
MATERIAŁY 
SZKOLENIOWE

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK 
PSZCZELARZY W LUBLINIE

Pszczela Wola 
24-26 stycznia 2020 r.

„Dbałość o wysoką jakość produktów 
pszczelich i zapobieganie chorobom pszczół”



„Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące  
z budżetu krajowego i Unii Europejskiej’’
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W LUBLINIE
ul. Hipoteczna 3, 20-027 Lublin 
tel.: 81 532 07 35, 81 75 90 900,  
e-mail: biuro@wzplublin.pl
www.wzplublin.pl

Redakcja: Przemysław Kowalski 
Fotografie na okładce: www.pixabay.com 
Skład i oprawa graficzna: Drukarnia Standruk



Miody odmianowe w świetle analizy pyłkowej 
        dr Dariusz Teper  s.7

Rolniczy Handel Detaliczny 
        lek. wet. Paweł Piotrowski  s.16

Kierowanie rozwojem rodziny pszczelej w zależności od układu pożytków 
        mgr Piotr Różyński   s.42

Nowe metody podawania kwasu szczawiowego z gliceryną roślinną 
        mgr Jakub T. Wilk                                                    s.75 

Jad pszczeli szansą w leczeniu przewlekłej boleriozy 
        mgr Jakub T. Wilk s.80

Wytwarzanie miodów pitnych w warunkach domowych 
        mgr Dawid Buchalik s.88

Jak założyć miodosytnie w swoim gospodarstwie oraz produkcja na małą skalę? 
        mgr Dawid Buchalik s.92

Czy problem z jakością wosku pszczelego jest nadal aktualny? 
        dr Ewa Waś s.95

Utrzymanie wysokiej jakości miodu warunkiem zachowania
jego walorów odżywczych i prozdrowotnych 
          dr hab. Teresa Szczęsna s.99

Marketing i pozycjonowanie produktów pszczelich 
       mgr Dawid Buchalik s.106

SPIS TREŚCI





                                                                     
Harmonogram szkolenia pt.: 

  „Dbałość o wysoką jakość produktów pszczelich i zapobieganie chorobom pszczół.”                                                                                                                      

Data 
szkolenia 

 
Wykładowca 

 
Godzina 

 
Temat szkolenia 

24.01.2020r. 

dr Dariusz Teper Miody odmianowe w świetle analizy pyłkowej.
 

lek. wet. Paweł Piotrowski Sprzedaż bezpośrednia
 

lek. wet. Paweł Piotrowski 

Mgr Piotr Różyński zależności od układu pożytków.

25.01.2020r. 

Śniadanie

Mgr Jakub Wilk 
Jednoosobowa towarowa wędrowna gospodarka 
pasieczna w drewnianych ulach jednościennych 

na przykładzie własnej 200

Mgr Jakub Wilk 
Metody monitoringu stopnia porażenia V. 

metoda oparta na paskach z gliceryną roślinną.

Mgr Jakub Wilk  Jad pszczeli szansą w leczeniu przewlekłej 

mgr inż. Dawid Buchalik Wytwarzanie miodów pitnych w warunkach 

mgr inż. Dawid Buchalik Jak założyć miodosytnie w swoim gospodarstwie 
oraz produkcja na małą skalę

26.01.2020r. 

Śniadanie

dr Ewa Waś 
Czy problem z jakością wosku pszczelego jest 

dr hab. Teresa Szczęsna, 
prof. nadzw 

Utrzymanie wysokiej jakości miodu 
zachowaniem jego walorów odżywczych i 

 

dr hab. Teresa Szczęsna, 
prof. nadzw 

Utrzymanie wysokiej jakości miodu warunkiem 
zachowaniem jego walorów odżywczych i 

mgr inż. Dawid Buchalik Marketing i pozycjonowanie produktów 

 Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych CKP W Pszczelej Woli   

Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice w dniach 24-26.01.2020 r. 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej. 





7

Miody odmianowe 
w świetle analizy pyłkowej

Dr Dariusz Teper
Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich.
24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2, *e-mail: dariusz.teper@inhort.pl

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 jakości 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. 

Aby przeprowadzić taką analizę niezbędne jest wyposażenie laboratorium 
w odpowiedni sprzęt jak: waga analityczna o dokładności 0,01 g, wirówka 
laboratoryjna pozwalająca uzyskać 3 tys. obr./min., płyta grzejna, mikroskop 
optyczny o powiększeniu 400 x z okularami wyposażonymi w siatkę 
pomiarową. Konieczna jest także umiejętność przygotowywania preparatów 
mikroskopowych z osadu miodowego i sprawnej obsługi mikroskopu. 
Poza tym konieczne jest również poznanie budowy ziaren pyłku, aby móc 
je poprawnie identyfi kować. Pomocne w tym są atlasy pyłkowe w formie 
książkowej jak i dostępne na stronach internetowych. 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 milionami lat, badając osady z poszczególnych 
warstw utworów geologicznych. Aeropalinologia zajmuje się badaniem 
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tzw. aeroplanktonu, w skład którego wchodzi nie tylko pyłek roślin 
wiatropylnych ale i zarodniki grzybów. Są to czynniki powodujące alergie 
inhalacyjne jak np. katar sienny w okresie kwitnienia traw. Analiza 
pyłkowa ma również praktyczne zastosowanie przy poszukiwaniu złóż ropy 
naft owej i gazu ziemnego, czy kryminalistyce. Palinolodzy wraz z innymi 
specjalistami brali udział w badaniach autentyczności Całunu Turyńskiego, 
a palinologiczne badanie skamieniałych odchodów nietoperzy sprzed około 
2 tys. lat pozwoliło poznać menu tych roślinożernych latających ssaków 
w tak odległych czasach. 

Ostatnia, a interesująca nas najbardziej, dziedzina palinologii to 
melisopalinologia (melitopalinologia). Zajmuje się ona badaniem 
produktów pszczelich między innymi w celu poznania źródeł pożytków 
nektarowych i pyłkowych. Głównym zadaniem analizy pyłkowej miodów 
jest ich klasyfi kowanie do odmian (botaniczne pochodzenie) i określenie 
ich geografi cznego pochodzenia, co pozwala na wykrywanie 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 
elementami 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, następującym po sobie, 
podziałom zakończonym wytworzeniem tzw. 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 ziarna w tetradzie pierwotnej, można określić 
jego biegun proksymalny (bliższy środka tetrady) i dystalny (dalszy od 
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środka tetrady). Linia łącząca oba bieguny to oś polarna, 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 mikroskopu, a w położeniu 
równikowym, jeśli oś optyczna pokrywa się z płaszczyzną równikową. Przekrój 
optyczny równikowy odpowiada zarysowi równika w ziarnie o położeniu 
biegunowym. O przekroju optycznym 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 biegunowym, których oś równikowa jest zbliżona lub 
równa osi biegunowej są kuliste (sferyczne) lub kulistawe (subsferyczne).

Wymiary ziaren pyłku wahają się od kilku do ponad 200 µm, dlatego 
wprowadzono ich ogólny podział co do wielkości:

< 10µm -  bardzo małe ziarna pyłku (Myosoti s – 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, 
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ochronnej warstwy - 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 rozpoznawanie 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 bruzdowo porowe. 
Liczba i rozmieszczenie apertur jest bardzo różne. 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 pylniki 
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 działa 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 sati va), cennej rośliny pszczelarskiej występującej na południu 
Europy, spowodowane jest obfi tością pyłku produkowanego przez liczne 
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pylniki, który z łatwością osypuje się do wyeksponowanego nektaru. Innym 
przykładem są drobne, o rurkowatej budowie, kwiaty niezapominajki 
(Myosoti s). 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%, a nawet 99%pyłku tych 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 wystarczy 20%-owy udział pyłku aby uznać miód 
lipowy za odmianowy i robinia (Robinia psedoacacia) błędnie nazywana 
akacją, w przypadku której wystarczy 30%-owe 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 specyfi czną budową kwiatu, gdzie pręciki i słupek 
(w początkowej fazie) osłonięte są szczelnie przez płatki korony tworzące 
tzw. łódeczkę.

Kolejnym powodem występowania ziaren pyłku w miodzie jest zaprószenie 
przez robotnice przynoszące pyłek do ula na swym ciele, poruszające się po 
plastrach. 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 wcześniejszego okresu lub nawet z poprzedniego roku. W związku 
z powyższym bardzo ważne jest, aby pszczelarze chcący pozyskiwać miody 
odmianowe zwracali 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 miodu najczęściej z pierzgą, ale również ze spadzią występującą na 
liściach spadziujących roślin jak: lipa, klon, dąb; a z iglastych: świerk, jodła, 
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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 rozwijających 
się szczególnie na igłach zimozielonych roślin nagozalążkowych. 
Ponadto w miodach spotyka się drożdżaki, łuski wosku, łuski ze skrzydeł 
motyli, roztocza, włoski roślinne i zwierzęce, części ciała pszczół, sadze, 
zanieczyszczenia pochodzenia humusowego, okrzemki (prawdopodobnie 
z wody przynoszonej do ula) i inne. 

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, 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 określenie odmian miodów i wykrycie miodów 
pochodzących z innych stref klimatycznych lub ich dodatków 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 beznektarnikowych i wiatropylnych i nie 
brać ich pod uwagę w wyliczeniach procentowego udziału ziaren pyłku 
pochodzących z roślin nektarodajnych.
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Za wynik końcowy badania należy przyjąć średnie z minimum dwóch 
oznaczeń 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 niedostarczających nektaru może być pomocne 
w identyfi kowaniu miodów spadziowych.

Wyniki analizy ocenia się w oparci o przepisy regulujące procentowy 
udział pyłku przewodniego w nektarowych miodach odmianowych zawarte 
w Polskiej Normie „Miód pszczeli” PN-88/A-77626.

Tak więc za miód odmianowy można uznać tylko taki, w którym procent 
pyłku przewodniego po zaokrągleniu do 1% jest równy lub przekracza 
minimalny procentowy udział pyłku dla danego miodu odmianowego 
określony w Polskiej Normie na miód pszczeli.

Jeżeli w osadzie miodowym zostaną stwierdzone ziarna pyłku roślin 
niewystępujących w klimacie Polski tzn. nie są wymienione w „Krytycznej 
liście roślin naczyniowych 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 poszczególnymi 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:

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, 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 określenie odmian miodów i wykrycie miodów 
pochodzących z innych stref klimatycznych lub ich dodatków 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 beznektarnikowych 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 oznaczeń 
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 niedostarczających nektaru może być pomocne w 
identyfikowaniu miodów spadziowych. 

Wyniki analizy ocenia się w oparci o przepisy regulujące procentowy udział pyłku 
przewodniego w nektarowych miodach odmianowych zawarte w Polskiej Normie „Miód 
pszczeli” PN-88/A-77626. 
 

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 procentowy 
udział pyłku dla danego miodu odmianowego określony w Polskiej Normie na miód pszczeli. 

Jeżeli w osadzie miodowym zostaną stwierdzone ziarna pyłku roślin 
niewystępujących w klimacie Polski tzn. nie są wymienione w „Krytycznej liście roślin 
naczyniowych 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 poszczególnymi 
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: 
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wiatropylne – dąb, wiąz, brzoza, topola, babka, komosa, bylica, trawy, 
kukurydza, turzyca, orzech włoski, itd.

nienektarujące lub nektarujące bardzo słabo – mak, dziurawiec, wiązówka 
błotna, pięciornik, truskawka, jaskry, itd.

Rozpoznawanie miodów z importu

Każdy miód zawiera potwierdzenie swego botanicznego i geografi cznego 
pochodzenia w postaci znajdujących się w nim setek tysięcy ziaren pyłku roślin 
z nektaru których powstał. Rozpoznawanie miodów pochodzących z innych 
stref klimatycznych jest stosunkowo łatwe, ponieważ w obrazie pyłkowym 
występują zwykle ziarna pyłku roślin w naszym klimacie niespotykane lub 
występujące w znacznie wyższych procentach. I tak na przykład miody 
północnoamerykańskie zawierają zwykle wysoki procent pyłku lucerny 
(Medicago), nostrzyka (Melilotus), koniczyny białej (Trifolium repens), 
a towarzyszy im często pyłek fl oksa (Phlox), komosowatych (Chenopodiaceae), 
niecierpka (Impati ens); 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 wysoki 
udział pyłków komonicy (Lotus) i roślin należących do rodziny mimozowatych 
(Mimosaceae). Pyłkami charakterystycznymi dla miodów z tego regionu jest 
spotykany w niższym procencie pyłek Tribulus i pyłek rośliny należącej do 
Asteraceae o średnicy ponad 60 µm. Spotykany jest również pyłek Lomati a 
dentata (Proteaceae) 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 
jadalnego (Castanea sati va), eukaliptusa (Eucalyptus), niezapominajki 
(Myosoti s) - rejon alpejski, lawendy (Lavandula) itd. Chyba najdalej, ze wszystkich 
krajów, w kierunku pozyskiwania miodów odmianowych posunęły się Włochy 
bo obecnie produkuje się tam około 40 ich odmian. Niektóre gatunki roślin 
występujące na bardzo ograniczonym terenie pozwalają na bardzo precyzyjne 



15

określenie geografi cznego pochodzenia miodu. Taką rośliną wskaźnikową jest 
np. gązewnik (Loranthus europeus), półpasożyt dębów podobny do jemioły 
pospolitej (Viscum album), występujący 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 
szerokie i często podobne do obrazu pyłkowego uzyskiwanego w naszych 
krajowych miodach. Jednak wykrycie ziaren pyłku charakterystycznych dla 
terytorium Chin i odmienny procentowy udział pyłku w osadzie miodowym niż 
ten, jaki charakteryzuje polskie miody w połączeniu z oceną organoleptyczną 
pozwala zwykle na ich wykrycie.

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), 
spotykany w miodach od dawna jednak dotychczas nieokreślonego gatunku;

• olsza (Alnus) – pyłek drzewa o wiatropylnych kwiatach, w Polsce kwitnącego 
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 
pochodzące najprawdopodobniej z ryżu (Oryza);

• bardzo wysoki (ponad 50%) udział pyłku lipy w miodach lipowych, 
niespotykany w innych krajach.

Ponadto miody chińskie obfi tują często w różnego rodzaju zanieczyszczenia 
i osady humusowe. 

O wiele trudniejsze jest zidentyfi kowanie miodów importowanych z krajów 
o podobnym do polskiego klimacie, w których skład fl orystyczny jest zbliżony 
do naszego.
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lek. wet. Paweł Piotrowski

Rolniczy Handel Detaliczny

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, 
dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania 
w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono 
określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. 
przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentowi fi nalnemu. 

Rolniczy Handel Detaliczny umożliwia rolnikom prowadzenie produkcji 
i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości 
lub w części (minimum 50%) w gospodarstwie z własnej uprawy lub chowu.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2002:

• „handel detaliczny” oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności 
i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla 
konsumenta fi nalnego… ,

• „żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub 
produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, 
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi 
można się spodziewać,

• „konsument fi nalny” oznacza konsumenta środka spożywczego, który nie 
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wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora 
żywnościowego.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
określa, że rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie 
żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw 
dla konsumenta fi nalnego. Polega on na zbywaniu konsumentowi fi nalnemu 
żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Konsument fi nalny 
z kolei oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie 
wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

Art. 44a ustawy określa, że produkcja i zbywanie żywności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego:

• nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać 
niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego; 

• mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb 
konsumentów; 

• podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej; 

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U., poz. 1961), wskazuje zasady 

produkcji żywności przetworzonej przez rolników.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO 
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI:

1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.

2. Należy przestrzegać wymagań określonych w: 

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
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oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;

- ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

-  ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej 
żywności.

4.  Obowiązek oznakowania miejsca sprzedaży.

5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt 
kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 
powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na 
użytek własny).

Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez 
podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu 
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Wymagania higieniczne: 

- muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą 
higienę personelu włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, 
higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami)

- powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe 
do czyszczenia i w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania 
gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, 
chyba, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe 
organy, że inne użyte materiały są odpowiednie

- należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby dezynfekcji 
narzędzi do pracy i sprzętu

- należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody

- należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego 
składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji 
i odpadów (zarówno płynnych jak i stałych)
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- należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymania 
i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności

- środki spożywcze muszą być tak umieszczane, aby uniknąć, na tyle na ile 
jest to rozsądnie potraktowane, ryzyka zanieczyszczenia.

Regulacje Prawne

Najważniejsze przepisy Unii Europejskiej i krajowe z zakresu bezpieczeństwa 
żywności mające w całości lub w pewnym zakresie zastosowanie do Rolniczego 
Handlu Detalicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego

I. Prawo UE:

1) rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. 
Urz. WE L 31 z 1.2.2002, str. 1-24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463,  z późn. zm.),

2) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 
września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia 
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 
242 z 20.09.2011, str. 2) - zastosowanie wyłącznie w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio 
zaopatrujących konsumenta końcowego,

3) rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, (Dz. Urz. UE L 139 
z 30.4.2004, str. 55- 205, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 45, z późn. zm.) 

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
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(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. 
UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.),

5) rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu 
do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych 
na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz.UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, 
z późn. zm.),

6) rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. 
w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303
z 18.11.2009, str. 1),

7) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 
2015 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli 
w odniesieniu  do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, 
str.7)

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 
r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń 
w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.),

9) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 
z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania 
maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych 
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 11),

10) rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009r. 
w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfi kacji w odniesieniu 
do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego, (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 11, z późn. zm.),

11) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009r. 
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ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków 
i histi omonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia 
krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dz. 
Urz. UE L 40 z 11.02.2009, str.7),

12) rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz  na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/
EWG (Dz. Urz. UE L 70  z 16.03.2005, str. 1).

Prawo krajowe:

1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 149, z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. U. z 2017 r., poz.242, z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, 
z późn. zm.),

4) ustawa z dnia 5 grudnia 2013 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151),

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 
r. poz.36, z późn. zm.).

6) Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U.poz.1961).

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U.poz.2159).

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 
r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących 
z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 391),
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9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 
r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie 
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. poz. 1222).

10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia 
zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykaz takich 
zakładów (Dz.U.poz.2192)

11) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 
r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfi kacyjnego 
(Dz.U.poz.2161).

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji Poz. 
2242 z 2018r.

Ustawa dokonuje nowelizacji dwóch ustaw: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Celem ustawy jest poszerzenie możliwości zbywania żywności 
wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego o zbywanie jej 
na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki 
o podobnym charakterze.

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji Poz. 
2242 z 2018r.

Ustawa dokonuje nowelizacji dwóch ustaw: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Celem ustawy jest poszerzenie możliwości zbywania żywności 
wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego o zbywanie jej 
na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki 
o podobnym charakterze.
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USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji Poz. 
2242 z 2018r.

Ustawa dokonuje nowelizacji dwóch ustaw: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Celem ustawy jest poszerzenie możliwości zbywania żywności 
wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego o zbywanie jej 
na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki 
o podobnym charakterze.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136 i 2227) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie:

„29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 
3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności 
pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu 
podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a) konsumentowi fi nalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia 
nr 178/2002, lub

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta fi nalnego;”;

Rolniczy handel detaliczny – gdzie się zarejestrować?

ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny obowiązek rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia):

1. We właściwym organie Rolnik prowadzący RHD jest zobowiązany złożyć 
wniosek o wpis do rejestru zakładów w formie pisemnej, według ściśle 
określonego wzoru w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem 
planowanej działalności.
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Pszczelarstwo w RHD

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach

pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn.zm.) we 
wniosku o wpis do rejestru zakładów składanym do powiatowego lekarza 
weterynarii należy podać numer identyfi kacyjny w ewidencji gospodarstw 
rolnych jedynie w przypadku jeżeli wnioskodawca taki numer posiada.

Pszczelarze nieposiadający takiego numeru, w przypadku składania ww.

wniosku, nie są zobowiązani do jego podawania.

Niemniej jednak pszczelarze składający ww. wniosek powinni do niego 
załączyć oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, 
o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, pod warunkiem, że taki 
wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:

• wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

• wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

• uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Rejestracja

Weterynaryjny numer identyfi kacyjny przy prowadzeniu zarówno 
sprzedaży bezpośredniej jak i rolniczego handlu detalicznego

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfi kacyjnego 
(Dz.U.poz.2161),

weterynaryjny numer identyfi kacyjny nadawany zakładom prowadzącym

rolniczy handel detaliczny powinien zawierać w piątej i szóstej cyfrze 
symbol „35”.

Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż jeden z rodzajów działalności 
w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy 
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lekarz weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfi kacyjnym 
nadawanym takiemu zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj 
działalności podstawowej prowadzonej przez ten zakład.

Tym samym, jeżeli podmiot prowadzi już zarejestrowaną sprzedaż 
bezpośrednią, a dodatkowo złożył wniosek o zarejestrowanie kolejnej 
działalności w postaci rolniczego handlu detalicznego, to powiatowy 
lekarz weterynarii powinien zmienić ostateczną decyzję o zarejestrowaniu 
sprzedaży bezpośredniej poprzez rozszerzenie działalności o rolniczy 
handel detaliczny, pozostawiając ten sam numer (symbol „56”) lub nadając 
nowy (symbol „35”), jeżeli rolniczy handel detaliczny byłby działalnością 
podstawową.  

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, numer 
identyfi kacyjny REGON, jeśli taki się posiada;

- nr ewidencyjny w ewidencji gospodarstw rolnych;

- określenie rodzaju oraz zakresu działalności, w tym rodzaju żywności, 
która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

- określenie lokalizacji zakładu i miejsca wprowadzania żywności do 
obrotu.

Wzór wniosku

W celu ułatwienia rolnikom rejestracji swojej działalności u właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, opracowany został 
przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny do rejestru powiatowego lekarza weterynarii (do dobrowolnego 
stosowania). Przykładowy wzór wniosku udostępniony jest na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.
wetgiw.gov.pl, wg ścieżki dostępu:

www.wetgiw.gov.pl

Nadzór weterynaryjny
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Żywność pochodzenia zwierzęcego

Rolniczy handel detaliczny

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do 
rejestru zakładów prowadzonego przez PLW 

WARUNKI PROWADZENIA RHD
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Kryteria uznania działalności za Rolniczy Handel Detaliczny

Obsługa lub przetwarzanie żywności (np. mleka, miodu, mięsa, ryb) i jej 
przechowywanie musi mieć miejsce w punkcie sprzedaży lub z dostawą do 
konsumenta końcowego.

Sprzedawana żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu (w przypadku rolnictwa ekologicznego produkt 
powinien być 100% bio lub zawierać dodatki dopuszczone w ustawie 
o rolnictwie ekologicznym). Musi być też zachowana zasada, iż ilość 
produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co 
najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 

Sprzedaż żywności odbywa się w zachowaniem limitów, które zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi wskazanych 
z dnia 16 grudnia 2016 r.  w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej 
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 
40.000 zł, o ile producent chce korzystać  z preferencji podatkowych tj. 
obowiązku płacenia podatku do kwoty 40 tys. zł.).

  Sprzedaż żywności odbywa się w zachowaniem limitów, które zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi wskazanych 
z dnia 16 grudnia 2016 r.  w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej 
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 
40.000 zł, o ile producent chce korzystać  z preferencji podatkowych tj. 
obowiązku płacenia podatku do kwoty 40 tys. zł.).

Konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży żywności za każdy 
rok podatkowy zawierającej co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę 
uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku 
roku, rodzaj i ilość sprzedanych produktów. 

(Ewidencję prowadzi się samodzielnie w zeszycie, ale można korzystać 
z usług księgowych etc.)
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PRODUKCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH RHD NIE WYMAGA 
SPORZĄDZANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DLA PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŻYWNOŚCI ZŁOŻONEJ.

Gdzie można produkować żywność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego?

Żywność można wytwarzać m.in. w:

– kuchniach i pomieszczeniach przydomowych (pomieszczeniach 
używanych jako prywatne domy mieszkalne) – tu trzeba pamiętać, że 
podczas produkcji żywności w warunkach domowych trzeba bezwzględnie 
wyłączyć kuchnię z użytkowania przez pozostałych członków rodziny 
i zwierzęta domowe. Przed przystąpieniem do produkcji żywności 
kuchnia powinna być odpowiednio przygotowana – sprzątnięta i w razie 
potrzeby zdezynfekowana. Nie należy w tym czasie wykonywać czynności 
porządkowych, nie związanych z procesem produkcji.

Katalog produktów, które można legalnie sprzedawać w ramach rolniczego 
handlu detalicznego stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu 
jej dokumentowania (Dz.U.poz.2159).

Katalog produktów, które można legalnie sprzedawać w ramach rolniczego 
handlu detalicznego stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu 
jej dokumentowania (Dz.U.poz.2159).

- żywych ślimaków lądowych

- świeżego mięsa

- produktów mięsnych (np. szynki, pasztety, kiełbasy)

- produktów mlecznych (np. ser, jogurt, masło)

- produktów jajecznych
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- gotowych posiłków (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego

- wyrobów garmażeryjnych stanowiących produkty złożone (np. pierogi 
z mięsem, serem, gołąbki, sałatki warzywno-mięsne)

Jaką dokumentację powinien posiadać przedsiębiorca:

Dokumentacja związana z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i Dobrą 
Praktyką Higieniczną (GHP) oraz HACCP powinna być proporcjonalna 
i dostosowana do charakteru i rozmiaru działalności. Powinna zawierać 
m.in.:

-  plan higieny i zapisy dotyczące mycia i dezynfekcji,

-  zapisy dotyczące kontroli i przebiegu procesu produkcyjnego,

-  receptury,

- informacje dotyczące szkoleń i stanu zdrowia osób pracujących 
w kontakcie z żywnością,

- ilość i rodzaj surowców z własnych upraw oraz ewidencję produktów 
zakupionych, wykorzystanych do produkcji danej parti i wyrobu końcowego,

-  ewidencję żywności zbywanej.

JAK PRAWIDŁOWO OZNACZYĆ SPRZEDAWANE PRODUKTY?

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi 
spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów 
określonych w:

•  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 608/2004;
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W miejscu sprzedaży produktów rolniczego handlu detalicznego trzeba 
umieścić w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta takie informacje jak:

• napis „rolniczy handel detaliczny”;

• dane obejmujące:

–  imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego RHD

–  adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności

– weterynaryjny numer identyfi kacji podmiotu prowadzącego rolniczy 
handel detaliczny, o ile taki numer został nadany (m.in. przy sprzedaży 
żywności pochodzenia zwierzęcego, wyrobów mięsnych i mieszanych, 
miodów)

PROWADZENIE EWIDENCJI W ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

Rolnik prowadzący rolniczy handel detaliczny ma obowiązek prowadzić 
i przechowywać dokumentację ilości żywności sprzedanej w danym roku, 
oddzielnie za każdy rok kalendarzowy.

• Dokumentacja powinna zawierać:
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• numer kolejnego wpisu – liczba porządkowa

• datę sprzedaży żywności

• rodzaj żywności (nazwa/kategoria)

• ilość sprzedanej żywności

• Podobną dokumentację musi prowadzić pośrednik, prowadzący 
rolniczy handel detaliczny sprzedający żywność wyprodukowaną 
przez inny podmiot prowadzący taki handel podczas wystawy, 
festynu, kiermaszu i po zakończeniu imprezy powinien ją niezwłocznie 
przekazać podmiotowi, którego żywność sprzedawał.

• W wypadku sprzedaży przez pośrednika dokumentacja powinna 
jeszcze zawierać:

• miejsce sprzedaży żywności

• imię, nazwisko oraz adres lub nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, 
który sprzedawał tą żywność na festynie.

• Informacje trzeba wpisywać na bieżąco w dniu sprzedaży żywności, 
a dokumentację należy przechowywać przez 2 lata, licząc od końca 
roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

• W wypadku sprzedaży przez pośrednika dokumentacja powinna 
jeszcze zawierać:

• miejsce sprzedaży żywności

• imię, nazwisko oraz adres lub nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, 
który sprzedawał tą żywność na festynie.

• Informacje trzeba wpisywać na bieżąco w dniu sprzedaży żywności, 
a dokumentację należy przechowywać przez 2 lata, licząc od końca 
roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

Odpowiedzialność za wytworzoną żywność RHD

Odpowiedzialność za wszelką żywność wytworzoną w ramach rolniczego 
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handlu detalicznego zawsze spoczywa na podmiocie wytwarzającym 
dany produkt. To producent ma obowiązek określenia daty przydatności 
do spożycia danego towaru. Wszystkie informacje i produkcie powinny 
być rzeczowe i zrozumiałe dla klienta. Rolnikowi powinno zależeć na 
wytworzeniu dobrej i bezpiecznej żywności, bo to gwarantuje mu sukces.

Wielu pszczelarzy obawiało się (nie posiadających lub nie dzierżawiących 
gruntów itd.), że nie będą mogli sprzedawać własnych produktów w ramach 
rolniczego handlu detalicznego. Z otrzymanej korespondencji  z MRiRW oraz 
wniosku dotyczącego rejestracji rolniczego handlu detalicznego wynika, że 
każdy podmiot utrzymujący pszczoły może złożyć wniosek zgłaszający chęć 
prowadzenia sprzedaży w formie RHD

Wielu pszczelarzy obawiało się (nie posiadających lub nie dzierżawiących 
gruntów itd.), że nie będą mogli sprzedawać własnych produktów w ramach 
rolniczego handlu detalicznego. Z otrzymanej korespondencji  z MRiRW oraz 
wniosku dotyczącego rejestracji rolniczego handlu detalicznego wynika, że 
każdy podmiot utrzymujący pszczoły może złożyć wniosek zgłaszający chęć 
prowadzenia sprzedaży w formie RHD

Limity zbywania produktów pszczelich (więc nie tylko miodu) w ramach 
rolniczego handlu detalicznego wynoszą w zależności od wielkości pasieki 
odpowiednio:

• do 5 rodzin – 150 kg,  do 10 rodzin – 300 kg, do 20 rodzin – 600 kg,

do 30 rodzin  – 900 kg, do 40 rodzin  – 1200 kg, do 50 rodzin – 1500 kg,

do 60 rodzin – 1800 kg, do 70 rodzin – 2100 kg, do 80 rodzin – 2400 kg.

• W zależności od konkretnej liczby rodzin limit jest na poziomie wydajności 
30 kg/ula lub wyższej (np. dla 11 rodzin limit wynosi 600 kg, a więc 
wydajność na jedną rodzinę jest ok. 54,5 kg). Oczywiście pod warunkiem,  
że tylko sprzedaje się w ramach rolniczego handlu detalicznego 
miód, gdyż sprzedając pozostałe produkty pszczele limit jest łączony.
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Badanie lekarskie 

 Każda osoba produkująca żywność musi posiadać orzeczenie 
lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 
przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu 
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

   Badanie wody

   W przypadku korzystania z wody z ujęcia własnego należy dokonać badania 
wody pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz parametrów fi zyko 
- chemicznych wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 
r. poz. 1989), w miejscu produkcji żywności. W przypadku stosowania 
wody wodociągowej, akceptowalne są zaświadczenia od dostawcy wody. 
Jednakże kierując się analizą ryzyka należy jednak w przypadku starych 
instalacji wodociągowych nakazać badanie wody na końcówkach z których 
woda przeznaczana jest do produkcji żywności. 

Choroby pszczół

Choroby pszczół wywoływane są przez bakterie, pierwotniaki, wirusy, 
grzyby, roztocze i owady. Często rodzina pszczela jest atakowana przez kilka 
czynników chorobotwórczych jednocześnie. 

Wystąpienie jednej choroby prowadzi do słabnięcia rodziny, przez co staje 
się ona podatna na zakażenie innymi patogenami.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

• Zgnilec amerykański pszczół 

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

• Zgnilec europejski
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• Warroza

• Mały chrząszcz ulowy

• Roztocze Tropilaelaps

Zgnilec amerykański pszczół

Zgnilec  amerykański  pszczół  (zgnilec  złośliwy)  jest  chorobą  wywoływaną  
przez  bakterię  paenibacillus  larvae  i występuje u pszczoły miodnej apis 
mellifera oraz u innych gatunków pszczół z rodzaju apis spp. Na całym 
świecie.

 Choroba atakuje larwy pszczół-  tzw. Czerw. Ww. Bakteria wytwarza 
przetrwalniki, które są bardzo odporne zarówno na niskie jak i wysokie 
temperatury oraz na działanie wielu środków dezynfekujących.

 Zakażenie następuje drogą pokarmową  –  podczas  karmienia  larw  
przez  robotnice.  Zainfekowany  czerw  zwykle  umiera,  ale  przetrwalniki  
w zasklepionych komórkach mogą przetrwać przez wiele lat.

Objawy  kliniczne:

objawy choroby  mogą  być  różne  –  zależą  zarówno  od  genotypu  bakterii  
paenibacillus  larvae,  stadium choroby jak i od siły rodziny pszczelej.

Plastry z czerwiem w zakażonej kolonii mają zwykle niejednolity wygląd  –  
występują w nich zdrowe, zasklepione komórki z czerwiem, puste komórki 
oraz komórki zawierające zakażone larwy. 

Te ostatnie  stają  się  wilgotne  i ciemniejsze,  a  w  miarę  rozwoju  infekcji  
–  zasklepy stają  wklęsłe  i  przebite.  Kolor zakażonych  larw  zmienia  się  
na  kremowo-brązowy  aż  do  ciemnobrązowego z  lepką  ciągnącą  się  
zawartością. 

Niekiedy szczątki larw są wodnistej konsystencji. 

Jeśli w rodzinie znajduje się dużo zamarłego czerwiu, po otwarciu ula można 
wyczuć charakterystyczny zapach kleju stolarskiego lub przypalonego rogu.

Chora rodzina staje się coraz słabsza i ginie.
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Zgnilec amerykański pszczół jest stwierdzany od wiosny do jesieni, jednak 
największe nasilenie choroby występuje pod koniec lata, tj. W lipcu i sierpniu. 
Przetrwalniki paenibacillus larvae mogą przetrwać w produktach pszczelich 
(np. Miodzie, wosku) i w środowisku od 3 do 10 lat, a w wysuszonych 
larwach nawet 35 lat.

Najczęstszymi  przyczynami rozprzestrzeniania  się  choroby  są  błędy  
popełniane  przez  pszczelarzy  –  brak  higieny, brak  wymiany  starych  
plastrów  na  nowe,  składowanie  starych  ramek  przez  bardzo  długi  okres  
czasu,  używanie zanieczyszczonego przetrwalnikami sprzętu. 

Inną ważną przyczyną jest okradanie przez silne rodziny martwych lub 
umierających  zainfekowanych rodzin,  wędrówki  pszczół  na obszary,  na  
których  występuje  zgnilec  –  zwłaszcza w okresie słabego pożytku oraz 
zakup obcych pszczół, będących nosicielami bakterii.
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Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół - podstawy prawne

- Ustawa  o ochreonie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, w szczególności art. 41-42, 44-47, 49-50.
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. 
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 1123)
- uchyla rozporządzenie MRiRW z dnia 14 września 2005 r. w sprawie 
zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 

Informacje o działaniach mogących zredukować obecność czynnika 
zakaźnego choroby i zapobiegających dalszemu jego rozwojowi

1) Regularna i sukcesywna wymiana plastrów na ramki z węzą wytworzoną 
z wosku poddanego procesowi sterylizacji;

2) Przesiedlanie pszczół;

3) Poddawanie procesowi sterylizacji wosku pozyskanego z plastrów;

4) Niepozostawianie w pasiece niezabezpieczonych przed dostępem pszczół 
uli, sprzętu pszczelarskiego i plastrów;

5) Kontrola plastrów z czerwiem podczas przeglądu rodziny pszczelej;

6) Bieżące oczyszczanie i odkażanie wyposażenia, sprzętu i urządzeń 
pasiecznych oraz wycofanych z użytkowania uli;

7) Niewprowadzanie do pasieki rodzin pszczelich o nieznanym stanie 
zdrowotnym;
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8) Ograniczenie okoliczności sprzyjających rabunkom.

Podejrzenie
wystąpienia

choroby

Stwierdzenie
objawów

klinicznych
choroby

Nakazy
i zakazy
Nakaz 

oznakowania
pni pszczelich

Powiadomie-nie 
innych PLW

- Dochodzenie
epizootyczne
-Badanie kli-
niczne
wszystkich ro-
dzin pszczelich
znajdujących 
się w pasiece

Pobranie pró-
bek do badań 
laboratoryjnych
z rodzin
wykazujących
objawy klinicz-
ne
(rodzaj, sposób
pobierania i
wysyłania
załącznik 2 do
rozporządze-
nia)
Przesłanie 
próbek
do laborato-
rium,
o którym mowa 
w art. 25 ust. 1 
i 2 ustawy o IW

(rodziny
podejrzane
o chorobę)

Zakaz
przemieszczania

z pasieki i do 
pasieki

pni, rodzin, 
pszczół,

matek, plastrów, 
uli,

wyposażenia,
sprzętu, narzę-

dzi,
produktów
pszczelich

Zakaz pozyski-
wania

produktów
pszczelich od 

rodzin
podejrzanych

o chorobę

W przypadku
ustalenia w ramach

dochodzenia
epizootycznego, że

czynnik zakaźny
choroby mógł być
przeniesiony do 

innej
pasieki lub z innej
pasieki � PLW na
podstawie analizy

ryzyka może
przeprowadzić

badanie kliniczne
rodzin pszczelich

znajdujących się w
pasiece, której

dotyczy ta infor-
macja

Środki z art. 45 i art. 46 mające zastosowanie w obszarze zapowietrzonym

(…) Czasowy zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów 
zwierząt 

- Ograniczenie przemieszczania lub obrotu albo zakaz przemieszczania 
lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, 
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produktami, surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi 
przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej 
zwierząt,

- Nakaz zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa 
zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii,
- Nakaz dla posiadaczy zwierząt zgłaszania miejsc, w których 
przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę 
zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii,
- Nakaz przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień,
- Nakaz oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji 
miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania 
i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia 
zwierząt a także oczyszczania i odkażania środków transportu,
- Nakaz dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji produktów lub pasz zastosowania określonej 
technologii

Sposoby oczyszczania i odkażania 

W celu ochrony przed poparzeniem lub zatruciem środkami

używanymi do oczyszczania i odkażania osoby wykonujące

zabiegi oczyszczania i odkażania powinny być zaopatrzone w:

- ochronne okulary lub maski,

- kombinezony lub fartuchy,

- rękawice i buty gumowe.

Ręce oraz ubrania ochronne osób wykonujących czynności

przy utrzymywaniu rodzin pszczelich zakażonych chorobą

odkaża się przy użyciu produktu biobójczego zawierającego

podchloryn sodu jako substancję czynną

• Polega na usunięciu substancji mogących zawierać czynniki

chorobotwórcze z pasieki, pni pszczelich, uli, sprzętu i narzędzi

pasiecznych oraz na ich unieszkodliwieniu,

• Przy użyciu środków fi zycznych – narzędzi ręcznych, sprzętu
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mechanicznego lub wody pod ciśnieniem,

• Oczyszczenie ula – wyskrobanie wszystkich powierzchni ze

szczególnym zwróceniem uwagi na wewnętrzne kąty oraz inne

zagłębienia i szczeliny ula,

• Oczyszczenie sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymywania rodzin

pszczelich – mechaniczne usunięcie pozostałości produktów pszczelich.

Materiał zakaźny pozyskany podczas oczyszczania może być

unieszkodliwiony poprzez spalenie w bezpiecznym miejscu na terenie

pasieki lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

Odkażanie

• Polega na niszczeniu czynników chorobotwórczych obecnych w środowisku: 

- Przy użyciu środków fi zycznych

- Spalenie elementów oraz sprzętów drewnianych

- Opalenie wnętrza drewnianych uli i sprzętów metalowych

- Użycie wysokiej temperatury przez zanurzenie w płynnym wosku

parafi nowym o temperaturze 160 C przez co najmniej 10 minut

• Przy użyciu produktów biobójczych

• Ule drewniane

- opalenie płomieniem lampy benzynowej lub gazowej albo opalenie 

przez napełnienie ula do połowy suchą słoma lub papierem, a następnie 

podpalenie jego zawartości i utrzymanie ognia aż do zbrązowienia drew-

na ula LUB

- wyszorowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych ula produktem 

biobójczym zawierającym podchloryn sodu jako substancję czynną

• Elementy uli drewnianych o mniejszych gabarytach (korpusy)

i drewniane wyposażenie uli (beleczki, ramki, podkarmiaczki)

- Zanurzenie na 10 minut w podgrzanym do 160 C wosku parafi nowym

-  Zanurzenie na 20 minut w roztworze produktu biobójczego zawierającego 
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podchloryn sodu jako substancję czynną,

• Ule z tworzyw sztucznych (styropianowe, poliuretanowe),

- wyszorowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych ula produktem biobój-

czym zawierającym podchloryn sodu jako substancję czynną,

• Wosk pozyskany w pasiece,

- przed ponownym wykorzystaniem w pszczelarstwie powinien zostać pod-

dany sterylizacji podczas procesu autoklawowania w temperaturze 121 C, 

w ciśnieniu 0,1 MPA, przez 30 minut,

• Teren przed skażonymi ulami,

- Posypanie lub polanie produktem biobójczym zawierającym

podchloryn sodu jako substancję czynną a następnie przekopanie na głębo-

kość 30 cm.

Odszkodowania

• Art. 49 ustawy przewiduje odszkodowania za (…) rodziny pszczele (pszczo-

ła miodna – Apis mellifera):

- zabite lub ubite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie 

zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te or-

gany przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu cho-

rób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty 

pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą 

być poddane odkażaniu

Szacowanie wartości zwierząt / produktów pochodzenia zwierzęcego /

sprzętu itp.

- W wysokości wartości rynkowej zwierzęcia określonej na podstawie

średniej z 3 kwot oszacowania – powiatowy lekarz weterynarii + 2 rzeczo-

znawców,

- Z przeprowadzonego szacowania sporządza się protokół,
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- Odszkodowanie jest przyznawane w drodze / odmowa przyznania

odszkodowania następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego 

lekarza weterynarii (decyzja PLW jest ostateczna,

możliwe wniesienie powództwa do sądu rejonowego w terminie

miesiąca od doręczenia decyzji).
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Mgr Piotr Różyński

Kierowanie rozwojem rodziny 
pszczelej w zależności od układu 

pożytków

Wstęp

Warunki klimatyczne i układ pożytków występujących na danym terenie 
przez długi okres czasu zazwyczaj doprowadzały do powstawania populacji 
pszczół w miarę dobrze do nich dostosowanych. Rozwój rodziny pszczelej 
zazwyczaj nadążał za zwiększającym się dostatkiem pożytku, który wystarczał 
do jej prawidłowego rozwoju i zgromadzenia odpowiednich ilości zapasu 
do przetrwania okresu zimowego. W warunkach Lubelszczyzny kumulacja 
zbiorów następowała w miesiącu czerwcu i lipcu. Miesiąc sierpień i wrzesień 
był natomiast na tyle w nie bogaty aby umożliwić prawidłowe przygotowanie 
do zimowli, przy czym zapas zimowy był często uzupełniany cukrem. 
Z upływem czasu ubożejąca baza pożytkowa w tych miesiącach czyniła jesienne 
dokarmianie wręcz niezbędnym.

Zupełnie inaczej zachowywały się populacje w innych rejonach korzystających 
chociażby wrzosowisk (pszczoła wrzosówka) czy późnych pożytków spadziowych 
(pszczoła kraińska linia „Dobra”).

Zmiany spowodowane rozwojem rolnictwa i wprowadzanie nowych upraw 
z jednej strony zubożyły pastwisko pszczele (szerzej na ten temat w dalszej 
części) z drugiej zaś strony dały możliwość pozyskiwania miodów odmianowych 
z roślin, które do tej pory nie dostarczały pożytków towarowych (malina 
uprawna, fasola, zioła, rzepak). Pojawiły się też nowe pożytki roślin dziko 
rosnących (nawłoć). Wszystkie te zmiany zaburzają dotychczasową harmonię 
i wymagają od pszczelarza więcej wysiłku w kierowaniu rozwojem rodziny 
pszczelej w taki sposób aby maksymalnie wykorzystywała pojawiające się 
pożytki, pozostając w dobrej kondycji gwarantującej ciągłość jej trwania.
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Obok zagadnień dotyczących metod kierowania rozwojem rodziny pszczelej, 
które będą zasadniczą częścią wykładu w materiałach omówiono także celem 
przypomnienia i uzupełniania zasady dbałości o rodziny pszczele w okresach 
najbardziej newralgicznych w budowaniu potencjału rodziny pszczelej tj. 
przygotowaniu do zimowli, samej zmowli i rozwoju wiosennego. Poświęcono 
też kilka słów gospodarce wędrownej jako alternatywnej metodzie gospodarki 
pasiecznej. Tematy te będą w ramach wykładu jedynie zasygnalizowane, nie 
mogą być jednak pominięte, gdyż stanowią nieodzowną bazę dla sposobów 
kierowania rozwojem rodziny pszczelej w zależności od układu pożytków 
stanowiących temat wykładu.

Zagrożenia mające wpływ na rozwój rodziny

Na wstępie omówimy najbardziej typowe zagrożenia mające wpływ na 
zahamowanie lub jak kto woli załamanie się rozwoju rodziny pszczelej, którego 
skutkiem skrajnych przypadkach może być jej upadek. Nawet gdy rodzina 
przetrzyma trudny okres to przywrócenie stany pełnej witalności wymaga często 
dwóch, trzech a nawet więcej pokoleń, a na to nie zawsze jest czas. Im większa 
nastąpi zapaść w rozwoju rodziny tym dłuższy będzie okres „regeneracji” i tym 
większa strata dla pszczelarza.

Zagrożenia te można pogrupować w cztery kategorie:

1.  Nie wystarczająca naturalna baza pokarmowa

Zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku nie pozostają bez wpływu 
na kondycję naszych rodzin pszczelich. Trudno sobie wyobrazić całoroczny 
rozwój pszczelej społeczności bez kontaktu z otaczającą je przyrodą, która jest 
jedynym naturalnym źródłem jej pożywienia. Pomijając fakt, że pozbawiana 
tego kontaktu pszczoła nie miałaby możliwości dostarczyć człowiekowi 
produktów z racji, dla których jest zwykle utrzymywana, to zagrożona była by 
także jej egzystencja. Bowiem tylko naturalne pokarmy są w stanie zapewnić 
w pełni prawidłowy rozwój rodzin pszczelich poprzez zapewnienie zdrowia jej 
poszczególnym osobnikom. Zmiany zachodzące we współczesnym rolnictwie 
nie pozostają bez wpływu na bazę pożytkową dla pszczół. Co na to składa się 
najczęściej:

•  Brak chwastów miododajnych i pyłkodajnych w zbożach (herbicydy),
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•  Zubożenie bioróżnorodności na łąkach (brak wypasu bydła i zaniechanie 
koszenia terenów podmokłych),

•  Zmiana obszarów gospodarstw i struktury pół (znikają miedze wraz 
z roślinnością chwastami, krzewami, drzewami dominują monokultury),

•  Znikają sady przydomowe wraz z jagodnikami,

•  Znikają tradycyjne ogrody kwiatowo-zielarskie.

Brak ciągłości pożytku jest bardzo niebezpieczny dla rozwoju rodziny 
pszczelej. Krótsze przerwy są bez problemy rekompensowane zapasami ale 
dłuższe zawsze odbijają się na kondycji rodziny.

Dodatkową trudnością przy ocenie aktualnego stanu odżywienia rodziny 
jest fakt, że skutki głodu nie są widoczne z dnia na dzień. Często efekt głodu 
może się uwidocznić nawet po 40 daniach a skutki mogą się utrzymywać 
nawet w przyszłym pokoleniu. Pszczoły niedożywione żyją krócej ale również 
nieprawidłowo odżywiają czerw. Niewłaściwe karmienie czerwiu powodowane 
jest oczywiście brakami pokarmu ale również niewydolnością funkcyjną pszczół, 
które wygryzły się w okresie niedoboru pokarmu zarówno węglowodanowego 
czy też białkowego. Jeżeli pszczoła w ciągu pierwszych  pięciu dni nie wybuduje 
w sobie ciała tłuszczowego to nie tylko wcześniej zakończy życie ale nie będzie 
produkować mleczka w takiej ilości by wywiązać się należycie z roli karmicielki 
młodych larw, co już stawia je w gorszej pozycji rozwojowej. W skrajnych 
przypadkach pszczoły wyjadają młody czerw nie będąc w stanie go wykarmić.

Aby zapewnić pszczołom możliwość odpowiedniego rozwoju trzeba zwracać 
uwagę na bazę pożytków pyłkowych  i przeciwdziałać ich niedoborom poprzez 
wędrówki na pożytki pyłkowe, uzupełnianie bazy pyłkowej poprzez nasadzenia 
trwałe (drzewa, krzewy i byliny) lub czasowe (przedplony, śródplony, poplony, 
rośliny uprawiane specjalnie dla pszczół). Niedobory węglowodanowe łatwiej 
uzupełnić poprzez podkarmianie syropem czy ciastem. Dobrej jakości pyłku 
nie da się w pełni zastąpić. Idealnie byłoby gdyby pyłek te pochodził z różnych 
roślin.

Nie dopuszczać do braku nie zasklepionych zapasów miodu w ulu.
Zadbać o dostateczną ilość pyłku w otoczeniu pasieki

zarówno co do ciągłości jak i różnorodności.
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2.  Zachwiany reżim temperaturowy

Wielu pszczelarzy nie docenia wagi zachowania reżimu termicznego 
w gnieździe szczególnie w okresie gdy odbywa się w nim intensywny 
wychów czerwiu. Czerw w niższej temperaturze rozwija się dłużej a co 
za tym idzie wolniejszy jest rozwój rodziny, Większa ilość czerwiu do 
wygrzania i prawdopodobnie gorsza kondycja wygryzających się pszczół. 
Nie bez znaczenia jest też mimowolne zwiększanie sukcesu prokreacyjnego 
varroa destruktor (kolejna samica może osiągnąć stadium gwarantujące jej 
przetrwanie po wygryzieniu się pszczoły i opuszczeniu wraz z nią komórki).

Należy wykazać wzmożoną uwagę w okresach ochłodzeń (szczególnie 
wiosennych) unikanie przeglądów, wyjmowania ramek szczególnie 
z czerwiem, zmiany układu gniazda, poszerzania dokładaniem ramek do jego 
centrum. Nawet obrócenie ramki o 180º względem poprzedniego położenia 
zaburza na pewien czas przepływ temperatury wewnątrz gniazda.

Należy pamiętać!!!
Czerw zasklepiony jest bardziej wrażliwy na przeziębienie

niż czerw otwarty

3.  Zagrożenia chemiczne (zewnętrzne i wewnętrzne)

Dzisiejsze środowisko niestety serwuje nam ciągłe zagrożenie ze strony 
rosnącej chemizacji rolnictwa (i nie tylko rolnictwa). Zagrożenia te można 
podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Jeżeli mówimy o zagrożeniach 
zewnętrznych mamy tu na myśli niewłaściwie stosowanie środków ochrony 
roślin. Na czym najczęściej polegają uchybienia:

•  Użycie niewłaściwych środków,

•  Zastosowanie niewłaściwych dawek,

•  Zastosowanie środków o niewłaściwych porach,

•  Zastosowanie środków na plantacje z kwitnącymi chwastami lub runią,

•  Stosowanie niedozwolonych mieszanin środków.

Drugim źródłem „negatywnej” chemii są czasem działania samego 
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pszczelarza, który w ramach leczenia, profi laktyki bądź wspomagania rozwoju 
rodziny pszczelej wprowadza do niej substancje przyczyniające się na dłuższą 
metę do jego osłabienia. 

4.  Patogeny (pasożyty, bakterie, wirusy)

Ciągłym problemem pozostają trudne do opanowania inwazje wszelkiego 
rodzaju patogenów. Z jednaj strony brak skutecznych środków, z drugiej 
strony niewłaściwe i nie zintegrowane terytorialnie i czasowo stosowanie 
dostępnych powodują ciągłe reinwazje i uniemożliwiają często utrzymanie 
inwazji na bezpiecznym dla rodziny poziomie nie mówiąc już o całkowitym 
uwolnieniu jej od danego patogenu.

Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli

Przygotowanie rodzin do zimowli to najważniejsze i najtrudniejsze zadanie 
dla pszczelarza. Bowiem od tego jak rodziny będą przygotowane do zimowania 
zależeć będzie ich zimowla i przyszłoroczne zbiory miodu. Jest to tym bardziej 
ważne, że  zauważamy zwiększenie się udziału pożytków wczesnych a nawet 
bardzo wczesnych (wierzby). Taki pożytek mogą wykorzystać pszczoły 
urodzone jesienią, które wiosną stanowią większość zbieraczek. Nie bez kozery 
doświadczeni pszczelarze mówią: „Pokaż mi swoje pszczoły jesienią a powiem 
co cię czeka na wiosnę”. Silna rodzina z odpowiednia ilością „tłustych”, 
młodych fi zjologicznie pszczół, zaopatrzona odpowiednio w zapasy pokarmu 
i odpowiedni ul jest gwarantem dobrych zbiorów miodu w roku przyszłym 
i chociaż dziś stajemy przed szeregiem nierozwiązanych zagadek związanych 
z CCD to warto pamiętać, że taka rodzina zdecydowanie lepiej stawi czoła 
czekającym ją trudnościom związanym z najbardziej niekorzystnym dla 
pszczół okresem jakim jest zima.

Główny przegląd jesienny

Przygotowanie rozpoczyna się głównym jesiennym przeglądem, który 
wykonujemy po zakończonym miodobraniu z pożytku letniego, który kończy 
się około połowy lipca. Opóźnienie miodobrania i przygotowanie rodzin 
do właściwego zimowania może być powodem ich osypania się zimą. 
Szczególnie w ostatnich latach, kiedy pojawiły się późniejsze pożytki (malina 
jesienna, nawłoć, wrzos), pszczelarze chcą pozyskać jeszcze trochę miodu. 
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Robią miodobranie w połowie września, a czasem i później, skracając zatem 
czas na właściwe przygotowanie rodzin do zimowania. Jeżeli pszczelarz chce 
wykorzystać późniejsze pożytki, winien dostosować do nich odpowiednią 
gospodarkę pasieczną (tworzenie wcześniej odkładów, zasilanie rodzin 
pszczołami, gospodarkę rotacyjną). Pszczelarz powinien zastanowić się, 
czy uzyskanie niewielkich ilości miodu kosztem gorszego przygotowania 
rodzin do zimowania jest opłacalne. Warto zatem mieć rozpoznanie, co do 
intensywności występowania pożytków i przewidywać warunki pogodowe, 
które pozwolą na ich wykorzystanie. Podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe.

Celem przeglądu jest aktualna ocena stanu rodziny pszczelej. W czasie 
przeglądu zwracamy uwagę na:

•   Siłę rodziny pszczelej,

•   Jakość i ilość czerwiu oraz obecność i jakość matki,

•   Wielkość zapasów miodu i pyłku,

•   Stan zdrowotny rodziny pszczelej,

•   Jakość plastrów.

Przy głównym jesiennym przeglądzie siłę rodziny pszczelej oceniamy nie 
tylko po ilości obsiadanych przez pszczoły plastrów, ale dodatkowo po ilości 
czerwiu, jaki znajduje się w ulu. Pszczoły dorosłe, które wisząc brodami robią 
wrażenie, że nie zmieszczą się w ulu, w większości wyginą przed zimą, a ich 
miejsce zajmą te, które w chwili dokonywania głównego przeglądu jesiennego 
są jeszcze jako czerw w komórkach. Czerw, zatem powinien znajdować się 
przynajmniej na 4 do 5 plastrach na ramce dadanowskiej i warszawskiej 
poszerzonej oraz na 5 do 6 ramkach warszawskich zwykłych i wielkopolskich. 
Powinien być zwarty i w większości otwarty, co świadczy o wzroście ilości 
składanych przez matkę jajeczek. Matki pszczele powinny najintensywniej 
czerwić od 15 lipca do 20 sierpnia, bowiem ze złożonych w tym okresie 
jajeczek wygryzą się młode pszczoły, których zimą przeżyje ponad 80%.

Właściwe warunki do dobrego rozwoju zapewnia dobra matka pszczela. 
Dobrze jest jak matkę się zobaczy i oceni, ale nie zawsze jest to możliwe. 
Obecność w rodzinie czerwiu w różnej postaci (jajeczka, czerw otwarty 
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i kryty) świadczy o obecności matki. Brak jajeczek i czerwiu otwartego może 
być spowodowany brakiem matki. W takiej sytuacji należy dać z innego ula 
„ramkę kontrolną” z młodymi larwami na jasnej woszczynie. W przypadku 
braku matki rodzina założy mateczniki, które należy zerwać i poddać matkę 
wartościową, najlepiej czerwiącą. Gdyby pszczoły nie założyły mateczników 
może to świadczyć o tym, że w rodzinie jest jeszcze młoda nieczerwiąca 
matka.

Należy również pamiętać, że jakość matki ma zasadniczy wpływ na jakość 
rodziny pszczelej, dlatego w rodzinach słabych, złośliwych, niemiodnych 
należy je jak najszybciej wymienić na wartościowe. Wartościowe matki 
zapewniają pasieki hodowlane.

Wzmożony rozwój wymaga odpowiedniej ilości zapasów w gnieździe. Wielu 
pszczelarzy uważa, że stały zapas pokarmu w rodzinie powinien wynosić 
około 5kg. Małe zapasy po miodobraniu mogą być powodem zmniejszenia 
tempa czerwienia matki lub jego całkowitego przerwania. Dlatego pszczelarz 
powinien jak najszybciej uzupełnić zapasy i dbać aby przez cały ten okres czyli 
do 20 sierpnia był one systematycznie uzupełniane, szczególnie w terenie 
gdzie brak jest pożytku nektarowego Trzeba również pamiętać o pożytku 
pyłkowym, który jest źródłem białka dla rodziny pszczelej.

W czasie wykonywania głównego przeglądu jesiennego wstępnie układamy 
gniazdo, pozostawiamy tyle ramek ile danej rodzinie jest aktualnie potrzeba. 
Pozostałe plastry wycofujemy lub pozostawiamy za matą. Najwłaściwsze do 
zimowania są plastry jasnobrązowe, dobrze prześwitujące. Takimi plastrami 
jest poddana wcześnie węza, z której wygryzło się już dwa, trzy pokolenia 
pszczół. Do zimowania nie nadają się plastry jasne nieprzeczerwione, 
ponieważ mają spory współczynnik przewodnictwa cieplnego, są zimne 
i matki niechętnie na nich czerwią. Również plastry czarne, z których wygryzło 
się wiele pokoleń pszczół są niewskazane do zimowania z uwagi na mniejsze 
komórki i higienę, mogą być źródłem zakażenia chorobami np. zgnilec, 
nosema i inne.

Po dokonaniu oceny stanu pasieki rodziny słabe należy połączyć i pozostawić 
tylko silne gwarantujące właściwe warunki jesiennego rozwoju, dobrej 
zimowli.



49

Zwalczanie warrozy

Stan zdrowotny rodziny ma również istotny wpływ na jej siłę i dobre 
zimowanie. Pszczelarz powinien być wyczulony i nie lekceważyć podejrzanego 
słabnięcia rodzin. Po miodobraniu letnim należy natychmiast przystąpić do 
zwalczania warrozy by pszczoły które wejdą w skład kłębu zimowego nie były 
porażone pasożytami, które wg niektórych autorów skracają długość życia 
pszczoły nawet do 18 dni. W sezonie pasiecznym w rodzinie pszczelej jest 
czerw trutowy na którym chętniej rozwija się warroza. Czerw pszczeli jest 
mniej porażony. Gdy kończy się pożytek, kończy się również czerw trutowy, 
a trutnie są wypędzane. Wtedy cały rozwój pasożyta odbywa się na czerwiu 
pszczelim. Efektem tego są bezskrzydłe pszczoły, porażony czerw otwarty 
i zamarłe larwy oraz zubożone z ciał zapasowych żyjące krócej robotnice. 
Inwazja Varroa destructor sprzyja również namnażaniu się wirusów takich jak: 
wirus zdeformowanych skrzydeł, ostrego paraliżu pszczół, powolnego paraliżu 
pszczół i kaszmirskiego. 

Należy pamiętać, że:
preparaty lecznicze należy stosować ściśle

według wskazań lekarza weterynarii i zaleceń producenta.
Oszczędność i przesada nie są tu wskazane.

Należy pamiętać, że:
stosowane preparaty mają działanie kontaktowe,

są skuteczne tylko wtedy kiedy pasożyt ma kontakt z tym preparatem.

Ocena stanu rodzin i zapasów przed dokarmianiem

Zanim przystąpimy do zimowego dokarmiania pszczół powinniśmy ocenić 
stan rodziny i ilość zapasów znajdujących się w ulu. Jest to ważne gdyż na 
zimę powinniśmy zostawić jedynie plastry które będą obsiadane przez 
pszczoły i zawierały odpowiednia ilość pokarmu Przyjmuję się, że na jedną 
ramkę obsiadaną przez pszczoły liczymy ½ ramki do zimowli a dodatkowo 
doliczamy tyle ramek ile w ulu zajmuje czerw. Przecenienie siły rodzin 
i pozostawienie większej niż jest potrzebna liczby plastrów będzie wymagało 
dodania zwiększonej ilości pokarmu, którą pszczoły będą zmuszone przerobić. 
Po za tym plastry takie są narażone w zimie na fermentację ponieważ znajdą 
się poza strefą oddziaływania kłębu. Równie niedobre jest pozostawienie 
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rodzinom zbyt ciasnego gniazda gdyż może ono nie pomieścić ilości pokarmu 
niezbędnej do przezimowania rodziny i zapewnienia jej wczesnowiosennego 
rozwoju.

Istotne jest więc abyśmy zapewnili pszczołom możliwość sformowania kłębu 
dostosowanego wielkością do siły rodziny (im więcej pszczół tym większa 
średnica) nad którym znajdować się będzie odpowiednia ilość zapasów. Pewne 
odstępstwa są możliwe przy ulach korpusowych gdzie wielu pszczelarzy w celu 
ujednolicenia zabiegów pozostawia więcej plastrów niż jest to niezbędne oraz 
wyposażają je w większą ilość zapasów.

Aby ocenić ilość pokarmu potrzebną do dokarmienia pszczół musimy 
oszacować ilość pokarmu, który już znajduje się w gnieździe. Przyjmuje się, że 
1 dcm2 zasklepionego plastra to 30 dag zapasu. Następnie od zapotrzebowania 
wynikającego z przedstawianej w tabeli normy odejmujemy aktualny stan 
zapasów. Otrzymana różnica to potrzebna ilość kg cukru, którą należy dać 
rodzinie pszczelej w syropie o stosunku 3:2 (3 kg cukru 2 litry wody). Przy 
takim stężeniu syropu pszczoły najłatwiej magazynują zapas. Ilość zapasów 
potrzebna na zimę uzależniona jest od ilości pozostawionych, obsiadanych 
przez pszczoły plastrów. Normy zapasów na zimę z uwzględnieniem ilości 
plastrów. 

Zdarza się czasem, że warunki pogodowe nie pozwalają na aktualną ocenę 
zapasu. Wówczas należy  rozpocząć dokarmianie, a ocenę dokonać później.

Dokarmianie i zabezpieczenie rodzin pszczelich do zimowania

Wybór paszy zależy od decyzji pszczelarza. Obecnie wchodzi na rynek coraz 
więcej gotowych syropów inwertowanych. Wielu pszczelarzy pozostaje wierna 
tradycyjnej metodzie czyli podkarmianiu syropem cukrowym. 

Przygotowanie syropu do podkarmiania i dokarmiania nie sprawia 
pszczelarzowi większych kłopotów. Wystarczy mieć pojemnik z gorącą wodą, 
do której wsypuje się cukier i miesza aż do całkowitego rozpuszczenia.. 
Gorąca woda ułatwia szybkie rozpuszczenie cukru. Jednorazowe dawki 
syropu wynoszą 3-5l a nawet więcej. Obecnie pszczelarze chętniej stosują 
podkarmiaczki o dużej pojemności co pozwala na zmniejszenie liczby karmień 
i oszczędność czasu.
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Dokarmienie rodzin powinno być zakończone możliwie jak najwcześniej

Po dokarmieniu wskazane jest przejrzeć rodziny pszczele. Bowiem zdarza się, 
że podane ilości syropu są w niektórych rodzinach za małe. Przyczyną takiego 
stanu może być wydłużone czerwienie matki i pokarm został zużyty na wychów 
czerwiu. Bywają również i ciche rabunki, których pszczelarz nie zauważył. Warto 
również zwrócić uwagę na rasę pszczół. W rodzinach z matkami kaukaskimi 
zwykle jest nieco więcej zapasu w porównaniu do rodzin z matkami kraińskimi.

Przy wykonywanym przeglądzie należy usuwać z ula paski, przeciw 
warrozowe, jeżeli były wcześniej stosowane. Pozostawianie pasków przez okres 
dłuższy niż zalecany przez producenta powoduje niepotrzebne uodparnianie 
się pozostałych przy życiu pasożytów na zastosowaną w nich substancję 
lecznicza, co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia skuteczności 
przy przyszłych zabiegach. Należy wyjąć również z ula podkarmiaczki i włożyć 
maty.

Oprócz uzupełnienia zapasów należy pamiętać o zapewnieniu rodzinom 
pszczelim w okresie zimowli spokoju, odpowiedniej wentylacji. Zaleca się by 
na 1 plaster przypadał 1 cm2 wylotka. Ule powinny być zabezpieczone przed 
wtargnięciem myszy. Daszki w ulach nie powinny przeciekać.

Z nadejściem chłodów pszczoły skupiają się w kłąb, usadawiając się zazwyczaj 
tam, gdzie był ostatni czerw. Opuszczają skrajne uliczki i ścieśniają się w mniej 
lub bardziej foremną kulę. Zewnętrzną warstwę kłębu tworzą ściśle skupione 
pszczoły. Jest to Jak gdyby warstwa ochronna, utworzona zazwyczaj przez 
pszczoły najstarsze. Zadaniem tej warstwy jest izolowanie kłębu przed szybkim 
ulatnianiem się ciepła. Temperatura w warstwie ochronnej Jest stosunkowo 
niska, wynosi od 10 do 15 °C. Wewnątrz kłębu, w jednej z centralnych uliczek, 
temperatura utrzymywana jest w granicach 25 do 30 °C. Tam przebywa matka 
i tam pojawia się czerw. W pozostałej części kłębu pomiędzy jego centrum, 
a warstwą ochronną utrzymuje cię temperatura około 20 °C. Temperatura 
poza kłębem jest zbliżona do temperatury otoczenia. Pszczoły w zimie nie 
ogrzewają całego ula, lecz odpowiednio wysoką temperaturę utrzymują tylko 
w kłębie.

Z chwilą obniżenia się temperatury w jednej z części kłębu, pszczoły 
uaktywniają się i podnoszą ją na odpowiedni poziom. Dokonują tego przez 
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chwilowe rozluźnienie środkowej warstwy kłębu i przez ruchy mięśni tułowia. 
Do kłębu wpływa dodatkowa ilość powietrza, więc i tlenu, a materiałem 
opałowym jest cukier zawarty w zapasach zimowych. W trudnych warunkach 
zimowych, to znaczy przy gwałtownych i dużych spadkach temperatury 
zewnętrznej, pszczoły muszą odpowiednio częściej uruchamiać „system 
ogrzewczy”, co jest powiązane ze zwiększonym spożyciem zapasów.

Jeżeli kłąb zimowy jest mały (przy słabej rodzinie), aktywność pszczół musi być 
większa i większe jest wtedy spożycie miodu. Toteż rodziny słabsze /obsiadająca 
mniej ramek/ zużywają w przeliczeniu na jedną pszczołę więcej pokarmu, 
który w większości rozchodowany jest na cele ogrzewcze. Zwiększone zużycie 
pokarmu powoduje szybsze wypełnienie jelita prostego, co przy dłuższej zimie 
może powodować „zaperzenie” i niepokojenie się pszczół w końcowej fazie 
zimowania. Pszczoła z przepełnionym jelitem nie może produkować ciepła, 
ponieważ nie ma możliwości dalszego pobierania i przerabiania pokarmu. Stara 
się, więc możliwie jak najszybciej wydostać z kłębu i wydalić kał. Napotykając 
trudne warunki na zewnątrz oddaje kał w ulu.

W końcu stycznia i na początku lutego pojawia się pierwszy czerw. 
Temperatura centrum kłębu podnosi się do 32-34°C, a w warstwie środkowej 
do około 30°C. W silnych rodzinach występuje, w tym okresie czerwienie 
matki, gdyż silne rodziny mogą zapewnić odpowiednią temperaturę do 
wychowu larw. Pszczoły pochodzące z tego czerwiu uzupełnią ubytek pszczół 
starych i w rodzinach silnych w ostatniej fazie zimowania może nawet nastąpić 
przyrost siły. W rodzinach słabych, warunki do pielęgnacji czerwiu są znacznie 
gorsze, a utrzymanie odpowiedniej ciepłoty wyczerpuje pszczoły, które tracą 
zdolność do karmienia i pielęgnacji larw. W rezultacie, po zimie są one bardzo 
osłabione.

Przetrwanie tak długiego okresu zimowego i zachowanie znacznej części 
„energii życiowej” zawdzięczają pszczoły zwolnionym procesom przemiany 
materii podczas przybywania w kłębie. Rolę regulatora tych procesów odgrywa 
w głównej mierze dwutlenek węgla, którego stężenie w kłębie dochodzić może 
do 4-6%, /gdy w normalnej atmosferze jest go około 0,05%/ i zmniejszona 
odpowiednio ilość tlenu. W takim stężeniu dwutlenku węgla aktywność 
życiowa pszczół spada, a gospodarowanie energią jest bardzo oszczędne.
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Na podstawie obserwacji dokonanych w pasiekach LODR w Końskowoli 
ustalono, że z nastaniem pierwszych mrozów kłąb silnie się ścieśnia (staje 
się mniejszy) i opuszcza się niżej, tak, że tylko 1/3 usadawia się na miodzie, 
a pozostałą częścią przesiaduje na pustych plastrach pod miodem. Dla 
zmniejszenia wielkości kłębu pszczoły wchodzą w puste komórki.

Na początku zimy pszczoły skupione w kłębie zachowują się bardzo spokojnie. 
Dopiero pod koniec stycznia lub w lutym, ruchy pszczół są żywsze, a kłąb 
przemieszcza się do góry przechodząc w coraz to większym stopniu na miód. 
Pojawia się też w małych ilościach czerw.

Przegląd wiosenny

Z nastaniem pierwszych wiosennych ociepleń, a szczególnie po pierwszym 
oblocie, pszczoły niemal całkowicie rozluźniają kłąb i rozpoczynają ogrzewanie 
całego gniazda, w przeciwieństwie do okresu zimy, kiedy to ogrzewały się 
wyłącznie w kłębie. Nadmierne ocieplenie ula na zimę jest zatem zbyteczne. 
Jest ono nieodzowne dopiero na wiosnę, kiedy każda kaloria zatrzymana przez 
odpowiednią izolację-to wielka pomoc dla pszczół. Ul zatem winien spełnić 
rolę dobrego izolatora. Boczne maty, poduszki górne, dno i ściany ula w okresie 
wiosny spełniają prawidłowo swoją rolę jeżeli są odpowiedniej grubości i są 
suche. Zawilgocone dodatkowo ochładzają gniazdo, gdyż woda parując zabiera 
z otoczenia dużo ciepła (posiada duże ciepło właściwe).

Z nastaniem wiosennego ciepła następują pierwsze wiosenne obloty pszczół. 
Pszczoły wylatują z uli, zataczają duże kręgi nad pasieką, opróżniają jelito 
proste za nagromadzonego zimą kału, a po pewnym czasie / około pół godziny 
/ przystępują do usuwania śmieci z dna ula.

Terminy pierwszych wiosennych oblotów każdego roku są inne. Można je 
przewidzieć na jeden do dwa dni wcześniej na podstawie telewizyjnych lub 
radiowych komunikatów meteorologicznych. W dniu pierwszego wiosennego 
oblotu pszczół, jeżeli jest odpowiednia pogoda, możemy dokonać pobieżnego 
przeglądu rodzin pszczelich dla zapoznania się z ogólnym stanem pasieki. 
W razie potrzeby dokonujemy w ulach odpowiednich zmian lub uzupełnień. 
Uruchamiamy również poidło, które powinno sprawnie działać aż do późnej 
jesieni.
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Główny wiosenny przegląd przeprowadzamy w pierwszy ciepły bezwietrzny 
dzień (może to być również dzień pierwszego oblotu), ustalając:

-  obecność matki. Jeżeli w ulu jest czerw kryty, otwarty oraz jajeczka – matka 
jest na pewno i nie potrzebujemy jej wyszukiwać; 

-  odpowiednią liczbę plastrów dla aktualnej siły rodziny pszczelej. Pszczoły 
powinny obsiadać wszystkie ramki znajdujące się w gnieździe. Zbędne plastry 
zabieramy do pracowni lub ustawiamy za matą. Jeżeli pszczołom jest ciasno, 
gniazdo odpowiednio powiększamy;

-  odpowiednie zapasy pokarmu. Podczas zimy zużycie zapasów jest niewielkie. 
Natomiast wiosną na wytworzenie odpowiedniej ilości ciepła i wyżywienie 
czerwiu, pszczoły zużywają znaczne ilości miodu. W marcu około 3 kg, kwiecień 
4,5 kg Zapas zatem w dniu głównego przeglądu wiosennego winien wynosić 
w granicach 4 – 5 kg.

Z dna ula usuwamy śmieci. Dokonujemy wymiany zawilgoconych mat 
i poduszek na suche, a jeśli zachodzi potrzeba to i uli.

Po ustaleniu się pogody, matka zwiększa liczbę składanych jajeczek, a pszczoły 
przystępują do pielęgnacji zwiększonej liczby larw. Na ilość pielęgnowanego 
wiosną czerwiu zasadniczy wpływ mają:

-  warunki atmosferyczne,

-  siła rodziny pszczelej,

-  liczba pszczół karmicielek czyli zasoby mleczka,

-  ilość zapasów miodu i pyłku,

-  odpowiednia liczba komórek do czerwienia, 

-  wziątek lub podkarmianie pobudzające,

-  „ciasne” utrzymywanie gniazd.

W okresie wczesnej wiosny w naszym klimacie pogoda jest zmienna 
i najczęściej niezbyt sprzyjająca dla pszczół. Jest to jedna z wielkich 
niewiadomych każdego zaczynającego się sezonu pasiecznego. Na przebieg 
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pogody nie mamy wpływu. Możemy jednak w pewnym stopniu chronić 
pszczoły od warunków zewnętrznych stwarzając wewnątrz ula możliwość 
łatwego utrzymania właściwej temperatury.

WARUNKI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA POŻYTKÓW

Zdolność rodziny pszczelej do maksymalnego wykorzystania nektaru 
wydzielanego przez rośliny osiągnie najkorzystniejszy / optymalny / stan, jeżeli 
w dniu rozpoczęcia pożytku / zakwitania interesujących nas roślin lub zespołu 
roślin / rodzina pszczela będzie posiadała:

-  możliwie największą liczbę „pszczół lotnych” zdolnych do lotów po nektar;

- dużo pszczół młodych, które przystąpią do pracy przy gromadzeniu 
i przeróbce nektaru;

-  dużo czerwiu krytego, z którego w najbliższym czasie wygryzą się młode 
pszczoły i włączą się do pracy przy pożytku;

-  mało lub nawet bardzo mało, czerwiu otwartego wymagającego pielęgnacji, 
a więc zaangażowania niekiedy znacznej ilości pszczół, które automatycznie są 
odciągane od pracy przy przeróbce nektaru;

- odpowiednią liczbę plastrów potrzebnych do złożenia nektaru przy jego 
odparowaniu i magazynowaniu;

-  miejsce na odłożenie wosku – budowa plastrów pogrubienie węzy oraz 
odpowiednie właściwości dziedziczne pszczół.

Znając przybliżony okres występowania pożytku, dostosowujemy do tych 
terminów prace pasieczne mające wpływ na odpowiedni rozwój rodziny 
pszczelej i odpowiednie jej przygotowanie do jego wykorzystania.

Wiemy z biologii rodziny pszczelej, że po 21 dniach, od chwili złożenia przez 
matkę jajeczka, z komórki wygryza się owad doskonały – pszczoła. Na czwarty 
dzień po wygryzieniu się może ona pracować przy przyjmowaniu nektaru 
przyniesionego przez zbieraczki z pola i w ten sposób uwalnia je od prac 
w ulu umożliwiając ponowne wyloty po nektar. Po 35 dniach pszczoła jest już 
wyczerpana, stara i ginie.
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Wykonując szczególnie wyczerpujące lub intensywne prace jak produkcja 
mleczka i karmienie czerwiu, produkcja wosku, gromadzenie i przerób 
nektaru, pszczoła może szybciej niż wspomniano zakończyć życie.

Pszczoły, które wygryzały się z komórek wcześniej niż na 35 dni przed 
rozpoczęciem pożytku nie będą już zdolne do pracy podczas jego trwania. 
„Opłaca” się jeszcze ta pszczoła, która przynajmniej przez ostatnie 5 dni 
życia będzie pracowała podczas pożytku. Takie pszczoły winny zatem wyjść 
z komórek na 30 (i mniej) dni przed jego zakończeniem. Chcąc takie pszczoły 
uzyskać, musimy zadbać o to by odpowiednio wcześniej matka złożyła 
jajeczka.

A więc na początku pożytku będą jeszcze produktywne te pszczoły, które 
wychowane będą z jaj złożonych przez matkę na 51 dni (21 + 30) przed jego 
rozpoczęciem.

Pszczoły, które wyszły z komórek nie później niż 8 dni przed zakończeniem 
pożytku, czwartego dnia życia włączą się do pracy i wezmą udział w końcowej 
fazie jego trwania.

Będą to więc pszczoły wychowane z jaj złożonych przez matkę najpóźniej na 
29 dni (21 + 8) przed zakończeniem pożytku. 

W ten sposób ustalono dwa terminy (51–szy dzień od rozpoczęcia pożytku 
i 29–ty dzień od jego zakończenia), które wyznaczać będą okres najważniejszy 
dla nagromadzenia odpowiednich wiekiem pszczół mających pracować 
podczas przewidzianego pożytku.

Okres ten nazywamy optymalnym okresem wychowu czerwiu w rodzinie 
lub okresem optymalnego rozwoju rodziny pszczelej.

W okresie optymalnego rozwoju rodziny pszczelej, pszczelarz powinien 
skoncentrować wszystkie swoje umiejętności na pobudzanie matki do 
składania możliwie największej liczby jajeczek, a pszczoły do ich prawidłowego 
odchowywania. Decydującą rolę odgrywać będzie odpowiednia liczba pszczół 
karmicielek, odpowiednia ilość miodu i pyłku.

Przy pożytkach trwających dłużej okres optymalnego rozwoju jest dłuższy, 
przy krótszych – krótszy. Czerwienie matki oraz wychów nadmiernych ilości 
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czerwiu po okresie optymalnym jest dla pszczelarza z punktu widzenia 
wykorzystania tego pożytku zbyteczne, a nawet w wielu przypadkach bardzo 
kosztowne. Pszczoły nie znajdują już zatrudnienia, a na ich wychowanie 
zużywa się miód, pyłek i pracę pszczół.

Obliczenie optymalnego okresu rozwoju dokonujemy oddzielnie dla każdego 
pożytku jaki w ciągu sezonu pasiecznego przewidziany jest do wykorzystania. 
W zależności od układu pożytków określamy okresy optymalnie i do nich 
dostosujemy nasze postępowanie z pszczołami.

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI PASIEK PRZEZ DOBÓR ODPOWIEDNIEJ 
METODY

W naturalnych warunkach dojście pszczół do szczytowego punktu 
rozwoju i najkorzystniejszego układu roboczego /przewaga pszczół lotnych 
nad nielotnymi i czerwiem/ przypada na połowę czerwca. Samorzutne 
przygotowanie się pszczół do pełnego wykorzystania wczesnowiosennych 
i wiosennych pożytków jest w naszych warunkach klimatycznych praktycznie 
niemożliwe. Potrzebna jest ingerencja pszczelarza zmierzająca do 
odpowiedniego pokierowania rozwojem rodzin pszczelich lub do zmiany 
ich struktury /składu biologicznego/, by już w początkach lub w połowie 
maja mogły one osiągnąć odpowiedni stan roboczy pozwalający na 
prawidłowe wykorzystanie pożytków wiosennych, a nawet w niektóre lata 
i wczesnowiosennych.

Stosujemy zazwyczaj następujące sposoby /metody/ kierowania rozwojem 
rodzin pszczelich dla stworzenia warunków pełnego wykorzystania pożytków 
wiosennych:

1.  Zimowanie silnych lub bardzo silnych rodzin pszczelich.

2.  Wiosenne przyspieszanie rozwoju.

3.  Stosowanie matek pomocniczych.

4.  Łączenie rodzin pszczelich na pożytek.

5.  Stosowanie nalotów.

6.  Ograniczenie matki w czerwieniu na czas pożytku.



58

Zimowanie silnych lub bardzo silnych rodzin pszczelich

Podstawowym warunkiem do uzyskania silnych rodzin w okresie 
wiosny jest zimowanie silnych i zdrowych rodzin pszczelich. Na silnych 
wiosną rodzinach możemy skutecznie przeprowadzać różnorodne zabiegi 
przyspieszające rozwój lub zmieniające ich strukturę, co przy rodzinach 
słabych jest praktycznie nieosiągalne. Silne rodziny lepiej zimują i łatwiej 
jest im utrzymać optymalne warunki przy wzmożonym wczesnowiosennym 
i wiosennym wychowie czerwiu. Mogą one obsiąść więcej plastrów i więcej 
miejsca przeznaczyć na jego wychów. W rodzinie słabiej na każdą pszczołę 
karmicielkę przypada więcej larw do wyżywienia i większa przestrzeń do 
ogrzania. Praca taka wyczerpuje pszczoły. Giną one wcześniej, stąd w słabych 
rodzinach nie ma spodziewanego przyrostu siły, a często występuje jeszcze 
większe wiosenne osłabienie. 

Rodziny silne (o większej ilości pszczół), znajdują się w korzystniejszych 
warunkach. Tam też przyrost siły jest wyraźnie widoczny. W silnej rodzinie 
następuje nie tylko szybszy rozwój i większy odchów czerwiu, ale wychodzące 
z niego pszczoły posiadają „lepszą kondycję”.

Rodzina pszczela wychowuje tyle czerwiu na ile pozwalają możliwości 
ogrzania i wyżywienia. Nadmiar jajeczek złożonych przez matkę jest przez 
pszczoły usuwany (są zjadane). 

O liczbie pszczół karmicielek, jakimi rodzina pszczela dysponuje na 
wiosnę, decyduje odpowiednie przygotowanie pszczół jeszcze jesienią. 
Nagromadzone w okresie przygotowania do zimowania zapasy tłuszczowo – 
białkowe wykorzystywane są przez pszczoły wiosną, między innymi również 
na produkcję mleczka.

Pszczoły wychowane z wiosennego czerwiu automatycznie uzupełniają 
szeregi karmicielek i robotnic. Wymiana pszczół starych (zeszłorocznych) na 
nowe trwa prze okres całej wiosny. W połowie lub pod koniec maja z reguły 
następuje całkowite wyginięcie pszczół zeszłorocznych (jesiennych).

Jeżeli tempo przyrostu pszczół młodych jest większe niż ginięcie starych, 
następuje przyrost siły rodzinnej pszczelej. W przeciwnym wypadku rodziny 
słabną. Znane są przypadki bardzo dużego spadku siły rodzin pszczelich 
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wymagające nawet silnego ścieśniania gniazda przez ujęcie plastrów. 

Intensywny rozwój czerwiu może się odbywać tylko wtedy jeżeli w ulu są 
odpowiednie zapasy miodu i pyłku. Jeżeli miodu jest niewiele, a w przyrodzie 
nie ma jeszcze pożytku, rodziny pszczele rozpoczynają oszczędną gospodarkę 
zapasami. W pierwszym rzędzie zmniejszają rozchód na wychów czerwiu. 

Przyjmuje się, że wiosenny zapas pokarmu winien wynosić 4 – 5 kg. Jednak 
zbyt duże zapasy miodu nie są potrzebne, a w niektórych przypadkach mogą 
nawet stanowić przeszkodę dla matki przy zajmowaniu coraz to większych 
powierzchni plastrów do zaczerwienia. Przy występujących pożytkach 
wczesnowiosennych pokrycie zapotrzebowania na pokarm następuje 
z bieżących wziątków. 

Zapasy pyłku pozostawione w ulach na zimę szybko się wyczerpują. 
Najkorzystniej na zwiększenie odchowu czerwi wpływa wczesnowiosenny 
naturalny pożytek nektarowy i pyłkowy.

Liczba składanych przez matkę jajeczek w okresie wczesnowiosennym jest 
niewielka. W tym czasie nie mamy zazwyczaj kłopotów z brakiem wolnych 
komórek potrzebnych matce do składania jaj. Gdy poziom czerwienia 
wzrośnie do około 1000 jajeczek na dobę zła jakość plastrów może być 
przeszkodą w normalnym rozwoju rodzin. Plastry zawilgocone, spleśniałe, 
z zawartością sfermentowanego miodu, stanowią przeszkodę w czerwieniu. 
Podczas głównego wiosennego przeglądu plastry takie usuwamy, a na ich 
miejscu wstawiamy prawidłowe.

Pszczoły mogą zawilgocone i spleśniałe plastry oczyścić i przygotować do 
czerwienia. Jest to jednak praca wyczerpująca, wymaga sporo czasu i jest 
powodem opóźnienia w składaniu przez matkę jajeczek. 

Wiosenne przyspieszanie rozwoju

Dopływ nektaru do ula w wyraźny sposób wpływa na zwiększenie liczby 
składanych przez matkę jajeczek. Te pasieki wokół, których występują 
wczesnowiosenne pożytki mają najlepsze warunki do szybkiego rozwoju 
rodzin pszczelich, pszczelich ingerencja pszczelarza jest najczęściej zbędna. 
W przypadku braku pożytku naturalnego można zastosować podkarmianie 
pobudzające. Polega ono na podawaniu pszczołom codziennie niewielkich 



60

dawek (pół litra) rzadkiego (1:1) dobrze ciepłego syropu cukrowego lub co 
3 – 4 dni stosować dawkę 2 litrową. Podkarmianie takie spełnia dwojaką 
rolę. Jest podnietą dla pszczół do wzmożonej aktywności (między innymi 
matka wzmaga czerwienie), a jednocześnie przy większych jednorazowych 
dawkach stanowić może uzupełnienie zapasów pokarmu.

Podkarmianie pobudzające jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli w ulu 
znajdują się podstawowe zapasy pokarmu, a co najważniejsze pyłku, który 
jest niezastąpionym pokarmem białkowym. Stosowanie podkarmienia 
pobudzającego może czasem szczególnie w rodzinach, które nie wybiorą 
syropu powodować rabunki.

Wiosenne podkarmianie pobudzające rozpoczynamy po głównym 
wiosennym oblocie i ustabilizowaniu się ciepła. Pobudzenie matek do 
wczesnego czerwienia wiosennego uzyskać możemy również przez 
podawanie pszczołom:

-  ciasta miodowego – pyłkowego,

-  ciasta cukrowo – miodowego,

-  ciasta cukrowo – drożdżowego .

Jednorazowo podaje się około ½ do 1 kg ciasta umieszczając go na 
górnych beleczkach ramek, przy ramkach niestykających się w specjalnych 
podkarmiaczach obejmujących 1 – 2 uliczek. Podawane rodzinom ciasto jest 
sukcesywnie pobierane i nie powoduje rabunków a jednocześnie zapewnia 
pszczołom pewne ilości pokarmu białkowego.

 Dobre rezultaty w pobudzaniu matek do czerwienia osiąga się przez 
odsklepianie zapasów na plastrach sąsiadujących z czerwiem. Zasklep, 
od strony czerwiu zdejmujemy widelcem do odsklepienia. W silniejszych 
rodzinach odsklepiać możemy plastry jednocześnie po obu stronach 
czerwiu. Pszczoły chcąc uporządkować odsklepione zapasy pobierają miód 
i przenoszą go na inne miejsce. Podczas tych czynności wykazują wzmożoną 
aktywność podobną do aktywności występującej podczas pożytku 
naturalnego. Matka wzmaga czerwieni składając jajeczka w opróżnionych 
komórkach. Kula czerwiu zachowuje właściwy kształt. 
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Odsklepienie plastrów zazwyczaj nie powoduje rabunków. 
Przeprowadzamy je co 3 – 4 dni. Szybszemu rozwojowi rodzin pszczelich 
sprzyja ciasne utrzymywanie gniazd. Gniazdo dostosowane do siły rodziny 
pszczelej pozwala pszczołom na łatwiejsze jego ogrzanie i wytworzenie 
dogodniejszych warunków do wychowu czerwiu. 

W słabszych rodzinach dobre rezultaty daje oddzielnie zatworem 
niedochodzącym do dna ula, ramek z czerwiem od ramek z zapasami 
pokarmu. W utworzonej w ten sposób przestrzeni „gniazdowej” pszczołom 
jest łatwiej utrzymać odpowiednią temperaturę. Do „gniazdowej” części 
ula sukcesywnie przestawiamy ramki z części oddzielonej, które matka 
zaczerwia.

Stosowanie matek pomocnic

Jednym z praktycznych sposobów zwiększania siły rodzin pszczelich jest 
„stosowanie matek pomocniczych”. Przy tym sposobie prowadzenia rodzin 
pszczelich podstawową zasadą jest zimowanie w jednym ulu dwu rodzin – 
jednej „głównej” silnej, a drugiej słabszej – „pomocniczej”. Zimowanie dwu 
rodzin obok siebie jest korzystne, gdyż obie wzajemnie się ogrzewają, co 
szczególnie w okresie wiosennym dodatnio wpływa na tempo rozwoju.

Z rodziny pomocniczej, najczęściej raz w tygodniu, przestawiamy do 
rodziny głównej ramkę lub ramki z zakrytym czerwiem. W ten sposób 
ciężar odchowywania tego czerwiu spoczywa na rodzinie pomocniczej, 
a w rodzinie głównej uzyskujemy zwiększony przyrost młodych pszczół. 

Dostawianie czerwiu do rodziny głównej rozpoczynamy od drugiej połowy 
kwietnia. Rodzina pomocnicza nie będzie zwiększała swej siły, a dostarczając 
czerwiu doskonale spełni swoje zadania, natomiast zwiększoną produkcję 
miodu uzyska rodzina główna.

Łączenie rodzin pszczelich na pożytek

Bardzo skutecznym sposobem uzyskania silnych rodzin pszczelich jest 
łączenie ich na pożytek. Podobnie jak w metodzie opisanej wyżej, można 
w jednym ulu zimować dwie rodziny oddzielnie od siebie cienką deską 
przegrodową. Do dnia połączenia obie rodziny pracują i rozwijają się nie 
zależnie od siebie. Możemy różnymi sposobami przyspieszać ich rozwój 
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(podkarmianie pobudzające, odsklepienie zapasów, ciasne gniazda). Na 2 – 
3 dni przed rozpoczęciem pożytku, np. rzepakowego, obie rodziny łączymy 
w jedną. 

W połączonej rodzinie uzyskuje się podwójną liczbę pszczół i czerwiu 
pochodzącą od dwu połączonych rodzin – natomiast nadal czerwi tylko jedna 
matka. Ilość pszczół mogących brać udział w pożytku znacznie wzrośnie, 
a ilość czerwiu w stosunku do ilości pszczół będzie malała. Rodzina osiągnie 
bardzo korzystny skład biologiczny o dużej przewadze pszczół lotnych nad 
czerwiem.

Metoda łączenia pszczół na pożytki powoduje zmniejszenie stanu 
liczbowego pasieki oraz utratę wycofanych matek. Jej modyfi kacją często 
stosowaną w praktyce, jest przetrzymywanie matki z rodziny dołączonej 
w odkładzie. Po miesiącu odkład ten przybierał będzie na sile i przy 
starannej opiece ze strony pszczelarza, do jesieni uzyska siłę normalnej 
rodziny pszczelej.

Łączenie dwu rodzin w jedną daje lepsze rezultaty przy pożytkach 
wczesnoletnich (robinia akacjowa i rośliny kwitnące mniej więcej do połowy 
czerwca). Przy pożytkach rzepakowych nie uzyskuje się tak wysokiego 
przyrostu produkcji.

Stosowanie nalotów

Coraz częściej pszczelarze stosują naloty pszczół z jednej rodziny na drugą. 
Jest to metoda radykalnie zwiększająca liczbę pszczół lotnych w jednej 
rodzinie kosztem drugiej. Metoda ta wymaga pewnych wcześniejszych 
przygotowań. Jesienią roku poprzedniego lub w okresie zimy, rodziny 
pszczele przeznaczone do stosowania nalotów ustawiamy parami blisko 
siebie. Wyloty obu rodzin winny być skierowane w tą samą stronę. Przy 
stosowaniu wędrówek ustawiamy rodziny parami w czasie zdejmowania 
z samochodu i ustawiania na stanowiskach. 

Na początku pożytku / najczęściej rzepakowego / rzepakowego godzinach 
największego nasilenia lotów pszczół zbieraczek, odstawia się jedną z rodzin 
na stanowisko oddalone od poprzedniego po przedniego kilka metrów – 
zmieniając jednocześnie kierunek wylotu. Pszczoły lotne powracające z pola 
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z ładunkiem nektaru i pyłku nieznajdującego swojego ula na właściwym 
miejscu wlatują do ula najbliższego, którym będzie drugi z pary. Ul, na który 
nalatywać mają pszczoły lotne przesuwamy nieco w kierunku pierwotnego 
stanowiska ula odstawionego. Pszczoły powracające z nektarem są przez 
obcą w tym wypadku rodzinę przyjmowane bez zastrzeżeń. Dołączenie 
pszczoły lotnej podczas dni bezpożytkowych może napotkać na trudności. 
Niesiony nektar jest jak gdyby przepustką.

W wyniku nalotu rodzina „produkcyjna” uzyskuje przy tej samej ilości 
czerwiu zwiększoną ilość pszczół lotnych zdolnych do pracy w polu. Pszczoły 
te przynosić będą znacznie więcej nektaru niż to miało miejsce przed 
nalotem, a to z kolei przyspieszy przejście młodych pszczół do prac przy 
przyjmowaniu i przeróbce nektaru odciągając je od wychowu czerwiu. Efekt 
produkcyjny będzie podwójny, a w wielu przypadkach trzykrotnie większy 
niż przy rodzinach pojedynczych.

Rodzinom zasilanym należy odpowiednio zwiększyć liczbę ramek 
przeznaczonych na miód. Rodziny „odstawione” (dawczynie pszczół lotnych) 
będą wymagały odpowiedniego zmniejszenia gniazda.

Po upływie tygodnia rodzina pszczela dająca pszczoły lotne odzyska 
równowagę biologiczną, a pszczoły z tych rodzin ruszą w pole po nektar 
i pyłek. Przeniesiony nektar jak również i pyłek zostanie zużyty zazwyczaj 
w całości na karmienie czerwiu. W niektórych, szczególnie korzystnych 
pożytkowo przypadkach, możemy uzyskać pewne ilości miodu towarowego. 
Będą to jednak ilości z reguły niewielkie. Po przekwitnięciu rzepaków siła 
obu rodzin będzie prawie jednakowa i na następne pożytki można będzie 
stosować naloty wykorzystując te same rodziny.

Opisana metoda może być w różny sposób modyfi kowana. Zasada pozostaje 
we wszystkich przypadkach ta sama. Wymienia się kilka modyfi kacji:

-  nalot na rodzinę połączony z dostosowaniem czerwiu krytego pobranego 
z rodziny zasilającej;

-  nalot na rodzinę pozbawioną czerwiu otwartego i z matką ograniczoną 
kratą ogrodową na 2 – 3 ramkach;
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-  nalot z jednej rodziny (ustawionej na środku) na dwie ustawione po 
bokach;

-  nalot z dwu rodzin na trzecią (dwie skrajne odstawiamy).

Zabiegi związane z nalotami mogą być stosowane w każdym typie 
ula zarówno w leżakach jak i stojakach, jak również w ulach, w których 
utrzymujemy dwie rodziny. W tym przypadku zamiast odstawiania jednej 
z rodzin zamykamy jej wylot główny / główne wyloty obu rodzin muszą 
znajdować się na jednej ścianie, a dla rodziny dostarczającej pszczół lotnych 
otwieramy zapasowy w ścianie szczytowej, do którego przyzwyczają się 
młode nielotne dotychczas pszczoły. 

Ograniczenie matki w czerwieniu na czas pożytku

Najczęściej stosujemy w tym celu kratę odgrodową, która może mieć 
dwojakie zastosowanie:

1.  Oddzielenie gniazda od miodni, 

2.  Ogranicza matki w czerwieniu.

Zastosowanie kraty powinno mieć miejsce przede wszystkim w tych 
pasiekach, które zlokalizowane są na terenach o niezbyt obfi tych, ale 
występujących przez dłuższy okres czasu pożytkach. Taki rozkład pożytków 
sprzyja intensywnemu rozwojowi rodziny pszczelej, a tym samym większemu 
spożyciu pokarmu na wychów czerwiu. 

Według obliczeń Bornusa, przy pielęgnacji 30 dcm ² czerwiu zatrudnionych 
jest przez okres dwu tygodni 8 tys. Robotnic. Zatrudniona przy zbiorze 
nektaru taka ilość robotnic zdolna do zebrania surowca, niezbędnego do 
uzyskania 22 kg miodu. Ponadto na wykarmienie 30 dcm ² czerwiu potrzebne 
jest około 10 kg miodu.

Matka pszczela mając do dyspozycji całą pojemność ula, rozczerwia się 
na wielu plastrach pod zmagazynowanym u góry miodem. Takich plastrów 
pszczelarz nie może odwirować. Nie jest wskazane ze względu na jakość 
miodu i zdrowotność pszczół – branie na miodarkę plastrów z miodem, 
w których znajduje się czerw.
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Zastosowanie kraty ogrodowej pozwala na koncentrację czerwiu na 
określonej ilości plastrów w gnieździe i miodu w miodni. Takie zastosowanie 
kraty ułatwia pszczelarzowi wykonanie niektórych czynności pasiecznych, 
pasiecznych między innymi takich jak: 

-  przeprowadzenie miodobrania,

-  odbudowa gniazda ( wymiana plastrów), 

-  ułożenie gniazda na zimę,

-  przeprowadzenie przeglądu.

Z chwilą gdy pszczoły zaczną pobielać plastry rozpoczyna się moment 
poddawania węzy. W tym czasie wycofuje się z gniazda stare plastry 
z czerwiem krytym i umieszcza w miodni. W ich miejsce wstawia się węzę, 
którą pszczoły odbudują, a matka zaczerwi. W ten sposób można odmłodzić 
w gnieździe wszystkie plastry. Taka coroczna wymiana plastrów jest korzystna, 
ponieważ zapobiega ewentualnemu zakażeniu rodziny ze starych plastrów, 
które mogą być źródłem choroby. Ponadto postępowanie takie ułatwia 
w znacznej mierze układanie gniazda na zimę. Zastosowanie kraty ułatwia 
przeprowadzenie miodobrania. Pszczelarz nie musi dokonywać przeglądu 
całego ula, a tylko z miodni zabrać plastry z miodem bez naruszenia gniazda. 
Miodobranie wykonać można nawet przy występujących letnich chłodach.

Kratę ogrodową w celu ograniczenia w czerwieniu stosuje się ją przeważnie 
wtedy, gdy pożytki są wczesne i krótkotrwałe lub w przypadku pożytków 
długotrwałych na 30 dni przed przewidywanym zakończeniem pożytku. 
Ograniczenie matki w czerwieniu zapobiega stratom miodu jaki powoduje 
wychów pszczół, które już nie będą zatrudnione przy zbiorach nektaru i nie 
będą jeszcze mogły wejść w skład kłębu zimowego. Należy pamiętać, by 
ograniczenie matki w czerwieniu nie przeciągało się zbytnio poza datę 20 
lipca. Jest to bowiem okres od którego pszczelarz powinien zabezpieczyć 
matce optymalne warunki do czerwienia, by rodzina pszczela mogła się 
odpowiednio do zimy przygotować.

Krata odgrodowa ma zastosowanie zarówno w leżakach jak i stojakach. 
W praktyce stosowane są dwa rodzaje krat – winidurowe i metalowe. Krata 
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w ulu może mieć różne ustawienie w zależności od systemu ula. W ulach 
leżakach krata umieszczona jest zazwyczaj pionowo, natomiast w stojakach 
poziomo (niekiedy, jeżeli chce się ograniczyć matkę w czerwieniu w obrębie 
jednego korpusu dodatkowo także pionowo).

Krata w leżaku powinna być tak ustawiona, by umożliwiać pszczelarzowi 
swobodny dostęp do gniazda i do miodni. W czasie przeprowadzenia 
przeglądów nie powinno się przesuwać kraty, ponieważ dochodzi wtedy 
do gniecenia pszczół. Istnieje również możliwość przedostania się matki do 
miodni. Należy podkreślić, że krata powinna być tak ustawiona by gniazdo 
znajdowało się po stronie wylotka. Pszczoły przechodząc przez gniazdo do 
miodni stale będą odczuwały obecność matki. Pamiętać również trzeba, 
oddzielona od matki część rodziny nie miała własnego wylotu.

Wstawiona do ula krata powinna możliwie w jak największym stopniu 
zapewniać kontakt pszczół między sobą. Dlatego nie jest wskazana 
nadmierna obudowa kraty. Stosowna niekiedy przez pszczelarzy masywna 
obudowa kraty zwiększa odstęp pomiędzy kratą a sąsiadującą z nią ramką. 
W wyniku tego pszczoły chcąc zlikwidować wolną przestrzeń zabudowują 
kratę, ograniczając tym samym dostęp do miodni. Niezauważone przez 
pszczelarza zabudowanie kraty jest przyczyną powstania w gnieździe 
ciasnoty, która może spowodować nastrój rojowy. Pszczoły częściej 
zabudowują kraty winidurowe.

Przy stosowaniu kraty w celu oddzielenia gniazda od miodni – należy 
pozostawić w gnieździe odpowiednią ilość plastrów. Aby zapewnić matce 
prawidłowy przebieg czerwienia wystarczy pozostawić w gnieździe 5 – 6 
plastrów dadanowskich lub warszawskich poszerzonych, 6 – 7 plastrów 
warszawskich zwykłych, 7- 8 plastrów wielkopolskich. Zdarza się, szczególnie 
u pszczoły kaukaskiej lub jej krzyżówkach, że w gnieździe będzie znaczna 
ilość miodu, a matka nie będzie miała miejsca do czerwienia. 

W takich przypadkach plastry z miodem należy przenieść do miodni, a do 
gniazda wstawić puste plastry lub węzę.

W celu ograniczenia matki w czerwieniu, w gnieździe pozostawia się tylko 
3- 4 plastrów dadanowskich lub warszawskich poszerzonych, 4- 5 plastrów 
warszawskich zwykłych, 5- 6 plastrów wielkopolskich.
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Matki w czerwieniu nie należy ograniczać gwałtownie zwłaszcza przy słabym 
pożytku. Gwałtowne ograniczenie- szczególnie w okresie gdy w rodzinie 
wygryza się dużo młodych pszczół może doprowadzić do nadprodukcji 
mleczka i wywołania nastroju rojowego. W ulach wielokorpusowych, 
wiosną odgradza się kratą dwa korpusy, a na 30 dni przed końcem pożytku 
pozostawia się matkę tylko na pierwszym korpusie. Przy wydłużających się 
pożytkach przez lipiec, sierpień i wrzesień – matka przez cały czas powinna 
być na dwu korpusach.

Krata odgrodowa powinna być stosowana w tych wszystkich pasiekach, 
w których nowoczesne metody są niemożliwe do wprowadzenia ze względu 
na nieodpowiednie ule, sprzęt, a niekiedy niewystarczające wiadomości 
fachowe pszczelarza. Gromisz, dzięki zastosowaniu kraty odgrodowej 
w pasiece doświadczalnej w Dąbrowicach, w 1960 r. uzyskał średnią 12,63 
kg miodu z pnia, natomiast bez kraty odgrodowej średnia wydajność z pnia 
wyniosła – 5,37 kg. Wyniki te powinny zachęcić pszczelarzy, którzy prowadzą 
ekstensywną gospodarkę pasieczną do stosowania kraty odgrodowej.

 ZAGADNIENIE RÓJKI W GOSPODARCE PASIECZNEJ

Dawniej, kiedy nie znano innych sposobów powiększenia pasieki rójki 
dawały jedyną możliwość wzrostu ilościowego rodzin pszczelich w pasiece. 
Dziś w nowoczesnej gospodarce pasiecznej rójki nie są pożądane a pszczelarz 
sam powinien decydować o terminie i sposobie rozdzielania rodziny 
pszczelej. Rójki co prawda mogą sprawiać przyjemność pszczelarzom, którzy 
mają czas na ich pilnowanie, następnie zebranie a często też sprzedanie po 
korzystnych cenach. Częściej jednak nieprzewidziane rójki dezorganizują 
pracę pszczelarzowi. Pszczelarz w pasiece ma wykonywać zaplanowane 
czynności. Niespodziewana rójka sprawia, że należy ją zebrać i osadzić, a to 
czasem jest bardzo pracochłonne. Liczyć się też należy z ucieczkami rojów.

Aktualnie stwierdza się, że do głównych czynników sprzyjających 
powstaniu nastroju rojowego zalicza się między innymi:

-  dziedziczne skłonności pszczół,

-  nadprodukcja mleczka w rodzinie, 

-  ciasnota w gnieździe i przegrzanie ula, 
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-  niedobór substancji matecznej,

-  warunki atmosferyczne i układ pożytków. 

Są również rasy pszczół, u których ukształtowały się cechy rojliwości. 
Z uznanych w Polsce ras pszczół najmniejszą skłonność do rójki ma rasa 
kaukaska. Wiadomym jest, że powiększenie pasieki poprzez rójki naturalne 
utrwala w pasiece niekorzystną cechę rojliwości.

Nadprodukcja mleczka w rodzinie pszczelej następuje wówczas, kiedy na 
jedną komórkę z czerwiem otwartym przypada kilka pszczół karmicielek. 
Nadprodukcja mleczka występuje w rodzinach silnych. Często karmicielki, 
które nie są w stanie zużyć mleczka na karmienie larw, oddają je innym 
młodym robotnicom, a również zjadają je same, co ma korzystny wpływ 
na ich kondycję. Wiele młodych pszczół nie znajduje w tym czasie zajęcia 
odpowiedniego do ich wieku. Skupiają się one w wolnych przestrzeniach 
ula w postaci nieruchomych gron. Część z nich zapoczątkowuje budowę 
mateczników rojowych, które zwiastują nieuchronne wyjście roju w przypadku 
niedopilnowania i zapobieżenia.

Ciasnota w gnieździe powodowana jest dużą ilością pszczół robotnic 
i większą ilością trutni, które blokują uliczki a czerw trutowy je zawęża hamując 
swobodny przepływ powietrza. Ponadto przegrzanie uli stojących w miejscu 
nasłonecznionym utrudnia pszczołom utrzymanie w gnieździe optymalnej 
temperatury około 35 º C. Pszczoły broniąc się przed podwyższeniem 
optymalnej temperatury znoszą i odparowują wodę, a także opuszczają 
plastry z czerwiem wychodzą na zewnątrz ula. Rodzina taka szybciej wpada 
w nastrój rojowy, co w następstwie powoduje rójkę jako obronę przed 
przegrzaniem ula i ciasnotą. 

Odpowiednia ilość substancji matecznej, którą zapewnia młoda dobra 
matka pobudza u pszczół gruczoły gardzielowy i woskowy do czynności 
wydzielniczej. Natomiast niedobór substancji powoduje u pszczół robotnic 
rozwój jajników, rozrost ciała tłuszczowo – białkowego i powstawanie 
trutówek anatomicznych, które wchodzą w skład pszczół rojowych. Ilość 
substancji matecznej u matek starszych maleje, dlatego częściej roją się 
rodziny z matkami starszymi niż jednorocznymi. Powstawaniu nastroju 
rojowego mogą sprzyjać warunki atmosferyczne i układ pożytków. Bowiem 
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życie i rozwój rodziny pszczelej są z nimi ściśle związane. Sprzyjające rójkom 
są okresy o długim i dobrym pożytku wiosennym, który ma wpływ na 
dynamiczny rozwój rodzin pszczelich, a później następujących słabych lub 
umiarkowanych pożytkach letnich. W podobny sposób wpływa susza letnia, 
duże napszczelenie terenu a także opady i chłody. Taka sytuacja ma czasem 
miejsce na pożytkach rzepakowych, malinowych, gryczanych i innych. 
W takich przypadkach następuje intensywny rozwój rodzin pszczelich, 
a pszczoły nie mają możliwości wypracowania się wchodzą w nastrój rojowy. 
Anomalia pogodowe występujące w ostatnich latach sprawiają, że pierwsze 
roje mogą pojawić się już na początku maja.

Zapobieganie nastrojowi rojowemu w rodzinie pszczelej jest możliwe dzięki 
eliminacji tych wszystkich czynników, które wcześniej zostały omówione. Nie 
są to czynności łatwe do pełnej ich realizacji ale im więcej z ich się realizuje 
tym mniej będzie rójek. Wpływ pszczelarza na dziedziczną skłonność pszczół 
do rojenia się polega na stałym wyszukiwaniu w pasiece rodzin najmniej 
skłonnych do rójki i użyciu uzyskanego od nich materiału matecznego do 
poddania rodzinom pozostałym. W materiał mateczny można również 
zaopatrzyć się w pasiekach hodowlanych, które w swej pracy hodowlanej 
eliminują niekorzystną cechę rojliwości. Warto również zwrócić uwagę 
na dobór rasy i linii, która będzie dostosowana do istniejących warunków 
pożytkowych w pasiece.

Przyjęta w niektórych pasiekach metoda wymiany matek przez 
wykorzystywanie mateczników rojowych stanowi jeden z głównych błędów 
popełnionych w całym cyklu prac związanych ze zwalczaniem rójki. Równie 
ważne jak selekcja matek jest stałe likwidowanie czerwiu trutowego 
w rodzinach rojliwych, a wychowanie trutni na czas unasiennienia matek 
w tych, które nie mają skłonności do rójki.

W celu uniknięcia nadprodukcji mleczka dobrze jest, jeśli są możliwości 
wymieniać matki w 50, a nawet i 100 % rocznie, likwidować matki, które już 
od wiosny źle czerwią, gniazda poszerzać dobrze odbudowanym plastrem 
pszczelim, a od chwili rozpoczęcia wypacania wosku – węzą, przestrzegać 
terminów poszerzania gniazd. Wszystkie te czynności zapobiegają 
przedwczesnemu zahamowaniu czerwienia, które sprzyja gromadzeniu się 
bezrobotnych karmicielek. Ponadto z rodzin bardzo silnych i wykazujących 



70

nastrój rojowy ujmuje się 1- 2 ramki krytego czerwiu do zasilania rodzin z małą 
ilością pszczół lub tworzenia odkładów. Na miejsce tych ramek należy wstawić 
węzę lub czerw otwarty, dając zatrudnienie woszczarkom lub karmicielkom. 
Podobny efekt jak przy wycofywaniu ramek z czerwiem otrzymuje się przy 
odbieraniu młodych, nielotnych robotnic.

Wszystkie zabiegi zmierzające do zmniejszania produkcji mleczka 
i zatrudniania pszczół, które mogłyby gromadzić się jako rojowe, należy 
rozpoczynać wówczas, gdy zauważy się już czerwienie plastra trutowego 
i budowę miseczek matecznikowych. Przedwczesne osłabienie rodzin nie jest 
wskazane, gdyż może przyczynić się do obniżenia ich wydajności. Pszczoły 
rojowe stanowią bardzo wartościową rezerwę roboczą rodziny, a zatem zabiegi 
pszczelarza powinny zapobiegać jedynie ich nadmiernemu gromadzeniu się, 
takiemu, które wprowadza rodzinę w stadium pełnej dojrzałości rojowej 
(zaczerwienie miseczek i odciąganie mateczników).

Najlepszym terminem prac związanych ze zwalczaniem nastroju rojowego 
jest właściwie stosowana i wykorzystywana ramka pracy. Wstawia się jako 
ją ostatnią lub przedostatnią ramkę w ulu, w momencie rozpoczęcia przez 
pszczoły pobielania plastrów. Od tej pory regularnie, co 4 – 6 dni należy 
wyłamywać odbudowaną w ramce woszczynę, w przeciwnym razie ramka nie 
spełni roli sygnalizatora nastroju rodziny. Przegląd gniazd i zabiegi przeciw 
rojowe potrzebne są tylko w tych gniazdach, gdzie w ramce znajduje się obfi cie 
karmiony mleczkiem czerw trutowy, miseczki matecznikowe lub zupełnie nie 
widać budowy i woszczarek. Tam, gdzie pszczoły budują pszczele lub trutowe 
„języczki” i zalewają je miodem, nastrój rojowy na pewno jeszcze nie powstał.

Ważną czynnością jest zadbanie o właściwą wentylację ula, utrzymanie 
odpowiedniej temperatury w gnieździe oraz zapobieganie ciasnocie. Ule 
nie powinny stać w miejscu narażonym na silną operację słoneczną ani 
w dusznej kotlinie. Daszki uli niestojących w cieniu drzew dobrze jest w dni 
upalne osłaniać matami lub trawą. Daszki pokryte ciemną papą bieli się przed 
nadejściem upałów wapnem, cementem lub białą farbą emulsyjną. W gorące 
dni lata otwiera się szeroko wyloty, wyjmuje wkładki wylotowe, a gdzie na to 
pozwala konstrukcja ula, nawet uchyla dennice.

Nie powinno się wyjmować ociepleń górnych, które chronią przed 
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nadmiernym przegrzaniem górnej części gniazda. W przypadku braku pod 
daszkiem miejsca na poduszkę lub matę można na lato izolować go od 
wewnątrz miękką płytą pilśniową lub styropianową.

Od momentu ustalenia się ciepłej pogody należy intensywnie poszerzać 
gniazda zwłaszcza rodzinom najsilniejszym, a węzę dawać zawsze w środek 
gniazda, między ramkami z czerwiem. Spowoduje to przewietrzenie nie 
tylko części gniazdowej, ale i plastrów brzeżnych, skąd ściągnie do budowy 
węzy wiele bezczynnych dotąd młodych pszczół. W miarę wypełnienia ula 
ramkami można wycofywać kolejno maty boczne. Rodzinom bardzo silnym 
można już w maju dawać nadstawki, nawet jeżeli nie są jeszcze potrzebne do 
magazynowania miodu.

W okolicach zasobnych w pożytki utrzymanie roboczego nastroju w pasiece 
jest znacznie łatwiejsze niż na terenach uboższych, a wszelkie zabiegi 
przeciwrojowe są mniej pracochłonne i bardzo skuteczne. Nie należy więc 
ustawiać pasieki w okolicy ubogiej lub zbyt gęsto obsadzonej pniami, lecz na 
okres bezpożytkowy uciekać się do wędrówki lub wysiewu w odpowiednim 
czasie roślin nektarodajnych.

Dobry pożytek automatycznie przeciwdziała wszystkim przyczynom 
powstania nastroju rojowego:

1.  Gwałtowne zapotrzebowanie na zbieraczki nektaru i woszczarki 
uaktywnia pszczoły bezrobotne.

2.  Dopływ nektaru zmusza do zwiększenia wentylacji nie tylko gniazda, ale 
i zagospodarowanych plastrów bocznych.

3.  Stałe przebywanie znacznej ilości pszczół lotnych poza ulem powoduje, 
że na młode, pozostające w gnieździe robotnice, przypada więcej substancji 
matecznej.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że w świetle omawianych przyczyn 
powstawania nastroju rojowego najczęściej stosowany w praktyce sposób 
zwalczania rójki przez okresowe wyłamywanie mateczników może być nie 
skuteczny, bo nie likwiduje żadnej z przyczyn rojenia się pszczół. Zabieg ten 
przedłuża jedynie czas trwania zmniejszonej aktywności roboczej rodziny, 
która zawsze poprzedza wyjście każdego roju.
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GOSPODARKA WĘDROWNA

Wbrew pozorom wędrówki z pszczołami mają dość długą tradycję ale na 
masową skalę rozpowszechniły się wraz z rozwojem motoryzacji i wyposażeniem 
pasiek w ule łatwe do przewozu. Trudno mam sobie dzisiaj wyobrazić pasieki 
przewożone wozami konnymi na żelaznych obręczach, ale takie były początki. 
Swego czasu środkiem transportu była kolej. Dziś zakres wędrówek pszczelarzy 
europejskich przekracza czasem 1000 km.

Gospodarka wędrowna ma na celu wykorzystanie pożytków oddalonych od 
miejsca stałego stacjonowania pasieki. Ma ona na celu podniesienie wydajności 
miodowej pasieki lub uzyskanie miodów odmianowych, które sprzedają się 
łatwiej niż wielokwiatowe i można za nie uzyskać większa cenę. Często okresy 
kwitnienia roślin miododajnych zachodzą na siebie i wtedy podział pasieki 
umożliwia nam poszerzenie oferty miodów odmianowych. Czasem powodem 
wędrówek jest świadczenie usługi zapylania. Dzięki wędrówkom możemy 
wydłużyć, korzystny dla pszczół okres obfi tości pokarmu (nektar, pyłek) co 
daje nam większa gwarancję, że przynajmniej część tego okresy pokryje się 
z dobrymi warunkami pogodowymi. Przy intensywnej gospodarce wędrownej 
przestaje w zasadzie funkcjonować określenie głównego pożytku chociaż 
pszczelarz niektóre z nich może traktować jako rozwojowe (np. wierzba).

Gospodarka wędrowna może polegać na ciągłym przewożeniu pasiek na 
kolejne pożytki, bądź na wywożeniu pasieki na jeden lub dwa szczególnie 
atrakcyjne. Rentowność wędrówek jest uzależniona od wielu czynników takich 
jak chociażby: dysponowanie środkami transportu, systemem załadunku 
i rozładunku (ręczny, zmechanizowany), odległością przewozu, możliwością 
zapewnienia dozoru nad pasieką w miejscu czasowego stacjonowania, 
możliwością kontroli przybytków dziennych (wagi ze zdalnym odczytem),  
doświadczeniem pszczelarza, możliwościami odbioru miodu (w miejscu 
stacjonowania, w pracowni centralnej.

Prowadzenie gospodarki pasiecznej może być rozwiązane z różny sposób:

•  Pawilony wędrowne,

•  Kontenery, wozy, przyczepy ze stale ustawionymi ulami,

•  Ule wolno stojące każdorazowo załadowywane i rozładowywane.
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W naszych warunkach najwłaściwszy wydaje się ten trzeci wariant, czasem 
zmodyfi kowany przez umieszczanie po kilka uli na wspólnej palecie w przypadku 
korzystania z rozładunku mechanicznego.

Ule jakie wykorzystujemy do gospodarki wędrownej powinny umożliwiać ich 
łatwy załadunek i rozładunek, zapewniać stabilność ładunku w czasie jazdy, 
odpowiednia wentylację, odpowiednią ilość miejsca do gromadzenia miodu. 
Nie ma przy tym znaczenia czy będą to stojaki, leżaki czy tez ule kombinowane.

Trudnym problemem do rozwiązania w pasiece wędrownej jest miodobranie. 
Pszczelarze rozwiązują ten problem na różne sposoby. Przy prowadzeniu 
sprzedaży bezpośredniej musi to być opisane w procesie technologicznym. 
Z reguły miodobranie odbywa się w pracowni zlokalizowanej w stałym miejscu 
stacjonowania pasieki lub zamieszkanie pszczelarza. Część pszczelarzy uważa 
że zlokalizowanie pracowni w oddaleniu od pasieki ułatwia wręcz miodobranie. 
Miodobranie może mieć różny przebieg:

•  Trzy wyjazdy: pierwszy-założenie przegonek, drugi-zabranie korpusów do 
wirowania, trzeci- zwrot korpusów po wirowaniu.

•  Dwa wyjazdy: pierwszy-założenie przegonek, drugi-zabranie korpusów do 
wirowania z jednoczesnym zastąpieniem ich zapasowymi.

• Dwa wyjazdy: pierwszy-oczyszczenie korpusów z pszczół (omiecenie, 
wydmuchanie, repelenty), , drugi- zwrot korpusów po wirowani.

•  Jeden wyjazd: oczyszczenie korpusów z pszczół (omiecenie, wydmuchanie, 
repelenty), zabranie korpusów do wirowanie z jednoczesnym zastąpieniem ich 
zapasowymi.

•  Jeden wyjazd: oczyszczenie korpusów z pszczół (omiecenie, wydmuchanie, 
repelenty), zabranie korpusów odwirowanie na miejscu, zwrot korpusów po 
wirowaniu.

Specyfi czną formą gospodarki wędrownej, a czasem jej początkiem jest 
okazjonalne przewożenie pasieki na pojawiający się doraźnie pożytek. Decyzja 
o takiej wędrówce zapada przypuśćmy w sytuacji gdy pszczelarz dowiaduje się, 
że w niedalekiej odległości ale pozostającej poza lotem jego pszczół została 
na znacznym areale posiana miododajna roślina (facelia, gryka, rzepak, 
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ogórecznik itp.). Musimy pamiętać, że zasięg lotu pszczół jest ograniczony 
a wraz ze wzrostem odległości od plantacji ekonomika lotu pszczół staje się 
coraz mniejsza. Przyjmuje się, że ekonomiczny zakres lotu pszczoły wynosi 
wczesnowiosennym 350m a w sezonie 750m. Czasem warto więc podwozić 
pszczoły do plantacji, które znajdują się zasadzie w zasięgu wzroku.

Jak już wcześniej powiedziano przy intensywnej gospodarce pasiecznej, zanika 
pojęcie głównego pożytku więc rodziny pszczele musza być prowadzone przez 
cały sezon na „wysokich obrotach”. Taki stan rzeczy mogą zagwarantować jedynie 
pszczoły dynamicznie rozwijających się linii oraz odpowiednia gospodarka . 
Nieodzownym elementem takiej gospodarki jest tworzenie odkładów, które 
zastąpią rodziny wypadłe z podstawowego składu pasieki, pomogą wzmocnić 
przed zimą rodziny osłabione, Pozwolą na dokonanie  „płynnej” wymiany 
matek pszczelich. Najbardziej sensowne wydaje się tworzenie niezbyt silnych 
odkładów w trakcie pożytku rzepakowego. Mają one dostatecznie dużo czasu 
aby dojść do siły a nie powodują drastycznego osłabienia rodziny produkcyjnej.

Pamiętajmy, że przemieszczanie pasiek spoza granic powiatu wymaga 
zgłoszenia pobytu pasieki u powiatowego lekarza weterynarii.

Prowadzenie gospodarki wędrownej dla wielu pasiek może stanowić 
poprawę rentowności ich prowadzenia, jednak w przypadku gdy zdecydujemy 
się na taką formę prowadzenia pasieki musimy starannie wybierać miejsce 
stacjonowania w trakcie wędrówek. Musimy pamiętać, że na danym terenie 
jesteśmy „gośćmi” i nasz pobyt nie może odbywać się kosztem miejscowych 
pszczelarzy prowadzących na danym terenie pasieki stacjonarne. Pasieki 
takie pełnia bowiem rolę służebną dla danej okolicy, zapewniając zapylenie 
roślin mniej atrakcyjnych pszczelarsko przez cały sezon, a okres kwitnienia 
głównej rośliny pożytkowej daje im możliwość pozyskania miodu towarowego 
stanowiącego o powodzeniu w danym sezonie. Nie możemy ich pozbawiać 
powodując czasowe przepszczelenie terenu w tym właśnie czasie.
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Nowe metody podawania kwasu
szczawiowego z gliceryną roślinną

Omówienie metody, wyników badań naukowych 
prezentowanych

na kongresie pszczelarskim Apimondia 2019, 
Montreal

• Gliceryna spowalnia ulatnianie się kwasu szczawiowego

• Działanie ciągłe leku

Wykonanie pasków

• paski kartonowe 3*35 cm 300g/m2

• 1000 g gliceryny spożywczej (roślinnej),

• 600 g kwasu szczawiowego podgrzewamy do 65 °C.

• Nasączamy paski roztworem gliceryny i kwasu

Wykonanie pasków

• paski kartonowe 3*35 cm 300g/m2

• 1000 g gliceryny spożywczej (roślinnej),

• 600 g kwasu szczawiowego podgrzewamy do 65 °C.

• Nasączamy paski roztworem gliceryny i kwasu

Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn
teofi l.wilk@uwm.edu.pl

mgr. Jakub T. Wilk
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1 Grupa leczona kwas + gliceryna na

ręcznikach papierowych. 2 aplikacje co 15

dni.

2. Grupa odparowany (sublimacja) kwas

szczawiowy 4*30s co 7dni. Urządzenie Oxavar

MG15 podgrzewane gazowo->

dekarboksylacja->kwas mrówkowy

3. Grupa kontrolna - nieleczona

Badania Hermeshoney - Meksyk
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Badania Narodowego Instytutu
Rozwoju Rolnictwa - Urugwaj
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Badania Aubum University, USA
Ministerstwo Rolnictwa

Skuteczność metody nie była badana naukowo

w warunkach polskich. Badania zagraniczne,

jak też doniesienia pszczelarzy wskazują, że

może być ona dobrym sposobem walki z pasożytem.
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JAD PSZCZELI SZANSĄ W LECZENIU 
PRZEWLEKŁEJ BOLERIOZY

mgr. Jakub T. Wilk

Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn

Na wstępie należy zaznaczyć, że poniższy artykuł, choć prezentuje doniesienia 
oparte również na badaniach naukowych, nie może być traktowany jako 
źródło naukowej wiedzy medycznej. Skuteczność jadu pszczelego w leczeniu 
boleriozy nie była dotąd badana klinicznie. Jad pszczeli u osób uczulonych 
może prowadzić do trwałego, poważnego uszkodzenia zdrowia, a nawet 
śmierci. Stosowanie jakichkolwiek poniższych zaleceń odbywa się na wyłączną 
odpowiedzialność osoby korzystającej z wiedzy zawartej w artykule, a autor 
nie ponosi odpowiedzialności za skutki terapii. Zaleca się prowadzenie leczenia 
pod kierunkiem lekarza. Przekazywane informacje i domniemania, o ile nie 
są oparte na odwołaniach do źródeł naukowych, nie mogą zastąpić naukowej 
wiedzy medycznej.

I.  O chorobie

Choroba z Lyme, znana również jako borelioza, jest powodowana przez 
spiralną bakterię zwaną Borrelia burgdorferi. Jest to najczęściej rozpoznawana 
choroba przenoszona przez kleszcze. Nie rozpoznana może mieć przebieg 
przewlekły i dotyczyć może różnych narządów, skóry, stawów, układu 
nerwowego. Borrelia w stanie zagrożenia może zmienić się w cystę albo przyjąć 
formę bez ściany komórkowej. Jest to mechanizm przetrwania bakterii, który 
dodatkowo utrudnia zrozumienie zachodzących procesów oraz skuteczne 
leczenie nawet intensywną antybiotykoterapią. Odsetek zarażonych kleszczy 
w różnych rejonach Polski może wynosić nawet ponad 80%. W 2018 r. w Polsce 
stwierdzono ponad 20000 zachorowań.

Bakteria występuje w kilku postaciach pleomorfi cznych: krętek, blebs, round 
bodies (RB), biofi lm like (BFL - kolonia złożona z form krętkowych, sferycznych 
oraz blebs, zawierająca pozakomórkową  polimeryczną  substancję  w macierzy 
(EPS)). W zależności od postaci, występuje różna wrażliwość na antybiotyki.  
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Trzy fazy choroby  

Stadium wczesne organiczne

• Rumień wędrujący (rumień pełzający) – jest najczęstszym objawem 
boreliozy W ciągu 1–3 tygodni (wg niektórych opracowań do 4 tygodni) od 
ukłucia kleszcza w miejscu ukąszenia pojawia się pojedyncza rumieniowa 
plama lub grudka na skórze, która szybko ulega powiększeniu z centralnym 
przejaśnieniem. Nie występuje we wszystkich przypadkach choroby (jest 
nieobecny do 20%-50% zakażeń, w zależności od źródeł). Rumień najczęściej 
jest zlokalizowany na skórze kończyn dolnych i tułowia, co jest związane 
z lokalizacją ukłucia. W nietypowym przebiegu zmianie może towarzyszyć 
powiększenie lokalnych węzłów chłonnych.

• Objawy grypopodobne, gorączka, ogólne rozbicie, bolesność mięśni, bóle 
głowy.

Rumień wędrujący, naciek limfocytarny oraz zanikowe zapalenie skóry są 
patognomoniczne, to znaczy wystarczające do rozpoznania choroby

Stadium wczesne rozsiane

• bakterie przedostają się do narządów (serca, narządów ruchu, układu 
nerwowego itp.) dając niespecyfi czne objawy neurologiczne i sercowe – po 
2-3 miesiącach od kontaktu z kleszczem

Ryc. 1 Statystyki zachorowań na boleriozę w Polsce1
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Borelioza późna przewlekła

• Nawracające zapalenie stawów – ujawnia się od 2 tygodni do 2 lat 
od wystąpienia pierwszych objawów boreliozy. Przebiega pod postacią 
nawracających kilkutygodniowych epizodów bólu i obrzęku stawów. 
Zapalenie zwykle dotyczy jednego lub rzadziej dwóch stawów i obejmuje 
duże stawy: kolanowe (najczęściej, łokciowe, skokowe, rzadziej inne. 
Przebieg asymetryczny Każde kolejne zaostrzenie jest coraz łagodniejsze 
aż do ustąpienia dolegliwości. U niektórych pacjentów przechodzi w stan 
przewlekły.

•  Uporczywe poważne zajęcie neurologiczne.

• Objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i nerwów obwodowych. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ma 
przebieg łagodny, jedynym objawem choroby może być ból głowy.

• Zapalenie nerwów czaszkowych – w stadium wczesnym najczęściej 
porażenie nerwu twarzowego, czasem dwustronne, może mieć nawracający 
przebieg.

• Zapalenie mięśnia sercowego jest stosunkowo rzadkie. 

• Zanikowe zapalenie skóry – ujawnia się wiele lat po zakażeniu, 
najczęściej występuje na kończynach dolnych u osób w podeszłym wieku. 
Jest najczęstszym powikłaniem późnym boreliozy. Zmiany początkowo 
mają charakter zapalny o zabarwieniu sinoczerwonym, niesymetrycznie 
rozmieszczone. Mogą występować ogniska wzmożonej pigmentacji. 
Z czasem dochodzi do zmian zanikowych ze ścieńczeniem skóry z widocznym 
poszerzeniem żył. Zmianom często towarzyszą parestezje i ból stawów.

• Neuroborelioza – występuje u 10-15% nieleczonych pacjentów,

• Zapalenie korzeni nerwowych i nerwów obwodowych,

• Zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci.

• Przewlekłe zapalenie stawów, rzadko trwałe uszkodzenie.

• Łagodne zapalenie mięśni, ścięgien, kaletek maziowych.
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Przebieg choroby można scharakteryzować jako uporczywy, ale z okresami 
pogorszeń, często zdarzających się w kilkutygodniowych lub miesięcznych 
cyklach. Bóle głowy i zmęczenie mogą ogromnie pogorszyć jakość życia. 

Jedni pacjenci mogą mieć więcej objawów niż inni, co może odzwierciedlać 
różnice genetyczne w odpowiedzi immunologicznej. Choroba nie wydaje się 
mieć tak niszczącego charakteru jak np. rak. Zwykle też  nie jest śmiertelna. 
Może jednak doprowadzić do ciężkiego inwalidztwa i bardzo niskiej jakości 
życia. 

Choroba może tez trwać bezobjawowo. Wydaje się, że istnieje duża grupa 
pacjentów, którzy maja mało lub nie maja wcale objawów infekcji pomimo 
ewidentnego zakażenia. Choroba może się u nich jednak aktywować 
miesiące lub lata później po sytuacjach stresowych, ciąży, rozwinięciu innych 
chorób wymagających antybiotyków. 

Do grupy zaburzeń związanych z układem nerwowym należą tak zwane post 
Lyme syndrome, chronic Lyme syndrom, post-treatment Lyme disease lub 
borelioza przewlekła, stanowiące trudny problem kliniczny. W porównaniu 
z grupą  kontrolną  osób z rozpoznaną  i leczoną  boreliozą  chorzy częściej 
skarżą się na zmęczenie, bóle mięśniowe, parestezje, gorszą  koordynację , 
nieuwagę, labilność emocjonalną  oraz zaburzenia snu.

Utrzymujące się dolegliwości po leczeniu antybiotykiem, w wię kszości 
subiektywne, bardzo trudno poddają się leczeniu. Zazwyczaj intensywna 
terapia antybiotykowa powtarzana okresowo przynosi czasową poprawę.  

II. Naukowe badania laboratoryjne na bakteriach Borrelia burgdorferi

1. Publikacja The Anti microbial Agent Melitti  n Exhibits Powerful 
In Vitro Inhibitory Eff ects on the Lyme Disease Spirochete 

(Lori L. Lubke and Claude F. Garon, 1997)

Amerykańskie rządowe laboratorium mikrobiologicznym Narodowego Instytutu 
Alergii i Chorób Zakaźnych w Hamilton w stanie Montana.

Bakteria Borrelia burgdorferi wykazuje w warunkach in vitro odporność 
na działanie silnych inhibitorów metabolizmu organizmów eukariotycznych 
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i prokariotycznych. Jednak poddanie kultur bakterii w warunkach 
laboratoryjnych działaniu oczyszczonej melityny, wykazało natychmiastowe 
i głębokie działanie. Przy stężeniu melityny wynoszącym zaledwie 100 
mg/mL, praktycznie cała ruchliwość bakterii obserwowana technikami 
mikroskopowymi ustała w ciągu kilku sekund. Badanie ujawniło niezwykłą 
wrażliwość B. burgdorferi na melitynę. 

2. Publikacja Anti microbial Acti vity of Bee Venom and Melitti  n against 
Borrelia burgdorferi (Kayla M. Socarras ID , Priyanka A. S. Theophilus, 
Jason P. Torres, Khusali Gupta and Eva Sapi, 2017)7

Lyme Disease Research Group, Department of Biology and Environmental Science, 
University of New Haven, West Haven 

W badaniach in vitro porównywano wrażliwość wszystkich form bakterii 
Borrelia burgdorferi na działanie stosowanych antybiotyków Doxycycline, 
Cefoperazone, Daptomycin i ich kombinacji (D+C+D), jadu pszczelego 
w różnych stężeniach i czystej melityny w różnych stężeniach. 

W podsumowaniu badań laboratoryjnych podkreślono, że zarówno jad 
pszczeli jak i czysta melityna były skuteczne przeciwko wszystkim formom 
morfologicznym B. burgdorferi, w tym opornym na antybiotyki biofi lmom. 
Z analizy wynika, że zarówno jad pszczeli jak i melityna, przy odpowiednich 
stężeniach, wykazały większe działanie na wszystkie formy bakterii niż 
dowolny z antybiotyków lub ich kombinacja.

Chociaż wyniki tych badań nie mogą być bezpośrednio przekładane 
na zastosowanie w praktyce klinicznej, dają one wgląd w potencjalne 
zastosowanie jadu pszczelego i jego składników przeciwko B. burgdorferi.

III. Terapia jadem pszczelim

1. Skład jadu pszczelego

40-50% jadu pszczelego (suchej masy) stanowi mellityna. Jad zawiera 
ponadto szereg innych składników, są  nimi: apamina, peptyd 401 
degranulują cy komórki tuczne (MCDP), sekapina, terti apina, adolapina, 
inhibitory proteazy, prokamina A i B, minimina, polipeptydy kardioaktywne, 
fosfolipaza A2, hialuronidaza, kwaś na fosfomonoesteraza, glukozydaza, 
lizofosfolipaza, histamina, dopamina, norepinefryna, leukotrieny, 
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glukoza, fruktoza, liczne fosfolipidy, kwas r-aminomasłowy, kwas beta-
aminoizomasłowy.

2.  Protokół Terapii Jadem Pszczelim Boreliozy E. Lobel8

Proces terapii polega na kontrolowanym żądleniu pacjenta trzy razy 
w tygodniu wraz z detoksykacją organizmu, która obejmuje kąpiele 
solankowe Epsom (sól Epsom - siarczan magnezu), picie octu jabłkowego 
i dużej ilość wody.

Terapia jest długotrwała i wymaga 2 – 3 letniego wysiłku i zaangażowania. 
Wiele osób, które zaprzestało terapii po jednym roku lub kilku miesiącach, 
a następnie próbowało ją wznowić po kilku miesiącach przerwy, 
doświadczało silnych reakcji alergicznych i niezbędne stało się odczulanie. 
Przerwa kilkutygodniowa nie wydaje się tutaj zagrożeniem.

Pierwsze 3 do 5 miesięcy terapii może być trudne dla osoby leczonej. 
Należy oswoić się z użądleniami, a dodatkowo przygotować się na możliwą 
reakcję Jarischa-Herxheimera (zwany potocznie „herxem”), któremu może 
towarzyszyć nasilenie objawów i pogorszenie samopoczucia. Osoby cierpiące 
na boreliozę, odczuwają skutki uboczne z powodu toksyn wydzielanych 
przez bakterie w procesie ich eliminacji.  Pojawia się podczas nasilonego 
obumierania ustrojów bakteryjnych w trakcie postępu choroby lub jej 
leczenia, gdy duże ilości krętków obumierają, a ich organizmy rozpadają się. 
Fragmenty ich ciał i toksyny, które się uwalniają nasilają objawy tymczasowo, 
gdyż organizm nie nadąża z ich wydalaniem. Występowanie tego efektu 
jest postrzegane jako potwierdzenie eliminacji bardzo odpornych bakterii 
Borrelia.

Zalecana towarzysząca suplementacja

- witamina C

- magnez 

- dobra multi witamina (osobiście sugerowałbym pyłek pszczeli/pierzgę)

- probiotyk (osobiście sugerowałbym naturalne kiszonki)
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Detoksykacja efektu herxa

1. Ocet jabłkowy. Dwie łyżki stołowe w dużej szklance wody. Można 
dodać łyżkę miodu. Ocet jabłkowy jest bardzo pomocny w utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu PH w organizmie. W przypadkach dużego zatrucia 
toksynami: dwa - trzy dni ciągłe picie wody z octem jabłkowym (4 szklanki 
dziennie) i dużej ilości wody.  

2. Aspiryna w tabletkach musujących. 1 do 3 razy w tygodniu.  Ważne jest, 
aby popijać dużą ilością wody. 

3. Kąpiele w soli gorzkiej (Epsom), sauna, bania.

Można zmieniać sposób detoksykacji w miarę upływu czasu. Robić 
kilkudniowe przerwy, popijając tylko dużo wody (np. z cytryną) i robiąc 
kąpiele detoksykacyjne w razie potrzeby.

Należy słuchać swojego ciała, nie forsować, nie spieszyć się. 

Żądlenie

Uwaga! Przed rozpoczęciem żądlenia należy zaopatrzyć się w Epi-Pen 
z adrenaliną i zaznajomić z instrukcją jego użytkowania. Można również 
zaopatrzyć się w krem, maść antyhistaminową, która w początkowym 
okresie pomoże zwalczyć zwiększony świąd skóry po użądleniach. 

Po pierwszych ostrożnych testach uczuleniowych organizmu na jad 
pszczeli na pojedynczych użądleniach, zaczynamy powoli właściwe żądlenie. 
Żądlimy 3 razy w tygodniu, stopniowo zwiększając ilość użądleń, dochodząc 
do 10 w jednej sesji. Należy wsłuchiwać się w organizm, nie przyspieszać, 
by nie dopuścić do uszkodzenia nerek toksynami. Bakterie choroby Lyme 
gromadzą się w nerkach, a również przez ten właśnie organ przerabiany jest 
jad pszczeli w celu wydalenia z organizmu.

Najlepiej zacząć żądlenie 2-3 cm na prawo i lewo od środka kręgosłupa, 
kontynuować przez minimum jeden miesiąc, najlepiej dwa, po czym przejść 
na kończyny do wysokości łokci lub kolan. Nie ma potrzeby zbyt wielkiej 
liczby użądleń na łokciach, kolanach. Użądlenia wokół kręgosłupa powinny 
być zasadniczo wystarczające.
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Żądlenie należy kontynuować przez 2-3 lata.

Należy unikać bardzo wrażliwych miejsc.

W sytuacjach przytłoczenia efektem herxa, można przestać żądlić na kilka 
dni, przeprowadzić detoksykację, i wznowić żądlenie. Po przerwie dłuższej niż 
2 tygodnie, należy przeprowadzić ponownie ostrożny test uczuleniowy.

Jak zaznaczono na wstępie, nie przeprowadzono dotąd badań klinicznych nad 
skutecznością terapii jadem pszczelim przewlekłej postaci boreliozy. Jednak 
naukowe badania laboratoryjne, jak też liczne świadectwa osób, które przeszły 
terapię jadem pszczelim, pozwalają z nadzieją patrzeć na efekty terapii.

1 htt p://ebiocare.pl

2 Paweł Penza, Anna Moniuszko-Malinowska, Piotr Czupryna, Sławomir Pancewicz, Joanna 
Zajkowska. Borrelia burgdorferi - budowa morfologiczna i zdolnoś ć  ruchu jako adaptacja do 
transmisji i przetrwania w ś rodowisku kleszcz - krę gowiec. PRZEGL EPIDEMIOL 2016;70(3): 
420-427.

3 htt p://www.boreliozabc.com.pl/

4 Late and Chronic Lyme Disease - Sam T. Donta, MD, Prof. of Medicine, Divisions of Infecti ous 
Disease and BioMolecular Medicine Director, Lyme Disease Unit Boston University Medical 
Center, Boston Med Clin North Am 2002 Mar;86(2):341-9, vii. 

5 Joanna M. Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sambor Grygorczuk, Maciej 
Kondrusik, Sławomir A. Pancewicz, Anna Czeczuga, Mariusz Ciemerych. Neuroborelioza. Polski 
Przeglą d Neurologiczny 2006, tom 2, 1, 13–21.

6 Lori L. Lubke and Claude F. Garon. The Anti microbial Agent Melitti  n Exhibits Powerful In 
Vitro Inhibitory Eff ects on the Lyme Disease Spirochete. Clin Infect Dis. 1997 Jul;25 Suppl 
1:S48-51.

7 Kayla M. Socarras ID , Priyanka A. S. Theophilus, Jason P. Torres, Khusali Gupta and Eva 
Sapi. Anti microbial Acti vity of Bee Venom and Melitti  n against Borrelia burgdorferi. Anti bioti cs 
(Basel). 2017 Nov 29;6(4).

8 htt p://bvtf orlyme.com/
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Wytwarzanie miodów pitnych 
w warunkach domowych

Miody pitne w Polsce znane były już przed wprowadzeniem 
chrześcijaństwa. W XII wieku biograf Ott ona  pisał o lechitach pomorskich 
„niedbali oni wino, mając w piwie i miodzie tak wyborne napoje”.

Miód pitny jest napojem alkoholowym powstałym w wyniku fermentacji 
brzeczki miodowej. Brzeczka miodowa jest to roztwór wodny miodu. 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wprowadza dwa podziały. 
Pierwszy podział mówi o miodach syconych i niesyconych. Drugi wprowadza 
pojęcia: półtorak, dwójniak, trójniak i czwórniak. 

Syceniem miodu określa się proces, w którym brzeczka miodowa jest 
gotowana w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Podczas gotowania zbiera 
się z powierzchni brzeczki powstające szumowiny, a samo gotowanie kończy 
się w momencie, w którym szumowiny przestają powstawać na powierzchni 
gotującej się brzeczki. Dawniej miało to na celu pasteryzacje miodu 
i pozwalało na usuniecie zanieczyszczeń mechanicznych. Niektórzy autorzy 
twierdzą iż proces ten sprzyja fermentacji. Podczas gotowania możemy 
dodawać również dodatki ziołowe i korzenne jak np. goździki, chmiel itp. 
Podczas sycenia odparowują z miodu różne związki aromatyczne, które 
w przyszłości mogły wpłynąć pozytywnie na smak i aromat miodu pitnego. 
Podczas pozyskiwaniu produktów spożywczych wymagane jest zachowanie 
wysokiej higieny. Dlatego obecnie pozyskiwany miód pszczeli jest wysokiej 
jakości i nie wymaga on sycenia. 

Drugi podział, o którym mówi ustawa opisuje stosunek miodu do wody. 
Miód pitny półtorak jest to półtorej części miodu na jedną cześć wody, 
miód pitny dwójniak to stosunek jeden do jednej miedzy miodem a wodą. 
W trójniaku mamy jedną cześć miodu na dwie części wody, a w czwórniaku 
jedną cześć miodu na trzy części wody.

Surowcem niezbędnym do produkcji miodów pitnych jest oczywiście 
miód. Panuje obecnie przekonanie, że do miodów pitnych najlepiej 
wykorzystywać miód gorszej jakości, o gorszym smaku, sfermentowany 
lub odpady. Pamiętać należy jednak, że miód, który nie jest smaczny nie 

Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn

mgr. Dawid Buchalik
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da nam dobrego trunku.  Dlatego w celu uzyskania bardzo dobrego smaku 
należy wykorzystać bardzo dobry miód. 

Kolejnym ważnym  surowcem jest woda. Można założyć, że jeśli kawa czy 
herbata parzona na wodzie, którą zamierzamy wykorzystać jest smaczna 
to i miód pitny będzie smaczny. Chlorowana woda może zdecydowanie 
popsuć smak miodu pitnego. Korzystniej na fermentacje będzie wpływać 
woda miękka o pH poniżej 7. 

Miodu pitnego nie uzyskamy po zmieszaniu miodu z wodą do tego  
niezbędne są drożdże. Są one często niedoceniane. Powszechnie uważa 
się, iż mają przerobić dostępny cukier i dać nam alkohol. Rzeczywistość jest 
jednak zupełnie inna, bo to właśnie drożdże odpowiadają za ostateczny 
smak miodu pitnego, wina czy piwa. Nieodpowiednie warunki zapewnione 
pracującym drożdżom mogą spowodować wiele wad w fi nalnym produkcie. 
Do miodosytnictwa domowego poleca się drożdże dedykowane  do 
miodów pitnych na przykład fi rmy Buldog, Strongferm, Biowin, Cobra 
czy Zamojscy. Są one odporne na wysokie stężenie alkoholu i mocno 
odfermentują. Są to tak naprawdę drożdże winne i bardziej zaawansowani 
mogą korzystać z wielu dostępnych szczepów, a najczęściej polecanymi są: 
DSM Fermichamp, DSM Fermivin PDM, EnoVini, Lallemand L-43, G-995, BC 
103 Fermenti s, drożdże miodowe Johanisberg oraz wiele innych.

Sprzętem niezbędnym przy produkcji miodów pitnych w warunkach 
domowych są: balon szklany lub plasti kowe wiadro fermentacyjne, wężyk 
silikonowy lub igielitowy, lejek, duży garnek, termometr, duża łyżka, 
kwasomierz, cukromierz, szczotka do czyszczenia balonów oraz korkownice. 
Natomiast w miodosytni, która może  przerobić 500 litrów miodu z własnej 
pasieki niezbędny będzie już sprzęt z stali nierdzewnej, czyli kocioł warzelny, 
kadź fermentacyjna z płaszczem chłodzącym, pojemniki do leżakowania, 
pompy. 

Bardzo ważne podczas przygotowania do produkcji miodów pitnych jest 
zachowanie dużej higieny. Dzięki odpowiedniej higienie i odpowiednim 
zadaniu drożdży do brzeczki miodowej, szybko zdominują one środowisko 
i nie pozwolą na rozwój dzikich drożdży i bakterii. Obecnie mamy łatwy 
dostęp do środków czyszczących. Do mycia w warunkach domowych 
najlepsza będzie miękka gąbka i płyn do mycia naczyń, ponieważ bardzo 
dobrze rozpuszcza wszelkie tłuszcze. Do odkażania zaleca się: 

1. Pirosiarczyn sodu/potasu (nazywany potocznie piro) – czynnikiem 
odkażającym są tutaj opary. Stosuje roztwory 2- lub 3- procentowe (20 g 
/30g pirosiarczynu na 1 litr wody),

2. Nadwęglan Sodu – OXI - Granulki, które w kontakcie z wodą uwalniają 
nadtlenek wodoru (wodę utlenioną), idealnie dezynfekując powierzchnię. 
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Dawkowanie 3 – 4 g na 1 litr wody.
3.  Starsan – czynnikiem odkażającym jest piana, po kontakcie z brzeczką 

staję się pożywką dla drożdży,
4.  Izopropanol – popularny desprej, środek służący do szybkiej dezynfekcji 

poprzez rozpylanie na małych powierzchni,
5. Soda kaustyczna - Wodorotlenek sodu jest dobrym środkiem 

odkażającym, wywołuje pęcznienie białek osoczowych, zmydla tłuszcz 
i wiąże cząsteczki zanieczyszczeń, a więc dodatkowo działa czyszcząco. 
Stosuje się stężenia 3 – 4%, czyli na 1 litr wody 30 – 40 gram sody.

Proces wytwarzania miodu pitnego jest podobny to wytwarzania wina, 
lecz jest o wiele trudniejszy. Nastawiając miód pitny należy zwrócić na 
następujące czynniki:

1.  wybór szczepu drożdży o odpowiedniej charakterystyce,
2.  właściwy sposób odżywiania i postępowania z drożdżami,
3.  monitorowanie kwasowości nastawu i poziomu pH,
4.  kontrola temperatury fermentacji (utrzymywanie jej na właściwym 

poziomie),
5. zabezpieczenie miodu przed utlenieniem po zakończeniu fermentacji.

Skupienie się na powyższych punktach pozwoli nam uzyskać dobry 
smak i aromat gotowego produktu. Proces fermentacji będzie przebiegać 
prawidłowo, zmniejszy się ryzyko zatrzymania fermentacji czy pojawienia 
się niechcianych nut zapachowych. 

Miód jest ubogi w związki mineralne niezbędne do procesów życiowych 
drożdży. Z tego powodu powinno się stosować właściwe pożywki, 
które pozwolą uzyskać i utrzymać zdrową populację drożdży. Warunki 
środowiskowe są dla nich niesprzyjające, gdyż drożdże muszą uporać się 
z dużą ilością cukrów oraz z wzrastającym poziomem alkoholu. Najlepiej 
stosować następujące pożywki: Pożywka podstawowa – DAP czyli fosforan 
dwuamonowy bezwodny, odżywki kompleksowe Kombi, Fermaid K, lub 
Acti vit.

Dawkowanie drożdży, które należy uwodnić przed zadaniem do brzeczki 
jest następujące: dla miodu o gęstości czwórniaka zalecana ilość ta to 0,3 
g/l - 0,5 g/l, dla trójniaka to 1,0 g/l - 1,5 g/l a dla dwójniaka 3,0 g/l. Matkę 
drożdżową przygotowujemy odpowiednio wcześniej.

Podczas przygotowywania nastawu najlepiej wyposażyć się w cukromierz, 
gdyż zawartość cukru w miodzie jest różna. Pomoże nam to później określić 
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jaka jest zawartość alkoholu w gotowym miodzie pitnym oraz pomoże 
stwierdzić czy zakończyła się już fermentacja. 

Poniżej podane są standardowe gęstości różnych miodów w stopniach 
Ballinga.

•  gęstość czwórniaka mieści się w granicach 25 - 28,
•  gęstość trójniaka mieści się w granicach 34 - 36,
•  gęstość dwójniaka mieści się w granicach 48 - 50,
•  gęstość półtoraka mieści się w granicach 59 – 61.

Uwodnione drożdże lub przygotowaną matkę drożdżową należy dodać 
do nastawu jak najszybciej. Należy zadbać, by różnica temperatur między 
uwodnionymi drożdżami a nastawem nie przekraczała 5 C.

Podczas zadawania drożdży musimy zadbać by brzeczka była odpowiednio 
napowietrzona. Tlen na tym etapie jest niezbędny do rozwoju i rozmnażania 
drożdży.

Optymalny poziom pH dla fermentującego miodu pitnego to pH 
w granicach 3,4 – 3,6. Niektórzy miodosytnicy zalecają stosowanie kwasku 
cytrynowego w celu obniżenia pH wody. Jednak należy zorientować się jakie 
parametry ma woda, którą zamierzamy użyć do produkcji. Już drugiego dnia 
fermentacji pH nastawu gwałtownie spada, a kiedy spadnie poniżej 3,2 pH 
istnieje ryzyko, iż fermentacja się zatrzyma. W momencie kiedy pH nastawu 
zaczyna spadać warto zastosować węglan potasu, by zatrzymać ten proces.

Po zakończeniu fermentacji miód należy zlać znad osadów i siarkować, 
aby zabezpieczyć go przed utlenianiem lub rozwojem szkodliwych 
mikroorganizmów.

Ostatnim etapem produkcji miodu przed butelkowaniem jest jego 
klarowanie. Istnieje wiele preparatów klarujących, niestety mogą one 
wpłynąć na smak miodu pitnego, można również zastosować fi ltrację. 
Najlepsze efekty końcowe daje jednak niska temperatura leżakowania, 
która przyspiesza proces klarowania.

Produkcja miodów pitnych w warunkach domowych nie wiele różni się 
od produkcji miodów pitnych w miodosytni. Dlatego każdy kto potrafi  robić 
dobre miody pitne w warunkach domowych może również spróbować 
swoich sił przy większej produkcji. 

Wojtacki M. 1988. Miody pitne. [W:] Produkty pszczele. Wyd. PWRiL, Warszawa: 81 – 94 

http://www.klubwiniarzy.pl/index.php/miodosytnictwo/technologia/23-podstawy-
fermentacji-miodow dostęp 05.01.2020
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Jak założyć miodosytnie w swoim 
gospodarstwie oraz produkcja na 

małą skalę?

Rynek miodów pitnych ciągle się rozwija. W 2013 roku stanowił on 0,5% 
trunków spożywanych przez Polaków. W latach 2008 – 2013 produkcja miód 
pitnych w Polsce zwiększyła się z około 760 tys. do około 1,4 mln litrów rocznie. 
Polska jest też największym producentem miodów pitnych wytwarzanych 
metodami tradycyjnymi. 

Jeśli pszczelarz zdecyduje się na produkcje miodów pitnych z miodu 
pochodzącego z własnej pasieki, to może przeznaczyć na ten cel maksymalnie 
500 litrów na rok.

Do produkcji miodu pitnego z własnej pasieki konieczne jest prowadzenie 
pasieki spełniającej wymagania określone dla produkcji miodu w ramach 
działów specjalnych produkcji rolnej. Mowa o nich jest w artykule 2 ustęp 3 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi zycznych. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

W celu założenia działalności należy wykonać następujące kroki. Należy 
wybrać formę prawną działalności gospodarczej oraz wybrać formę 
opodatkowania fi rmy. Następnie należy wybrać kod PKD (np. 1103Z – 
Produkcja cydru i pozostałych winowocowych). Kolejnym krokiem jest wybór 
biura rachunkowego. Należy zarejestrować fi rmę wypełniając wniosek 
CEIDG-1. Ostatnimi krokami jest założenie konta bankowego oraz wyrobienie 
pieczątki fi rmowej.

Podczas zakładania działalności po raz pierwszy warto skorzystać z pomocy 
fi rm księgowych, które znajdują się w pobliżu zakładanego przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania numeru identyfi kacyjnego w ewidencji producentów należy 
złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie 
www.arimr.gov.pl. Wniosek o wpis do ewidencji można zgłosić osobiście, 
wysłać pocztą lub nadać faksem.

Kolejnym etapem jest wpis do rejestru przedsiębiorstw wykonujących 
działalność w zakresie produkcji lub rozlewu wyrobów winiarskich. Podstawą 
do takiego wpisu jest ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

mgr. Dawid Buchalik
Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn
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obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z dnia 12 maja 2011 roku.
Prowadzeniem rejestru zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

a koszt wpisu do rejestru wynosi 616 złoty.
Przy prowadzeniu miodosytni, w której wykorzystuje miód z własnej pasieki 

nie można wykorzystać więcej niż  500 litrów miodu rocznie. Przy takiej ilości 
możemy wyprodukować w ciągu roku 2000 litrów czwórniaka, 1500 litrów 
trójniaka, 1000 litrów dwójniaka lub 833 litry półtoraka. Można podzielić wyrób 
miodu pitnego w ciągu roku w inny sposób, jednak nie można przekroczyć 
ustalonego limitu. 

Przedsiębiorca, aby otworzyć miodosytnię musi spełnić następujące warunki:
1.  Musi posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być 

wykonywana ta działalność,
2. Nie może być karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności 

dokumentów,
3. Nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym produkuje miód pitny 
markowy mieszcząc się w przedstawionych wcześniej limitach ma obowiązek:

1. Opracować w formie pisemnej i wdrażać system kontroli wewnętrznej 
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności 
określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych 
wyrobów,

b)  metod przeprowadzania badań jakości, o których mowa w lit. a,
c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi 

wymagań w zakresie jakości,
2. Zabezpieczyć i usuwać odpady powstające podczas wyrobu wyrobów 

winiarskich,
3. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Wniosek o wpis do rejestry powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo fi rmę, siedzibę i adres 
przedsiębiorcy;

2.  Numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b)  identyfi kacji podatkowej (NIP),
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c)  identyfi kacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

3. Określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4. Wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5. Oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a. nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności 

dokumentów,
b. nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
c. posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest 

prowadzony wyrób wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu 
pitnego markowego,

d. prowadzi pasiekę - w przypadku wyrobu miodu pitnego markowego.
Podczas weryfi kacji wniosków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, 

czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia się wpisu przedsiębiorcy do 
rejestru. Tak będzie jeśli:

1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 
działalności gospodarczej objętej wpisem;

2. Przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku 
wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku;

3. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do weryfi kacji formalnej 

wniosku, jeżeli nie istnieją wcześniej wskazane przesłanki. Jeśli zaś wniosek 
o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich formalnych 
wymogów to ministerstwo wzywa do usunięcia braków formalnych. 
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełni braków w  wyznaczonym 
terminie to wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeśli zaś wniosek spełnia 
wszystkie wymogi lub ewentualne braki zostały uzupełnione  to nie ma 
żadnych przeszkód przed wpisem do rejestru. 

Wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 
wyrobów lub rozlewu wyrobów winiarskich  dokonuje się w terminie 7 dni od 
wpływu kompletnego wniosku do rejestru albo od dnia uzupełnienia braków 
formalnych. 

Po spełnieniu wszystkich tych wymogów można rozpocząć  pracę w własnej 
miodosytni, która jest częścią pasieki.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 
(Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690)
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CZY PROBLEM Z JAKOŚCIĄ 
WOSKU PSZCZELEGO JEST NADAL 

AKTUALNY?
Dr Ewa Waś

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

e-mail: ewa.was@inhort.pl

Wosk pszczeli to wydzielina woskowych gruczołów pszczół robotnic. 
Gruczoły woskowe wykazują największą aktywność najczęściej między 9 
a 15 dniem życia pszczoły, ale w zależności od potrzeb rodziny pszczelej 
wosk mogą produkować także pszczoły nieco młodsze lub dużo starsze. Pod 
względem chemicznym wosk pszczeli jest złożoną mieszaniną związków 
chemicznych. W jego skład wchodzą głównie estry, węglowodory, 
kwasy tłuszczowe i alkohole. Wykorzystywany jest przede wszystkim 
w pszczelarstwie, do produkcji węzy.

Wosk nie jest produktem przeznaczonym do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi, jednak należy podkreślić, że od jakości wosku w dużej mierze 
zależy jakość miodu. Substancje aktywne preparatów stosowanych do 
zwalczania pasożyta pszczół Varroa destructor (akarycydy) mają charakter 
lipofi lowy (wykazują duże powinowactwo do tłuszczy), dlatego też łatwo 
kumulują się w wosku. Istnieje zatem, niebezpieczeństwo przenikania 
tych substancji z wosku do miodu. W ostatnim czasie udowodniono, że 
negatywny wpływ na jakość miodu ma także jego dojrzewanie w plastrach 
odbudowanych na węzie wykonanej z wosku zafałszowanego parafi ną. 
W niektórych przypadkach niebezpieczeństwo przenikania szkodliwych 
substancji z wosku do miodu jest znacznie większe, ze względu na 
dłuższy kontakt miodu z woskiem, który odbywa się także poza ulem. 
Atrakcyjną formą konsumpcji jest przecież tzw. miód z plastra, czyli inaczej 
miód sekcyjny, który wśród niektórych konsumentów cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Należy tez dodać, że wosk pszczeli kilkanaście lat temu 
został zarejestrowany w EU pod symbolem E901 jako dodatek do żywności. 
W przemyśle spożywczym stosowany jest jako tzw. substancja glazurująca, 
w celu nadawania atrakcyjnego wyglądu, połysku i barwy produktom takim 
jak: cukierki, kawa ziarnista, orzechy, owoce. Wykorzystywany jest także 
jako środek konserwujący w powłokach zabezpieczających żywność (m.in. 
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twarde sery, wyroby cukiernicze, owoce cytrusowe) przed wilgocią i innymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które powodują wysychanie, 
deformację i zlepianie, a także w celu ochrony produktów spożywczych 
przed zakażeniami wywołanymi przez drobnoustroje. A zatem, mimo iż 
wosk pszczeli nie jest bezpośrednio spożywany przez ludzi, z ww. względów 
jakość tego produktu powinna być stale kontrolowana. 

Z uwagi na szerokie zastosowanie wosku pszczelego także w innych 
gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, 
farmaceutycznym oraz do produkcji świec, popyt na ten produkt wciąż 
wzrasta. Niestety, zarówno w Polsce, jak również w innych krajach 
europejskich, odnotowuje się dość częste przypadki zafałszowań 
wosku pszczelego. Główne przyczyny złej jakości wosku to m.in. jego 
niewystarczająca produkcja krajowa, brak obligatoryjnych uregulowań 
prawnych, dotyczących jakości tego produktu oraz brak obligatoryjnej 
metody do stosowania w wykrywaniu zafałszowań wosku pszczelego.

Ze względu na podobny skład i właściwości fi zykochemiczne, ale też 
łatwy dostęp oraz niską cenę, produktem najczęściej wykorzystywanym 
do fałszowania wosku pszczelego jest parafi na. Oprócz parafi ny, wśród 
produktów stosowanych do fałszowania wosku pszczelego wymienia się 
również cerezynę, stearynę, woski naturalne pochodzenia roślinnego 
oraz woski i tłuszcze zwierzęce. Najczęstsze i zarazem najtrudniejsze do 
wykrycia zafałszowanie to dodatek parafi ny, która ma bardzo podobny do 
węglowodorów woskowych skład i właściwości fi zykochemiczne. Przy czym 
należy zaznaczyć, że dostępna na rynku parafi na stanowi grupę produktów 
różniących się między sobą stopniem rafi nacji, zawartością oleju, a jej 
podział jest uzależniony przede wszystkim od temperatury krzepnięcia, 
bądź topnienia. Właściwości i skład parafi ny mogą być różne w zależności 
od jej przeznaczenia.

Wiele metod od dawna wykorzystywanych do wykrywania zafałszowań 
wosku pszczelego opiera się m.in. na badaniach sensorycznych (ocena barwy, 
zapachu, konsystencji) oraz na wyznaczeniu parametrów fi zykochemicznych, 
takich jak temperatura topnienia gęstość, rozpuszczalność, liczby właściwe 
wosku (zmydlania, kwasowa, estrowa, jodowa). Wymienione metody, mimo 
iż do dziś stosowane, są mało precyzyjne i wymagają często sprawdzenia 
metodami chromatografi cznymi. W badaniach wosku pszczelego 
wykorzystuje się także technikę chromatografi i kolumnowej, połączoną 
z analizą wagową węglowodorów, która jest nadal zalecana w krajowych 
standardach na wosk pszczeli (m.in. w Polsce i Niemczech). Metoda ta 
nie pozwalała jednak na identyfi kację poszczególnych związków, a jedynie 
na ilościowe oznaczenie łącznej zawartości węglowodorów w wosku 
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pszczelim, która zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy „Wosk pszczeli” 
(PN-R-78890, 1996) nie powinna przekraczać 16,5%. Wyższe zawartości 
tych związków świadczą o zafałszowaniu tego produktu węglowodorami 
obcego pochodzenia. Metoda wg PN-R-78890 jest pracochłonna, mało 
dokładna, a ze względu na użycie łatwopalnej benzyny aptecznej, również 
niebezpieczna i szkodliwa dla zdrowia. 

Działające w Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach Laboratorium Badania 
Jakości Produktów Pszczelich (LBJPP), od wielu lat w ocenie jakości wosku 
pszczelego wykorzystuje technikę chromatografi i gazowej z detektorem 
mas (GC-MS). Metoda ta pozwala na identyfi kację węglowodorów 
wosku pszczelego (alkanów, alkenów, dienów) oraz ilościowe oznaczenie 
n-alkanów - węglowodorów nasyconych prostołańcuchowych, które 
stanowią największą grupą węglowodorów występujących naturalnie 
w wosku pszczelim. Metoda GC-MS stosowana w LBJPP umożliwia wykrycie 
już 3% dodatku węglowodorów obcego pochodzenia (np. parafi ny) 
w wosku pszczelim. W ocenie jakości wosku pszczelego techniką GC-MS 
wykorzystuje się chromatogramy tzw. „odciski palca” (Ryc.1.) oraz analizę 
ilościową n-alkanów. Na zafałszowanie wosku pszczelego parafi ną wskazuje 
obecność węglowodorów zawierających powyżej 35 atomów węgla 
w cząsteczce oraz wyższe w porównaniu z wyznaczonymi dla naturalnego 
wosku pszczelego zawartości n-alkanów (C20H42 – C35H72).

Prowadzone od kilku lat w LBJPP badania wosku pszczelego wykazują, że 
około 70% próbek wosku i węzy, które trafi ły do laboratorium, zawierała 
w składzie węglowodory obcego pochodzenia (najprawdopodobniej 
parafi nę). Laboratorium Zakładu Pszczelnictwa prowadzi także badania 
monitoringowe w kierunku pozostałości akarycydów. Wyniki tych badań 
wskazują na skażenie znacznej ilości próbek wosku kumafosem (około 
20%) oraz tau-fl uwalinatem (około 30%). Obecność tych substancji 
w wosku sugeruje, że niektórzy pszczelarze do zwalczania warrozy stosują 
niedozwolone w kraju preparaty, albo wosk do produkcji węzy jest 
importowany z krajów, gdzie stosowanie tych substancji nie jest zabronione. 

Wyniki kontroli prowadzone przez LBJPP w Puławach dowodzą, że istnieje 
problem z jakością wosku pszczelego na krajowym rynku. Mimo iż skala oraz 
skutki tego problemu nie są dobrze poznane, należy podkreślić, że dodatek 
obcych substancji do wosku obniża jego jakość oraz jakość wyprodukowanej 
z niego węzy, a w konsekwencji uniemożliwia wykorzystanie tego produktu 
w pszczelarstwie oraz w innych gałęziach przemysłu. Zagrożenia dla rodzin 
pszczelich wynikające z poddania węzy wyprodukowanej na bazie wosku 
zafałszowanego nie zostały do końca zidentyfi kowane, ale pojawiły się 
zarówno doniesienia literaturowe, jak i opinie pszczelarzy na temat złej 
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Ryc. 1. Chromatogramy (tzw. „odciski palca”) węglowodorów w wosku pszczelim, 
parafi nie i wosku zafałszowanym parafi ną.

odbudowy plastrów, problemów z wychowem, a nawet zamieraniem 
czerwiu oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu i rozwoju rodzin 
pszczelich na węzie wyprodukowanej z wosku, zafałszowanego parafi ną, 
czy stearyną. Wymagania odnośnie jakości wosku przeznaczonego do  
produkcji węzy powinny być zatem uregulowane prawnie. 

Pozostałości akarycydów w wosku pszczelim, jak również jego 
zafałszowania, mają też negatywny wpływ na jakość miodu. Pomimo iż wosk 
nie jest przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji przez człowieka, to ze 
względu na jego ścisły i dość długi kontakt z miodem podczas dojrzewania 
w plastrach, jak również ze względu na zastosowanie wosku pszczelego 
w przemyśle spożywczym, wymagania odnośnie jego jakości powinny 
zostać jak najszybciej uregulowane, aby kontrola jakości tego produktu 
była bardziej skuteczna. 
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UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MIODU WARUNKIEM ZACHOWANIA 

JEGO WALORÓW ODŻYWCZYCH 
I PROZDROWOTNYCH

Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO
Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich.
24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2, *e-mail: teresa.szczesna@inhort.pl

   Naturalny produkt pszczeli jakim jest miód charakteryzuje się określonymi 
cechami organoleptycznymi oraz różnorodnym składem chemicznym, 
który sprawia że posiada on cenne właściwości odżywcze i terapeutyczne. 
Właściwości te zostały odkryte już w czasach starożytnych. Miody były 
wykorzystywane przez ówczesnych lekarzy dla zachowania zdrowia 
człowieka, jego sprawności fi zycznej i psychicznej. Powrót do medycyny 
naturalnej w czasach współczesnych stwarza szerokie możliwości 
wykorzystania miodu jako składnika wielu preparatów leczniczych. 
Przegląd tych zagadnień został szczegółowo opisany w doniesieniach 
naukowych i popularno-naukowych przez wielu autorów krajowych oraz 
zagranicznych. 

Do najcenniejszych właściwości miodu należy zaliczyć właściwości 
antybakteryjne. Aktywność antybakteryjna miodu zależy od wielu 
czynników, w tym między innymi od jego gatunku, warunków pozyskiwania 
i przechowywania. Krajowe miody odmianowe charakteryzują się różną 
aktywnością antybakteryjną. Starsza literatura donosi, że najwyższą 
aktywność posiadają miody: gryczany i lipowy, następnie miody: spadziowe, 
wrzosowy i wielokwiatowe z miesięcy letnich. Natomiast jasnej barwy miody 
wiosenne (z sadów, rzepakowy, akacjowy) wykazują stosunkowo niewielką 
aktywność antybakteryjną. Badania właściwości antybakteryjnych miodu 
przeprowadzone kilka lat temu w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach 
potwierdziły niską aktywność miodu rzepakowego. Inne badania autorów 
krajowych wykazały, że najwyższą aktywność antybakteryjną posiadają 
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miody spadziowe. Drugą grupę stosunkowo aktywną stanowiły miody 
lipowe. Natomiast analizowane miody gryczane, chociaż zaliczane przez 
niektórych autorów do tych o znacznej aktywności, były tylko średnio 
aktywne. Z kolei miody wielokwiatowe wykazywały bardzo zróżnicowane 
i w większości niskie właściwości antybakteryjne.

Szybkie tempo życia, zanieczyszczenia środowiska, palenie papierosów 
czy nadmierne spożywanie alkoholu mają znaczny wpływ na nasze 
samopoczucie, wygląd i zdrowie. Taki styl życia stwarza dobre warunki 
do tworzenia się wolnych rodników, czyli atomów lub grup atomów, 
które wywołują niepożądane zmiany w komórkach naszego organizmu. 
Zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami działania wolnych 
rodników tlenowych jest profi laktyczne włączenie antyoksydantów do 
codziennej diety. Antyoksydanty zabezpieczają komórki i DNA przed 
uszkodzeniem oraz spowalniają proces starzenia się organizmu. 

Cennym i naturalnym źródłem antyoksydantów jest miód. Lecznicze 
i wzmacniające działanie tego produktu pszczelego jest od wielu lat 
dobrze znane i udokumentowane. Miód stanowi bogate i urozmaicone 
źródło naturalnych związków biologicznie czynnych, których właściwości 
profi laktyczne i lecznicze są uwarunkowane między innymi przez 
aktywność przeciwutleniającą. Składniki miodu takie, jak: fl awonoidy, 
kwasy fenolowe, karotenoidy, produkty reakcji Maillarda, białka, 
aminokwasy (np. prolina), enzymy (katalaza, glukooksydaza, α-amylaza, 
inwertaza) nadają mu właściwości antyoksydacyjne. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że istnieje zależność między zawartością ogólną polifenoli 
w miodach a ich aktywnością przeciwutleniającą. Miody ciemne 
(gryczany, wrzosowy) wykazywały wyższe właściwości antyoksydacyjne 
niż miody jasne (akacjowy, rzepakowy). Zawartość oznaczonych metodą 
chromatografi czną związków fenolowych była różna dla poszczególnych 
odmian miodów. 

Dominujący udział cukrów prostych - glukozy i fruktozy, decyduje 
o właściwościach wzmacniających miodu. Glukoza już w czasie 
przemieszczania przez przewód pokarmowy przechodzi bezpośrednio 
do krwi i w zależności od potrzeb może być wykorzystana jako pierwsze 
źródło energii. Natomiast fruktoza przechodzi do wątroby i po połączeniu 
w łańcuch glikogenu stanowi łatwy do uruchomienia magazyn energii 
w ustroju. Miód poprawia wydolność fi zyczną, stymuluje pracę serca, 
wzmaga wytrzymałość, ułatwia powtarzany wiele razy wysiłek. Jony 
metali zawarte w miodzie: żelazo, kobalt, mangan, stymulują produkcję 
czerwonych ciałek krwi. Cukry proste biorą też udział w procesie 
detoksykacji, chroniąc organizm (w pewnym stopniu), przed działaniem 



101

zanieczyszczonego środowiska. Miód obniża też toksyczne działanie 
alkoholu, nikotyny i innych używek.

Bardzo często specyfi czne właściwości lecznicze przypisuje się 
określonym odmianom miodu. I tak miody wiosenne (z sadów, rzepakowy, 
wielokwiatowy) szczególnie bogate w cukry proste, są bardzo łatwo 
przyswajalne przez organizm człowieka. Mają działanie odżywcze 
i wzmacniające, zalecane jako odżywka regeneracyjna w stanach 
wyczerpania fi zycznego, psychicznego oraz w chorobach wątroby. Miody 
z lata (lipowy, gryczany, wielokwiatowy) bogate w enzymy, posiadają silne 
właściwości antybakteryjne. Szczególnie zalecane w chorobach płuc i dróg 
oddechowych, a także chorobach serca i układu krążenia. Miody spadziowe 
i wrzosowy będące źródłem enzymów i naturalnych biopierwiastków 
(Fe, Mn, Co) w postaci łatwo przyswajalnej przez człowieka, są zalecane 
szczególnie przy leczeniu anemii.  

Ze względu na swój skład chemiczny i właściwości fi zyczne, miód jest 
produktem stosunkowo trwałym, nie wymagającym ani specjalnej obróbki 
przed spożyciem, ani środków konserwujących. Jakość miodu zależy 
jednak od warunków, jakie zastosujemy na etapie jego pozyskiwania 
i wirowania, a następnie konfekcjonowania i przechowywania. Warunki 
przechowywania miodu mają istotny wpływ na jego właściwości 
biologiczne miodu, za które odpowiedzialne są związki chemiczne 
w większości wrażliwe na działanie podwyższonej temperatury i światła. 
Nieprawidłowe warunki przechowywania mogą powodować obniżenie 
wartości żywieniowej oraz pogorszenie cech organoleptycznych (smaku, 
zapachu, barwy). Dla konsumenta ważna jest zarówno atrakcyjność 
sensoryczna jak również właściwości prozdrowotne produktu. Podczas 
przechowywania miody ciemnieją, wzrasta aktywność przeciwutleniająca 
i ogólna zawartość polifenoli.  Jednak literatura dotycząca tego zagadnienia 
jest bardzo uboga i tak naprawdę nie wiadomo, w jakich warunkach i jak 
długo przechowywać miód aby zachować jego właściwości prozdrowotne 
na stosunkowo wysokim poziomie. 

Należy pamiętać, aby wirować miód dojrzały, co warunkuje jego trwałość 
w czasie przechowywania. Miód odwirowany z zasklepionych plastrów 
będzie można przechowywać przez długi czas bez obawy, że ulegnie 
zepsuciu (fermentacji). 

Ważnym jest również, aby maksymalna temperatura podczas upłynniania 
(dekrystalizacji) miodu nie przekraczała 45-50°C. Wyższa temperatura 
powoduje obniżenie jego wartości biologicznej, a im wyższa temperatura 
i dłuższy czas ogrzewania tym straty te są większe. Operacje związane 
z przelewaniem i tłoczeniem miodu powinny odbywać się również 
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w stosunkowo niskich temperaturach nie przekraczających 35-40°C. Miód 
ogrzany w drastycznych warunkach (wysoka temperatura, długi czas) nie 
będzie przedstawiał dla nas żadnej wartości, a stanowił jedynie mieszaninę 
cukrów mającą te same właściwości co zwykły cukier.

Temperatura podczas przechowywania ma także duży wpływ na jakość 
miodu. W czasie przechowywania miodu dochodzi do niekorzystnych zmian 
w jego właściwościach organoleptycznych oraz składzie chemicznym, 
które nasilają się wraz ze wzrostem temperatury. Miód bezpośrednio po 
odwirowaniu jest przesyconym roztworem cukrów (80%) w stanie płynnym, 
ale po pewnym czasie zaczyna krystalizować. Szybkość krystalizacji zależy 
przede wszystkim od składu chemicznego miodu, w tym przede wszystkim 
od zawartości wody oraz cukrów (głównie fruktozy i glukozy), stosunku 
zawartości fruktozy do glukozy, stosunku zawartości glukozy do innych 
związków nie cukrowych, zawartości dekstryn, a także od temperatury 
przechowywania. Powstawaniu zarodków krystalicznych (objawiających się 
w początkowej fazie jako lekkie zmętnienie) sprzyja niższa temperatura (5-
8˚C), natomiast wzrost kryształków najszybciej przebiega w temperaturze 
wyższej (13-18˚C). Temperatura przechowywania miodu nie powinna 
być zatem wyższa od 18°C (optymalna 10-14°C). Miód w opakowaniach 
szklanych należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, które również mają niekorzystny wpływ na jego jakość.

Miód jako środek spożywczy musi spełniać wymagania określone 
w krajowych regulacjach prawnych dotyczących żywności, dostosowanych 
do ustawodawstwa unijnego. Najważniejsza z nich to Ustawa z dnia 21 
grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 
z 2001 r., nr 5, poz. 44 ze zm.). Podstawowym aktem wykonawczym do tej 
ustawy dotyczącym miodu jest Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 października 
2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej 
(Dz.U., nr 181, poz. 1773 ze zm.). Spełnienie wymagań tego dokumentu 
zapewni utrzymanie właściwości odżywczych i prozdrowotnych miodu na 
wysokim poziomie.

Rutynowe badania miodu na zgodność z ww. Rozporządzeniem 
prowadzone są w akredytowanym Laboratorium Badania Jakości 
Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa 
w Puławach. Laboratorium w zakresie badań jakości miodu posługuje się 
metodami akredytowanymi przez PCA. Metody akredytowane są zgodne 
z aktualnie obowiązującym w kraju Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych 
z dokonaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17, poz. 94). Laboratorium działa 
w tym zakresie w obszarze regulowanym prawnie. Metody te są spójne 
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z metodami obowiązującymi w UE i zalecane przez Międzynarodową 
Komisję ds. Miodu (Internati onal Honey Commission - IHC) oraz przez 
Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Wyniki badań przedstawiane 
w formie sprawozdania z badań odnoszą się do obligatoryjnych wymagań 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 
2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej 
miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 173 z późn. nm., Dz.U. Nr 40, poz. 370).

Laboratorium od 2006 r. utrzymuje system zarządzania zgodny 
z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”. Obecnie przygotowuje się do wprowadzenia w swoim 
systemie zarządzania wymagań znowelizowanego dokumentu PN-EN 
ISO/IEC 17025:2018. Corocznie Laboratorium potwierdza również swoje 
kompetencje uczestnicząc w 5 rundach badań biegłości organizowanych 
przez uprawnione francuskie laboratorium – BIPEA oraz przez IHC, uzyskując 
w każdym przypadku zadawalające wyniki. Ponadto Laboratorium 
corocznie organizuje badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne 
w zakresie metod badania parametrów fi zykochemicznych miodu 
(oznaczenie zawartości wody, cukrów, HMF, proliny, liczby diastazowej, pH 
i wolnych kwasów, przewodności elektrycznej właściwej i udziału pyłku 
przewodniego) dla laboratoriów krajowych zajmujących się badaniami 
jakości handlowej miodu. Udział laboratoriów krajowych w tego rodzaju 
badaniach pozwala na sprawdzenie ich kompetencji, stwarzając tym 
samym większy dostęp do wiarygodnych badań jakości miodu w kraju.

W ramach działalności usługowej w 2019 r. Laboratorium zrealizowało 
około 300 zleceń na badania jakości handlowej miodu. Opracowało również 
kilkanaście opinii i interpretacji wyników uzyskanych na podstawie badań 
próbek miodu. Wyniki tych badań wskazują, że parametry fi zykochemiczne 
miodów odmianowych nie zmieniły się istotnie na przestrzeni 30 lat, 
pomimo zmieniającej się bazy pożytkowej pszczół (Tabela 1, 2). Miody 
odmianowe pozyskiwane w warunkach klimatycznych naszego kraju 
w większości spełniają wymagania jakościowe. W pojedynczych tylko 
przypadkach przekroczone są niektóre parametry, najczęściej dotyczące 
zawartości HMF (5-hydroksymetylofurfuralu) i liczby diastazowej (LD) 
(Tabela 3). Dla kilku próbek w badaniach cukrów obraz chromatografi czny 
był mało charakterystyczny dla miodu dobrej jakości (niski stosunek 
zawartości  fruktozy do glukozy, wysoka zawartość maltozy i maltotriozy). 
W kilku próbkach oznaczone zostały także dekstryny, które w naturalnym 
miodzie nektarowym nie występują, co świadczyło o obecności syropu 
skrobiowego stosowanego przez pszczelarzy do dokarmiania pszczół.
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Tabela 1. Parametry fizykochemiczne krajowych miodów odmianowych  

(wartości średnie) 

Odmiana 
miodu 

Badany parametr 

Woda 
(%) 

Barwa 
(mm 

Pfunda) 

LD 
(Shade*) 

HMF 
(mg/kg) 

Przewodność 
elektryczna 

(mS/cm) 
pH 

Wolne 
kwasy 

(mval/kg) 

Prolina 
(mg/kg) 

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 

*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) 

Odmiana miodu Badany cukier (g/100g) 
Fruktoza Glukoza F+G* F/G** Sacharoza Turanoza Maltoza Trehaloza 

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 
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 

*F+G - suma fruktozy i glukozy 
**F/G - stosunek fruktozy do glukozy 
***nd - nie wykryto - poniżej granicy wykrywalności, która dla sacharozy wynosi 0,1 g/100g 

 
Tabela 3. Niezgodności z wymaganiami Rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 

2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej (Dz.U., nr 181, poz. 
1773 ze zm.) w miodach przebadanych w LBJPP w latach 2016 – 2019 

Parametry nie spełniające wymagań 
(jednostka) 

Udział procentowy w stosunku do ogólnej 
liczby przebadanych próbek 

Zawartość wody (%) 1% (miody: rzepakowy, wielokwiatowy) 
Zawartość sumy zawartości fruktozy i 
glukozy (g/100 g) 0,5% (miód wielokwiatowy) 

Skład cukrów (stosunek zawartości fruktozy 
do glukozy, zawartość sacharozy, maltozy, 
maltotriozy) (g/100 g) 

Poniżej 0,5% 

Liczba diastazowa (Schade) 3% (miody: gryczany, wielokwiatowy) 
Zawartość HMF (mg/kg) 5% (miody: gryczany, wielokwiatowy) 

Tabela 1. Parametry fi zykochemiczne krajowych miodów odmianowych (wartości średnie)



105

Stosowanie w pszczelarstwie preparatów weterynaryjnych do zwalczania 
pasożyta pszczół V. destructor stwarza konieczność prowadzenia badań 
pozostałości substancji aktywnych tych preparatów w miodzie. Badania 
takie są prowadzone od 2015 r. przez Laboratorium w Puławach 
w ramach Programu Wieloletniego. W latach 2015-2019, badaniami 
objęto 459 próbek miodu pozyskanych w następujących województwach: 
dolnośląskim (33 próbek), wielkopolskim (66 próbek), mazowieckim 
(66 próbek), świętokrzyskim (49 próbek), lubuskim (7 próbki), opolskim 
(23 próbek), zachodnio-pomorskim (60 próbek), lubelskim (46 próbki), 
warmińsko-mazurskim (26 próbek), podkarpackim (16 próbek), śląskim 
(22 próbek), kujawsko-pomorskim (22), łódzkim (10), podlaskim (8) 
i pomorskim (27). Najwięcej próbek miodu do badań w 2019 r. pochodziło 
z województwa lubelskiego (30 próbek) i pomorskiego (22 próbki). 
Przebadane próbki miodu nie zawierały szkodliwych dla zdrowia substancji 
chemicznych, będących pozostałościami preparatów warroabójczych, 
zwłaszcza pozostałości amitrazu i kumafosu, dla których Regulacja Rady UE 
2377/90 (1990) ustaliła maksymalne limity pozostałości (MRL) w miodzie 
na poziomie odpowiednio 0,2 i 0,1 mg/kg.

W ramach Programu Wieloletniego prowadzone są także badania 
pozostałości tymolu - substancji aktywnej preparatów stosowanych 
zwłaszcza w pasiekach ekologicznych do zwalczania pasożyta pszczół 
V. destructor. W próbkach miodu wykryto jedynie śladowe ilości tej 
substancji (poniżej granicy oznaczalności 5 ng/g). Badania monitoringowe 
pozostałości akarycydów w próbkach miodu będą kontynuowane 
w 2020 r. Pozwolą one na pełniejszą ocenę jakości pozyskiwanego w kraju 
miodu.
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Marketi ng i pozycjonowanie 
produktów pszczelich

Strona internetowa ma charakter informacyjny. Na stronie można zamieścić 
informacje o pasiece, produktach dostępnych pasiece oraz o wyróżnieniach 
i osiągnieciach jakie otrzymał pszczelarz. Strona internetowa nie umożliwia 
jednak klientowi dokonania zakupu. W celu sprzedaży produktów w sieci 
internetowy należy założyć sklep internetowy.

Sklep internetowy jest rodzajem strony internetowej. W odróżnieni od 
strony internetowej, sklep internetowy posiada specyfi czną funkcjonalność 
nastawioną na ułatwienie klientom robienie zakupów. Charakterystyczny dla 
sklepów internetowych jest symbol koszyka.

Przy każdym produkcie znajduje się również przycisk dodania do koszyka. 
W widocznym miejscu znajduję się lista kategorii. W trakcie zakładania sklepu 
internetowego należy  postarać się, by sklep był przejrzysty i funkcjonalny dla 
klienta. Klient powinien widzieć prosta drogę do fi nalizacji swoich zakupów na 
portalu. Wszelkie elementy znajdujące się na stronie, które rozpraszają uwagę 
klienta mogą przeszkodzić w dokonaniu zakupu (np. reklamy innych sklepów, 
produktów).

Zakupy w sklepie internetowym składają się z poszczególnych etapów:
- wybrania produktu,
- otwarcia koszyka,
- wybranie formy dostawy,
- fi nalizacji zakupy (płatności).
Na sukces sprzedaży mogą mieć wpływ formy dostępnej dostawy, a także 

metody płatności. Szeroki wybór różnych metod wysyłki umożliwiają klientowi 
wybór najbardziej korzystnej. Podobna sytuacja jest z metodą płatności. Im 
prostsza i szybsza metoda płatności tym lepiej. Ludzie chętniej dokonują 
płatnością przelewem, by nie płacić gotówką podczas odbioru. W ostatnich 
latach wzrosła ilość użytkowników między innymi płatności Blikiem, czy 
szybkimi przelewami, które umożliwiają dokonanie płatności przez smartf ona. 

Badania statystyczne pokazują, że sprzedaż w Internecie wzrasta z roku na 
rok. Przyczyna takiej tendencji są osoby urodzone w dobie internetu. Badania 
pokazują, że 64 % osób robiących zakupy w internecie to osoby poniżej 34 
roku życia.

mgr. Dawid Buchalik
Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn
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W 2018 roku sprzedaż wzrosła o 2 % względem poprzedniego roku 
i wyniosła 56 % udziału ogólnej sprzedaży. Badanie przeprowadzone przez 
SW Research wykazało, że połowa społeczeństwa kupuje online raz lub 
dwa razy w miesiącu, natomiast 16% robi to przynajmniej raz w tygodniu.

Ciągłe wzrostu w branży e-commerce notuje się także w Polsce. 
Przewidywana wartość obrotów w 2020 roku ma przekroczyć 60 milionów 
złotych. Liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w styczniu 2018 
roku wyniosła już 29 tysięcy.

Media społecznościowe odgrywają dużą rolę w dzisiejszym 
społeczeństwie. W 2018 roku ponad 2 miliardy ludzi korzyło z social 
mediów. W czołówce portali społecznościowych znajduje się Facebook, 
z którego korzysta aktywnie  2,2 miliarda użytkowników miesięcznie, zaś 
w 2019 2,271 mld użytkowników. Drugie miejsce należy do YouTube 1,9 
miliarda użytkowników podobny wynik uzyskał  w 2019. Z WhatsApp 
korzystało 1,5 miliarda użytkowników w 2018 i 2019 roku. Kolejnym 
medium ważnym dla promocji produktów staje się Instagram z którego 
korzystało 1 mld użytkowników w 2019 roku (wykres 1).

Tak duża liczba użytkowników jest dla nas dużym źródłem danych na 
temat potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki temu wiemy kim są, czego 
chcą oraz co sądzą na temat poszczególnych fi rm.

 Obecność fi rmy w social mediach znacznie ułatwia komunikację 
z klientem. Ponad to media społecznościowe są kolejnym miejscem gdzie 
konsumenci mogą zetknąć się z marką. Liczne badania wskazują, iż klienci 

Wykres 1. Użytkownicy korzystający z portali społecznościowych w lipcu 2019 roku
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śledzący profi le w mediach społecznościowych są bardziej wierni marce.
Reklamy w mediach społecznościowych są tanim sposobem na 

promowanie swojej marki. Pozwalają również w łatwy sposób kierować ją 
do określonej grupy odbiorców. Skuteczność takich reklam można śledzić 
na bieżąco i odpowiednio je modyfi kować, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

Szybka i wygodna możliwość kontaktu z klientem może wpłynąć 
korzystnie na sprzedaż produktów jak i zwiększyć ich lojalność.

Klienci oczekują, iż sprzedawca będzie się z nimi kontaktować za 
pośrednictwem mediów społecznościowych. Osoby korzystające z social 
mediów szukają szybkiego kontaktu ze sprzedawcą, a ten który odpowie 
szybciej ma większą szanse na zatrzymanie klienta przy sobie. 

Aktywne działania w mediach społecznościowych zwiększają ruch na 
stronie internetowej oraz podwyższają pozycje w rankingu wyszukiwania.

Korzystając  z social mediów można na bieżąco monitorować działania 
konkurencji. Dzięki tej wiedzy można dostrzec trendy jakie są branży, 
a nawet zaproponować lepszą ofertę dla klienta.

Korzystając z portali społecznościowych możemy w błyskawiczny sposób 
publikować informacje w postaci grafi k, tekstu oraz wideo. Informacje 
te możemy kierować do wybranej lokalizacji. Dzięki temu możemy 
w łatwiejszy sposób trafi ć do interesującej nas grupy odbiorców. 

Korzystanie z social mediów nie gwarantuje wysokiej sprzedaży. Jednak 
ułatwiają kontakt z klientem. Poprzez swoje działania możemy sprawić, że 
stajemy się bardziej wiarygodnymi i zachęcimy potencjalnych klientów do 
zakupów u nas.

Kolejnym sposobem na zwiększenie ruch na naszej stronie jest jej 
optymalizacja pod kątem wyszukiwarek – SEO (z angielskiego search 
engine opti mizati on). W internecie jest wiele fi rm, które oferują swoje 
usługi dotyczące optymalizacji stron. 

Google Ads – jest to system reklamowy Google, który uruchomiony 
20 października 2000 roku. System ten pozwala  na wyświetlanie linków 
sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Często 
są one wyświetlane na pierwszej pozycji w wyszukiwarce google, Reklamy 
są wyświetlane też na stronach współpracujących z fi rmą w ramach 
programu Google AdSense, sprzedawane w modelu CPC i CPM.

Kolejną formą reklamy produktu są blogi i vlogi. Autor blog przekazuje 
informacje najczęściej za pośrednictwem treści. Blogerzy korzystają 
miedzy innymi z Blogger.com czy WordPress. Vlogi inaczej nazwane też 
wideoblogami stają się dziś coraz bardziej popularne. W przypadku Vloga 
autor przekazuje treści za pomocą obrazu wideo. Vlogerów możemy 
spotkać miedzy innymi na Youtube lub Twitch. Kolejną grupą coraz 
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bardziej rozwijającą się są infl uencerzy, czyli osoby jak defi niuje to słownik 
„mające możliwość wpływania na innych”.  Są to najczęściej osoby, 
których profi le w mediach społecznościowych śledzą tysiące czy nawet 
miliony obserwatorów, a prezentowane przez nich treści mają wpływ 
na wybierane przez ich odbiorców produkty. Najczęściej współpraca 
z infl uencerem opiera się na publikacji jednego sponsorowanego postu 
czy też stories na Instagramie. Coraz częściej jednak dużej marki decydują 
się na długofalową współpracę z takimi osobami. 

Decyzję o wyborze poszczególnych mediów społecznościowych czy też 
sposobu prowadzenia swoich stron internetowych musimy poprzedzić 
jednak analizą rynku i ustaleniem do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć 
z naszym produktem. Inaczej będzie wyglądała strona, jeśli chcemy trafi ć 
do osób starszych, a inaczej czy naszą grupą docelową są ludzie młodzi. 
Ta decyzja powinna determinować podejmowane przez nas kroki w sieci.  
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