska, Reneta Sudecka, 
Reneta Szampańska, Reneta Szara, Reneta Szara Francuska, Reneta Złota, Reneta 
Zuccalmagilio, Różanka Polska, Różanka Wirgińska, Ryszard Żółty, Signe Tillisch, 
Strumiłłówka, Suislepper, Sztetyna Czerwona, Sztetyna Zielona, Śmietankowe, 
Titówka, Truskawkowe Nietschnera, Węgierczyk, Złotka Kwidzyńska, Złotka 
Szlachetna, Zorza, Żeleźniak, 

Grusze
Amanlisa, Bera Boska, Bera Diela, Bera Liońska, Bera Szara, Bera Ulmska, 

Bergamota Czerwona Jesienna, Bojka, Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra 
Ludwika, Dobra Szara, Dr Jules Gujot, Dziekanka Lipcowa, Dziekanka Jesienna, 
Flamandka, Józefinka, Kalebasa Płocka, Kongresówka, Król Sobieski, Księżna 
Elza, Napoleonka, Owsianka, Panienka, Paryżanka, Patawinka, Pomarańczówka, 
Proboszczówka, Pstrągówka, Pstrągówka Zimowa, Salisbury, Tongrówka, 
Urbanistka, Winiówka Francuska, Żyfardka.

Czereśnie
Bladoróżowa, Czarna Późna, Donissena Żółta, Gubeńska, Gubińska Czarna, 

Kanarkowa, Kassina, Kozerska, Kunzego, Lotka Trzebnicka, Merla, Miodówka, 
Przybrodzka, Sercówka, Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska.

Wiśnie
Hiszpanka, Hortensja, Książęca, Minister Podbielski, Pożóg 29, Szklanka  

Wielka, Wczesna Ludwika, Włoszakowice, Wróble, Wiśnie odroślowe lokalne.

Śliwy
Brzoskwiniowa, Fryga, Kirka, Lubaszka, Mirabelka z Nancy, Renkloda Zielona, 

Węgierka Łowicka.
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PAKIET 7. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW 
GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE

Wymogi ogólne dla pakietu 7.:

W przypadku wszystkich ras zwierząt objętych programem istnieje obowiązek:

• wpisu zwierząt do właściwej księgi zwierząt hodowlanych danej rasy;

• prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada;

• prowadzenie określonej programem ochrony oceny wartości użytkowej;

• realizacji programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych danej 

rasy.

Szczegółowe wymogi wariantów dotyczą przede wszystkim wielkości stada pod-

stawowego.

Wymogi wariantu 7.1.:

• minimalna liczba samic w stadzie: 4 krowy tej samej rasy zakwalifikowane  

do udziału w programie ochrony.

Wymogi wariantu 7.2.:

• minimalna liczba samic w stadzie: 2 klacze tej samej rasy zakwalifikowane  

do udziału w programie ochrony.

Wymogi wariantu 7.3.:

• minimalna liczba owiec matek tej samej rasy zakwalifikowanych do udziału 

w programie ochrony:

owce rasy olkuskiej – 5 sztuk;

owce rasy cakiel podhalański – 15 sztuk ;

owce rasy merynos polski w starym typie - 30 sztuk;

owce pozostałych ras – 10 sztuk;

• liczba maciorek przypadających na 1 tryka nie przekracza 30.

Wymogi wariantu 7.4.:

• minimalna liczba loch stada podstawowego tej samej rasy zakwalifikowanych 

do programu ochrony w stadzie:

świnie rasy puławskiej – 10 sztuk;

świnie rasy złotnickiej białej – 8 sztuk, a w przypadku stada objętego progra-

mem ochrony zasobów genetycznych przed 1.01.2006 r. – 6 loch tej rasy;

świnie rasy złotnickiej pstrej – 8 sztuk, a w przypadku stada objętego progra-

mem ochrony zasobów genetycznych przed 1.01.2006 r. – 3 lochy tej rasy;
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• płatność nie przysługuje na lochy stada podstawowego powyżej 70 sztuk rasy 

puławskiej oraz 100 sztuk rasy złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej.

Pakiet obejmuje następujące gatunki zwierząt:

– bydło rasy: polskiej czerwonej, białogrzbietej, polskiej czerwono-białej, pol-

skiej czarno-białej;

– konie rasy: konik polski, hucuł, małopolski, śląski, wielkopolski, zimnokrwi-

sty w typie sokólskim i typie sztumskim;

– owce rasy: wrzosówka, świniarka, olkuskie, polskie owce górskie odmiany 

barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruskie, wielkopolskie, żelaźnieńskie, 

korideil, kamienieckie, pomorskie, cakiel podhalański, merynos polski w sta-

rym typie.

– świnie rasy: puławskiej, złotnickiej białej i złotnickiej pstrej.

PAKIET 8. OCHRONA GLEB I WÓD

W zależności od miejsca w zmianowaniu oraz terminu siewu, obejmuje on  

3 warianty:

8.1. Wsiewki poplonowe,

8.2. Międzyplon ozimy,

8.3. Międzyplon ścierniskowy.

Wymagania szczegółowe dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

– wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub ra-

zem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

– sprzątnięcie słomy po żniwach;

– niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

– przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyjątkiem uprawy gleby w syste-

mie bezorkowym;

– niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

Wymagania szczegółowe dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

– wykonanie siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia  

30 września;

– niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne;

– niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;

– przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyjątkiem uprawy gleby w sy-

stemie bezorkowym;

– zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;

– niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

– zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplo-

nie ozimym lub formy jarej takiej rośliny.
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W przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika po-
wierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić ok. 67% łącznej powierzch-

ni plantacji chmielu.

Wymagania szczegółowe dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

– wykonanie siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia  

30 września;

– niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne;

– niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;

– przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby 

w systemie bezorkowym;

– możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;

– niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

– zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplo-

nie ścierniskowym;

– w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach 

chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 

67% łącznej powierzchni plantacji chmielu. 

W przypadku pakietu 8. Ochrona gleb i wód realizowanego na gruntach rolnych 

położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony 

w przepisach w sprawie minimalnych norm, płatność rolnośrodowiskowa za reali-

zację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do 60% powierzchni owych 

gruntów.

PAKIET 9. STREFY BUFOROWE

Celem pakietu jest ochrona przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. 

Pasy zieleni utrzymywane szczególnie na granicy z ciekami wodnymi powstrzymują 

spływ biogenów do wód. Strefy buforowe i miedze śródpolne mają również duże 

znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Stanowią bazę pokarmową dla wielu 

gatunków, zwierząt zwłaszcza ptaków, a także dla wrogów naturalnych szkodników 

upraw.

Pakiet ten obejmuje cztery warianty:

9.1. Utrzymanie dwumetrowych stref buforowych,

9.2. Utrzymanie pięciometrowych stref buforowych,

9.3. Utrzymanie dwumetrowych miedz śródpolnych,

9.4. Utrzymanie pięciometrowych miedz śródpolnych.
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Wymagania szczegółowe dla wariantu 9.1. oraz wariantu 9.2.:

• utrzymanie strefy buforowej o szerokości:
– około 2 metrów – w przypadku wariantu 9.1,
– około 5 metrów – w przypadku wariantu 9.2;

• wykaszanie raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy 

zachowaniu istniejących drzew i krzewów;

• usunięcie biomasy w ciągu 2 tygodni od skoszenia, z wyjątkiem uzasadnio-

nych przypadków;

• zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Wymagania szczegółowe dla wariantu 9.3. oraz wariantu 9.4. :

• utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości:

– około 2 metrów – w przypadku wariantu 9.3.,

– około 5 metrów – w przypadku wariantu 9.4.;

• wykaszanie raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy 

zachowaniu istniejących drzew i krzewów; w przypadku żywopłotów – pie-

lęgnacja;

• zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

KTÓRYCH PAKIETÓW NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ?

W gospodarstwie rolnym można realizować dowolną liczbę pakietów, z tym że 

pakietów 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 4. Ochrona zagrożonych gatunków 

ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5. Ochrona zagrożo-

nych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 nie moż-

na realizować jednocześnie na tej samej powierzchni, natomiast pakietu 2. Rolnictwo 

ekologiczne nie można realizować w gospodarstwie z pakietem 8. Ochrona gleb  

i wód i 1. Rolnictwo zrównoważone. Nie można również realizować równocześnie na 

tych samych użytkach rolnych wariantu trzeciego i czwartego pakietu 2. Rolnictwo 

ekologiczne z wariantami pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sied-

lisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i pakietu 5. Ochrona zagrożonych 

gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. 

Od 2011 roku wariantów pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne – 2.3. Trwałe użytki 

zielone z certyfikatem zgodności i 2.4. Trwałe użytki zielone w okresie przestawia-

nia nie można realizować razem z pakietami 4. Ochrona zagrożonych gatunków 

ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i 5. Ochrona zagro-

żonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, ale 

dotyczy to rolników, którzy przystąpią do programu w 2011 roku.
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KRYTERIA DOSTĘPU

Płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rolnikowi, jeżeli: 

1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym sy-

stemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-

cji wniosków o przyznanie płatności;

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których 

jest prowadzona działalność rolnicza wynosi co najmniej 1 ha; 

3) realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, które rolnik zadeklaro-

wał we wniosku, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; 

4) spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określo-

nych pakietów lub ich wariantów. 

W gospodarstwie można realizować nieograniczoną liczbę pakietów (przy za-

chowaniu zasad ich łączenia). Wysokość płatności rolnośrodowiskowej ustalana jest 

jako suma kwot przysługujących za realizację poszczególnych pakietów. 

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku kalendarzowym ustala 

się jako iloczyn stawek płatności na:

• hektar użytku rolnego i powierzchni działek rolnych;

• sztukę zwierzęcia i średniorocznego stanu krów, klaczy, loch i matek owiec;

• metr bieżący strefy buforowej i długość tej strefy.

Rolnik uczestniczący w Programie Rolnośrodowiskowym może otrzymać na ten 

sam hektar użytku rolnego płatność za realizację różnych pakietów, a także inne 

dotacje, np. dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty do obszarów o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania. 
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Wysokość stawek płatności rolnośrodowiskowej dla poszczególnych pakietów 

i ich wariantów

Tabela 3

Pakiety 

rolnośrodowiskowe
Warianty rolnośrodowiskowe

Propozycja 

płatności

Rolnictwo 

zrównoważone
zrównoważony system gospodarowania 360zł/ha

Rolnictwo 

ekologiczne

uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) 790zł/ha

uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) 840 zł/ha

trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) 260 zł/ha

trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) 330 zł/ha

uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności) 1 300 zł/ha

uprawy warzywne (w okresie przestawiania) 1 550 zł/ha

uprawy roślin zielarskich 
(z certyfikatem zgodności)

1050 zł/ha

uprawy roślin zielarskich (w okresie przestawiania) 1 150 zł/ha

uprawy sadownicze i jagodowe 

(z certyfikatem zgodności)
1 540 zł/ha

uprawy sadownicze i jagodowe 

(w okresie przestawiania)
1 800 zł/ha

pozostał uprawy sadownicze i jagodowe 

(z certyfikatem zgodności)
650 zł/ha

w przypadku uprawy orzecha włoskiego przed 

upływem 6 pełnych sezonów wegetacyjnych, jeżeli 

taka uprawa stanowi co najmniej 40% wszystkich 
drzew tego gatunku

160 zł/ha

pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe 

(w okresie przestawiania)
800 zł/ha

w przypadku uprawy orzecha włoskiego przed 

upływem 6 pełnych sezonów wegetacyjnych, jeżeli 

taka uprawa stanowi co najmniej 40% wszystkich 
drzew tego gatunku

160 zł/ha

Ekstensywne trwałe 

użytki zielone
ekstensytwna gospodarka na łąkach i pastwiskach 500 zł/ha
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Ochrona 

zagrożonych 

gatunków 

ptaków i siedlisk 

przyrodniczych poza 

obszarami Natury 

2000

ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1 200 zł/ha

mechowiska 1 200 zł/ha

szuwary wielkoturzycowe 800 zł/ha

łąki trzęślicowe i selernicowe 1 200 zł/ha

murawy ciepłolubne 1 200 zł/ha

półnaturalne łąki wilgotne 800 zł/ha

półnoaturalne łąki świeże 800 zł/ha

bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe 800 zł/ha

słonorośla 1 190 zł/ha

użytki przyrodnicze 550 zł/ha

Ochrona 

zagrożonych 

gatunków 

ptaków i siedlisk 

przyrodniczych poza 

obszarami 2000

ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1 370 zł/ha

mechowiska 1 390 zł/ha

szuwary wielkoturzycowe 910 zł/ha

łąki trzęślicowe i selernicowe 1 390 zł/ha

murawy ciepłolubne 1 380 zł/ha

półnaturalne łąki wilgotne 840 zł/ha

półnoaturalne łąki świeże 840 zł/ha

bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe 870 zł/ha

słonorośla 1 190 zł/ha

użytki przyrodnicze 550 zł/ha

Zachowanie 

zagrożonych 

zasobów 

genetycznych

produkcja towarowa lokalnych odmian roślin 

uprawnych
570 zł/ha

produkcja nasienna towarowa lokolnych odmian 

roslin uprawnych
800 zł/ha

produkcja nasienna na zlecenie banku genów 4 700 zł/ha

sady tradycyjne 2 100 zł/ha

Zachowanie 

zagrożonych 

zasobów 

genetycznych 

zwierząt  

w rolnictwie

zachowanie lokalnych ras bydła 1 140 zł/ha

zachowanie lokalnych ras koni 1 500 zł/ha

zachowanie lokalnych ras owiec 320 zł/ha

zachowanie lokalnych ras świń 570 zł/ha

Ochrona gleb i wód

wsiewki poplonowe 330 zł/ha

międzyplon ozimy 420 zł/ha

międzyplon ścierniskowy 400 zł/ha

Strefy buforowe

utrzymanie 2-metrowych stref buforowych 44 zł/100 mb

utrzymanie 5-metrowych stref buforowych 110 zł/100 mb

utrzymanie 2-metrowych miedz środpolnych 40 zł/100 mb

utrzymanie 5-metrowych miedz środpolnych 100 zł/100 mb

cd. tab. 3
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W przypadku pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ochro-
na gleb i wód oraz ekstensywne trwałe użytki zielone obowiązuje zasada degresyw-

ności, czyli obniżenia stawki płatności w zależności od powierzchni objętej tymi 

pakietami. 

Degresywność płatności dla pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone,  
pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, pakietu 8. Ochrona gleb i wód wynosi:

• 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha;

• 50% stawki płatności – za powierzchnię od 100,01 ha do 200 ha;

• 10 % stawki płatności – za powierzchnię powyżej 200 ha.

Degresywność płatności dla pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone:

• 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;

• 75% stawki płatności – za powierzchnię od 10,01 do 50 ha;

• 50% stawki płatności – za powierzchnię od 50,01 do 100 ha;

• 10% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zo-

bowiązania rolnośrodowiskowego w ramach pakietów i ich wariantów, jeżeli wy-

mogi tych pakietów lub wariantów są objęte programami działań mającymi na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażo-

nych na zanieczyszczenia związkami azotu (OSN). 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ REALIZACJA 
PŁATNOŚCI

Wniosek o przyznanie płatności zawiera:

• Wniosek o przyznanie płatności na dany rok (w ramach którego składany jest 

wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej) wraz z Deklaracją pa-

kietów rolnośrodowiskowych i załącznikami składa się, na formularzu udo-

stępnionym przez ARiMR, w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

• ARiMR w drugim roku realizacji programu razem z wnioskiem o przyzna-

nie płatności na rok przesyła rolnikowi materiał graficzny z oznaczeniem co 

najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowa-

ne zobowiązanie rolnośrodowiskowe oraz z oznaczeniem granic rezerwatów 

przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000 po-

łożonych na obszarze tego gospodarstwa.

• Wniosek składa się od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

• Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po 

terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień opóźnienia stosowana 

jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy spóź-

nienia. Jeżeli opóźnienie wynosi powyżej 25 dni kalendarzowych, następuje 

odmowa przyznania płatności.
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• Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje decyzję o przyznanie płatno-

ści od 1 grudnia do 1 marca roku następującego po roku złożenia wniosku.

• Wypłacanie płatności rolnośrodowiskowej następuje do 30 czerwca roku na-

stępującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatno-

ści.

WAŻNE!!!
• We wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej należy zadeklarować 

wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące 

w jego posiadaniu, także te, które nie są zgłaszane do programów pomoco-

wych. 

• W przypadku niezadeklarowania gruntów rolnych niezgłoszonych do progra-

mów pomocowych będą stosowane obniżki płatności (sankcje za powierzch-

nie niewykazane).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU  
W RAMACH PROW 2007–2013

Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których 

jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, dołącza się: 

1) kopię zgłoszenia do upoważnionej jednostki certyfikującej – w przypadku re-

alizowania pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne; 

2) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego od-

mian miejscowych wpisanych do krajowego rejestru – w przypadku realizacji 

wariantu 6. 1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych; 

3) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartą z jednostką badawczo-roz-

wojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów 

genetycznych – w przypadku realizacji wariantu 6.3. Produkcja nasienna na 

zlecenie banku genów; 

5) zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochro-

ny zasobów genetycznych wraz z kopią wykazu tych zwierząt, wydane przez 

podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochro-

ny zasobów genetycznych – w przypadku realizacji pakietu 7. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; 

6) zaświadczenie właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodności 

planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym rezer-

watu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub o zgodności 

planu działalności rolnośrodowiskowej z planem zadań ochronnych albo pla-

nem ochrony dotyczącym obszaru Natura 2000, utworzonych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 

poz. 880, z późn. zm.), a w przypadku braku planu ochrony lub planu zadań 

ochronnych oraz w przypadku obszaru, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej 

ustawy – opinię właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o zgodno-
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ści planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru 

chronionego – w przypadku realizacji pakietu 3.,4. lub 5.;

7) opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zgodnej ze stanem fak-

tycznym kwalifikacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków 

opisanych w dokumentacji przyrodniczej – w przypadku realizacji pakietu  

4. lub 5.

Do wniosku o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych 

dołącza się:

1) świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian miej-

scowych wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków 

wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach 

badania, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie lub oświadczenie 

o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w drugim roku uprawy 

tej rośliny z informacją, że plantacja ta została założona w roku poprzednim 

w przypadku realizacji wariantu 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych 

odmian roślin uprawnych; 

2) potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej wystawione przez jednost-

kę badawczo – rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie 

ochrony zasobów genetycznych – w przypadku realizacji wariantu 6.3. Pro-

dukcja nasienna na zlecenie banku genów; 

4) zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt, do których przysługuje płat-

ność rolnośrodowiskowa wraz z kopią wykazu tych zwierząt wydane przez 

podmiot prowadzący księgę hodowlaną albo podmiot prowadzący ocenę war-

tości użytkowej zwierząt – w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie za-

grożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; zaświadczenie to, za 

ostatni rok realizacji programu rolnośrodowiskowego, składa się w terminie do 

dnia 30 kwietnia w roku, w którym zakończono realizację tego zobowiązania; 

5) w przypadku realizacji wariantu 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian 

roślin uprawnych do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 

czwarty rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego dołącza się do-

kument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian 

miejscowych wpisanych do krajowego rejestru; 

6) materiał graficzny z naniesionymi granicami działek rolnych, na których rea-

lizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowi-

skowym oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie 

działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajo-

brazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, dołączaną do wniosku o przyznanie 

drugiej płatności rolnośrodowiskowej:

– pakietów: 3., 4., 5. – powierzchnię, która ma pozostać niewykoszona  

w danym roku, 
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– pakietu 6. wariantu 4.: Sady tradycyjne – poszczególne drzewa odmian 
wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyj-

nie uprawianych na terytorium RP przed 1950 r. 

Poza elementami wymienionymi powyżej zaznacza się elementy wynikające  

z wymogów wzajemnej zgodności, np. pomniki przyrody.

Rolnik podejmuje się przestrzegania podstawowych wymogów dla progra-

mów rolnośrodowiskowych na obszarze całego gospodarstwa rolnego.

Podstawowe wymogi są to normy obowiązkowe, które muszą być przestrzega-

ne m.in. w gospodarstwie realizującym program rolnośrodowiskowy, a należą do 

nich:

1) wymogi i normy w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego,

2) minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, 

oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 roku w zał. nr 2.

3) podstawowe w zakresie zarządzania (SMR).

Dotyczą one między innymi ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory, ochrony wód  gruntowych przed zanieczyszczeniami spo-

wodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne oraz azotany pochodzenia 

rolniczego, ochrony gleb w przypadku wykorzystania osadów ściekowych, stoso-

wania nawozów i środków ochrony roślin, utrzymania porządku w gospodarstwie. 

WAŻNE TERMINY

1. Termin realizacji zobowiązania obowiązuje od dnia 15 marca roku, w którym 

został złożony wniosek); 

2. Decyzje wydawane są od dnia 1 grudnia roku, w którym został złożony wnio-

sek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do dnia 1 marca roku nastę-

pującego po roku, w którym został złożony ten wniosek (podobnie jak to jest 

w przypadku płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego); 

3. Dokonanie wypłaty płatności rolnośrodowiskowej następuje do dnia  

30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek  

o przyznanie tej płatności (podobnie jak to jest w przypadku płatności w ra-

mach systemu wsparcia bezpośredniego); 

OD CZEGO ZACZĄĆ, CHCĄC PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU 
ROLNOŚRODOWISKOWEGO?

Z listy doradców rolnośrodowiskowych zamieszczonej na stronie Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl proponuje wybrać doradcę 

rolnośrodowiskowego, z którym należy przeprowadzić analizę gospodarstwa i wy-
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brać odpowiednie pakiety. Wspólnie z nim przygotować plan działalności rolnośro-
dowiskowej. Złożyć wniosek o płatność wraz z załącznikami w biurze powiatowym 

ARiMR i realizować program.

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 ekologicz-

nymi (art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i art. 40 ust.1lit.a) roz-

porządzenia (WE) nr 889/2008).

Wykaz jednostek certyfikujących

Tabela 4

Lp. Nazwa jednostki i jej siedziba Zakres upoważnienia

Numer 

identyfikacyjny 

nadany  

w upoważnieniu 

jednostce 

certyfikującej

1 2 3 4

1)

EKOGWARANCJA 

PTRE Sp. z o.o.  
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   

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin  

lub ich części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego,

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego   

PL-EKO-01
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany 

nr RE-01/2005/PL
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cd. tab. 4

Lp. Nazwa jednostki i jej siedziba Zakres upoważnienia

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 
certyfikującej

2)

PNG Sp. z o.o. Jednostka 
Certyfikująca PNG  

w Zajączkowie 

26-065 Piekoszów

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 

Przeprowadzanie kontroli 
oraz wydawanie i cofanie 
certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego, 

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego   

PL-EKO-02
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 
być również 

stosowany  

nr RE-02/2005/PL

3)

COBICO Sp. z o.o. 
31-559 Kraków 

ul. Grzegórzecka 77

www.cobico.pl 

e-mail: cobico@cobico.pl

tel.: 012 632 35 71 

       012 630 90 90 

fax 012 416 36 46   

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego, 

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego

PL-EKO-03
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 
być również 

stosowany  

nr RE-03/2005/PL

4)

BIOEKSPERT Sp. z o.o. 
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   

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej 

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego, 

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego

PL-EKO-04
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 
być również 

stosowany  

nr RE-04/2005/PL
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Lp. Nazwa jednostki i jej siedziba Zakres upoważnienia

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 

certyfikującej

5)

BIOCERT MAŁOPOLSKA 
Sp. z o.o. 

31-503 Kraków 

ul. Lubicz 25 A

www.biocert.pl 

e-mail: sekretariat@biocert.pl

tel. 012 430 36 06 

tel. kom.: 0509 668 424

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego,

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego 

PL-EKO-05
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany  

nr RE-05/2005/PL

6)

Polskie Centrum Badań  
i Certyfikacji S.A. 
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   

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego, 

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego  

PL-EKO-06
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany  

nr RE-06/2005/PL

7)

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. 
02-787 Warszawa 

ul. Nowoursynowska 166

www.agrobiotest.pl 

e-mail: agro.bio.test@

agrobiotest.pl

tel. 022 847 87 39   

Przeprowadzanie kontroli 

oraz wydawanie i cofanie 

certyfikatów zgodności  

w zakresie:

– produkcji rolnej  

i pozyskiwania dziko 

rosnących roślin lub ich 

części, 

– przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego, 

– wprowadzania do obrotu 

produktów rolnictwa 

ekologicznego  

PL-EKO-07
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany  

nr RE-07/2005/PL

cd. tab. 4
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Lp. Nazwa jednostki i jej siedziba Zakres upoważnienia

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 
certyfikującej

8)

TÜV Rheinland Polska  
Sp. z o.o. 

02-146 Warszawa 

ul. 17 Stycznia 56

www.tuv.pl 

e-mail: post@pl.tuv.com

tel.: 022 846 79 99 

        022 846 51 63 

fax: 022 868 37 42  

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 pszczelarstwa,

c) zbioru ze stanu 

naturalnego; 

2) przetwórstwa surowców 

żywnościowych; 

3) przetwórstwa pasz;

4) wprowadzenia do obrotu 

produktów rolnictwa

ekologicznego, w tym 

importowanych

PL-EKO-08
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany  

nr RE-08/2008/PL

9)

Centrum Jakości 
AgroEko Sp. z o.o. 

05-126 Nieporęt 

ul. Baśki 2

www.agroeko.com.pl 

e-mail: sekretariat@agroeko.

com.pl

tel. kom.: 0695 599 886 

                0668 410 227  

fax: 022 486 44 15

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 pszczelarstwa, 

c) zbioru ze stanu 

naturalnego; 

2) przetwórstwa produktów 

rolnictwa ekologicznego 

w zakresie:

a) przetwórstwa surowców

żywnościowych, 

b) przetwórstwa pasz; 

3) wprowadzenia do obrotu

produktów rolnictwa 

ekologicznego, w tym 

importowanych

PL-EKO-09
do dnia 1 lipca 

2010 r. może 

być również 

stosowany  

nr RE-09/2008/PL

cd. tab. 4
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Lp. Nazwa jednostki i jej siedziba Zakres upoważnienia

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 

certyfikującej

10)

SGS Polska Sp. z o.o. 
01-233 Warszawa 

ul. Bema 83

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  

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; 

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

PL-EKO-10

11)

Control Union Poland  
Sp. z o.o. 

70-535 Szczecin 

ul. Wielka Odrzańska 31/2

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 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

PL-EKO-11

cd. tab. 4
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STRESZCZENIE

Płatności do roślin miododajnych można uzyskać poprzez pakiet 2. Rolnictwo 

Ekologiczne programu rolnośrodowiskowego 2007–2013. Aby uzyskać płatność, 

należy opracować z doradcą rolnośrodowiskowym 5-letni plan działalności rol-

nośrodowiskowej i corocznie składać deklarację do Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa razem z wnioskiem o płatność bezpo-

średnią.



TECHNOLOGIE PASIECZNE W NOWOCZESNEJ PASIECE

Maciej Siuda

Katedra Pszczelnictwa 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

e-mail: maciej.siuda@uwm.edu.pl

Słowa kluczowe: technologie pasieczne, produkty pszczele, miód, pyłek kwiatowy, 

pierzga, wosk.

Wprowadzane technologie pasieczne mają za zadanie zwiększanie produkcji 

miodu i innych produktów pasiecznych. Pozyskiwanie wielu produktów nie tylko 

wzbogaca ofertę pszczelarza, ale również uniezależnia produkcję od warunków kli-

matycznych. Pozwala również na łączenie ich z sobą i sprzedaż jako nowy pro-

dukt, niejednokrotnie uzyskując wyższą cenę. Postępowanie takie często ułatwia też 

sprzedaż produktów mniej poszukiwanych. 

Podstawowym produktem pozyskiwanym przez pszczelarzy jest miód. W tra-

dycyjnym modelu gospodarowania pszczelarze pozyskują miód dwa razy w roku. 

Pierwsze miodobranie przeprowadzają w czerwcu, a następne w lipcu. Postępując 

w ten sposób, pozyskują średnio z rodziny pszczelej około 10 kg tego produktu. 

Wydajność miodu z rodziny pszczelej można łatwo zwiększyć poprzez przewo-

żenie rodzin na kolejne pożytki. W Polsce najintensywniej wędrują z pasiekami 

pszczelarze „zawodowi”, dla których stanowią one jedyne źródło dochodu. W ich 

pasiekach średnia wydajność miodu z jednej rodziny pszczelej wynosi około 35 kg.  

Na nieprzewożenie rodzin mogą zdecydować się tylko pszczelarze posiadający 

mniej niż 50 rodzin, o ile pasieki te usytuowane są w miejscach obfitujących w po-

żytki pszczele.

Drugim produktem, który możemy pozyskać z rodzin pszczelich w większych 

ilościach jest pyłek kwiatowy odbierany pszczołom w formie obnóży. Odbieranie 

pszczołom pyłku możemy powiązać z wykorzystywaniem kolejnych pożytków nek-

tarowych. Produkcję tę możemy z powodzeniem prowadzić od maja do połowy lip-

ca. Pozyskiwanie z rodziny pszczelej do 2 kg obnóży pyłkowych nie wpływa na pro-

dukcję miodu. Większe zbiory tego produktu zawsze obniżają produkcję miodu. Do 

produkcji pyłku możemy z powodzeniem wykorzystać odkłady, które są zbyt słabe, 

aby produkować miód. Pozyskiwanie pyłku zmniejsza również ryzyko powstawa-

nia nastroju rojowego w rodzinie pszczelej. Zastosowanie odpowiednich technologii 

może zaowocować wzrostem średniej produkcji pyłku nawet do 8–10 kg.

Propolis „kit pszczeli” jest następnym produktem, który możemy przy zastoso-

waniu odpowiednich technologii pozyskiwać w znacznie większym zakresie niż 

obecnie, intensywniej produkować w rodzinie pszczelej. Tradycyjnie produkt ten 

pozyskiwany jest w okresie jesienno-zimowym poprzez zeskrobywanie go z ramek 
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lub beleczek odstępnikowych. Takie postępowanie pozwala uzyskiwać pszcze-

larzom średnio 16 g tego produktu z rodziny pszczelej. Zastosowanie kitołapek  

w sezonie pasiecznym umożliwia zwiększenie wydajności do około 200 g. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, iż kit pszczeli pozyskany w ten sposób jest pozbawiony 

zanieczyszczeń mechanicznych, a przez to może osiągnąć wyższą cenę oraz cha-

rakteryzuje się wyższą aktywnością bakteriobójczą. Stosowanie kitołapek nie musi 

zwiększać nakładów pracy pszczelarza w ciągu sezonu pasiecznego pod warunkiem 

posiadania ich odpowiedniej ilości. Kitołapki możemy wymieniać podczas wyko-

nywania rutynowych przeglądów rodzin pszczelich, a zabrane kitołapki przechowy-

wać w zamrażarce. Wymrożenie pozwala na łatwiejsze pozyskanie z nich propolisu, 

który pod wpływem niskiej temperatury staje się bardziej kruchy.

W ramach intensyfikowania produkcji pszczelarze mogą również pozyskiwać 

mleczko pszczele, zwłaszcza ci, którzy gospodarują w pasiekach stacjonarnych  

i wykorzystują określone pożytki. Pozyskiwanie mleczka pszczelego wymaga od 

pszczelarza wcześniejszego zaopatrzenia się w odpowiedni sprzęt oraz nabycia pod-

stawowych umiejętności przekładania larw. Produkcję tę możemy prowadzić w ro-

dzinach z matkami, rodzinach bezmatecznych lub w odkładach. Produkcja ta jest 

w dużej mierze uzależniona od genetycznych predyspozycji pszczół i warunków 

klimatyczno-pożytkowych. Produkcja mleczka przy wydajności do 200 g z rodzi-

ny pszczelej nie wpływa na produkcję miodu. Technologie pozyskiwania mleczka 

pszczelarz musi dostosować do prowadzonej gospodarki pasiecznej oraz warunków 

pożytkowych. Pozyskiwanie mleczka zwiększa dochód pszczelarza, kiedy sprzedaje 

produkty bezpośrednio klientom.

Przy obecnej cenie wosku nie opłaca się intensyfikowanie tej gałęzi produkcji 

pszczelarskiej. Na wyprodukowanie jednego kilograma wosku rodzina pszczela zu-

żywa średnio 3,5 kg miodu. Produkcję tę jednak i tak powinniśmy prowadzić ze 

względów higienicznych. W prawidłowo prowadzonej pasiece powinno się wymie-

niać co najmniej 30% plastrów w ciągu sezonu. Należy również w ciągu sezonu 

wymienić wszystkie plastry, na których zimowała rodzina pszczela. Działanie takie 

przeciwdziała występowaniu wielu chorób w pasiece. Intensyfikacja produkcji wo-

sku może nastąpić samoczynnie w wyniku zwiększonej produkcji miodu, albowiem 

w tym przypadku pozyskamy więcej wosku z zasklepin. Wosk taki charakteryzuje 

się ładną żółtą barwą i z powodzeniem może być wykorzystany do produkcji świec 

czy galanterii woskowej. Sprzedaż wosku w tej postaci oraz wymiana wosku na węzę 

wydaje się jedynym rozsądnym sposobem zagospodarowania wosku w pasiece.

W ostatnich latach zaktywizował się rynek odkładów i pszczół. Ma to związek 

z programem wsparcia pszczelarstwa prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego 

w ramach funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej oraz dużymi stratami rodzin 

pszczelich podczas ostatnich zimowli pszczół. Na rynku przyjął się model 3-pla-

strowych odkładów zawierających dwa plastry czerwiu przeważnie krytego, ramkę  

z węzą obsiadaną przez pszczoły i posiadający młodą czerwiącą matkę. Cena odkła-
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du uwarunkowana jest w głównej mierze przez rodzaj matki. Najtańsze są odkłady  
z matkami produkcyjnymi, a najdroższe z matkami zarodowymi. 

Pszczół poszukują głównie hodowcy matek oraz pszczelarze, którzy utracili 
znaczną część rodzin podczas ostatnich zimowli. Hodowcy matek wykorzystują je 
głównie do nasiedlania ulików weselnych, a pozostali pszczelarze do odbudowy po-

głowia rodzin w pasiece. Nie należy dążyć do intensyfikowania produkcji pszczół 

poprzez łapanie roi. Zawsze może się zdarzyć, że rodzina wyda rój podczas nieobec-

ności pszczelarza w pasiece, co wiązać się będzie z jego stratą. Łapanie rojów jest 

czynnością o wiele bardziej czasochłonną w stosunku do czasu zrobienia odkładu 

czy też sztucznej rójki.

Przy wprowadzaniu nowych technologii pasiecznych należy pamiętać o tym, by 

kierunki podejmowanych działań były zgodne z zapotrzebowaniem na produkty pa-

sieczne wyrażanym przez naszych klientów. Ilość pozyskiwanych produktów po-

winna być również dostosowana do siły rodzin i aktualnych warunków klimatyczno-

-pożytkowych. Nadmierne eksploatowanie rodzin pszczelich może spowodować ich 

osłabienie, a w rezultacie wpłynąć na obniżenie ich produkcyjności.

W pracy przedstawiono tylko najważniejsze tezy referatu, które zostaną uzupeł-

nione podczas jego wygłaszania. 

STRESZCZENIE

Technologie pasieczne mają za zadane zwiększanie produkcji miodu i innych 

produktów pasiecznych. Produkcja miodu uzależniona jest od warunków klimatycz-

nych. Wprowadzanie technologii pasiecznych skierowanych na pozyskiwanie wielu 

produktów uniezależnia produkcję od warunków klimatycznych. Pozwala również 

na łączenie różnych produktów ze sobą i sprzedaż ich jako nowy produkt, często 

uzyskując wyższą cenę.
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MAŁO ZNANE LECZ CENNE ROŚLINY MIODODAJNE  
W TAŚMIE POKARMOWEJ PSZCZOŁY MIODNEJ

Aneta Sulborska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: aneta.sulborska@up.lublin.pl

Słowa kluczowe: rośliny miododajne, taśma pokarmowa, pożytki pszczele, nektar, 

pyłek

Areały naturalnej bazy pożytkowej pszczoły miodnej sukcesywnie się zmniejsza-
ją, dlatego też, aby zapewnić owadom ciągłość taśmy pokarmowej, a pszczelarzowi 

zysk, konieczne jest wprowadzanie do uprawy cennych dla Apis mellifera gatun-

ków.

Rośliny kwiatowe oferują zapylaczom pokarm w postaci nektaru lub/i pyłku. 

Badania prowadzone w ośrodkach naukowych pozwalają oszacować wydajność pył-

kową i miodową danego gatunku, a tym samym określić jego wartość pszczelarską. 

Dzięki temu można wytypować ważne z pszczelarskiego punktu widzenia gatunki  

i zachęcić do ich uprawy. 

ROŚLINY JEDNOROCZNE

Godną polecenia rośliną pszczelarską jest Dracocephalum moldavica L. 
(pszczelnik mołdawski) – roślina jednoroczna, o wysokości 50 cm, charakteryzująca 

się jajowatotrójkątnymi lub jajowatolancetowatymi, karbowanymi liśćmi. W obrę-

bie gatunku wyodrębniły się dwie formy: o kwiatach białych i niebieskofioletowych, 

zebranych w szczytowe, gęste kłosy pozorne (Szweykowska i Szweykowski 2003). 

Kwitnienie pszczelnika trwa od trzeciej dekady lipca do połowy września. Forma  

o kwiatach fioletowych charakteryzuje się dłuższym kwitnieniem (średnio 47 dni)  

w porównaniu z formą o kwiatach białych (średnio 44 dni) (Dmitruk i in. 2006). Kwiaty 

D. moldavica cechują się dwuwargowym kielichem oraz koroną długości 2,5 cm 

z górną wargą hełmiasto sklepioną (Szweykowska i Szweykowski 2003). Tkanka 

nektarnikowa zlokalizowana jest u podstawy zalążni w formie asymetryczne-

go dysku z czterema wyniesieniami – trzema mniejszymi i jednym większym. 

Pszczoła przy pobieraniu nektaru prawie całkowicie zanurza się we wnętrzu rurki 

korony. Doświadczalnie ustalona masa nektaru z 10 kwiatów pszczelnika wynosiła  

11,01 mg i 13,95 mg odpowiednio dla formy o kwiatach niebieskich i białych. 

Natomiast koncentracja cukrów w nektarze zawierała się w przedziale 53,58–56,25% 

(Dmitruk i in. 2006). Wydajność miodowa pszczelnika mołdawskiego wahała się  

od 200–400 kg/ha (Kołtowski 2006) do 310–490 kg/ha (Weryszko-Chmielewska  

i in. 2005).



Mało znane lecz cenne rośliny miododajne... – A. Sulborska 131

BYLINY

Jednym z cenniejszych z pszczelarskiego punktu widzenia gatunków jest 
Dictamnus albus L. (dyptam jesionolistny) – przedstawiciel rodziny rutowatych.  
W Polsce, na stanowiskach naturalnych bardzo rzadko występuje i jest objęty ochro-
ną prawną (Szweykowska i Szweykowski 2003), ale z powodzeniem może być 

uprawiany. Ta silnie aromatyczna roślina kłączowa wytwarza groniaste kwiatostany 
barwy białej (‘Albiflores’) lub różowej (‘Rosapurple’). Na płatkach korony obu od-
mian widoczne są ciemniejsze żyłki wskazujące owadom źródło nektaru. Kwitnienie 
dyptamu trwa od trzeciej dekady maja do połowy czerwca (Weryszko- Chmielewska 
i in. 1999). Kwiaty rozkwitają sukcesywnie w ciągu dnia z maksimum w godzinach 
przedpołudniowych: 10.30–12.30 i 7.30–9.30 odpowiednio dla odmiany Rosapurple 
i Albiflores oraz między 14.30–17.30 w przypadku ‘Rosapurple’ i 13.30–16.30  
u ‘Albiflores’. Protandryczne, grzbieciste kwiaty o średnicy do 5 cm charakteryzują 
się pięciokrotnym okwiatem, obecnością 10 ogruczolonych pręcików, których nitki 
zmieniają położenie, kształt i wymiary podczas antezy oraz jednym, górnym słupkiem 
pokrytym gruczołkami (Weryszko-Chmielewska i in. 1999, Podbielkowski i Sudnik-
-Wójcikowska 2003). Wydajność pyłkowa z 10 kwiatów dyptamu wynosi średnio 
23,17 mg (‘Rosapurple’) lub 28,67 mg (‘Albiflores’) (Weryszko-Chmielewska i in. 
1999). Nektarnik w kształcie dysku usytuowany jest poniżej zalążni, otacza pod-
stawę gynoforu. Średnia masa nektaru wytworzonego przez 10 kwiatów odmiany  
o kwiatach białych i różowych wynosiła odpowiednio 118,8 mg i 94,4 mg, zaś 
średnia koncentracja cukrów w nektarze wahała się od 43% u ‘Albiflores’ do 48%  
u ‘Rosapurple’ (Weryszko-Chmielewska i in. 2001). Wydajność miodowa gatunku 
wynosi 150–200 kg/1 ha (Kołtowski 2006).

Mniej znaną rośliną pszczelarską dostarczającą pożytku przez okres 3 miesię-
cy jest Ruta graveolens L. (ruta zwyczajna) – aromatyczny podkrzew z rodziny 
Rutaceae. Kwiaty tego gatunku formują baldachokształtne kwiatostany utworzo-

ne z czterokrotnych kwiatów bocznych i pięciokrotnych kwiatów szczytowych 

(Podbielkowski i Sudnik-Wójcikowska 2003). Jedna roślina wytwarza średnio  
27 kwiatostanów. Najwięcej kwiatów rozwija się w godzinach 7.00–12.00. Kwiaty 

cechują się żółtym okwiatem o symetrii promienistej, są obupłciowe i protandryczne. 
Średnia masa nektaru wytworzonego przez 10 kwiatów wynosi 46,14 mg, zaś kon-
centracja cukrów w nektarze 56,3%. Wydajność pyłkową z 10 kwiatów oszacowano 
na 86,6 mg, co w przeliczeniu na 1 m˛ wyniosło 31,06 g (Weryszko-Chmielewska  
i in. 2003). Z 1 ha można uzyskać do 400 kg surowca miodowego (Kołtowski 
2006).

Uzupełnienie wiosennych niedoborów pożytkowych może stanowić Eranthis 

hyemalis (L.) Salisb. (rannik zimowy) – niewielka (5–15 cm wysokości), bulwiasta 
roślina z rodziny Ranunculaceae zakwitająca już pod koniec lutego. Kwiaty tego 
gatunku osiągają średnicę 3 cm, utworzone są z 6-listkowego, żółtego okwiatu, licz-
nych pręcików i kilku słupków (Szweykowska i Szweykowski 2003). Na 1 m2 po-
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wierzchni może rozwijać się 2,7 tys. kwiatów. W jednym kwiecie znajduje się od 
5 do 8 żółtawych nektarników, które powstają z przekształconych listków okwia-
tu. Doświadczalnie ustalona masa cukrów z 10 kwiatów rannika wynosiła średnio  
8,14 mg, przy koncentracji cukrów w nektarze 7,0–19,2%. Średnią wydajność pył-
kową ze 100 pręcików oszacowano na 10,58 mg, co w przeliczeniu na 1 m2 rabaty 
wynosiło 6,8 g (Rysiak i Żuraw 2010).

Jako pożytek letni i jesienny można polecić wysoką roślinę (do 2,5 m) pochodzą-
cą z północnoamerykańskich prerii – Silphium perfoliatum L. (sylfium przerosłe) 
z rodziny Asteraceae (Rutkowski 1998). Kwitnienie w łanie u tego gatunku trwa 
od lipca do października, zaś dla pojedynczej rośliny okres ten wynosi 50–60 dni 
(Bodnarčuk i in. 1993). Duże (5–8 cm średnicy), żółte kwiatostany sylfium utwo-
rzone są z brzeżnych kwiatów języczkowatych, zaś wnętrze koszyczka wypełnia-
ją kwiaty rurkowate. Średnia wydajność pyłkowa gatunku wynosi 363,9 kg/ha 
(Wróblewska 2000), natomiast wydajność miodowa z 1 ha waha się od 100 do  
152,8 kg (Bodnarčuk i in. 1993; Wróblewska 2000) do około 550 kg (Kołtowski 
2006). Nektarniki zlokalizowane są wyłącznie w kwiatach rurkowatych i mają 
kształt pierścienia (300 μm x 382 μm) otaczającego podstawę szyjki dolnego słupka 
(Sulborska 2005).

KRZEWY

Piękną, obficie kwitnącą (maj – początek czerwca) rośliną ozdobną jest Kolkwizia 

amabilis Graebn. (kolkwicja chińska), której kwiaty mogą stanowić uzupełnienie 
bazy pokarmowej pszczoły miodnej. Krzew osiąga wysokość do 2 m i charakte-
ryzuje się łukowato przewieszającymi się pędami (Seneta i Dolatowski 2008). 
Jasnoróżowe, dzwonkowate kwiaty osiągają długość do 1,5 cm. Wewnątrz rurki ko-
rony widoczne jest pomarańczowe użyłkowanie stanowiące wskaźnik nektaru dla 
zapylającej entomofauny oraz na granicy rurki i łatek – włoski. Kwiaty najczęściej 
zebrane są po dwa na wspólnej szypułce i tworzą szczytowe baldachogrona (Bugała 
1991). 10 kwiatów kolkwicji w 2008 roku dostarczało średnio 6,49 mg nektaru przy 
zawartości cukrów 38% (Dmitruk, dane niepublikowane).

Jednym z piękniejszych wiosennych krzewów, a przy tym dostarczających po-
żytków jest Weigela florida Bunge (krzewuszka cudowna). Krzew o łukowato prze-
wieszających się gałęziach dorasta do 3 m wysokości, kwitnie w maju – czerw-
cu, a także często powtarza kwitnienie pod koniec lata (Seneta i Dolatowski 2008). 
Kwiaty odznaczają się zrośniętym okwiatem i żyją średnio 6,5 dnia. Na jednym  
z płatków korony widoczna jest charakterystyczna, pomarańczowa plamka (wskaź-
nik nektaru dla owadów), która podczas antezy zmienia barwę na czerwonokarmino-
wą. 10 kwiatów krzewuszki produkuje średnio 18,1 mg pyłku oraz 44,9 mg nektaru 
przy średniej koncentracji cukrów 47,9%. Średnia wydajność nektarowa z jednego 
krzewu osiąga 29,6 g, cukrowa 13,5 g, zaś pyłkowa 11,2 g (Stawiarz 2010).
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Przedstawione w niniejszej pracy gatunki roślin odznaczają się dużą wartością 
pszczelarską i mogą przyczynić się do wzbogacenia bazy pokarmowej pszczoły 
miodnej.
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STRESZCZENIE

Kwiaty wielu mniej znanych roślin mogą stanowić wzbogacenie bazy pokar-

mowej pszczół miodnych. Wśród zaproponowanych gatunków pożytku wczesno-

wiosennego znajduje się zakwitający już pod koniec II Eranthis hyemalis, którego  

10 kwiatów produkuje średnio 8,14 mg cukrów, zaś 100 pręcików dostarcza przecięt-

nie 10,58 mg pyłku. Pożytek wczesnoletni mogą stanowić obficie kwitnące krzewy 

Kolkwizia amabilis i Weigela florida (średnia wydajność pyłkowa z 1 krzewu wynosi 

11,2 g, cukrowa – 13,5 g), a także należący do bylin Dictamnus albus (wydajność 

miodowa 150–200 kg/ha). Ciągłość taśmy pokarmowej Apisa mellifera może za-

pewnić Ruta graveolens – aromatyczny półkrzew kwitnący w czerwiec – sierpień, 

o wydajności miodowej do 400 kg/ha. Późnym latem i jesienią źródłem nektaru  

oraz pyłku mogą być wargowe kwiaty Dracocephalum moldavica dostarczające 

200–490 kg surowca miodowego z 1 ha, a także koszyczki okazałego Silphium per-
foliatum kwitnące aż do października, wytwarzające średnio z 1 ha 393,9 kg pyłku 

oraz 100–152,8 kg surowca miodowego.
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Dokumentem regulującym w naszym kraju wymagania jakościowe dla miodu 

jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo-

żywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 z późn. zm.). Aktem wykonawczym do tej 

ustawy jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 

181, poz.1773 z późn. zm.). Rozporządzenie to wprowadza do naszego kraju wyma-

gania Dyrektywy Unijnej (COUNCIL DIRECTIVE 2001/110/EC). Drugim aktem 

wykonawczym do ww. Ustawy jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem oceny 

miodu (Dz. U. Nr 17 poz. 94). Zawiera on metody badawcze zalecane do określe-

nia podstawowego składu chemicznego i parametrów jakościowych tego produktu. 

Parametry te zależą przede wszystkim od pochodzenia botanicznego nektaru oraz 

pochodzenia spadzi – surowców, z których pszczoły wytwarzają miód. Zawartość 

wody w miodzie zależy również od jego dojrzałości, a więc od warunków pozy-

skiwania. Liczba diastazowa (LD), która jest miarą aktywności enzymu α-amylazy 

oraz zawartość HMF-u są parametrami, które zależą także od temperatury, w jakiej 

ogrzewany jest miód na etapie jego upłynniania oraz warunków w czasie jego prze-

chowywania (czas, temperatura). Rutynowe badania miodu na zgodność z dokumen-

tami normalizacyjnymi prowadzone są w Laboratorium Badania Jakości Produktów 

Pszczelich Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach. Laboratorium posiada od  

2006 r. akredytacje w zakresie metod oceny jakości miodu. Metody te zostały spraw-

dzone i zwalidowane w warunkach Laboratorium, które w maju 2006 r. uzyskało 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W Laboratorium wprowadzono 

m.in. system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą PN-EN/IEC 

17025: 2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 

i wzorcujących”. Wdrożenie tego systemu w  Laboratorium polegało na dostosowa-

niu metod pracy do rozwiązań określonych Dobrą Praktyką Laboratoryjną, a jego 

biegłość w zakresie metod badania jakości miodu jest systematycznie sprawdzana 

w badaniach międzylaboratoryjnych (FAPAS Anglia, BIPEA Francja). Akredytacja 

uprawnia Laboratorium do stosowania na certyfikatach znaku PCA, a poziom i ja-
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kość świadczonych przez nie usług dorównuje tego rodzaju placówkom badawczym 

krajów UE. 

W ramach badań jakości miodu pozyskiwanego w ostatnim czasie w naszym 

kraju, w zebranych w latach 2007–2010 próbkach miodu w Laboratorium Badania 

Jakości Produktów Pszczelich Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach przeprowa-

dzono badania laboratoryjne, które obejmowały określenie cech organoleptycznych 

(barwy, konsystencji, smaku, zapachu, sposobu krystalizacji) oraz fizykochemicz-

nych dotyczących składu i charakterystycznych właściwości. Łącznie przebadano 

około 800 próbek miodu, które na podstawie badań organoleptycznych i analizy pył-

kowej zakwalifikowano do następujących odmian: akacjowy, rzepakowy, lipowy, 

gryczany, wrzosowy, wielokwiatowy, nektarowo-spadziowy, spadziowy ze spadzi 

z drzew iglastych i spadziowy ze spadzi z drzew liściastych. W badaniach wykorzy-

stano metody znajdujące się w PN-88/A-77626 „Miód pszczeli” oraz opracowane 

przez Międzynarodową Komisję ds. Miodu (Bogdanow i in. 1997). Metody te zosta-

ły sprawdzone i zwalidowane w warunkach Laboratorium. Oznaczono następujące 

parametry fizykochemiczne: wodę, cukry, liczbę diastazową (LD), 5-hydroksyme-

tylofurfural (HMF), pH i wolne kwasy, przewodność elektryczną i prolinę. W nie-

których próbkach miodu wykonano również badania maltodekstryn – związków, 

które tworzą się w inwertach skrobiowych w procesie ich wytwarzania (maltote-

traoza Dp4, maltopentaoza Dp5, maltohexaoza Dp6 i maltoheptaoza Dp7), a ich 

obecność w miodzie może świadczyć o jego zafałszowaniu tego rodzaju inwertami.  

W badaniach maltodekstryn wykorzystano opracowaną w Laboratorium metodę 

HPLC (Rybak i in. 2006).

Badane próbki miodu w większości spełniały wymagania aktualnie obowiązują-

cego w kraju Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Zawartość 

wody bardzo rzadko przekraczała dopuszczalne wymaganie 20% (23% dla miodu 

wrzosowego) (tab. 1). W przypadku zawartości wolnych kwasów i proliny oraz 

przewodności elektrycznej właściwej, w obrębie odmiany miodu akacjowego i rze-

pakowego wystąpiło dużo próbek posiadających niższe wartości od minimalnych 

wymagań określonych w PN-88/A-77626 „Miód pszczeli”. Rozporządzenie nato-

miast nie określa dla miodu wymagań dla zawartości proliny oraz dolnych wyma-

gań dla przewodności elektrycznej właściwej i zawartości wolnych kwasów. W kil-

kunastu procentach próbek należących do tych dwóch odmian również aktywność 

enzymu α-amylazy wyrażona liczbą diastazową (DN) była poniżej lub na granicy 

wymagań (8 Shade). Zawartość HMF-u w większości badanych odmianach mio-

du była dużo poniżej maksymalnej dopuszczalnej zawartości (40 mg/kg), a naj-

wyższe ilości tego związku oznaczone w miodzie gryczanym, średnio 19,4 mg/kg.  

W obrębie tej odmiany w około 25% próbek zawartość HMF była powyżej wymagań 

Rozporządzenia. Badane odmiany miodu w większości spełniały także wymagania 

dotyczące zawartości cukrów prostych wyrażonych jako suma fruktozy i glukozy. 

Zawartość sacharozy była również niska i we wszystkich odmianach średnio nie 
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przekraczała 5 g/100g (tab. 2). Większe ilości sacharozy zawierał jedynie miód aka-

cjowy, co jest naturalną cechą tej odmiany miodu. W pojedynczych tylko przypad-

kach obraz chromatograficzny cukrów był mało charakterystyczny dla miodu dobrej 

jakości, co mogło świadczyć o jego zafałszowaniu syropem cukrowym (podwyższo-

na zawartość sacharozy i erlozy), lub inwertem skrobiowym (niewłaściwy stosunek 

fruktozy do glukozy, wysoki udział maltozy, obecność maltodekstryn).
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Akacjowy 16,5 18,1 13,8 1,6 0,2 4,1 11,5 29,4

Rzepakowy 17,4 36,2 15,8 4,8 0,2 4,1 12,0 24,6

Lipowy 17,6 46,5 22,3 4,2 0,6 4,2 21,7 44,6

Gryczany 17,5 103,7 30,9 19,4 0,4 3,9 35,9 63,3

Wrzosowy 19,1 88,3 32,7 4,8 0,6 4,4 22,1 55,3

Wielokwiatowy 17,1 47,7 22,5 2,5 0,4 4,2 18,1 40,2

Nektarowo- 

-spadziowy
17,2 73,6 28,6 2,4 0,8 4,4 24,4 46,7

Spadziowy ze 

spadzi liściastej
17,1 84,5 32,8 2,6 1,0 4,5 33,3 60,4

Spadziowy ze 

spadzi iglastej
17,0 92,7 30,3 2,3 1,1 4,6 27,6 61,1

Tabela 1

Parametry fizykochemiczne krajowych miodów odmianowych (wartości średnie)

*jedna jednostka diastazy odpowiada aktywności enzymu znajdującego się w 1g miodu, który może 

zhydrolizować 0,01g skrobi w ciągu 1h w temperaturze 40˚C

Tabela 2

Zawartość wybranych cukrów w krajowych miodach odmianowych (wartości średnie)
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Akacjowy 41,3 26,8 68,0 1,55 4,5 1,6 2,7 1,0

Rzepakowy 37,8 36,5 74,3 1,0 0,6 1,0 1,9 0,8

Lipowy 37,3 31,4 68,5 1,2 1,3 1,5 2,2 1,3
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Odmiana miodu

Badany cukier (g/100g)
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Gryczany 37,8 32,3 70,0 1,2 Nd*** 1,3 2,1 1,2

Wrzosowy 39,3 29,9 69,3 1,3 Nd*** 1,4 1,8 1,4

Wielokwiatowy 38,1 31,7 69,6 1,2 1,6 1,8 2,0 1,1

Nektarowo- 
-spadziowy

35,8 29,5 65,3 1,2 1,0 1,7 2,8 2,3

Spadziowy ze 
spadzi liściastej

35,5 29,0 64,5 1,2 0,9 1,7 2,8 2,6

Spadziowy ze 

spadzi iglastej
34,2 27,8 62,0 1,2 Nd*** 1,7 3,1 3,2

cd. tab. 2

*suma fruktozy i glukozy

**stosunek fruktozy do glukozy

***nie wykryto – poniżej granicy wykrywalności, która dla sacharozy wynosi 0,1 g/100g

Uzyskane wyniki badań w zakresie podstawowego składu fizykochemicznego 

posłużyły do opracowania bazy danych, która jest ciągle uzupełniana i może być 

wykorzystywana do określania odmianowość miodów pozyskiwanych w warunkach 

pożytkowych naszego kraju oraz do stosunkowo łatwego wykrywania miodów ni-

skiej jakości, niepełnowartościowych, zafałszowanych, które powstały bez udziału 

pszczół lub są mieszaniną miodu i syropów.

Aktualnie obowiązujące w kraju Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi z dnia 3.10.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości 

handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz.1773 z późn. zm.) nie zabezpiecza skutecz-

nie rynku krajowego przed produktem o obniżonych parametrach jakościowych. 

Rozporządzenie wymaga uaktualnienia w zakresie niektórych cech jakościowych 

wynikających z jego naturalnego składu. Nadal pozostaje również nierozwiązany 

problem określania pochodzenia botanicznego miodu. Przy nowelizacji Rozporzą-

dzenia należałoby wziąć pod uwagę wyniki badań uzyskane dla krajowych miodów 

odmianowych, zwłaszcza takie parametry, jak: przewodność elektryczna właściwa, 

zawartość sacharozy, wolnych kwasów i proliny.
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STRESZCZENIE

W ramach kontroli jakości miodu pozyskiwanego w ostatnim czasie w naszym 
kraju, w zebranych w latach 2007–2010 próbkach miodu w Laboratorium Oddziału 
Pszczelnictwa ISK w Puławach wykonano badania właściwości organoleptycznych 

(barwy, konsystencji, smaku, zapachu, sposobu krystalizacji) oraz parametrów fi-

zykochemicznych (woda, cukry, liczba diastazowa (LD), 5-hydroksymetylofurfural 

(HMF), pH, wolne kwasy, przewodność elektryczna, prolina). Przynależność pró-
bek miodu do odmiany została potwierdzona analizą pyłkową. Badane próbki miodu  

w większości spełniały wymagania aktualnie obowiązującego w kraju Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.
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KSIĄDZ JAN DOLINOWSKI – DUSZPASTERZ, PSZCZELARZ, 

WYKŁADOWCA, KONSTRUKTOR, AUTOR, PUBLICYSTA

Ryszard Szwędrowski

Prezes Polesko-Nadbużańskiego Koła Pszczelarzy we Włodawie

 

Słowa kluczowe: Jan Dolinowski, historia pszczelarstwa, konstrukcje uli, tradycja 

pszczelarstwa

Jednym z najbardziej zasłużonych krzewicieli pszczelarskiej oświaty w XIX wie-

ku, którzy oddali wybitne zasługi  naszemu pszczelarstwu, był ksiądz Jan Dolinowski. 
Urodził się 15 maja 1814 r. w Hańsku k. Włodawy na uroczym Polesiu Lubelskim. 

Ojciec Szymon był proboszczem greckokatolickiej parafii w Hańsku, wcześniej  

w Otroczy k. Janowa Lubelskiego. Ojciec był kapłanem światłym i wykształco-

nym. Mieszkając w Hańsku, dojeżdżał do Chełma i prowadził wykłady z teologii 

w greckokatolickim eparchialnym seminarium duchownym. Matka – Praksewyja 

Prakseda, była córką duchownego greckokatolickiego, pochodziła z Gruszeckich.

Jan Dolinowski początkowo pobierał naukę w szkole Ojców Pijarów w Chełmie. 

W latach 1826–1830 uczył się w szkole wojewódzkiej w Lublinie. W latach 1831–

1832 uczył się leśnictwa w Szkole Rolniczej i Leśnej w Marymoncie pod Warszawą, 

której kontynuatorką jest dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)  

w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej. Za nim jednak ukończył szkołę war-

szawską, został wezwany do domu przez rodziców i prałata kapituły chełmskiej 

– Felicjana Szumborskiego, który był jego ojcem chrzestnym – celem wstąpienia 

do seminarium.

Niedoszły leśnik bez oporu spełnił polecenie. W latach 1833–1836 uczył się  

w greckokatolickim eparchialnym seminarium duchownym w Chełmie. Po ukoń-

czonych studiach otrzymał święcenia kapłańskie. Ożenił się z Teklą z Pociejów. 

W latach 1836–1857 pełnił funkcję administratora, a następnie proboszcza parafii 

w Cycowie, niewielkiej wówczas miejscowości położonej przy głównej drodze łą-

czącej Lublin z Włodawą. W latach 1857–1975 był administratorem, a następnie 

proboszczem parafii w Hańsku.

Krótka powtórka z historii ojczystej. Wiek XIX dla Polaków to życie bez własnej 

państwowości. Kraj był pod jurysdykcją trzech zaborców. Po Kongresie Wiedeńskim 

1814–1815 z większości ziem Księstwa Warszawskiego powstało Królestwo  Polskie 

połączone ścisłą unią personalno-realną z Cesarstwem Rosyjskim.

Pierwszym  władcą Królestwa  Kongresowego został car Aleksander I. Po 1815 r. 

Rosja była państwem policyjnym, kontrolującym, dzięki wszechwładnej cesarskiej 

policji, wszystkie dziedziny życia mieszkańców. Szlachta sprawująca władzę nad 

chłopami miała prawo wysyłać opornych na Syberię. Szkolnictwo i kultura były 

poddane nadzorowi cenzorskiemu. Panował absolutyzm carski i system feudalno- 
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-pańszczyźniany. Zaostrzenie kursu antyliberalnego przypadło na lata panowania 

cara Mikołaja I. Rządził on w latach 1825–1855 w stylu nieograniczonego autokra-
ty. Szkoła, Cerkiew Prawosławna, wszystkie instytucje administracyjne i kulturalne 
miały służyć ugruntowaniu absolutyzmu carskiego. Na ogromną skalę stosowano 

prowokacje i donosicielstwo. Od roku 1855 do 1881 nieograniczone rządy sprawo-

wał car Aleksander II Romanow.

Ksiądz Jan Dolinowski 

(1814–1875)



Ten krótki wywód historyczny pozwala z całym przekonaniem stwierdzić, że 

życie ks. Jana Dolinowskiego nie zawsze było usłane różami. W maju 1844 roku 

spłonęła w Cycowie cerkiew greckokatolicka z wyposażeniem i probostwo. Wiele 

lat strawił młody proboszcz na próbach odbudowy świątyni, której jednak nie odbu-

dował. Udało się to dopiero jego następcy, którego finansowo wsparł biskup.

Ksiądz Jan Dolinowski przebywał i pracował już wtedy w drugiej parafii,  

w Hańsku. Praca księdza w Cycowie to było wielkie poświęcenie. Wojska carskie 

przyniosły ze sobą epidemię tyfusu. Społeczeństwo, szczególnie z tego terenu, bar-

dzo ucierpiało. Ksiądz Dolinowski z narażeniem życia niósł słowa pociechy pod 

wiejskie strzechy, ratował ludzi jak tylko potrafił, nawet materialnie, za co otrzymał 

Złoty Krzyż Kapłański. Praca duchownego Dolinowskiego jak i działalność na ze-

wnątrz cerkwi greckokatolickiej, zarówno w Cycowie, jak i w Hańsku, odbywała się 

pod bacznym okiem żandarmów carskich.

Nie poddaje się w żadnym okresie czasu tak trudnościom, jak i naciskom ze 

strony zaborcy. Zapał i zamiłowanie do pszczół, bardzo ciężka i uporczywa praca,  

doprowadziły młodego księdza do tego, że stał się bardzo wcześnie  pszczelarzem 

wysokiej klasy. Oczywiście nie zaniedbywał pod żadnym pozorem służby duszpa-

sterskiej wśród wiernych i przełożonych.

Ksiądz Jan Dolinowski pierwszy na ziemiach polskich opracował zasady kon-

strukcyjne i zbudował własnoręcznie ul ramowy otwierany od góry. Skonstruował 

oryginalny ul, w którym zastosował rozwiązanie konstrukcyjne ula Dzierżona (sno-

zowego) i przewiewnego ula Nutta. Ul Dolinowskiego po pewnych udoskonaleniach 

stał się prototypem ula warszawskiego zwykłego. Od ula Dolinowskiego bliska już 

była droga do dalszych ulepszeń poczynionych przez Kazimierza Lewickiego z po-

łudniowego Podlasia – mieszkającego w Ławskach k. Łukowa, ok. 120 km na północ 

od parafii hańskiej księdza Dolinowskiego. Ule warszawskie zwykłe można jeszcze 

dziś spotkać u wielu pszczelarzy  we wschodniej Polsce i nie tylko na tych terenach. 

Talent i pracowitość ojca odziedziczył najstarszy syn proboszcza – Piotr Szymon. 

W latach 1872–1873 był kierownikiem pasieki doświadczalnej Stowarzyszenia 
Pszczelarzy Polskich w Czystem pod Warszawą. Podobnie jak ojciec prowadził 

badania i prace konstrukcyjne, za które na warszawskiej wystawie rolniczej w 1874 r. 

otrzymał list pochwalny. 

Zupełnie oryginalny ul został skonstruowany w Polsce przez ks. Jana 

Dolinowskiego. Ul ten miał stosunkowo dużą pojemność, a dzięki zastosowaniu 

grubych ścian i izolacji gniazda stanowił pomieszczenie, w którym pszczoły mogły 

doskonale zimować. W okresie letnim można było odsłaniać specjalne wietrzniki 

zapewniające dobrą wentylację gniazda. Był on też jednym z pierwszych w świecie 

uli ramowych, a pokazany na wystawie rolniczej w Łowiczu w 1859 r. zdobył ogól-

ne uznanie i wkrótce rozpowszechnił się w centralnej części kraju, a później nawet 

w Rosji.

Ksiądz Jan Dolinowski, konstruktor pierwszego polskiego ula ramowego, a przy 

tym wybitny nauczyciel pszczelnictwa, dzięki dobrej znajomości literatury świato-

wej wiedział, że wydajność pasiek można podnieść jedynie przez zastosowanie ula  
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o wyjmowanych ramkach. Wzorowo prowadzona przez księdza pasieka licząca po-

nad 300 rodzin stała się celem wycieczek pszczelarzy.

Ulepszając ten ul, po uczynieniu go dostępnym z góry, ksiądz Dolinowski dodał 

ramkom tzw. „wąsy” pozwalające zawieszać je na ściankach bocznych ula lub na 

wyżłobionych w tym celu felcach. Ul składał się z trzech części: środkowej – wy-

sokiej i dwóch bocznych, o połowę niższych od środkowej. Części boczne miały 

stanowić miodnie, środkowa część była rodnią. Ksiądz Dolinowski ciągle ulepszał 

ów ul, czyniąc go bardziej praktycznym i łatwiejszym w obsłudze.

Adam Mieczyński, znany wydawca i przyjaciel ks. Dolinowskiego, tak o tym pi-

sał w roku 1860 w książce „Dobry Pszczelarz”: „Ksiądz Jan Dolinowski zamieszkały 
w Gubernii Lubelskiej, usilny zwolennik ula ramowego, czytając wiele pochlebnych 
zaleceń o metodzie Dzierżona oraz Nutta i zważywszy, że Dzierżon ma na celu głów-
nie sztuczne tworzenie rojów, czyli jest »wyobrazicielem metody rojowej« a Nutt 
odwrotnie – nie żąda rojów, a chce coraz więcej otrzymywać miodu czy wosku, czyli 

jest »wyobrazicielem metody miodowej«, doświadczając tych systemów pojedynczo, 

we własnym pszczelniku zapragnął obie te idee czy raczej oba te systemy połączyć w 

jedną i udało to mu się całkowicie”.

Konstruktor jak i jego dzieło, stali się przedmiotem licznych dyskusji, rozmów  

i prób naśladowania. Wielu uznało nowy ul za istotne osiągnięcie i zaczęło stosować 

go we własnych pasiekach, usuwając stare kłody, kószki czy ule snozowe. Znaleźli 

się także, jak to zwykle bywa, przeciwnicy zarówno samego ula, jak i publikacji ks. 

Dolinowskiego, twierdząc, że są to mało realne pomysły, niezasługujące na wpro-

wadzenie w życie. Niektórzy zarzucali nawet autorowi słabą znajomość pszczelar-

stwa, jak to uczynił Kazimierz Krasicki w recenzji jednej z jego książek.

Okazało się jednak, że owa niezgodność zdań wyszła tylko na dobre pszcze-

larstwu i postępowej racjonalizatorskiej myśli, gdyż wzbudziła duże zainteresowa-

nie autorem i jego publikacjami oraz dalszym poszukiwaniem nowych rozwiązań. 

Wpływ księdza Dolinowskiego na środowisko pszczelarskie był szczególnie widocz-

ny w ówczesnej Guberni Lubelskiej. W ciągu kilkunastu lat ogromnie zwiększył się 

stan pasiek, a także zmieniła się ich jakość w rejonie Łęcznej, Trawnik i Milejowa, 

nawet w wielu miejscowościach na południe od Lublina, takich jak Piotrowice czy 

Krzczonów. Na przykład w pasiece Gustawa Tosińskiego w Rysiowie w roku 1864, 

jak podaje „Gazeta Lubelska” z 1974 r., było zaledwie 13 pni pszczół – zwykłych 

kłód i Dzierżoniów, a po 15 latach ten sam pszczelarz miał już pasiekę złożoną  

z 334 pni w tym: 150 uli Dolinowskiego, 75 dostępnych z boku (tzw. Dzierżonów) 

lub uli towarzystwa, a resztę stanowiły różne polskie i zagraniczne służące do prze-

prowadzania prób i porównań. Podobnie było w pasiekach Bogdanowicza, właś-

ciciela Bogdanki leżącej dzisiaj w centrum Lubelskiego Zagłębia Węglowego,  

u księdza Wrzesińskiego w Łęcznej, u Tymienieckiego w Piotrowicach oraz u księ-

dza Więckowskiego w Krzczonowie. W wielu innych dalej położonych miejscowoś-

ciach pszczelarstwo stało się ulubionym zajęciem w licznych dworach ziemskich, 

na plebaniach, w gospodarstwach chłopskich, a zbiory miodu podniosły się wielo-

krotnie.



Także w Galicji zaczęto stosować tu i ówdzie te ule. Robert Nabielak z Żółkwi 
– sekretarz Towarzystwa Pszczelarskiego w tej miejscowości, Ferdynad Kułakowski 
z Chorośćca – uczeń Lubienieckiego oraz Mikołaj Łysy z Bieniewa na Podolu wy-
soko ocenili ten typ ula. Na podstawie własnych, wieloletnich doświadczeń i dość 
żmudnych i szczegółowych badań oraz studiów – przeczytał ważniejsze dzieła fran-
cuskie, niemieckie, angielskie, rosyjskie i włoskie, ksiądz Dolinowski opracował  
i napisał następujące książki pszczelarskie:

1. „Chów pszczół w ścisłym połączeniu metody rojnej z miodną w stosowa-
nym na ten cel urządzonym ulu, zalecającym się najłatwiejszym rozmnaża-
niu rojów oraz wydatkiem największej ilości najczystszego miodu i wosku”, 
Warszawa 1854 r.

2. „Zasady pszczelnictwa, zastosowane do konstrukcji ula ramowego”, Warszawa 
1859 r.

Druga publikacja ks. Dolinowskiego została jeszcze raz wydana drukiem w 1875 r. 
pod zmienionym tytułem: „Pszczelnictwo praktyczne, czyli chów pszczół w ulu ra-
mowym zastosowanym do naszego klimatu przez ks. Jana Dolinowskiego z ulep-
szeniami praktycznych pszczelarzy.” Jak informuje „Encyklopedia pszczelarstwa”, 
wydanie to zostało uzupełnione przez innych autorów. Książka została przełożona 
na język rosyjski i niemiecki. Ksiądz Dolinowski publikował profesjonalne arty-
kuły w następujących czasopismach: Tygodniku Rolniczo-Przemysłowym, Gazecie 
Rolniczej, Korespondencie Rolniczym i innych. 

W kwietniu 1853 r. ks. Dolinowski uczestniczył w pszczelarskich warsztatach 
naukowo-praktycznych w Strzegocinie (powiat Łęczyca w Guberni Warszawskiej), 

gdzie miejscowy dziedzic i pszczelarz Odręga zaprosił wybitnych polskich pszcze-

larzy. Również w roku 1853, w miesiącu czerwcu prowadził wykłady w Instytucie 
Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, w którym studiował przed 

wstąpieniem do seminarium. Zgodę na wyjazd do Marymontu otrzymał od grecko-
katolickiego Władyki Chełmskiej Eparchii. Zgoda była wydana na wcześniejszą 
prośbę Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego.

W 1859 roku Towarzystwo Rolnicze Królestwa Polskiego zorganizowało  
w Łowiczu krajową wystawę rolniczą, na której ul ramowy, skonstruowany przez 

ks. Dolinowskiego, otrzymał wielki medal srebrny. Na wystawie pszczelarskiej  

w Odessie na Ukrainie, w roku 1884, rosyjski pszczelarz Krywcow otrzymał srebrny 

medal za prezentację ula ramowego Dolinowskiego. 

Ul ramowy Dolinowskiego prezentowany na krajowych wystawach rolniczo-
-przemysłowych w latach 1867 i 1874 uznany został przez konferencję pszczela-

rzy Królestwa za najlepszy.
Ksiądz Jan Dolinowski był tytanem pracy. Dzięki jego badaniom, konstrukcjom 

i popularyzacji w całym Królestwie Polskim, w cesarstwie austriackim i na Podolu 

nastąpił imponujący rozwój sztuki pszczelarskiej. Sam prowadził własną pasiekę  

i według literatury przedmiotu – ks. Dolinowski hodował pszczoły w ok. 300 ulach, 

stąd wniosek, że w ogrodzie owocowym przy plebanii mogło znajdować się oko-
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ło 60 rodzin pszczelich, pozostałe trzymał na innych pasieczyskach. Ksiądz Jan 

Dolinowski grecko-unicki proboszcz Hańska i Cycowa był jednym z tysięcy ka-

płanów powtarzających Tajemnicę Wieczernika i Golgoty. Był duszpasterzem i na-

uczycielem. Uległ urokowi ducha przyrody. Posługiwał również w unickiej kaplicy 
filialnej w Żdżarce odległej około 7 km od Hańska. 

Pamięć Polaków o klęsce powstania listopadowego z 1830 roku była żywa, lecz 

przed 1863 rokiem nie podejmowano prób walki zbrojnej. Polacy starali się wy-

korzystać dość dobrą koniunkturę gospodarczą wywołaną zapotrzebowaniem na 

produkty rolne na rynkach europejskich. Od 1841 roku władze rosyjskie zaczęły za-

mieniać chłopom w dobrach rządowych pańszczyznę na czynsz. Za tym przykładem 

poszli niektórzy właściciele prywatni – zwłaszcza w dużych dobrach ziemskich.  

Od 1846 roku zaborca wprowadza ochronę niektórych kategorii chłopów przed ru-

gami z ziem; chłopom posiadającym min. 3 morgi ziemi przyznaje się dziedziczne 

do niej prawo. A już w roku 1862 wydany został ukaz carski zapowiadający przepro-

wadzenie przez władze państwowe oczynszowania chłopów, odsuwając jednocześ-

nie na dalszą przyszłość reformę uwłaszczeniową.

Wielkie niezadowolenie społeczne z takiego stanu rzeczy doprowadza do wy-

buchu powstania styczniowego w 1863 roku. Powstańcy kolejny raz w takim pa-

triotycznym zrywie nie poradzili sobie z przeważającymi siłami zaborcy okrutnego 

wroga. W samej tylko gminie Hańsk stoczone były trzy duże bitwy: pod Osową, 

Rudką Łowiecką i w kol. Hańsk; mniejszych potyczek nie policzono. Po klęsce po-

wstania bilans był bardzo smutny, tysiące poległych i rannych, masowe represje 

wobec uczestników powstania i ich rodzin – więzienia, zsyłki na Sybir, katorgi. 

Zaborca zlikwidował samodzielność administracyjną Królestwa, ze zdwojoną siłą 

wprowadził rusyfikację administracji i szkolnictwa. Wyznawcy kościoła katolickie-

go w tym także unickiego są prześladowani na każdym kroku. Jednak pomimo takie-

go stanu rzeczy, car Aleksander II Romanów 2 marca 1864 roku, kiedy toczyły się 

jeszcze ostatnie, pojedyncze bitwy powstania, wydaje ukaz o wprowadzeniu w życie 

nowych postanowień włościańskich. Ukaz carski zniósł poddaństwo i pańszczyznę, 

chłopi stali się ludźmi wolnymi. Dla przypomnienia, w zaborze pruskim i w cesar-

stwie austriackim pańszczyznę zniesiono w I połowie XIX wieku.

W tym jakże burzliwym okresie żyje, pracuje i posługuje ks. Jan Dolinowski. Jest 

już poważnie chory, msze odprawia potajemnie. Otrzymuje pomoc od ks. Józefa 
Kołbusa– administratora parafii unickiej w Wereszczynie, który często przyjeżdża 

do Hańska i pomaga mu w posługach duszpasterskich. Jest to pewne odwzajem-

nienie, ponieważ ks. Dolinowski wcześniej, jak zachodziła potrzeba, posługiwał  

w parafii Wereszczyn.

Trwa masowa rusyfikacja unitów – nawracanie na prawosławie; oporni zsyłani 

są na Sybir. Księdzu Dolinowskiemu za pomoc udzielaną powstańcom groziło także 

zesłanie na Sybir. Był gorącym patriotą, całą swą siłą sprzeciwiał się zarządzeniom 

władzy zaborczej. Jednak okrucieństwa realizowane przez zaborcę na ludności uni-

ckiej zahamowały działalność pszczelarską proboszcza. Przestał pisać i usprawniać 
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dotychczasowe osiągnięcia konstruktorskie. Poświęcił się głównie służbie dusz-

pasterskiej w konspiracji, przy nasilonej akcji nawracania unitów na prawosławie. 

Wyrok skazujący na katorgę – zsyłkę na Sybir, uprzedziła na kilka dni przed aresz-

towaniem, jego śmierć. On sam doskonale wiedział, co go czeka za jego aktywną 

działalność, tylko nie wiedział tego kiedy to nastąpi. Ksiądz Jan Dolinowski zmarł 

10 stycznia 1875 r. Wieku sędziwego nie dożył. Został pochowany na cmentarzu 

obok cerkwi unickiej. W krótkim czasie po śmierci księdza Dolinowskiego umiera 
organista Jan Sabatoński, który zostaje pochowany po lewej stronie grobu księdza 
Dolinowskiego, przy ogrodzeniu od strony północnej. Wierni parafianie postawili 
dwa krzyże dębowe, a pośrodku zasadzili małą rajską jabłoneczkę. W chwili obec-

nej nie ma śladu po cmentarzu unickim na placu przykościelnym. Władze carskie 

zaczęły masowo budować murowane cerkwie dla prawosławnych. Hańska cerkiew z 

1882 r. częściowo została pobudowana na cmentarzu unickim – od roku 1921 pełni 

funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Grobem księdza opiekowali się miejscowi 

unici, a najdłużej Józefat Kornyszuk i Girsa Prokop, którzy byli zesłani na Sybir  

i wrócili spod Irkucka po 5 latach. Rajska jabłoń została wycięta dopiero w roku 1952, 

gdy było wykonywane nowe ogrodzenie kościoła, za proboszcza ks. Jędrycha.

Dla uczczenia zasług, jakie wniósł ś.p. ksiądz unicki Jan Dolinowski dla rozwoju 

pszczelarstwa polskiego, w 130 rocznicę śmierci księdza, a przypadającą w 2005 

r., wójt gminy Hańsk – Marek Kopieniak, nieoceniony przyjaciel braci pszczelar-

skiej razem z Nadbużańskim Związkiem Pszczelarskim w Chełmie i pszczelarzami 

z gmin powiatu włodawskiego – zorganizował święto „Dzień Pszczelarza”. W roku 

2010 odbyła się już szósta edycja tego święta, do którego organizacyjnie dołączyli 

pszczelarze ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie.

Tradycją tego tego święta jest wspólna msza, gdzie głównym celebransem jest 

ksiądz unicki z własnym chórem z parafii unickiej w Kostomłotach k. Terespola, 

jedynej w Polsce parafii unickiej. Pierwsze msze celebrował ks. Archimandryta 
Roman Piętka, w ostatnich latach z powodu choroby nie przewodniczy mszy świę-

tej; zastąpił go ksiądz Zbigniew Nikoniuk – proboszcz parafii Kostomłoty. Przed 

udaniem się na mszę świętą, pszczelarze uczestniczą w konferencji pszczelarskiej, 

na której wykłady prowadzą wybitni specjaliści z tej dziedziny. Godziny popołu-

dniowe jak i wieczorne, tak jak jest to przyjęte na świętach pszczelarskich w różnych 

miejscowościach w kraju, są występy zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, ze-

społów młodzieżowych zarówno z Polski, jak i z Ukrainy.

Dla podkreślenia osobowości tej rangi, jaką był na tym terenie i reprezentował 

na zewnątrz ks. Jan Dolinowski, w roku 2006 przy alei prowadzącej do kościoła 

w Hańsku, położono kamień z tablicą przypominającą tę postać i posadzono obok 

pamiątkowy dąb.

Dzień Pszczelarza w Hańsku odbywa się co roku w trzecią niedzielę lipca.  

Wyjaśnienie, dlaczego z życiorysu księdza Dolinowskiego, jego bardzo ciężkiej 

pracy na rzecz rozwoju pszczelarstwa polskiego, przeszedłem do święta pszczelar-

skiego.



Ksiądz Jan Dolinowski... – R. Szwędrowski 147

Z wielkim rozmachem i nagłośnieniem w kraju już rozpoczęliśmy obchody  

200-setnej rocznicy urodzin księdza doktora Jana Dzierżona, odkrywcę zjawiska 

partenogenezy u pszczół, konstruktora ula snozowego. I teraz wyjaśnienie, które 

układa się w logiczny ciąg wydarzeń historycznych.

Otóż, w 2014 roku obchodzić będziemy 200-setną rocznicę urodzin księdza Jana 

Dolinowskiego. My pszczelarze z Polesia Lubelskiego o tej rocznicy dobrze wiemy, 

ale bez wsparcia ze strony Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego, nie będzie 

ona miała podobnej rangi co rocznica ks. Jana Dzierżona. Myślę, a nawet jestem 

przekonany, że Nasz Pan Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego –  Tadeusz 

Sabat, już myśli o tej kolejnej rocznicy.

Pragnę poinformować kolegów pszczelarzy, że miałem wielką przyjemność i za-

szczyt przedstawienia tej znakomitej postaci, jaką był ks. Jan Dolinowski w ramach 

obchodów XVIII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zorganizowanych 

przez Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, a odbywających się podczas 

XXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w dniach 17–19 września 2010 r. na 
konferencji pszczelarskiej w Pszczelej Woli.
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Z Ziemią Lubelską z przełomu XIX i XX wieku związany jest jeden z najbar-

dziej zasłużonych dla polskiego pszczelarstwa – obok księdza Jana Dolinowskiego  

i Kazimierza Lewickiego – Stanisław Brzósko, bratanek generała i naczelnego kape-

lana powstania styczniowego.

Stanisław Brzósko urodził się 10 czerwca 1874 roku we wsi Zamołodycze  

w powiecie włodawskim jako syn miejscowego rolnika. Patriotyczna tradycja w ro-

dzinie zaważyła niemało na osobowości Brzóski jako człowieka i Polaka. A i mło-

dość miał taką, co hartuje i nieomylną dłonią kształtuje charakter. Trudne warunki 

materialne nie pozwoliły mu na uzyskanie wyższego wykształcenia. Porzuciwszy 

szkołę średnią w Chełmie na krótko przed jej ukończeniem, Stanisław Brzósko po-

szedł na praktykę do znanego ogrodnika Edmunda Jankowskiego oraz przecho-

dził pierwsze wtajemniczenie pszczelarskie na Lubelszczyźnie w pasiece Mikołaja 
Hińczy, przyjaciela rodziny w Berejowie. Dopiero stąd, gdy był już blisko za-

znajomiony z życiem pszczół i pracami pasiecznymi, udaje się do warszawskiego 

Ogrodu Botanicznego. Pracując tam, kończy jednocześnie dwuletni kurs ogrod-

niczo-pszczelarski w Warszawie, a potem wytrwale uzupełnia swoje wiadomości, 
dokształcając się jako samouk. Powyższy kurs ukończył z odznaczeniem. W na-

stępnych latach pracuje jako samodzielny ogrodnik i pszczelarz objazdowy w woje-

wództwie lubelskim, nabywając jednocześnie coraz większej praktyki.
W roku 1901 zwraca się do Stanisława Brzóski znany działacz ludowy 

Maksymilian Malinowski, proponując mu stanowisko nauczyciela ogrodnictwa 
i pszczelarstwa w powstającej wówczas w Pszczelinie koło Brwinowa szkole 
rolniczej, pierwszej w kraju szkoły przeznaczonej dla synów chłopskich. W tej 
to szkole, będącej nie tylko wzorową placówką oświaty rolniczej i postępu, ale  
i prawdziwą kuźnią charakterów dla przyszłych pszczelarzy, ogrodników i działa-

czy wiejskich, pracował Brzósko przez 10 lat, piastując m.in. przez 3 lata funk-

cję dyrektora. Wieloletni dyrektor pszczelińskiej szkoły Zdzisław Bieńkowski tak 

wspominał swego młodego nauczyciela: „Pan Brzósko przez długi czas prowadził 

referat pszczelniczy w Ministerstwie Rolnictwa, a w latach 1930–1938 był stałym 

wykładowcą w warszawskiej Szkole Pomologicznej”. Trudno jest dokładnie zobra-

zować wielostronną działalność Stanisława Brzóski poświęconą jednemu najważ-
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niejszemu celowi – podniesieniu poziomu naszego pszczelnictwa. Wystarczy jednak 

powiedzieć, że od roku 1900 aż do wybuchu wojny w roku 1939 bierze stale czyn-
ny udział w pracach organizacji pszczelarskich, dając przykład rzadko spotykanej 

ofiarności i energii. Był on jednym z założycieli Naczelnego Związku Towarzystw 

Pszczelniczych, a przez kilka lat prezesem tej organizacji jednoczącej stowarzysze-

nia pszczelarzy z różnych części Polski. W latach zaś 1925–1927 piastował zaszczyt-
ne stanowisko Prezesa Wszechsłowiańskiego Związku Pszczelarzy. Wszystko to 
są tylko suche dane biograficzne pomijające szereg pomniejszych faktów i szczegó-

łów zbożnej pracy Stanisława Brzóski. Nie wiadomo co uznawać za większą Jego 

zasługę: działalność wydawniczą wyrażającą się tym, że na Jego książkach uczyły 

się pszczelarstwa trzy kolejne pokolenia czy pracę pedagogiczną z owymi tysiąca-

mi uczniów, z których niejeden zaszedł wysoko jako fachowiec i działacz, czy też 

niestrudzoną działalność społeczną, którą prowadził również po drugiej wojnie na 

terenie swego miejsca zamieszkania? Trudno to rozstrzygnąć. Chyba jednak praca 

nauczyciela była dla Stanisława Brzóski najmilsza i najcenniejsza. Należy podkre-

ślić, że gorąco kochał młodzież i w niej pokładał do końca największe nadzieje.

Kiedy na krótko przed Jego śmiercią nadszedł list od dyrektora Tadeusza 

Wawryna zawierający prośbę, aby zechciał przyjąć u siebie kilkudziesięciuosobo-

wą grupę młodzieży z Technikum Pszczelarskiego z Pszczelej Woli, nie chciał 

słuchać zastrzeżeń, że taka wizyta dla człowieka w jego wieku i już chorego, może 

być zbyt męcząca. Oświadczył zdecydowanie: „młodzieży odmawiać nie można”. 

A ci, co byli świadkami tego spotkania, ze zdziwieniem stwierdzali, że na te parę 

godzin miało się wrażenie, że odzyskał dawne siły, dawny zapał pedagoga. A kie-

dy w miesiąc później dwoje uczniów z Pszczelej Woli przyjechało ponownie do 

Łomianek, aby złożyć kwiaty i ostatni hołd zmarłemu, było w tym coś symboliczne-

go, bo przecież to najmłodsze pokolenie pszczelarzy żegnało człowieka, który uczył 

i wychowywał w duchu społecznym nie tylko ich ojców ale i dziadków.

Stanisław Brzósko zmarł 12 lipca 1963 roku w Łomiankach pod Warszawą; 

przeżył 89 lat. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły na cmentarzu w Łomiankach 

nie tylko bliską i dalszą rodzinę, ale i bardzo licznych sąsiadów i przyjaciół zmarłe-

go przybyłych z różnych stron kraju. Aby Go pożegnać przyjechali również, przed-

stawiciele organizacji pszczelarskich, delegacje dawnych uczniów z Pszczelina, 

delegacje z Technikum Pszczelarskiego z Pszczelej Woli, a także przedstawiciele 

wydawnictwa, którego nakładem wychodziły książki Stanisława Brzóski. Nad miej-

scem wiecznego spoczynku Stanisława Brzóski na cmentarzu w Łomiankach opiekę 

wyznaczyli sobie warszawscy pszczelarze.

Stanisław Brzósko dzięki ofiarnej pracy i niestrudzonej działalności społecznej za-

pisał się trwale w pamięci ludzkiej. Nawet po zakończeniu II wojny światowej przy-

jeżdżał jeszcze do Pszczelina i całkiem bezinteresownie doglądał pasiekę szkolną.

Zapewne ksiądz unicki Jan Dolinowski z Hańska – wielki pszczelarz, konstruk-

tor pierwszego ula ramowego, publicysta, wydawca książek dla pszczelarzy – nie my-

ślał, że niedaleko jego parafii urodzi się w rodzinie wiejskiej, we wsi Zamołodycze, 



II Lubelska Konferencja Pszczelarska – Pszczela Wola 21–23 stycznia 2011 r.150

chłopiec, który dla polskiego pszczelnictwa oddał całe swoje życie. Pszczelarze  

z Lubelszczyzny, a przede wszystkim z powiatu włodawskiego, tego niewielkiego 

skrawka Ziemi Poleskiej, mają ogromną satysfakcję, że w XIX wieku opatrzność 

obdarowała polskie pszczelarstwo dwoma wielkimi postaciami, które zaliczamy do 

nielicznego grona nestorów i prekursorów polskiego pszczelarstwa.

Stanisław Brzósko

(1874–1963)
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WPROWADZENIE

Polska Norma „Miód pszczeli” (PN–88/A–77626) przestała obwiązywać  

w momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ja-

kości handlowej miodu. Rozporządzenie nie precyzuje jednak tematyki związanej 

z procentowym udziałem pyłku w miodach odmianowych, dlatego Polska Norma 

wciąż obowiązuje jako dokument do dobrowolnego stosowania. Opisano tam dość 

szczegółowo metodykę przygotowywania preparatów mikroskopowych i przepro-

wadzania jakościowej analizy pyłkowej miodów.

Aby przeprowadzić taką analizę, niezbędne jest wyposażenie laboratorium w od-

powiedni sprzęt, jak: waga analityczna o dokładności 0,01 g, wirówka laboratoryjna 

pozwalająca uzyskać 3 tys. obr./min., płyta grzejna, mikroskop optyczny o powięk-

szeniu od 200 do 1000 (1500) razy z okularami wyposażonymi w siatkę pomiarową. 

Konieczna jest także umiejętność przygotowywania preparatów mikroskopowych  

z osadu miodowego i sprawnej obsługi mikroskopu. Poza tym konieczne jest rów-

nież poznanie budowy ziaren pyłku, aby móc je poprawnie identyfikować. Pomocne 

w tym są atlasy pyłkowe w formie książkowej, jak i dostępne na stronach interneto-

wych. Każde laboratorium melisopalinologiczne powinno zgromadzić również jak 

największą kolekcję preparatów porównawczych wykonanych z pyłku pobranego  

z kwiatów poprawnie oznaczonych roślin.

Palinologia jest działem botaniki zajmującym się budową ziaren pyłku. Znajduje 

ona zastosowanie w paleobotanice, gdzie dzięki analizie pyłkowej można poznać 

gatunki roślin rosnących na danym terenie przed wieloma tysiącami, a nawet mi-

lionami lat, badając osady z poszczególnych warstw utworów geologicznych. 

Aeropalinologia zajmuje się badaniem tzw. aeroplanktonu, w skład którego wchodzi 

nie tylko pyłek roślin wiatropylnych, ale i zarodniki grzybów. Są to czynniki powo-

dujące alergie inhalacyjne, jak np. katar sienny w okresie kwitnienia traw. Analiza 

pyłkowa ma również praktyczne zastosowanie przy poszukiwaniu złóż ropy nafto-

wej i gazu ziemnego czy kryminalistyce. Palinolodzy wraz z innymi specjalistami 

brali udział w badaniach autentyczności Całunu Turyńskiego, a palinologiczne ba-



danie skamieniałych odchodów nietoperzy sprzed około 2 tys. lat pozwoliło poznać 

menu tych roślinożernych, latających w tak odległych czasach ssaków. 

Ostatnia, a interesująca nas najbardziej dziedzina palinologii to melisopalinolo-

gia (melitopalinologia). Zajmuje się ona badaniem produktów pszczelich, między 

innymi w celu poznania źródeł pożytków nektarowych i pyłkowych. Głównym za-

daniem analizy pyłkowej miodów jest ich klasyfikowanie do odmian (botaniczne 
pochodzenie) i określenie ich geograficznego pochodzenia, co pozwala na wykry-

wanie zafałszowań. Chodzi tu głównie o sprzedaż miodów importowanych, często z 

odległych stref klimatycznych, jako miodów polskich lub ich mieszanie z krajowymi 

miodami. 

BUDOWA ZIARNA PYŁKU

Ziarna pyłku poszczególnych gatunków roślin różnią się między sobą elemen-

tami budowy zewnętrznej warstwy – eksyny (egzyny), grubością wewnętrznej 

warstwy – intyny, charakterystyką protoplastu, wielkością oraz kształtem. Badanie 

morfologii pyłku wiąże się z poznaniem różnych struktur obserwowanych zarówno  

w mikroskopie świetlnym, jak i elektronowym. Zróżnicowanie symetrii i form 

ziaren pyłku następuje już na etapie jego powstawania, poprzedzającym pylenie.  

W pylnikach znajdują się komórki macierzyste ziaren pyłku, które ulegają dwu, na-

stępującym po sobie, podziałom zakończonym wytworzeniem tetrady (4 połączone 

ziarna). Na ogół tetrada nie jest trwała i ziarna pyłku rozdzielają się w momencie 

osiągnięcia dojrzałości. Tetrady mogą jednak pozostać nienaruszone. Ma to miejsce 

w przypadku roślin z rodziny wrzoścowatych (Ericaceae), które mają pyłek złożony 

i jest on wypylany w postaci tetrady. W odniesieniu do położenia pojedynczego ziar-

na w tetradzie pierwotnej można określić jego biegun proksymalny (bliższy środka 

tetrady) i dystalny (dalszy od środka tetrady). Linia łącząca oba bieguny to oś polar-

na, czyli biegunowa. Prostopadle do osi biegunowej, przez środek ziarna przechodzi 

płaszczyzna równikowa. Mówimy, że ziarno znajduje się w położeniu biegunowym, 

gdy oś biegunowa pokrywa się z osią optyczną, a w położeniu równikowym, jeśli oś 

optyczna pokrywa się z płaszczyzną równikową. Przekrój optyczny równikowy od-

powiada zarysowi równika w ziarnie o położeniu biegunowym. O przekroju optycz-

nym południkowym mówimy wówczas, gdy mamy obraz otrzymany na poziomie 

płaszczyzny przechodzącej przez oś biegunową. Formę pojedynczego ziarna pyłku 

określamy przez stosunek osi biegunowej do średnicy w płaszczyźnie równikowej. 

Wymiary ziaren pyłku podaje się w mikrometrach (1µm = 1/1000 mm). Przez „P” 

oznacza się długość osi biegunowej, a przez „E” średnicę ziarna w płaszczyźnie 

równikowej.

Większość ziaren w położeniu biegunowym jest: okrągła, trójkątna, okrągława, 

trójkątnawa lub ma formę bardziej złożoną.

W położeniu równikowym wyróżnia się ziarna dłuższe niż szersze (długoosiowe) 

i szersze niż dłuższe (krótkoosiowe). Ziarna okrągłe lub okrągławe w rzucie biegu-
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nowym, których oś równikowa jest zbliżona lub równa osi biegunowej są kuliste 

(sferyczne) lub kulistawe (subsferyczne).

<10 µm − bardzo małe ziarna pyłku (Myosotis – niezapominajka),

10–25 µm − małe ziarna pyłku (Salix – wierzba),

25–50 µm − średnie ziarna pyłku (Quercus – dąb),
50–100 µm − duże ziarna pyłku (Zea – kukurydza),

100–200 µm − bardzo duże ziarna pyłku (Cucurbita – dynia),
>200 µm − ogromne ziarna pyłku (Mirabilis – dziwaczek).

Ogólnie rzecz biorąc, ziarno pyłku zbudowane jest z zewnętrznej, ochronnej war-

stwy – eksyny i wewnętrznej, otaczającej cytoplazmę – intyny. Eksyna zbudowana 

jest z bardzo wytrzymałych bezazotowych związków – sporopolenin i ma budowę 

warstwową. Dzięki dużemu zróżnicowaniu w budowie eksyny możliwe jest rozpo-

znawanie gatunków roślin, od których dany pyłek pochodzi. Intynę tworzą związki 

celulozy. Jest ona elastyczna i ma zdolność chłonięcia wody.

Ziarna pyłku mają otwory w eksynie, przez które kiełkują łagiewki pyłkowe  

i są to tzw. apertury. Zależnie od ich kształtu wyróżnia się pory i bruzdy. Pory mają 

formę zaokrągloną, podczas gdy bruzdy są wydłużone. Bruzda może być połączona 

z porem i mówimy wtedy, że ziarno pyłku jest bruzdowoporowe. Liczba i rozmiesz-

czenie apertur jest bardzo różna. W badanych przez nas ziarnach pyłku najczęstsze 

są formy trójbruzdowe, trójbruzdowoporowe i wielobruzdowe.

SKĄD OBECNOŚĆ PYŁKU W MIODZIE?

Jest kilka powodów zaprószenia miodów pyłkiem. Pierwszy, główny powód, 

związany jest z budową kwiatów, z których pszczoły zbierają nektar. Gdy pylni-

ki znajdują się dostatecznie blisko nektarników, sypki pyłek łatwo dostaje się do 

nektaru. Sprzyjają temu również podmuchy wiatru i odwiedzanie kwiatów przez 

owady, które strącają pyłek do nektaru. Nektar zaprószony pyłkiem pobierany jest 

przez robotnice pszczoły miodnej do wola i przenoszony do ula. Jednak zawartość 

pyłku w nektarze w momencie pobierania go z kwiatu przez pszczołę różni się od 

jego zawartości w nektarze oddawanym do komórek plastra. Spowodowane jest to 

budową układu pokarmowego pszczół. Pomiędzy wolem a przedżołądkiem znajduje 

się fałd pierścieniowy tworzony przez mięśnie wentyla przedżołądka, który dzia-

ła jako regulator zawartości pyłku w miodzie przez swą zdolność wychwytywania 

ziaren pyłku z wola bez naruszenia jego płynnej zawartości i przekazywania ich do 

dalszego odcinka układu pokarmowego. Zatem, im większa jest odległość między 

źródłem nektaru a ulem, a więc im dłużej nektar pozostaje w wolu, tym miody są 

uboższe w pyłek.

Bardzo wysokie zaprószenie nektaru pyłkiem, m.in. u kasztana jadalnego 

(Castanea sativa), cennej rośliny pszczelarskiej występującej na południu Europy, 

spowodowane jest obfitością pyłku produkowanego przez liczne pylniki, który  



z łatwością osypuje się do wyeksponowanego nektaru. Innym przykładem są drob-

ne, o rurkowatej budowie kwiaty niezapominajki (Myosotis). Taka budowa kwiatu 

sprawia, że owad, chcąc dostać się do słodkiej wydzieliny, wpycha głową prawie 

całą zawartość pylników do nektaru. Miody pochodzące z tych pożytków, aby były 

uznane za odmianowe, muszą zawierać co najmniej 90% pyłku tej rośliny. Miody 

takie nazywane są nadprószonymi.

Skrajnie odmienny przypadek stanowią tzw. miody niedoprószone. Pozyskiwane 

są one z roślin, których kwiaty mają budowę utrudniającą łatwe zaprószenie nektaru 

pyłkiem. Do takich roślin, w naszym klimacie należy lipa (Tilia), u której wystar-

czy stwierdzić 20% udziału pyłku, aby uznać miód lipowy za odmianowy i robinia 

(Robinia psedoacacia), błędnie nazywana akacją, w przypadku której wystarczy 

30% zaprószenie. U lipy, mimo wyeksponowanych nektarników u nasady działek 

kielicha, pyłek ma utrudniony dostęp do nektaru, ponieważ pylniki umieszczone są 

na dość długich nitkach i wystają poza obręb kwiatu. Ponadto kwiatostany zwisają 

zwykle ku dołowi, co sprawia, że większość pyłku osypuje się na liście poniżej i na 

ziemię. Utrudniony dostęp pyłku do nektaru w kwiatach robinii spowodowany jest 

specyficzną budową kwiatu, gdzie pręciki i słupek (w początkowej fazie) osłonięte 

są szczelnie przez płatki korony tworzące tzw. łódeczkę. Utrudniony dostęp pyłku 

do nektaru w kwiatach robinii spowodowany jest morfologią kwiatu, gdzie pręciki 

i słupek (w początkowej fazie) osłonięte są szczelnie przez płatki korony tworzące 

„łódeczkę”.

Kolejnym powodem występowania ziaren pyłku w miodzie jest zaprószenie 

przez robotnice przynoszące pyłek do ula na swym ciele, poruszające się po pla-

strach. Jeszcze innym powodem może być wirowanie przez pszczelarza plastrów 
z komórkami pierzgi lub resztkami miodu z poprzednich pożytków. W tym 
przypadku obraz pyłkowy, jaki otrzymamy w czasie analizy, będzie niezgodny  
z faktycznym pochodzeniem miodu, bo pierzga może pochodzić z wcześniej-

szego okresu lub nawet z poprzedniego roku. W związku z powyższym bar-

dzo ważne jest, aby pszczelarze chcący pozyskiwać miody odmianowe zwra-

cali szczególną uwagę na to, aby nie przenosić plastrów z komórkami pierzgi  

z gniazda do miodni.

W miodach spotyka się często pyłek roślin wiatropylnych. Dostaje się on do mio-

du najczęściej wraz ze spadzią występującą na liściach spadziujących roślin, jak: 

lipa, klon, dąb; a z iglastych: świerk, jodła, modrzew, do której łatwo się przykleja. 

Poza pyłkiem wraz ze spadzią do ula przynoszone są zarodniki i strzępki grzybni 

grzybów rozwijających się na bogatej w cukry spadzi należących w większości do 

klasy grzybów niedoskonałych (Fungi imperfecti) i skupiska komórek glonów roz-

wijających się szczególnie na igłach zimozielonych roślin nagozalążkowych. Ponad-

to w miodach spotyka się drożdżaki, łuski wosku, łuski ze skrzydeł motyli, roztocza, 

włoski roślinne i zwierzęce, części ciała pszczół, sadze, zanieczyszczenia pochodze-

nia humusowego, okrzemki (prawdopodobnie z wody przynoszonej do ula) i inne. 
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ANALIZA PYŁKOWA MIODÓW

Analiza pyłkowa miodów obejmuje dwa rodzaje analiz – ilościową i jakościową. 

Analiza ilościowa ma na celu policzenie wszystkich części roślinnych (N), a więc 

ziaren pyłku, zarodników grzybów i strzępków glonów w 10 g miodu. Analiza ta 

pozwala na przypisanie badanego miodu do jednej z pięciu klas.

klasa I –   N/10 g ≤ 20 x 103, miody odmianowe niedoprószone (robinia, lipa, 

szałwia, lawenda);

klasa II –  N/10 g pomiędzy 20 a 100 x 103, miody nektarowe 

i nektarowo-spadziowe;

klasa III – N/10 g pomiędzy 100 a 500 x 103, miody nadprószone i spadziowe;

klasa IV – N/10 g pomiędzy 500 a 1 000 x 103, miody silnie nadprószone 

i uzyskiwane przez wyciskanie w prasach;

klasa V –  N/10 g > 1 000 x 103, tylko miody wyciskane przy zastosowaniu pras.

Analiza jakościowa pozwala określić odmiany miodów i miody pochodzące  

z innych stref klimatycznych lub ich dodatki do miodów krajowych. Aby poprawnie 
określić rośliny, z nektaru których powstał miód, należy w czasie liczenia ziaren 

pyłku w preparacie mikroskopowym zapisywać oddzielnie pyłek roślin beznektar-

nikowych i wiatropylnych i nie brać ich pod uwagę w wyliczeniach procentowego 

udziału ziaren pyłku pochodzących z roślin nektarodajnych.

Za wynik końcowy badania należy przyjąć średnie z minimum dwóch ozna-

czeń zestawione w tabeli, w której wymienione są typy pyłku roślin nektarodajnych 

oznaczone w preparacie mikroskopowym wykonanym z osadu miodowego oraz 

ich udział procentowy. Pyłek roślin nienektarujących i wiatropylnych zapisuje się  

w oddzielnej tabeli. Podanie liczby ziaren pyłku roślin wiatropylnych i niedostar-

czających nektaru może być pomocne w identyfikowaniu miodów spadziowych  

i nektarowo-spadziowych.

Wyniki analizy ocenia się w oparciu o przepisy regulujące procentowy udział 

pyłku przewodniego w nektarowych miodach odmianowych zawarte w Polskiej 

Normie „Miód pszczeli” PN-88/A-77626.

Tabela 1

Procentowy udział pyłku przewodniego w nektarowych miodach odmianowych

Odmiana miodu
Minimalny procentowy udział pyłku 

przewodniego

Rzepakowy – Brassica napus 45

Akacjowy (robiniowy) – Robinia pseudacacia 30

Lipowy – Tilia sp. 20

Gryczany – Fagopyrum esculentum 45

Wrzosowy – Calluna vulgaris 45

Wielokwiatowy bez pyłku przewodniego



Tak więc za miód odmianowy można uznać tylko taki, w którym procent pyłku 

przewodniego po zaokrągleniu do 1% jest równy lub przekracza minimalny procen-

towy udział pyłku dla danego miodu odmianowego określony w Polskiej Normie na 

miód pszczeli.

Jeżeli w osadzie miodowym zostaną stwierdzone ziarna pyłku roślin niewystępu-

jących w klimacie Polski, tzn. nie są wymienione w „Krytycznej liście roślin naczy-

niowych Polski”, miód taki należy uznać za importowany lub mieszankę miodów 

importowanych z miodami polskimi.

Dla dokładniejszego określenia odmiany miodu należy przyjąć średnią z kilku 

oznaczeń (minimum dwóch). W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszcze-

gólnymi oznaczeniami większych niż 5%, wykonać trzecie i czwarte oznaczenie. 

Do obliczenia średniej przyjąć dwa lub trzy wyniki o najbliższej względem siebie 

wartości.

Przykładowe gatunki roślin niedostarczających pożytku nektarowego, których 

pyłek spotykany jest w miodach:

wiatropylne – dąb, wiąz, brzoza, topola, babka, komosa, bylica, trawy, kukury-

dza, turzyca, orzech włoski, itd.

nienektarujące lub nektarujące bardzo słabo – mak, dziurawiec, wiązówka błot-

na, pięciornik, truskawka, jaskry itd.

ROZPOZNAWANIE MIODÓW Z IMPORTU

Każdy miód zawiera potwierdzenie swego botanicznego i geograficznego pocho-

dzenia w postaci znajdujących się w nim setek tysięcy ziaren pyłku roślin, z nektaru 

których powstał miód. Rozpoznawanie miodów pochodzących z innych stref klima-

tycznych jest stosunkowo łatwe, ponieważ w obrazie pyłkowym występują zwykle 

ziarna pyłku roślin w naszym klimacie niespotykanych lub występujących w znacz-

nie wyższych procentach. I tak na przykład miody północnoamerykańskie zawierają 

zwykle wysoki procent pyłku Medicago, Melilotus, Trifolium repens, a towarzyszy 

im często pyłek Phlox, Chenopodiaceae, Impatiens; ponadto miody te zawierają 

często znaczne ilości drożdżaków. Miody pochodzące z południowych stanów USA 

charakteryzują się pyłkiem Nyssa, Ilex, Prosopis i Citrus w różnych proporcjach. 

Największymi eksporterami miodu w Ameryce Południowej i czołowymi  

w świecie są Chile i Argentyna. W miodach z tych krajów występuje często wyso-

ki udział pyłków komonicy (Lotus) i roślin należących do rodziny mimozowatych 

(Mimosaceae). Pyłkami charakterystycznymi dla miodów z tego regionu są: spoty-

kany w niższym procencie pyłek Tribulus i pyłek rośliny należącej do Asteraceae  

o średnicy ponad 60 µm. Spotykany jest również pyłek Lomatia dentata (Proteace-
ae) i Eucryphia cordifolia, rośliny występujacej w górach na terytorium Chile.

W Polsce pozyskiwane są odmianowe miody nektarowe z lipy (Tilia), robinii 

(Robinia), rzepaku (Brassica), gryki (Fagopyrum) i wrzosu (Calluna), a kierując 

się na południe Europy, spotykamy miody słonecznikowe (Helianthus), z kasztana 
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jadalnego (Castanea sativa), eukaliptusa (Eucalyptus), niezapominajki (Myosotis) 

– rejon alpejski, lawendy (Lavandula) itd. Chyba najdalej ze wszystkich krajów  
w kierunku pozyskiwania miodów odmianowych posunęły się Włochy, gdyż obec-

nie produkuje się tam około 40 ich odmian. Niektóre gatunki roślin występujące na 

bardzo ograniczonym terenie pozwalają na bardzo precyzyjne określenie geograficz-

nego pochodzenia miodu. Taką rośliną wskaźnikową jest np. gązewnik (Loranthus 

europeus), półpasożyt dębów podobny do jemioły pospolitej (Viscum album) wystę-

pujący tylko w dolinie Dunaju.

Miody chińskie ze względu na wielkie obszary tego kraju powstają z nektaru 

roślin wielu stref klimatycznych, a więc ich spektrum pyłkowe może być bardzo sze-

rokie i często podobne do obrazu pyłkowego uzyskiwanego w naszych krajowych 

miodach. Jednak odmienny procentowy udział pyłku w osadzie miodowym niż ten, 

jaki charakteryzuje polskie miody w połączeniu z oceną organoleptyczną pozwala 

zwykle na wykrycie ziaren pyłku charakterystycznych dla terytorium Chin.

Literatura podaje wiele cech miodów chińskich i charakterystyczny dla nich  

pyłek:

• traganek Astragalus sinicus – pyłek podobny do komonicy (Lotus), jednak 

szerszy z linią wzdłuż bruzd;

• typ chiński – pyłek trójporowy, niewielkich rozmiarów (poniżej 20 µm), spo-

tykany w miodach od dawna, jednak dotychczas nieokreślonego gatunku;

• olsza (Alnus) – pyłek drzewa o wiatropylnych kwiatach, w Polsce kwitnące-

go bardzo wczesną wiosną (marzec – kwiecień), bardzo rzadko spotykany  

w miodach z innych krajów;

• liczne okrągłe ziarna pyłku zbóż, typu traw o średnicy około 40–45 µm po-

chodzące najprawdopodobniej z ryżu (Oryza);

• bardzo wysoki (ponad 50%) udział pyłku lipy w miodach lipowych, niespoty-

kany w innych krajach.

Ponadto miody chińskie obfitują często w różnego rodzaju zanieczyszczenia  

i osady humusowe. 

O wiele trudniejsze jest zidentyfikowanie miodów importowanych z krajów  

o podobnym do polskiego klimacie, w których skład florystyczny jest zbliżony do 

naszego. W tym celu konieczne jest dobre poznanie obrazu pyłkowego miodów  

polskich.
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STRESZCZENIE

W ostatnich latach, kiedy wiele laboratoriów zostało wyposażonych w nowo-

czesną aparaturę analityczną, coraz częściej podejmowane są próby oznaczenia  

w miodach tzw. markerów – charakterystycznych związków występujących w nek-

tarze roślin dostarczających miodów odmianowych. Przeprowadzone badania nie 

dały dotychczas jednoznacznych rezultatów, dlatego analiza pyłkowa wciąż pozo-

staje jedyną wiarygodną metodą pozwalającą na klasyfikację miodów do odmiany. 

W niniejszej pracy zamieszczono podstawowe informacje dotyczące istoty analizy 

pyłkowej miodów.
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Obecnie najważniejszym problemem polskiego i światowego pszczelarstwa jest 

zapobieganie stratom rodzin pszczelich. Bez wątpienia zagadnienie to jest najbar-

dziej aktualnym tematem nowoczesnego pszczelarstwa, nie tylko w naszym kra-

ju, ale także w Europie i w większości krajów całego świata. Wyrazem tego jest 

badawczy projekt pszczelarski, największy z dotychczas realizowanych na świecie 

„COLOSS: Prevention of honeybee COLony LOSSes”. Jest to grant UE realizo-

wany w ramach akcji COST (Action FA0803) i ma na celu zapobieganie masowym 

stratom rodzin pszczelich. O szczególnym zainteresowaniu tym zagadnieniem niech 

świadczy fakt, iż aktualnie uczestniczy w nim ponad 200 naukowców z 47 krajów.

Wszystko zaczęło się w Polsce niespełna 3 lata temu, kiedy to pszczelarze po 

dokarmieniu pszczół na zimę, zaczęli często znajdować puste gniazda z zapasem. 

Bez objawów rabunku rodziny w tajemniczy sposób opuszczały gniazda, ginąc poza 

ulem. W latach 1982–1985 w naszym makroregionie północno-wschodniej Polski 

wielokrotnie obserwowaliśmy takie zjawiska niepojęte dla pszczelarzy. Czasami te 

puste gniazda pozostawały z zapasem, po opuszczeniu gniazda przez rój. Niewiel-

kie roiki wielkości pięści niepokojone przez roztocze Varroa opuszczały gniazdo  

w końcu września lub w październiku, nie mając żadnych szans na przeżycie. Częś-

ciej jednak po prostu pszczoły opuszczały gniazdo, w sposób niewidoczny dla 

pszczelarza, gdyż wskutek niewyleczonej warrozy, były wcześniej mocno niepo-

kojone przez roztocze Varroa, co skutkowało bardzo krótkim ich życiem. Na ko-

niec pozostawała garstka pszczół z matką, która podczas pierwszych przymrozków 

padała. Na dennicy można było zobaczyć co najwyżej kilka – kilkanaście trupów 

robotnic. Wszystkie pozostałe wcześniej opuściły ul. Przez wiele lat trudno było za-

obserwować w naszych pasiekach podobne objawy, gdyż pszczelarze skutecznie le-

czyli swoje pszczoły. Dopiero w ostatnich latach, wskutek pojawienia się oporności 

Varroa na stosowane akarycydy, powróciły problemy z nadmiernym rozmnażaniem 

się tego patogenu w rodzinach. Powróciły też znane już sprzed wielu lat objawy. 

Byłoby zbyt proste i zanadto łatwe do likwidacji, gdyby chodziło tylko o niewy-

leczoną Varroa. Upadki rodzin pszczelich to dzisiaj zagadnienie niezwykle złożone. 

Nie można zapominać, iż do takiego stanu rzeczy przyczyniły się także: 

1) Nosema apis – nieleczona z powodu regulacji unijnych; 



2) Intensywne rozprzestrzenienie się w naszych pasiekach Nosema ceranae 
(również nieleczona);

3) Wiele wirusów wywołujących liczne choroby wirusowe pszczół, coraz częś-

ciej i w coraz większym zakresie wykrywane w naszych pasiekach. Szczegól-

nie ‘uzjadliwiają się’ one, gdy larwom, poczwarkom i pszczołom liczne roz-

tocze Varroa bardzo intensywnie wypijają hemolimfę, zarazem je infekując; 

4) Intensywne zastosowanie pestycydów w rolnictwie, a szczególnie ich nowej 

generacji – neonikotynoidów;

5) Słaba gospodarka pasieczna nieuwzględniająca wyżej wymienionych zagro-

żeń dla pszczół.

Moim jednak zdaniem pierwszą i główną przyczyną masowego ginięcia pszczół 

jest nieskutecznie leczona warroza. Bo to Varroa w najsilniejszym stopniu osłabia 

odporność pszczół, umożliwiając łatwe i szkodliwe oddziaływanie na pojedyncze 

pszczoły, jak i całe rodziny innych, wyżej wymienionych czynników. Należało-

by zastanowić się, dlaczego tak jest. Dlaczego pszczoły są niewłaściwie leczone?  

W kraju od kilku już lat działa program WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW 
PSZCZELICH. W ramach tego projektu pszczelarze, poprzez swoje związki czy 

inne organizacje pszczelarskie, mają możliwość refundowania kosztów leków 

do zwalczania Varroa. Leki niezarejestrowane w Polsce do leczenia warrozy nie 

podlegają refundacji. W minionym sezonie pasiecznym (2010) do wyboru były  

3 różne leki: Baywarol, Tymowarol i Apiwarol. Moja opinia jest taka, że projekt 

ten ‘uśpił’ czujność pszczelarzy. Oni bowiem mieli prawo oczekiwać, że zakupione 

w ramach refundacji leki będą skuteczne w zwalczaniu Varroa. A było ku temu 

kilka przesłanek. Pamiętać bowiem należy, iż skoro Agencja Rynku Rolnego, która 

administruje program wsparcia pszczelarstwa, zdecydowała się na refundację wy-

mienionych leków, to powinny być one skuteczne. Po drugie nie sami pszczelarze, 

przynajmniej teoretycznie, aplikują leki. Warunki refundacji są bowiem takie, iż 

wybrany w ramach przetargu lekarz weterynarii, najczęściej specjalista z zakresu 

leczenia pszczół, aplikuje leki w pasiekach pszczelarzy. W rezultacie pszczelarze 

stosowali wybrane przez siebie leki (1 z 3 wymienionych powyżej), nie oceniając 

ich skuteczności. Wystarczyło tylko zastosować ponowne kontrolne leczenie innym 

niż w leczeniu głównym lekiem i sprawdzić, czy Varroa nadal się osypuje. Okazało 

się, szczególnie podczas zimowli na przełomie lat 2007/2008 oraz 2008/2009, że  

w wielu pasiekach zastosowane leki były nieskuteczne. Trudno wskazać jedno-

znaczną przyczynę. Niewątpliwie największy wpływ na taki stan miało uodparnia-

nie się roztoczy Varroa na stosowane leki. Zagadnienie to znane jest od wielu lat  

w Zachodniej Europie i jest powodem wycofywania leków i ich zamiany na bardziej 

skuteczne, oparte na innych substancjach czynnych. Nie tłumaczy to jednak dlacze-

go leki o określonej, wysokiej skuteczności w niektórych pasiekach były skuteczne, 

a w innych zaś nie. Wyjaśnianie tego poprzez różnice mikroklimatyczne panujące  

w różnych, czasem nawet blisko siebie położonych pasiekach, nie zawsze jest prze-

konujące. Być może duży wpływ na różną skuteczność stosowanych leków miał 
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także stan fizjologiczny rodzin. Wiadomo bowiem, że duża ilość czerwiu zasklepio-

nego zmniejsza skuteczność leków. Choć w przypadku takich leków, jak Baywarol 

czy Biowar, które stosuje się w postaci pasków eksponowanych w rodzinie przez 

5–6 tygodni, nie powinno to mieć znaczenia. A może w niektórych pasiekach w grę 
wchodziła reinwazja roztoczy Varroa już po ostatnich zabiegach jesiennych? Jest w 

tym temacie wiele pytań, na które niestety nie znajdujemy jeszcze zadowalających 

odpowiedzi. 

Wydaje się, że wielu pszczelarzy, zamiast przyznać się do popełnienia ‘grze-

chu zaniechania’ polegającego na niekontrolowaniu skuteczności wyleczenia rodzin  

z warrozy, woli wszystkie swoje niepowodzenia tłumaczyć wystąpieniem tajemni-

czej choroby, która ostatnio pojawiła się także w Polsce. Zespół masowego ginięcia 

rodzin, zwany też zespołem CCD (Colony Collapse Disorder), jest poważnym prob-

lemem współczesnego pszczelarstwa, który zaczął się blisko 10 lat temu i trwa nadal 

w USA, a ostatnio dotyka coraz więcej krajów Europy. Taka sytuacja może dopro-

wadzić do radykalnego obniżenia populacji zapylaczy i spowodować znacznie więk-
sze niż notowane dotychczas konsekwencje ekonomiczne. Wysiłki pojedynczych 

krajów w celu poznania przyczyn zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich nie 

mogą przynieść rezultatów ze względu na złożoność zagadnienia. I właśnie ta bez-

silność z jednej strony, a nade wszystko chęć znalezienia sposobów zapobiegania 

masowym ginięciom pszczół była powodem zaistnienia projektu COLOSS. Ma on 

przyczynić się do poznania przyczyn upadków pszczół zarówno na poziomie poje-

dynczej pszczoły, jak i rodziny pszczelej oraz zbadać współzależność między nimi. 

Dzięki temu rozwinięte zostaną szybkie i skuteczne metody zapobiegające wysokim 

upadkom rodzin pszczelich. Ta akcja o światowym zasięgu złagodzić ma negatywne 

konsekwencje upadków rodzin pszczelich dla pszczelarzy, rolnictwa, środowiska  

i naturalnej bioróżnorodności.

Na wstępie, podczas aplikowania projektu sformułowano najważniejsze jego za-

dania:

1. Uzyskanie wiarygodnych i standardowych danych o stratach rodzin pszcze-

lich, które będą porównywane pomiędzy krajami i latami. 

2. Poznanie głównych czynników odpowiadających za obecne upadki rodzin 

pszczelich.

3. Rozpoznanie lokalnych czynników od przyczyn o zasięgu globalnym.

4. Zrozumienie współdziałania czynników i ich znaczenia poprzez zaplanowa-

nie i wykonanie określonych doświadczeń służących poznaniu i określeniu 

biologicznych i chorobotwórczych funkcji.

5. Opracowanie i upowszechnienie metod szybkiego rozpoznania i adekwatnych 

procedur postępowania dla pszczelarzy, służb weterynaryjnych oraz władz 

w celu złagodzenia wpływu śmiertelności rodzin pszczelich dla rolnictwa  

i naturalnej różnorodności środowiska naturalnego.

Zaplanowano także rozwój Europejskiego Obszaru Badawczego przez stworze-

nie sieci naukowej w obrębie pszczelnictwa. Dotyczy to szczególnie nowych krajów 
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przyjętych do Unii Europejskiej. Założono, że odbiorcami końcowymi badań będą 

naukowcy zajmujący się szeroko rozumianym pszczelarstwem, związki pszczelar-

skie, pszczelarze, lekarze weterynarii, inne organizacje naukowe, przemysł, rządy  

i ustawodawcy. 

Dotychczas w ramach przygotowań do projektu COLOSS odbyły się 4 spotkania, 

w tym ostatnie, najważniejsze w Brukseli, gdzie 21 listopada 2008 roku podpisano 

umowę przez osoby nominowane do Komitetu Zarządzającego projektu realizowanego  

w ramach akcji COST (European Cooperation in Science and Technology). 

Tłumacząc na język polski, to Europejski Program Współpracy w Dziedzinie 

Badań Naukowo-Technicznych, który jest międzyrządową instytucją europejską 

powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań nau-

kowych prowadzonych w ramach poszczególnych programów krajowych. COST 

stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został utworzo- 

ny już w 1971 roku. Jego istota nie polega na finansowaniu własnych programów 

badawczych, lecz ułatwia on współpracę zespołów badawczych z różnych krajów 

pracujących w podobnych dziedzinach, poprzez finansowanie wymiany, spotkań, 

konferencji i publikacji. Istotną cechą programu jest jego elastyczność: nie są narzu-

cone dziedziny współpracy. Zakres tematyki badawczej znajdującej się w zaintereso-

waniu programu został podzielony na dziewięć domen, a pszczelarstwo znajduje się 

w czwartej – Food and Agriculture (FA – żywność i rolnictwo). Coloss trwa 4 lata do  

20 listopada 2012 r. Z naszego kraju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

nominował dwie osoby: dr Małgorzatę Bieńkowską z Oddziału Pszczelnictwa ISiK 

oraz autora tego artykułu. W ramach projektu powołano 4 grupy robocze (work 

group – WG) zajmujące się: monitoringiem i diagnostyką rodzin pszczelich (WG1), 

szkodnikami i czynnikami chorobotwórczymi (WG2), środowiskiem i pszcze-

larstwem (WG3) oraz żywotnością i różnorodnością rodzin pszczelich (WG4). 

Jednostki zgłaszające się do uczestnictwa w programie muszą wskazać na określoną 

grupę problemową i zaplanować zakres prac zgodnie z opracowanymi wytycznymi 

dla określonej grupy. 

Projekt jest prowadzony przy finansowym wsparciu krajów, z których pochodzą 

uczestnicy. Co oznacza, że koszty prowadzonych badań ponoszą uczestnicy, przy 

ewentualnym wsparciu z budżetu kraju wykonawcy. Katedra Pszczelnictwa UWM  

w Olsztynie aplikowała projekt: „Technologie pasieczne, pokarmy dla pszczół 

oraz zwalczanie pasożyta Varroa destructor w zapobieganiu masowym gi-
nięciom rodzin pszczelich”, który zakwalifikowany został do realizacji w latach  

2009–2012, a na jego wykonanie przyznano blisko 1,33 mln zł. Celem projektu 

jest:

1) ocena wpływu jesiennego wychowu czerwiu na zdrowie i produkcyjność ro-

dzin pszczelich; 

2) wskazanie korzystnego pod kątem skuteczności i z punktu widzenia ekono-

micznego schematu postępowania z rodzinami chorymi na warrozę; 
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3) określenie, który ze schematów zwalczania V. destructor jest najkorzystniej-

szy dla rodzin pszczelich; 

4) jak zabiegi przeciwwarrozowe wpływają na kondycję matek pszczelich;

5) poznanie mechanizmu oporności V. destructor na akarycydy na poziomie ro-

dziny pszczelej;

6) wpływ rodzaju pokarmu dla pszczół na zimowanie i produkcyjność rodzin 

pszczelich.

Wstępne wyniki badań po I roku można uznać za zadawalające. Nie sposób omó-
wić w tym krótkim wykładzie wszystkich prowadzonych zadań. Dlatego ograni-
czę się tylko do jednego doświadczenia, które ma na celu określenie współdziałania 
między genotypem wybranych populacji pszczół i środowiskiem. Jest to badanie 
bardzo interesujące, realizowane w kilkunastu krajach Europy, prowadzone na ro-
dzinach, których nie leczy się z warrozy. Wyniki pierwszej zimowli są zachęcające, 
w poszczególnych pasiekach przedstawiono je na rysunku 1. Średnio padło 24,3% 
rodzin, ale w poszczególnych pasiekach rozpiętość była od 0 do 100%. Są więc pa-
sieki, gdzie padły wszystkie rodziny, jak i takie, w których wszystkie przezimowały. 
Rysunek 2 przedstawia wyniki zimowli w poszczególnych krajach. Widać z niego, 
iż najwięcej rodzin zaangażowanych w to doświadczenie było w Polsce, Włoszech 
i Niemczech (odpowiednio: 124, 97 i 90 pni). Zmieniło się to po I roku badań, gdyż 
w Macedonii i Włoszech zanotowano najwyższe upadki rodzin (odpowiednio: 50,0 
i 45,4%). Mimo że w kraju zanotowaliśmy także stosunkowo wysokie straty rodzin 
(29,8%), nadal posiadaliśmy w tym międzynarodowym eksperymencie najwięcej 
rodzin – 87. 

Rys. 1. Wyniki zimowania rodzin w roku 2009/2010 w doświadczeniu GEI 
(współdziałanie między genotypem wybranych populacji pszczół i środowiskiem)  

w poszczególnych pasiekach 
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Rys. 2. Wyniki zimowania rodzin w roku 2009/2010 w doświadczeniu GEI 
(współdziałanie między genotypem wybranych populacji pszczół i środowiskiem)  

w poszczególnych krajach 

Rys. 3. Wyniki zimowania rodzin w roku 2009/2010 w doświadczeniu GEI  

(współdziałanie między genotypem wybranych populacji pszczół a środowiskiem)  

w zależności od pochodzenia matek
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Rysunek 3 przedstawia udział rodzin w doświadczeniu w zależności od pocho-

dzenia matek. Na początku doświadczenia było najwięcej rodzin z matkami linii 
Kortówka (81 pni), najmniej zaś rodzin z matkami Augustowskimi (tylko 18 pni). 
W tej drugiej grupie rodziny też najgorzej przezimowały, zginęło aż 55,6% pni,  

a do dalszych badań pozostało jedynie 8 rodzin. Najlepiej zaś zimowały rodziny  

z matkami kraińskimi z Lunz (Austria), z 49 rodzin uczestniczących w doświadcze-

niu wypadły zaledwie 3 pnie, co stanowiło 6,1%.

Widać z tego, że sprawa zapobiegania masowym ginięciom pszczół jest bardzo 

poważnie traktowana w Unii Europejskiej. Szef projektu COLOSS Peter Neumann 

w przeddzień podpisania projektu w Brukseli, spotkał się z europosłami, którzy  

z zainteresowaniem wysłuchali informacji o problemie pszczelarstwa i zapoznali 

się z tragicznymi konsekwencjami perspektywy braku pszczół w Europie. Obec-

nie jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu dodatkowych pieniędzy dla projektu, któ-

re wydatkowane są na warsztaty badawcze, stypendia dla młodych naukowców, 

jak i spotkania uczestników badań. Każdy uczestnik spotkania obowiązany jest 

do przygotowania streszczenia, które są publikowane jako materiały konferencyj-

ne. Dotychczas, nie licząc spotkań przed oficjalnym rozpoczęciem badań, wydano  

9 opracowań, w których zawarte są najnowsze dane dotyczące pszczelarstwa w nie-

mal 50 krajach. Zapoznając się z nimi, można dość optymistycznie wnioskować  

o przyszłości pszczelarstwa, a w większości krajów Europy upadki rodzin podczas 

zimowli są często niższe od 6–8%, co pszczelarze uznają za normalne i możliwe do 

zaakceptowania.
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STRESZCZENIE

W artykule omówiono przyczyny strat rodzin w Polsce oraz udział nauk pszczel-

niczych w służbie praktyki pszczelarskiej na przykładzie międzynarodowego pro-

jektu badawczego Coloss. Opisano wstępne wyniki badań jednego z doświadczeń 

realizowanych w ramach tego projektu, którego celem jest określenie współdziała-
nia między genotypem wybranych populacji pszczół a środowiskiem. 
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GOSPODARKA PASIECZNA W ULACH  
SNOZOWO-RAMOWYCH

Henryk Skowron

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pasieka Hodowlana – SITNO

Słowa kluczowe: gospodarka pasieczna, ule wielokorpusowe, ule snozowe

Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesną gospodarkę pasieczną bez uży-

cia 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 ko-

nieczności ich niszczenia. Jednakże zastosowanie ramek sprawia, że tracimy dużo 

czasu na przegląd wielu elementów (ramek) gniazda. Ponosimy nakłady na zrobie-

nie ramek, zadrutowanie, wprawienie węzy, wycinanie woszczyny, czyszczenie itp. 

Wykorzystywanie plastrów gniazdowych jako magazyny miodowe pogarsza jakość 

miodu, również pozostałości leków stosowanych do zwalczania warrozy mogą prze-

dostawać się do miodu.

 Nowe możliwości w gospodarce pasiecznej stwarza ul wielokorpusowy. Użycie 

szeroko-niskich ramek pozwala na zastosowanie bardzo wydajnych wirówek pro-

mienistych, w których jeden pracownik może odwirować dziennie nawet 1500 ra-

mek. 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 swo-

je gniazdo tak, że nad czerwiem składają pierzgę, a na samej górze miód. Ule wie-

lokorpusowe 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, ponie-

waż tę funkcję spełniają korpusy. W naszych warunkach klimatycznych, aby utrzy-

mać się z pszczelarstwa trzeba mieć ok. 200 rodzin pszczelich i prowadzić gospodar-

kę 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 po-

siadają 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;

– podział oraz łączenie rodzin pszczelich; 

– stosowanie dodatkowego wyposażenia np. dennicowe poławiacze obnóży 

pyłkowych.
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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. Najwięcej pracy mamy z ramkami z części gniazdowej ula, gdyż obecnie 

(ze względów zdrowotnych pszczół) wymagają one corocznej wymiany. 

Ule wielokorpusowe o niskich korpusach pozwalają na zastosowanie w części 

gniazdowej snóz (listewek). Stosując snozy, nie ponosimy nakładów na robienie 

ramek, nie tracimy czasu na drutowanie, wprawianie węzy, wycinanie woszczyny, 

czyszczenie, dezynfekcję itp.

Korpus systemu pół Dadant jest najbardziej optymalny do wprowadzenia snóz 

oraz do wirowania miodu z niskich ramek w miodarkach promienistych. Ze wzglę-

dów organizacyjnych wszystkie korpusy w ulu powinny być jednakowe (tańsza 

produkcja, możliwość zamiennego stosowania w ulu). W naszych warunkach kli-

matycznych stosowanie zbyt wysokich korpusów, np. Langstrotha, nie zawsze jest 

możliwe, ponieważ powoduje nadmierne powiększenie lub zmniejszenie gniazda 

rodziny pszczelej. Przestawianie natomiast pojedynczych ramek pomiędzy korpusa-

mi zabiera bardzo dużo czasu. W takim wypadku bardziej sensowne byłoby używa-

nie uli leżaków o dużej ramce.

Gospodarka pasieczna, jaką stosuję w tym ulu ma na względzie zmniejszenie 

pracochłonności obsługi pasieki oraz uzyskanie wysokiej zdrowotności pszczół. 

Cele te można osiągnąć przez:

– coroczną wymianę matek (bez przerw w czerwieniu i wyszukiwania starych 

matek);

– coroczną wymianę części gniazdowej ula (lokalizacja czerwienia tylko w kor-

pusie ze snozami). 

Podział ula (krata odgrodowa) na część gniazdową oraz miodnię ułatwia przepro-

wadzenie miodobrania oraz wycofywanie plastrów po zimowli. W korpusie przewi-

dzianym na gniazdo nie używam ramek, są natomiast snozy. 

Plastry w korpusie snozowym są niskie (ok. 14 cm), dlatego nie istnieje niebez-

pieczeństwo 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. Na miodnię wykorzy-

stywane są 3-4  korpusy z ramkami z węzą wprawioną tradycyjną metodą. Po odbu-

dowaniu 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 zamiast 10 (pogrubione 

ramki łatwiej odsklepiać, a poza tym jest ich o 10% mniej).

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 po-



Gospodarka pasieczna w ulach snozowo-ramowych – H. Skowron 169

ławiająca pyłek kwiatowy. 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 szuflad-

kę na pyłek. Szufladka powinna posiadać dno wykonane z nylonowej siatki o drob-

nych oczkach. Wielkość otworu wylotowego regulowana jest wkładką wylotową. 

Do podstawowych zalet opisanej dennicy należą:

– prosta konstrukcja;

– niski koszt wykonania;

– niewielka kubatura i masa;

– 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;

– 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 wzmacnia-

ją 12 mm deseczki, które pokryte są blachą ocynkowaną. Wewnątrz daszka ułożone 

są 3 płyty pilśniowe miękkie jako izolacja górna. Płyty przed dostępem pszczół za-

bezpiecza nylonowa siatka o  odrobnych oczkach.

Ul nie wymaga stosowania mat, zatworów, powałek, poduszek, beleczek, odstęp-

ników ani żadnych innych urządzeń dodatkowych.

CAŁOROCZNA GOSPODARKA PASIECZNA  
W ULU SNOZOWO-RAMOWYM

Oznaczenia: ♀ – matka, - - - - - krata odgrodowa, R – korpus ramowy,  

S – korpus snozowy.

1. Zimowla. Pszczoły zimujemy na trzech korpusach: ramowym, snozowym 

oraz pustym korpusie podstawionym jesienią, który ma na celu poprawę warunków 

zimowli – oddalenie gniazda od dennicy. Godne polecenia są dennice z intensyw-

nym dopływem zimnego powietrza od spodu ula. Zapewnia to wycięty i zasiatko-

wany otwór (0,38 m x 0,19 m), w takim ulu nie ma wilgoci, a zimowla przebiega 

prawidłowo. 
 

R 1
S 1

♀

pusty korpus
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2. Po pierwszym oblocie. Dokonujemy wymiany i oczyszczenia dennic z osypu 

zimowego. Zabieramy pusty korpus podstawiony jesienią. Pomiędzy pozostałe kor-

pusy wstawiamy korpus R 2 z odbudowanymi ramkami. Korpus z ubiegłorocznymi  

plastrami S 1 pozostawiamy jeszcze na ok. 10 dni, w tym czasie pszczoły przeniosą 

resztki zapasów i opuszczą korpus.
 

R 1
♀

R 2

S 1

3. Kwitnienie sadów. Po częściowym zaczerwieniu ramek w korpusie R 2 za-

kładamy kratę odgrodową. Wcześniej korpus snozowy S 1 zabieramy do pracowni 

(plasterki do przetopienia). Pomiędzy korpusy ramowe wstawiamy korpus snozowy 

S 2 z węzą.  

4. Początek kwitnienia rzepaku. Bezpośrednio na gniazdo ustawiamy trzeci 

korpus ramowy (R 3) z odbudowanymi plastrami na miód. Do korpusu ramowe-

go R 2 poddajemy matecznik hodowlany na wygryzieniu. Korpus ustawiamy jako 

najwyższy na drugiej kracie odgrodowej. Otwieramy otwór w korpusie, aby młoda 

matka mogła się unasiennić. 

 

R 1

S 2

węza

R 2
♀

 

R 2(♀) – matecznik

R 1

R 3

S 2

♀
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6. Po rozpoczęciu czerwienia przez młoda matkę w korpusie R 2 ustawiamy 

go bezpośrednio na korpusie snozowym (gniazdowym). Wyjmujemy również górną  

kratę odgrodową. Pszczoły same zlikwidują jedną z matek, zwykle (99%) pozosta-

wiają młodszą.

5. Pełnia kwitnienia rzepaku. Pod kratę odgrodową dostawiamy korpus R 4  

z jasnymi plastrami i węzą.
 

R 2 ♀ – młoda

R 1

R 3

R 4
węza + jasne plastry

S 2

♀ – stara

 

R 4

R 1

R 3

R 2
♀ – młoda

S 2

♀ – stara



7. Na następne pożytki. Po kilku dniach ustawiamy korpus R 2 na samą górę, 

aby łatwiej można było zerwać mateczniki ratunkowe.
 

R 2

R 1

R 3

R 4

S 2

♀ 

8. Przed dokarmianiem na zimę. Gniazdo składa się z dwóch korpusów: snozo-

wego i ramowego. Zbędne korpusy ramowe zabieramy do magazynu.

9. Przed zimowlą. Podstawiamy pusty korpus w celu poprawy warunków zi-

mowli.

 

R 2
plastry przeczerwione

R 2
plastry tegoroczne ♀

 

R 2

S 2

pusty korpus

ZALETY PROWADZENIA PASIEKI W ULACH  

SNOZOWO-RAMOWYCH

Dzięki tej metodzie gospodarki pasiecznej w ulach wielokorpusowych snozo-

wo-ramowych uzyskujemy obniżenie pracochłonności obsługi pasieki o ok. 20%  

i znaczny wzrost wydajności w stosunku do metod tradycyjnych. Wynika to z tego, 

że:

1. Część gniazdowa ula nie wymaga robienia ramek (drutowanie, wprawianie 

węzy, wycinanie woszczyny, czyszczenie, dezynfekcja).
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2. Podczas zimowli pszczół w ulu panują bardzo korzystne warunki wilgotnoś-

ciowe i cieplne (pusty korpus podstawiony pod gniazdo tworzy poduszkę po-

wietrzną, intensywna wentylacja ula przez dennicę zmniejsza zawilgocenie).

3. Rodziny nie wchodzą w nastrój rojowy (coroczna wymiana matek, odbudowa 

dużej ilości plastrów).

4. Przez wymianę co roku całego gniazda dbamy o właściwą zdrowotność 

pszczół (eliminacja przetrwalników nosemy i grzybic).

5. Coroczna wymiana matek oraz całego gniazda wzmaga zachowania higie-

niczne pszczół (ograniczony rozwój warrozy).

6. Nie tracimy czasu na dokonywanie przeglądów gniazd , nie przestawiamy 

ramek pomiędzy korpusami (operujemy całymi korpusami).

7. 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 (corocznie brakujemy tylko 

2-3 ramki z każdego ula).

8. W korpusach przeznaczonych na miodnię używamy 9 ramek, co zmniejsza 

ogólną ilość ramek w pasiece o 10% (pogrubione ramki łatwiej odsklepiać).

9. Wymiana matek odbywa się regularnie i bardzo sprawnie bez przerw w czer-

wieniu i bez konieczności wyszukiwania starej matki.

10.  W ulu nie stosujemy mat, zatworów ani beleczek.

Ule snozowo-ramowe nadają się do prowadzenia dużych pasiek towarowych li-

czących kilkaset rodzin pszczelich, gdzie o wynikach pszczelarzenia decyduje nie 

tylko wysoka wydajność miodu i pyłku, ale przede wszystkim mniejsza pracochłon-

ność i możliwie niskie koszty produkcji pasiecznej.
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Słowa kluczowe: profesjonalna gospodarka pasieczna, nowoczesny ul

WPROWADZENIE

Zacznę od wyjaśnienia, co rozumiem pod pojęciem profesjonalizm w pszczelar-

stwie. Jest nim stworzenie rodzinom pszczelim optymalnych warunków do rozwoju 

i produkcji przy ograniczonych do minimum nakładach pracy i czasu na ich obsługę. 

Jedną ze spuścizn minionego ustroju jest brak wyceny czasu własnej pracy. W obec-

nych warunkach na ten komfort mogą pozwolić sobie tylko pszczelarze hobbiści. 

Lubimy licytować się wydajnością z rodziny. Jednak wyznacznikiem opłacalności 

nie jest tylko ilość wyprodukowanego miodu, ale przede wszystkim koszt jego uzy-

skania, w tym nakład czasu, którego wciąż nie cenimy. Pszczelarz, który uzyska  

w sezonie 15 kg miodu z rodziny przy maksymalnym ograniczeniu czasu poświeco-

nego na obsługę rodzin, niejednokrotnie odnosi lepszy wynik ekonomiczny od tego, 

który uzyskuje 20–30 kg miodu. Mniejszą wydajność w tym wypadku można zre-

kompensować większą liczbą utrzymywanych rodzin. Dlatego uważam, że obecnie 

im mniej gospodarki pasiecznej, tym lepiej dla pszczół i dla pszczelarza.

GOSPODARKA PASIECZNA

Obserwując gospodarkę pasieczną prowadzoną przez polskich pszczelarzy i czy-

tając artykuły w prasie pszczelarskiej, niejednokrotnie można dojść do wniosku, że 

nasza gospodarka pasieczna wciąż jest zbyt drobiazgowa, a co za tym idzie praco-  

i czasochłonna. Deliberujemy nad przyspieszaniem rozwoju wiosennego sposobami 

podkarmiania pobudzającego, zabudową gniazda, wielkością otworu wylotowego, 

ograniczaniem czerwienia matek, wyższością gospodarki izolatorowej nad innymi 

metodami itp. Później jesteśmy tak zaabsorbowani wprowadzaniem tych drobiaz-

gów w życie, że zaniedbujemy zapewnienie rodzinom elementarnych podstaw eg-

zystencji:

1. Odpowiednie przygotowanie do zimowli:

– stały zapas pokarmu (przynajmniej 6 kg) w czasie rozwoju jesiennego  

(od 20 lipca) i systematyczne dokarmianie,



– terminowe rozpoczęcie leczenia worrozy, najpóźniej na początku sierp-

nia.

2. W sezonie stały zapas pokarmu w gnieździe.

Aby profesjonalnie gospodarować i osiągnąć sukces w nowoczesnym pszcze-

larstwie, należy zdać sobie sprawę z konieczności harmonijnego współgrania czte-

rech nierozerwalnie związanych ze sobą czynników. Należą do nich: warunki po-

żytkowe, pszczoła (jej cechy), ul (typ i konstrukcja) oraz gospodarka pasieczna 

dostosowana do trzech wcześniej wymienionych czynników. Gospodarka pasiecz-

na opiera się na wiedzy i umiejętnościach pszczelarza. Oczywiście najważniejsze  

z tych czynników są warunki pożytkowe. Od układu pożytków w sezonie może zale-

żeć sposób prowadzenia rodzin. Celowo napisałem może, ponieważ moim zdaniem 

dotychczas promowane ograniczanie matek w czerwieniu przy wykorzystywaniu 

tylko pożytków pierwszej połowy sezonu kończących się pożytkiem z lipy znacze-

nie się zdewaluowało. Stało się tak za sprawą coraz większych problemów z opano-

waniem warrozy. Każde ograniczenie czerwienia matek w drugiej połowie sezonu 

powoduje gwałtowny wzrost porażenia czerwiu. Mechanizm ten opisałem szczegó-

łowo w Pszczelarstwie (Olszewski 2009a). Uważam, że jedną z metod ograniczania 

skutków warrozy jest utrzymanie ciągłości wychowu czerwiu w rodzinach. Aby się 

tak stało zaraz po odebraniu miodu lipowego, przy braku pożytku, rodziny powinny 

zostać kilkakrotnie podkarmione. Argument, że pszczoły wychowane w tym czasie 

(okres drugiej połowy lipca) są dla nas bezużyteczne, jest moim zdaniem przesadzo-

ny. Dla nas może rzeczywiście są bezużyteczne, ale w rodzinie pszczelej przydadzą 

się. Z kolei pszczelarz nie powinien zbankrutować, jeżeli w tym czasie poświęci 

dodatkowe 6 litrów syropu na rodzinę. Moim zdaniem to nie marnotrawstwo a dobra 

inwestycja.

Powinniśmy pogodzić się z jeszcze jednym faktem. Wydaje się, że czasy kiedy 

po wykorzystaniu pożytków późnych (nawłoć, wrzos i spadź) możliwe było zazi-

mowanie rodzin o przyzwoitej sile pozwalającej na dobre wykorzystanie pożytków 

pierwszej połowy kolejnego sezonu mijają bezpowrotnie. Obecnie przy wykorzysta-

niu pożytków późnych nieodzowne staje się rokroczne odnawianie pasieki z odkła-

dów (Olszewski 2007).

UL NARZĘDZIEM PSZCZELARZA

Do tej pory w piśmiennictwie dominowała opinia, że ul nie wpływa na wydaj-

ność miodową rodzin, a jedynie na czasochłonność ich obsługi. Moim zdaniem i ten 

pogląd uległ dewaluacji. Przy odpowiednim zgraniu cech pszczoły i systemu ula, 

ul może w istotny sposób wpływać na wydajność miodową. Zapewne w tej chwili 

wielu przypomni sobie wielokrotnie powtarzane hasło, że ul miodu nie daje. I rze-

czywiści nie daje, miód „robi” wiedza i wynikające z niej umiejętności pszczelarza. 

„Jedynym sekretem do pasiek jest dokładna wiedza pszczelnictwa; kto ten sekret 

posiada, nie potrzebuje żadnych innych. Wiedza robi pasieki, miód, wosk i pienią-
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dze, nieświadomość zaś psuje i niszczy wszystko. Zależy zaś ta wiedza od tego, żeby 

poznać naprzód gruntownie przyrodę pszczół, ich życie społeczne, ich właściwości 

i potrzeby (teoria); a potem, żeby umieć pokierować gospodarstwem pszczół w ulu 

tak, żeby rozmnażały się do jak największej siły i znosiły jak najwięcej miodu (prak-
tyka)” (Lubieniecki 1860). 

To pszczelarz wybiera ul i dobiera do niego pszczołę i to on kieruje rozwojem 

tej rodziny. Nie ma idealnego typu ula; każdy ma wady i zalety, od pszczelarza 

zależy czy przez odpowiednią gospodarkę pasieczną będzie w stanie maksymalnie 

wykorzystać jego zalety, minimalizując przy tym wady. Nasi pszczelarze, budując 

ule, często tworzą konstrukcje zbyt skomplikowane, praco- i czasochłonne w obsłu-

dze. Moim zdaniem nowoczesny ul najtrafniej scharakteryzował Brat Adam (Bruder 

Adam 1983)

„Nowoczesny ul jest narzędziem pszczelarza. Dlatego ma on duży wpływ na wy-
niki ekonomiczne pasieki. Im mniejszym nakładem czasu możliwe jest przeprowadze-
nie w nim zabiegów zależnych od pory sezonu tym bardziej odpowiada on wymogom 

i tym większe ma on znaczenie praktyczne. Uniwersalność ula jest nie do osiągnię-
cia, ponieważ wiąże się ona z kosztowną i skomplikowaną konstrukcję, na którą 

składa się mnogość elementów dodatkowych. Łatwiej ją osiągnąć przez ekstremalną 

prostotę. Jednak ul w nowoczesnym pszczelarstwie często bardziej spełnia oczekiwa-
nia pszczelarza w mniejszym stopniu przystosowany jest do wymogów pszczół”.

Ul powinien zapewnić rodzinie pszczelej możliwość samodzielnego prowadzenia 

się przy ograniczonej do minimum ingerencji pszczelarza, a jest to możliwe tylko  

w ulu o dużym gnieździe. Moim zdaniem nowoczesny ul powinien spełniać nastę-

pujące warunki:

– korpusowy z pojemnym gniazdem,

– gniazdo z jednego korpusu,

– zimowla na jednym korpusie,

– kilka nadstawek, 

– lekkie nadstawki z miodem, 

– brak możliwości użycia ramek gniazdowych w nadstawkach,

– popularny w Europie i w świecie,

– możliwość produkcji miodu i dużej ilości pszczół,

– w razie potrzeby możliwość częściowego ograniczenia matki w czerwieniu.

Najpopularniejszy w Polsce typ ula – wielkopolski w swojej standardowej formie 

(10 plastrów w gnieździe) jest mało przydatny w profesjonalnym pszczelarstwie. 

Gniazdo jest zbyt małe żeby produkować jednocześnie miód i odkłady. Mankament 

ten jest szczególnie widoczny przy gospodarce wędrownej. Zapewne dlatego jest 

zastępowany wersją z 12 ramkami w gnieździe. Znaczna część używanych w Polsce 

uli nie sprawdza się w obecnych warunkach, ponieważ są zbyt mało pojemne, tym 

samym znacznie ograniczając pole manewru pszczelarza, bądź czyniąc go bardzo 

czaso- i pracochłonnym. Ta uwaga tyczy się zwłaszcza uli kombinowanych miesz-
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czących od 15 do 17 ramek w gnieździe, z możliwością dodania jednej nadstawki. 

Zwłaszcza te ule „miodu nie dadzą” bo są zbyt mało pojemne. Pszczoły szybko za-

lewają nadstawkę miodem i przerywają prace, ponieważ nie mają go gdzie składać. 

Jeśli decydujemy się na leżaki, a przy tym prowadzimy gospodarkę stacjonarną, 

warto budować ule pojemne, w których obok utrzymywania rodziny produkcyjnej 

istnieje możliwość stworzenia odkładu. 

Dużym mankamentem małych gniazd jest fakt że większość z obecnie użytkowa-

nych pszczół cechuje się intensywnym wychowem czerwiu. To sprawia, że rodziny 

praktycznie nie posiadają zapasu miodu w gniazdach. Odbierając miód zwłaszcza 

w ulach korpusowych typu Ostrowskiej czy wielkopolski przy gnieździe zlokalizo-

wanym w jednym korpusie, odbieramy rodzinom cały zapas miodu, a to wiąże się  

z koniecznością ich natychmiastowego dokarmienia. Zwłaszcza przy braku pożytku 

lub długotrwałym załamaniu pogody.

ZALETY DUŻEGO GNIAZDA

Przez lata utwierdzano nas w przekonaniu, że aby uzyskać zadowalające zbiory 

miodu w naszych warunkach pożytkowych konieczne jest ograniczenie czerwienia 

matek. Duże gniazdo, np. 10 plastrów korpusu gniazdowego ula Dadanta uważane 

było za „pożeracza” miodu. Dzisiaj to twierdzenie w wielu przypadkach okazuje 

się błędne. Zmieniły się pożytki, dysponujemy pszczołą i wiedzą wystarczającą do 

takiego przygotowania rodzin do zimowli, aby prowadzone nawet na dużych gniaz-

dach dały dobre zbiory miodu z pożytków wczesnych, jednocześnie oszczędzając 

nam wiele pracy i czasu. Nie mieliśmy szansy przekonania się o niewątpliwych zale-

tach dużego gniazda, bo z góry przyjmowaliśmy za pewnik utarte i wciąż powielane 

opinie, że przynosi ono jedynie straty miodu. Przy wciąż dominującej w naszym 

kraju gospodarce pasiecznej polegającej na utrzymywaniu rodzin o przeciętnej sile, 

często trudne jest uzyskanie możliwie maksymalnej wydajności rodzin.

Przy utrzymywaniu pszczół w ulach o dużych gniazdach produkcja miodu jest 

wynikiem siły rodziny, a nie oszczędności na wychowie czerwiu. Przez podkarmie-

nie w okresach bezpożytkowych łatwo udaje się utrzymać siłę przez cały sezon, co 

umożliwia dobre wykorzystanie pożytków późnych. W przypadku braku takich po-

żytków pszczelarz dysponuje czasem na przygotowanie do zimowli rodzin o dużej 

sile, które bez specjalnych zabiegów będą w stanie wykorzystać pożytek rzepakowy 

(Olszewski 2009b).

PSZCZOŁA

Kolejnym ważnym czynnikiem jest pszczoła, którą decydujemy się użytko-

wać. Celowo nie użyłem tutaj pojęcia rasa, ponieważ nawet w obrębie jednej rasy, 

zwłaszcza w przypadku pszczół kraińskich, mamy dzisiaj do czynienia z mnogością 

różniących się linii. Wspomniałem, że do profesjonalnej gospodarki pasiecznej naj-
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bardziej przydatne są ule o dużym gnieździe, a pszczoła przeznaczona do takiego ula 
powinna spełniać następujące warunki:

– dobrze zimująca, w dużej sile,
– dobry rozwój bez zabiegów przyspieszających,
– plenna,
– nieskłonna do ograniczania w czerwieniu, chętnie przenosząca miód do nad-

stawek,
– nierojliwa, 
– utrzymująca siłę przez cały sezon – łatwość podtrzymania czerwienia.

Brat Adam (1983) za jedną z najważniejszych cech pszczoły uważa wysoką 
plenność. „Istotnym celem hodowli było zawsze osiągnięcie maksymalnej wydaj-
ności rodziny pszczelej. Niezbędnym warunkiem jest tutaj matka pszczela najwyż-
szej jakości. Zakłócenia w jej rozwoju (gniazdo ograniczające matkę w czerwieniu) 

hamują możliwość wykazania dziedzicznie uwarunkowanej zdolności czerwienia.  
W nowoczesnym pszczelarstwie jakość matki pszczelej jest decydującym faktorem, 

od którego zależy wydajność rodziny pszczelej”.
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STRESZCZENIE

Profesjonalna gospodarka pasieczna polega na stworzeniu rodzinom pszczelim 

optymalnych warunków do rozwoju i produkcji przy ograniczonych do minimum 

nakładach pracy i czasu na ich obsługę. W profesjonalnej pasiece najważniejszym 

narzędziem pszczelarza jest ul. Nowoczesny ul powinien spełniać następujące wa-
runki: korpusowy z pojemnym gniazdem, gniazdo z jednego korpusu, zimowla na 
jednym korpusie, kilka nadstawek, lekkie nadstawki z miodem, brak możliwości 
użycia ramek gniazdowych w nadstawkach, popularny w Europie i w świecie, moż-
liwość produkcji miodu i dużej ilości pszczół, w razie potrzeby możliwość częś-
ciowego ograniczenia matki w czerwieniu. Pszczoła przeznaczona do takiego ula 
powinna spełniać następujące warunki: dobrze zimująca, w dużej sile, szybki roz-
wój wiosenny bez zabiegów przyspieszających, plenna, nieskłonna do ograniczania  
w czerwieniu, chętnie przenosząca miód do nadstawek, nierojliwa, utrzymująca siłę 
przez cały sezon.
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„PLASTYKA I PSZCZOŁY”

Wojciech Kostecki

Manufaktura Artystyczna Kostecki i Syn

www.manufaktura.artystyczna.fm.interia.pl

e-mail: wojtkost74@wp.pl

Słowa kluczowe: artysta, plastyk, pszczelarstwo, bartnictwo

Jest mi niezmiernie miło prezentować szacownemu gronu pszczelarzy moje ar-
tystyczne wytwory rękodzielnicze inspirowane bartnictwem, życiem pszczół, a tak-

że wybitnymi postaciami, które Waszej profesji patronują, ze świętym Ambrożym  

z Mediolanu na czele.

Niech w tym miejscu będzie można mi powołać się na rodzinne związki  
z pszczelarstwem, które zawdzięczam osobie mojego Dziadka Feliksa, któremu po-
magałem w podstawowych pracach w pasiece. Te wczesne doświadczenia dzięki 
osobie Cezarego Kruka starałem się rozwijać wiele lat potem. Co prawda, nie zaj-
muję się czynie pszczołami, ale to co udało mi się podpatrzeć przy doświadczonych 
pszczelarzach i w dużej mierze wyczytać z zasobnej biblioteki Czarka otworzyło 
mnie na niezwykły świat pszczół. Ową fascynację próbuję przełożyć na język znaku 
plastycznego. Poprzez formy plastyczne, kolor, realizacje rzeźbiarskie, obróbkę po-
wierzchni szkła staram się uwiecznić i przekazać piękno pszczelego świata, świata 
przyrody, świata, którego jesteśmy częścią.

Jako plastyk realizuję przedstawienia malarskie, opracowuję formy i odlewy ma-
łych form rzeźbiarskich, projektuję i wykonuję motywy dekoracyjne wykorzysty-
wane poprzez piaskowanie do zdobienia szkła i ceramiki. Zajmuję się także malar-
stwem na szkle. Produkt pracy pszczelego roju – wosk – jest medium, które znajduje 
różnorodne zastosowanie w mojej pracowni, poprzez wykorzystanie w konserwacji 
dzieł plastycznych, wytwarzanie past uszlachetniających powierzchnie drewna, na 
odlewach kończąc.

Szanowni pszczelarze, chylę z uznaniem czoło przed Waszą szlachetną i piękną 
pracą, niech Wasze pasieki chroni święty Ambroży, przyszły sezon darzy pożytkami 
i silnymi rodzinami pszczelimi. A jeśli drogi pszczelarza i plastyka kiedyś się spot-
kają i wymienić się będziemy mogli owocami naszej pracy, będzie mi szczególnie 
miło.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Kostecki

Wojciech Kostecki urodzony w 1974 roku w Puławach. Ukończył studia na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, otrzymał dyplom w pracowni ma-
larstwa profesora Stanisława Żukowskiego w 2001 roku. Prowadzi Manufakturę 
Artystyczną Kostecki i Syn (Jasio 8 lat). Pracuje zawodowo jako nauczyciel plastyki 
w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszka w Puławach.
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