
WYKŁAD 15. Wymagania weterynaryjne w gospodarstwie 
pasiecznym. Środki ochrony roślin i metody ich stosowania
w rolnictwie. Sposoby postępowania w przypadku zatruć pszczół.

Sprzedaż produktów z własnej pasieki według obowiązujących przepisów

Według  obowiązujących  przepisów  prawnych  pszczelarz  produkujący  i  sprzedający 
konsumentowi  nieprzetworzone  produkty  pszczele  jest  producentem  żywności  pochodzenia 
zwierzęcego. Z tego tytułu obowiązują go nie tylko przepisy dotyczące utrzymania pszczół i 
jakości samych produktów pszczelich, ale przede wszystkim przepisy regulujące warunki ich 
pozyskiwania.  Obecnie  pszczelarstwo  nie  ma  jeszcze  wyodrębnionych  aktów  prawnych, 
pomimo  to  regulacje  dotyczące  poszczególnych  zagadnień  z  tego  zakresu  zawarte  są  w 
licznych ustawach i aktach wykonawczych wydanych w formie rozporządzeń bądź instrukcji.

Pszczelarz  chcący  sprzedawać  produkty  pszczele  z  własnej  pasieki  w  ramach  sprzedaży 
bezpośredniej, powinien dopełnić następujących formalności prawnych. Pierwszym krokiem jest 
zarejestrowanie  swojej  pasieki  w  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynaryjnym.  Obowiązek 
rejestracji gospodarstwa pasiecznego wynika z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”, według której posiadanie pasieki 
jako utrzymywanie  zwierząt  gospodarskich w celu  umieszczenia na rynku tych  zwierząt  lub 
produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt jest działalnością nadzorowaną. 
Podjęcie działalności nadzorowanej (w tym prowadzenie pasieki) jest dozwolone po uprzednim 
zgłoszeniu  zamiaru  prowadzenia  tej  działalności  Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii 
właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji  pasieki,  a  nie  zamieszkania pszczelarza czy 
usytuowania  pracowni  pszczelarskiej.  Pamiętajmy!  Pasiekę  zgłaszamy  temu  Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii, na terenie którego stacjonuje nasza pasieka. Zgłoszenia dokonujemy w 
formie pisemnej, zamieszczając następujące informacje:

• imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres pszczelarza,

• określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić,

• określenie lokalizacji pasieki i zabudowań pasiecznych.

Na podstawie powyższych danych pszczelarz otrzymuje numer identyfikacyjny swojej pasieki. 
Pamiętajmy!  Numer  identyfikacyjny  pszczelarz  ma obowiązek  umieścić  na  każdej  etykiecie 
każdego  swojego  produktu.  Należy  zaznaczyć,  że  w  odniesieniu  do  pasiek  jako  miejsc 
utrzymywania  zwierząt  nie  wydaje  się  decyzji  stwierdzającej  spełnienie  wymogów 
weterynaryjnych.  Pasieki  podlegają  jedynie  wpisaniu  do  rejestru  prowadzonego  przez 
Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  właściwego  dla  miejsca  lokalizacji  pasieki.  Rejestracja 
pasieki ma znaczenie jedynie przeciwepizootyczne w celu zwalczania i monitorowania chorób 
zakaźnych.  Istnieje  możliwość  posiadania  dowolnej  liczby  pni  i  nie  rejestrowania  pasieki  w 
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, ale tylko pod warunkiem, że produkty pszczele i same 
pszczoły  nie  będą  wprowadzane  na  rynek  nawet  w  formie  nieodpłatnej,  a  jedynie  będą 
wykorzystywane  na własne potrzeby pszczelarza.  Dopiero  po  skończonej  rejestracji  pasieki 
pszczelarz  może  zarejestrować  sprzedaż  bezpośrednią.  Pamiętajmy!  Aby  zarejestrować 
sprzedaż bezpośrednią  trzeba w pierwszej  kolejności  mieć  zarejestrowaną  pasiekę.  Dopóki 
pszczelarz  nie  uzyska  prawa  do  sprzedaży  bezpośredniej  od  Powiatowego  Lekarza 
Weterynarii,  chociaż  ma  zarejestrowaną  pasiekę,  nie  może  sprzedawać  swoich  produktów 
pszczelich.  Nie  jest  ważne  czy  miejscem  sprzedaży  jest  własny  dom,  pasieka  czy  rynek. 
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Pamiętajmy!  Zarejestrowanie  sprzedaży  bezpośredniej  przez  pszczelarza  pozwala  mu  w 
sposób zgodny z prawem sprzedawać swoje nieprzetworzone produkty pszczele.

Nieprzetworzonymi  produktami  pszczelimi  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  przeznaczonych  do  sprzedaż  bezpośredniej 
(Dz.U. Nr 5, poz. 38 z 2007 r.) są: miód, pyłek pszczeli, pierzga i mleczko pszczele. Dodatkowo 
produkty  te  muszą  pochodzić  z  pasieki  bądź  pasiek  będących  w  posiadaniu  pszczelarza 
ubiegającego  się  o  sprzedaż  bezpośrednią.  Innymi  słowy:  pszczelarz  może  w  ramach 
sprzedaży bezpośredniej sprzedawać tylko i wyłącznie produkty pszczele pochodzące z własnej 
lub  własnych  pasiek.  W  ramach  sprzedaży  bezpośredniej  nie  wolno  skupować  produktów 
pszczelich  od  innych  pszczelarzy  i  w  ramach  tej  sprzedaży  sprzedawać.  Takie  działanie 
kwalifikuje  się  prawnie  nie  jako  sprzedaż  bezpośrednia,  ale  jako  działalność  zakładu 
przetwarzającego,  w  przypadku  którego  są  inne,  ostrzejsze  wymagania.  W  przypadku 
sprzedaży bezpośredniej wymagania weterynaryjne są wymaganiami minimalnymi. Pszczelarz 
dostosowując  się  do wymagań sprzedaży bezpośredniej  spełnia  jedynie  minimum sanitarne 
wymagane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego 
pasieki pszczelarz rejestruje sprzedaż bezpośrednią.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. 
w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji  produktów  pochodzenia  zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. Nr 5, poz. 38 z 2007 r.) pszczelarz ma 
obowiązek zgłoszenia sprzedaży produktów pszczelich do Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
terminie  30  dni  przed  rozpoczęciem  tej  działalności.  Pamiętajmy!  Zgłoszenie  sprzedaży 
bezpośredniej dokonuje pszczelarz u Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie, na którym 
pozyskuje produkty pszczele. Jeśli pszczelarz ma pasiekę w danym powiecie i w tym samym 
powiecie  pozyskuje  produkty pszczele,  to  rejestracja  pasieki  i  sprzedaży bezpośredniej  jest 
dokonywana u tego samego Powiatowego Lekarza Weterynarii, na terenie którego stacjonuje 
pasieka i odbywa się pozyskiwanie produktów pszczelich. Jeżeli pasieka jest umiejscowiona w 
jednym powiecie, a miód jest odbierany w drugim powiecie, to pszczelarz rejestruje pasiekę u 
Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie stacjonowania pasieki, a sprzedaż bezpośrednią 
rejestruje  u  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  z  którego  terenu  odbierany  jest  miód. 
Rejestrując sprzedaż bezpośrednią w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, pszczelarz musi 
mieć napisany projekt technologiczny miejsca i sposobu pozyskiwania produktów pszczelich.

Pamiętajmy!  Pierwszym  dokumentem  przy  rejestracji  sprzedaży  bezpośredniej  jest 
opisowy  projekt  technologiczny.  Pszczelarza  obowiązuje  tylko  część  opisowa  projektu 
technologicznego, która powinna zawierać następujące elementy:

Przedstawiony  przykładowy  projekt  technologiczny  z  komentarzem  nie  jest  niczym 
strasznym.  Na  podstawie  tego  projektu  każdy  pszczelarz  może  stworzyć  własny  projekt 
technologiczny.  Podstawą  prawną  do  obowiązku  złożenia  projektu  technologicznego  jest 
Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  29  marca  2006  r.  w  sprawie 
wymagań,  jakim  powinien  odpowiadać  projekt  technologiczny  zakładu,  w  którym  ma  być 
prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 
59, poz. 415, z poźn. zm.). Napisany projekt technologiczny wraz z podaniem o zatwierdzenie 
należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w celu zatwierdzenia. Dodatkowo musi 
być  dołączony dowód wpłaty  w wysokości  10  zł.  Podstawą prawną  jest  Ustawa  z  dnia  16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Po  uzyskaniu  decyzji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  zatwierdzeniu  planu 
technologicznego, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w  ramach  sprzedaży  bezpośredniej.  Pamiętajmy!  Drugim  dokumentem  przy  rejestracji 
sprzedaży bezpośredniej jest podanie o wpis do rejestru sprzedaży bezpośredniej Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. Wniosek o wpis do rejestru sprzedaży bezpośredniej powinien zawierać 
następujące elementy:
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• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

• określenie rodzaju działalności, która ma być prowadzona (w tym przypadku sprzedaż bezpośrednia),

• rodzaj produktów pszczelich, które będą pozyskiwane,

• określenie lokalizacji pracowni.

Do wniosku dołącza się dodatkowo dowód wpłaty w wysokości 10 zł. Podstawą prawną jest 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 17, poz. 
127) art. 20, 21.

Po otrzymaniu wniosku od pszczelarza Powiatowy Lekarz Weterynarii lub upoważniony 
przez  niego  pracownik  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  przed  wydaniem  decyzji  o 
rejestracji przeprowadza kontrolę miejsca zgłoszonego we wniosku. Kontrola ta jest zgodna z 
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287, z późn. 
zm.),  art.  3.  Wymagania  weterynaryjne  dotyczące  miejsc  pozyskiwania  i  prowadzenia 
sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich sprawdza się według Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji  produktów pochodzenia  zwierzęcego przeznaczonych  do sprzedaży bezpośredniej 
(Dz.U. Nr 5, poz. 38, z 2007 r.). W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Powiatowy 
Lekarz Weterynarii  podejmuje decyzję o wpisie działalności nadzorowanej do prowadzonego 
przez siebie rejestru. W przypadku stwierdzenia uchybień, muszą one zostać usunięte. Po ich 
usunięciu i przeprowadzeniu ponownej kontroli następuje wydanie decyzji o wpisie do rejestru. 
Wraz  z  wpisem  do  rejestru  pszczelarz  otrzymuje  numer  identyfikacyjny  swojej  sprzedaży 
bezpośredniej.  Pamiętajmy!  Tego  numeru  nie  umieszczamy  na  etykietach  ze  swoimi 
produktami  pszczelimi.  Każda  nowo  zarejestrowana  sprzedaż  bezpośrednia  produktów 
pszczelich  przez  Powiatowych  Lekarzy  Weterynarii  jest  przekazywana  do  Głównego 
Inspektoratu  Weterynarii.  Główny Inspektorat  Weterynarii  prowadzi  krajowy spis  podmiotów, 
które uzyskały pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią, jednocześnie upubliczniając go na swojej 
stronie internetowej.

Ostatnią  czynnością  jest  ocenienie  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  stopnia 
ryzyka  dla  działalności  rejestrowanej.  Jest  to  wymóg  nałożony  przez  Głównego  Lekarza 
Weterynarii  na Powiatowych Lekarzy Weterynarii  według Instrukcji  Nr GIWhig - 500-11/07 z 
dnia  14  sierpnia  2007  r.  w  sprawie  określenia  na  podstawie  analizy  ryzyka  częstotliwości 
kontroli  podmiotów  sektora  spożywczego  objętych  nadzorem  Inspekcji  Weterynaryjnej. 
Powyższa  instrukcja  określa  zatem  częstotliwość  kontroli  miejsca  pozyskiwania  produktów 
pszczelich. W przypadku pracowni pszczelarskich kontrola taka będzie przeprowadzana raz w 
roku lub raz na dwa lata. Pierwsza ocena powinna być określona do końca roku, w którym 
została zarejestrowana sprzedaż bezpośrednia. Pamiętajmy! Za sprzedaż produktów pszczelich 
bez zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej grozi kara w wysokości do 2000 zł.

Dodatkowo  każdy  pszczelarz,  który  sprzedaje  produkty  pszczele  w  ramach  sprzedaży 
bezpośredniej powinien mieć:

• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z 

żywnością  wydane  na  podstawie  przepisów  o  chorobach  zakaźnych  i  zakażeniach  (Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, Dz. U. 

Nr 25, poz. 191),

• przestrzegać podstawowych zasad higieny przy pozyskiwaniu produktów pszczelich,

• używać czystej odzieży podczas sprzedaży.

Pamiętajmy!  Osoby  mające  kontakt  z  produktami  pszczelimi  powinny  przestrzegać  zasad 
higieny w procesie pozyskiwania tych produktów, jak również w trakcie ich sprzedaży. Powinny 
mieć  orzeczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  prac  wymagających 
kontaktu z żywnością.
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Zarejestrowana  sprzedaż  bezpośrednia  pozwala  pszczelarzowi  sprzedawać  produkty 
pszczele na terenie województwa, na którym były pozyskiwane produkty pszczele i na terenie 
województw sąsiednich. Jeżeli pszczelarz ma zamiar sprzedawać swoje produkty na obszarze 
innego powiatu niż powiat, na obszarze którego jest zarejestrowana sprzedaż bezpośrednia, to 
o  tym  fakcie  ma  obowiązek  powiadomić  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  właściwego  ze 
względu na miejsce prowadzenia sprzedaży w terminie 7 dni przed rozpoczęciem tej sprzedaży. 
Nieważne jest,  czy powiaty są w ramach tego samego województwa czy innego.  Miejscem 
sprzedaży bezpośredniej może być pasieka, targowisko, również zakłady prowadzące handel 
detaliczny. Jeżeli produkty pszczele są opakowane w opakowania jednostkowe, to zakładem 
prowadzącym handel detaliczny może być każdy zakład prowadzący sprzedaż tych produktów 
konsumentowi  końcowemu,  np.  sklep  spożywczy,  lokalna  restauracja,  stołówka  zakładowa, 
zakład prowadzący catering instytucjonalny itp. Definicja handlu detalicznego została określona 
w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia  2002  r.  ustanawiającego  ogólne  zasady  i  wymagania  prawa  żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r., str. 1; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

Pamiętajmy! Zarejestrowanie pasieki i sprzedaży bezpośredniej nie zwalnia pszczelarza 
z obowiązku odpowiedzialności za swoje produkty pszczele.

Przemieszczanie rodzin pszczelich w ramach typowych dla pszczelarstwa wyjazdów na 
pożytki wymaga: 

• posiadania świadectwa zdrowia rodzin pszczelich, wydanego przez powiatowego lekarza 
weterynarii

• zgłoszenia zamiaru przewiezienia swojej  pasieki  do danej miejscowości u właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii

• wystawienia kolejnego świadectwa przez powiatowego lekarza weterynarii z obszaru, na 
który  pasieka  była  czasowo  wywieziona  po  wykorzystaniu  danego  pożytku  i  przed 
powrotem na stałe miejsce stacjonowania

• wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem plantacji (najlepiej w formie pisemnej), zasad 
ustawiania i stacjonowania pasieki

• zapoznanie  się  z  terminarzem  zabiegów  agrochemicznych  na  danym  terenie  (w/w 
sprawy  regulują:  Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  28.08.2003  r.  w 
sprawie wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzonych na rynek. Dz. U. 2003 r. 
Nr  181,  poz.1773  oraz  z  19.05.1999  r.  w  sprawie  zasad  wprowadzania  czasowych 
zakazów ograniczania miejsca wystąpienia choroby zakażnej zwierząt oraz czasowych 
ograniczeń w ruchu osobowym. Dz.U.1999 r. Nr 53 poz.561)

W obrębie gospodarstwa pasiecznego winny znajdować się: 
• środki  dezynfekcyjne  (soda  kaustyczna,  wapno  palone,  mleko  wapienne),  do 

przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji terenu pasieki, a więc w odpowiedniej ilości,
• maty  dezynfekcyjne  do  zastosowania  przy  wejściach  i  wyjściach  w  przypadku 

wystąpienia zgnilca amerykańskiego
• skrzynia  lub  szafa  metalowa,  zamykana  na  klucz  do  przechowywania  środków 

dezynfekujących
• miejsce  zabezpieczania  przed  dostępem  osób  postronnych,  a  szczególnie  dzieci,  w 

którym przechowywane są lecznicze środki weterynaryjne 
• wydzielony przedział lub mebel na odzież i obuwie używane podczas prac w pasiece,
• dwa  wyodrębnione  pomieszczenia  w  formie  specjalistycznych  pracowni-  jedno  do 

przeprowadzania  miodobrania  i  pozyskiwania  produktów  pszczelich,  drugie  do 
przechowywania  podstawowego  sprzętu  i  wykonywania  bieżącej  obsługi  rodzin 
pszczelich

• apteczka,  a  w  niej  w  szczególności:  środki  opatrunkowe,  wapno  odczulające,  maść 
antyhistaminowa, krople nasercowe,
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W pracowni  pasiecznej  obowiązują  najwyższe  wymogi  higieniczne.  Dlatego musi  być 
zapewniona: 

• możliwość umycia rąk
• niedostępność dla owadów i gryzoni
• funkcjonalność przy operowaniu sprzętem pasiecznym i jego magazynowaniu
• dwa razy w roku badanie wody, jeśli jej źródłem jest ujęcie indywidualne
• bieżące wywożenie śmieci  i  odpadków do śmietników lub na wysypisko (w/w sprawy 

reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.12.2002 roku ws. kwalifikacji sposobów 
w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością. 
Dz. U. 2003r., Nr 27, poz. 233).

System gospodarowania prowadzony przez pszczelarza winien uwzględniać: 
• wymogi związane z biologią rodziny pszczelej,
• używanie materiałów nieszkodliwych dla ochrony środowiska,
• prowadzenie ze względów higienicznych i zdrowotnych intensywnej wymiany plastrów,
• nie wprowadzenie do miodu plastrów, które były objęte zabiegami zwalczania warrozy,
• doprowadzenie do pełnego zużycia zapasów zimowych w okresie wiosennego rozwoju 

rodzin pszczelich,
• wprowadzanie  matek  pszczelich  z  selekcjonowanych  linii  w  kierunku  wzmocnienia 

łagodności,
• utrzymywanie  zdrowotności  pszczół  między  innymi  poprzez  szczególną  dbałość  o 

higienę w pasiece oraz korzystanie z kwalifikowanego materiału hodowlanego,
• zwalczanie  warrozą  nie  tylko  z  powodu  obniżenia  jakości  pozyskiwanych  produktów 

pszczelich,  ale  jako  działanie  służące  ograniczaniu  chorób  wirusowych  pszczół,  w 
związku  z  nakłuwaniem  powłok  larw  i  pszczół;  stosowanie  przy  zwalczaniu  warrozą 
metod biotechnologicznych,

• takie postępowanie, które pozwoli uniknąć obecności środków stosowanych w leczeniu 
pszczół w produktach pszczelich,

• dbałość o środowisko przyrodnicze,  przed podjęciem decyzji  o  stacjonowaniu pasieki 
poznanie  wyników  badań  dotyczących  zawartości  jonów  metali  ciężkich  w  glebie; 
stosowanie pojemników i opakowań posiadających niezbędne atesty

• wprowadzenie  do  sprzedaży miodu  i  produktów pszczelich  spełniających  wymagania 
jakościowe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.10.2003 r. 
ws. Szczególnych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. (Dz. U. 2003 r. Nr 181, 
poz.1773)

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ W PSZCZELARSTWIE

I. Pszczelarz i jego pasieka

Każdy właściciel  pszczół z tytułu posiadania i użytkowania zwierząt oraz wytwarzania 
produktów spożywczych  pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek zgłosić  swoją  pasiekę do 
rejestru powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie – ze względu na lokalizację 
danego gospodarstwa pasiecznego. Zgłoszenie pasieki skutkuje nadaniem jej weterynaryjnego 
numeru  identyfikacyjnego.  Zgłoszone  gospodarstwo  pasieczne  winno  spełniać  szczegółowe 
warunki weterynaryjne związane z wprowadzeniem na rynek zwierząt,  czyli  rojów lub rodzin 
albo  matek  pszczelich  a  także  środków spożywczych  w postaci  miodu,  obnóży pyłkowych, 
pierzgi lub mleczka pszczelego – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać 
gospodarstwa  w przypadku,  gdy  zwierzęta  lub  środki  spożywcze  pochodzenia  zwierzęcego 
pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek.

Obszar pasieczyska powinien być oznaczony – najlepiej przy wejściu tablicą z napisem 
„Uwaga  -  pszczoły!  Osobom  nieupoważnionym  wstęp  wzbroniony”.  Ponieważ  właściciel 
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zwierząt odpowiada za szkody spowodowane lub wyrządzone przez jego zwierzęta celowym 
jest, aby:

 ule z pszczołami były ustawione co najmniej  10 m od uczęszczanej drogi  publicznej, 
budynków  mieszkalnych,  inwentarskich  i  gospodarczych,  a  także  podwórza,  ogrodu, 
natomiast 50 m od autostrad i dróg szybkiego ruchu;

 w  razie  szczególnej  konfiguracji  terenu  zastosować  dodatkowe  rozwiązania 
zabezpieczające otoczenie przed zwiększonym zagrożeniem – parkan, mur, krzewy;

 ubezpieczyć  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  –  ubezpieczenia  takie  realizują 
organizacje pszczelarskie.

Przemieszczanie rodzin pszczelich na poszczególne pożytki (wędrówka z pszczołami)
wiąże  się  ze  znajomością  i  przestrzeganiem  przez  pszczelarza  określonych  reguł.  W  celu 
ograniczenia  możliwości  rozprzestrzeniania  się  chorób  zakaźnych,  przemieszczane  rodziny 
pszczele muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wydane przez powiatowego lekarza 
weterynarii, u którego pasieka zgłoszona jest do rejestru. Oczywiście – kwestię przewiezienia i 
ustawienia pasieki należy wcześniej uzgodnić z właścicielem plantacji lub gruntu.
W obrębie gospodarstwa pasiecznego powinny znajdować się:
pracownia pasieczna z oddzielnymi pomieszczeniami na :

• podręczną pracownię pasieczną, w której wykonywane są różne prace związane
• z  obsługą  pasieki  np.  drutowanie  ramek,  wtapianie  węzy,  wycinanie  plastrów  do 

przetopu,
•  „miodową” pracownię pasieczną, w której  przeprowadza się miodobranie, rozlewanie 

miodu  do  słoików,  (  osoby  mające  kontakt  z  miodem  powinny  posiadać  aktualne 
zaświadczenia potwierdzające dopuszczenie ich na podstawie badań lekarskich do pracy 
związanej z kontaktem z żywnością – książeczkę zdrowia,

• wydzielone  miejsce  przeznaczone  do  przechowywania  środków  leczniczych  i 
dezynfekcyjnych stosowanych w pasiece,

• wydzielone miejsce dla obsługi pasieki, pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
głównie zapasowych uli  i  ich wyposażenia,  poidło z wodą dla pszczół (  ze względów 
higieniczno-sanitarnych  należy  raz  na  rok  przeprowadzić  badanie  fizyko-chemiczne  i 
mikrobiologiczne wody),

• apteczka I pomocy.

II. Gospodarka pasieczna

Przyjęty system gospodarowania winien zapewniać prawidłowe warunki  bytowania i  rozwoju 
rodzin pszczelich, a przez to służyć utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pszczół i uzyskiwaniu 
wysokiej  jakości  produktów  pszczelich.  W  tym  celu  należy  zwrócić  uwagę  na  następujące 
zagadnienia: do budowy i  konserwacji  uli  stosować materiały i  substancje nie szkodliwe dla 
pszczół; do odymiania pszczół za pomocą podkurzacza używać naturalnego próchna;
mając na uwadze komfort oraz efektywność pracy pszczelarza koniecznym jest wprowadzanie 
do pasieki matek pszczelich z linii selekcjonowanych na wzmocnienie cechy łagodności;
z  przyczyn  zdrowotnych  i  higienicznych  koniecznym jest  prowadzenie  intensywnej  wymiany 
plastrów.

III. Utrzymanie zdrowotności pszczół

Coraz  trudniejsze  warunki  środowiska,  z  którym  życie  rodziny  pszczelej  jest  ściśle 
związane, zobowiązują każdego pszczelarza do szczególnej dbałości o trwałe utrzymywanie 
właściwej kondycji rodzin pszczelich.
Ważnym  warunkiem  prawidłowej  gospodarki  pasiecznej  i  uzyskiwania  pełnowartościowego 
miodu  i  innych  produktów pszczelich  jest  postępowanie  pszczelarza  według  następujących 
zasad: nie podawać rodzinom pszczelim żadnych środków leczniczych jeśli czerw i pszczoły są 
zdrowe, w razie konieczności – do leczenia pszczół stosować wyłącznie leki wskazane przez 

6



lekarza weterynarii,  leki  stosować  wyłącznie w zalecanych dawkach oraz w okresach kiedy 
rodziny pszczele nie gromadzą nektaru, aby uniknąć dostania się pozostałości leków do miodu,
w związku z koniecznością  zwalczania  chorób pszczół  oraz  wykonywania  w razie  potrzeby 
innych  zabiegów leczniczych w każdej  pasiece powinna być  prowadzona „Książka leczenia 
zwierząt”, zawierająca szczegółowe dane z przebiegu leczenia.
Każdy pszczelarz – poprzez współdziałanie organizacji pszczelarskich ze służbą weterynaryjną 
– powinien włączyć  się do realizacji  ustalonych dla danego obszaru programów zwalczania 
warrozy z zastosowaniem ściśle wskazanych leków.

IV. Uzyskiwanie wysokiej jakości produktów pszczelich

Wyznacznikiem  właściwego  funkcjonowania  pasieki  jest  otrzymywanie  najwyższej 
jakości produktów pozyskiwanych od pszczół, więc do czynników decydujących o tym należy 
zaliczyć:
jakość  środowiska  przyrodniczego  otaczającego  pasiekę  –  najkorzystniej  jest  lokalizować 
pasieki produkcyjne na obszarach o dużej obfitości i wydajności roślin pożytkowych,
zapewnienie  w  pasiece  wysokiego  poziomu  warunków  higienicznych  –  używany  sprzęt  i 
urządzenia powinny być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, na 
co  pszczelarz  ma  obowiązek  posiadania  potwierdzenia  w  postaci  odpowiedniego  atestu, 
którego należy wymagać  od sprzedawcy oferowanego sprzętu,  miodobranie przeprowadzać 
tylko w terminie całkowitej pewności co do dojrzałości miodu – najlepiej miód odbierać tylko z 
plastrów  zasklepionych,  wprowadzenie  miodu  i  innych  produktów  pszczelich  do  handlu 
detalicznego  wymaga  uzyskania  przez  ich  producenta  świadectwa  jakości  handlowej, 
wydawanego na koszt producenta, po przeprowadzeniu wymaganych badań przez Wojewódzki 
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ochrona roślin w kontekście minimalizacji zatruć pszczół
Rozwój nauk rolniczych oraz potrzeba istotnego zwiększania produkcji żywności od połowy XX 
wieku zaowocowała tym,  że wiele państw ukierunkowało się na działania skupiające się na 
intensyfikacji produkcji rolniczej. Początkowo działania te opierały się na mechanizacji rolnictwa, 
wprowadzeniu  do  produkcji  nowych  plennych  odmian,  jak  również  nawozów  sztucznych. 
Kolejnym etapem wynikającym już z konieczności ochrony plantacji rolniczych przed szkodliwą 
działalnością  agrofagów,  było  wprowadzenie  do  rolnictwa  środków  ochrony  roślin.  Rolnicy 
widząc  ogromne  korzyści  wynikające  z  ochrony  swoich  plantacji  za  pomocą  środków 
chemicznych,  zaczęli  je  coraz  częściej  stosować.  Zabiegi  chemiczne  w  rolnictwie  stały  się 
szybko  bardzo  powszechne,  a  niejednokrotnie  stałym  elementem  agrotechniki. 
Przeprowadzano je schematycznie,  wg.  faz fenologicznych rozwoju rośliny,  bez względu na 
występowanie i zagrożenie ze strony szkodników, czasami niepotrzebnie. Z obecnego punktu 
widzenia  były  to  działania  bezmyślne,  jak  również  bardzo  szkodliwe  dla  środowiska 
naturalnego, wynikające jednak głównie z niewiedzy. 

Powolne odwracanie się tych negatywnych tendencji, nastąpiło na skutek opublikowania 
w 1962 roku książki  Rachel  Carson pt:  "Milcząca wiosna".  Cytowane w niej  dane naukowe 
znacząco wpłynęły na świadomość opinii publicznej na temat stosowania środków chemicznych 
w rolnictwie i wyeksponowały wady metod chemicznych w ochronie roślin. W książce zwrócono 
uwagę na fakt, iż ówczesne podejście do ochrony roślin i jej metod powodowało uodparnianie 
się  patogenów,  chwastów  i  szkodników  na  substancje  aktywne  stosowanych  środków,  jak 
również zachwianie równowagi ekosystemów wskutek wyniszczania organizmów pożytecznych. 
Stwierdzono także, że stosowane substancje aktywne środków ochrony roślin ulegają kumulacji 
w środowisku i  poprzez żywność  trafiają  do jej  konsumentów,  bezpośrednio im zagrażając. 
Ujawnione  fakty  doprowadziły  do  tego,  iż  wprowadzono  urzędowe  zakazy  używania 
chlorowanych węglowodorów (DDT) oraz spowodowały,  że powołano instytucje  nadzorujące 
rejestrowanie  i  wprowadzanie  pestycydów  do  rolnictwa.  Ten  okres  stał  się  także  niejako 
początkiem naukowego podejścia do chemicznej ochrony roślin i konsekwencji wynikających ze 
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stosowania  chemicznych  środków  ochrony  roślin.  Dał  także  podstawy  do  poszukiwania 
alternatywnych metod ochrony roślin takich jak na przykład metody biologiczne, integrowana 
czy  ekologiczna  produkcja  żywności.  Spośród  tych  metod  na  największą  uwagę  zasługuje 
integrowana  produkcja.  Podstawą  jej  systemu  są  prawidłowo  dobrane  elementy:  poprawny 
płodozmian i  agrotechnika,  racjonalne nawożenie w oparciu  o rzeczywiste  zapotrzebowanie 
roślin  oraz  stosowanie  ochrony  chemicznej  z  zastosowaniem  środków  dopuszczonych  dla 
metod integrowanych, tylko w sytuacjach uzasadnionych przekroczeniem progów szkodliwości 
lub na podstawie sygnalizacji. Integrowana produkcja uwzględnia cele ekologiczne, takie jak: 
ochrona środowiska naturalnego, a także dbałość o zdrowie producentów i konsumentów. 

Pomimo tego,  że  prace związane  z  minimalizacją  wykorzystywania  środków ochrony 
roślin  i  poszukiwaniem  nowych  metod  ochrony  roślin  w  rolnictwie  są  znacznie  bardziej 
zawansowane  w  stosunku  do  lat  minionych,  to  niemożliwa  jest  całkowita  rezygnacja  z  ich 
stosowania, bowiem jak podają różne źródła naukowe pozwalają one na zwiększenie wysokości 
plonów roślin o 25 do 30%, a w przypadku niektórych upraw nawet o 50% do 80%. 

Producenci  środków  ochrony  roślin  zrobili  milowy  krok  w  kierunku  poprawiania  ich 
bezpieczeństwa dla środowiska, decydującymi czynnikami były tu: selektywność w stosunku do 
organizmów pożytecznych, względnie najkrótszy okres detoksykacji substancji aktywnej, brak 
kumulacji  w  środowisku.  Początkowo  stosowane  insektycydy  oparte  na  związkach 
nieorganicznych  (arsenian  ołowiu,  arsenian  wapnia,  związki  fluorowe)  określane  jako 
insektycydy  I  generacji  mają  już  dziś  znaczenie  historyczne.  Od  1946  roku  rozpoczęto 
stosowanie insektycydów fosforoorganicznych (ich udział nadal jest bardzo liczny), a następnie 
wprowadzano kolejne środki II generacji w rodzaju karbaminianów i pyretroidów. W latach 70 - 
tych  pojawiły  się  insektycydy  III  generacji:  analogi  hormonów,  inhibitory  biosyntezy  chityny, 
feromony i atraktanty (substancje zwabiające). IV - tą generację stanowią antyhormony, które 
jak na razie znajdują względnie małe zastosowanie. 

Prawidłowo zastosowane insektycydy nie powinny powodować zatruć pszczół. Jednak 
mimo takiego stanu rzeczy do podtruć lub zatruć rodzin pszczelich w Polsce dochodzi bardzo 
często.  Powodowane  jest  to  przede  wszystkim  brakiem  świadomości  o  skutkach  ich 
nieprawidłowego  stosowania  a  w  konsekwencji  lekceważeniem  przepisów  przez  osoby 
stosujące środki ochrony roślin. Brak należytej wiedzy obraca się także przeciwko producentom 
rolnym. Eliminuje znaczenie pszczoły jako nieodzowny i najtańszy czynnik warunkujący wysoki 
plon roślin entomofilnych. Z tych powodów obok ochrony roślin, ochrona pszczół powinna być 
jednym z naczelnych celów rolników i ogrodników.

Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie 
Najogólniej środki ochrony roślin można określić jako związki chemiczne pochodzenia 

naturalnego (roślinne) i syntetycznego (sztuczne), stosowane do niszczenia szkodników roślin, 
zwalczania  ich  chorób,  regulacji  wzrostu  jak  również  regulowania  zachwaszczenia  plantacji 
roślin  uprawnych.  Środki  ochrony  roślin  powinny  się  charakteryzować  przede  wszystkim 
następującymi  właściwościami:  selektywną  toksycznością  (tylko  w  stosunku  do  agrofagów), 
krótką trwałością w środowisku i nie ulegać kumulacji w roślinach.

 Wykaz  środków ochrony  roślin  obecnie  zarejestrowanych  i  stosowanych  w  polskim 
rolnictwie  obejmuje  obecnie  około  1000  pozycji.  Liczba  dopuszczonych  do  stosowania 
preparatów  ulega  ciągłym  zmianom.  Wynika  to  przede  wszystkim  z  faktu,  iż  z  dniem 
przystąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej  zostaliśmy  zobowiązani  do  przestrzegania 
ustawodawstwa unijnego, również w zakresie ochrony roślin. Dyrektywa 91/414 Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej regulująca kwestie dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i 
ich  stosowania  na  terenie  Unii  Europejskiej  narzuciła  obowiązek  weryfikacji  wszystkich 
stosowanych  dotychczas  substancji  aktywnych  na  podstawie  ujednoliconych  i 
wielokierunkowych  badań.  Przegląd ten trwa i  będzie  prowadzony do 2008 roku. W trakcie 
przeglądu producent  preparatu musi  na podstawie przeprowadzonych badań udowodnić,  że 
dana  substancja  aktywna  nie  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska  naturalnego  i  zdrowia 
człowieka.  Brane  są  także  dane  dotyczące  ekotoksykologii  i  pozostałości  w  łańcuchu 
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pokarmowym. Substancja aktywna oceniona negatywnie w trakcie przeglądu jest wycofywana 
ze stosowania na terenie Unii, natomiast po uzyskaniu pozytywnej oceny zostaje dopuszczona 
do stosowania w ochronie roślin i zostaje wpisana do Załącznika 1 Dyrektywy 91/414. W wyniku 
tej  weryfikacji  wiele  preparatów zostaje  przeklasyfikowanych  pod względem toksyczności,  a 
środki  ochrony  roślin  zawierające  substancje  aktywne  nie  włączone  do  Załącznika  1  są 
wycofywane ze stosowania. Wykaz środków dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin w 
Polsce jest wydawany rokrocznie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Publikowany 
jest  także  w  Zaleceniach  Ochrony  Roślin  wydawanych  przez  Instytut  Ochrony  Roślin  w 
Poznaniu. 

Klasyfikacja  pestycydów oparta  jest  na zróżnicowanych kryteriach  podziału,  z  których 
najczęściej spotykane to: 

1. w zależności od kierunku zastosowania i sposobu działania, 
2. ze względu na skład chemiczny.

Według pierwszego kryterium rozróżnia się: 
a) zoocydy  -  środki  stosowane  do zwalczania  szkodników,  są  to  preparaty  stwarzające 

największe zagrożenie dla pszczół, spośród których insektycydy - środki owadobójcze i 
akarycydy - środki roztoczobójcze w wielu przypadkach zaliczane są do środków bardzo 
toksycznych i toksycznych. W skład zoocydów wchodzą także środki gryzoniobójcze - 
rodentocydy,  mięczakobójcze - moluskocydy,  nicieniobójcze - nematocydy,  aczkolwiek 
są to środki nie stwarzające zagrożenia dla pszczół ze względu na niskie ryzyko, bądź 
brak możliwości kontaktu pszczół ze środkiem, 

b) herbicydy -  środki  chwastobójcze,  głównie są to  środki  nie  klasyfikowane pod kątem 
toksyczności  dla  pszczół  ze  względu  na  niskie  ryzyko  lub  ich  stosowanie  wyklucza 
kontakt  z  pszczołami,  jednak  w  przypadku  niektórych  substancji  aktywnych 
niebezpieczeństwo dla pszczół istnieje,

c) fungicydy - środki grzybobójcze, ich właściwości pod kątem toksyczności dla pszczół są 
analogiczne jak w przypadku herbicyów,\

d) regulatory wzrostu - środki stymulujące lub hamujące rozwój roślin,
e)  atraktany - środki wabiące, 
f) repelenty - środki odstraszające.

Ostatnie  trzy  grupy stanowią  środki  stosunkowo najmniej  istotne  ze  względu na możliwość 
zatrucia pszczół.
Drugie kryterium dzieli środki ochrony roślin na:

 nieorganiczne, z reguły zawierają w swoim składzie głównie takie związki jak: siarka lub 
wodorotlenki i tlenochlorki miedzi,

 organiczne, spośród których niebezpieczne dla pszczół to: 
o insektycydy fosforoorganiczne - zawierające substancję aktywną: chlorfenwinfos, 

fenitrotion, dimetoat, diazynon, chloropiryfos,
o karbaminiany  -  s.a.:  metomyl,  karbosulfan,  pirymikarb,  beta  -  cyflutryna, 

bifentryna,
o syntetyczne  pyretroidy  -  s.a.:  alfametryna,  betacyflutryna,  deltametryna, 

cyhalotryna, esfenwalerat, zeta - cypermetryna,
o pochodne nereistotoksyny - s.a.: bensultap. 

Środki ochrony roślin różnią się także sposobem działania. Wyróżnia się cztery możliwości:
 środki o działaniu kontaktowym - substancja aktywna wywołuje efekt ochronny w miejscu 

zastosowania  (powierzchniowo),  słabo  wnikając  do  organizmu  roślinnego  lub 
zwierzęcego,

 środki  o  działaniu  systemicznym  (układowym)  -  substancja  aktywna  bardzo  łatwo 
przemieszcza  się  w  organizmie  roślinnym  lub  zwierzęcym,  wywołuje  efekt  ochronny 
niezależnie od miejsca wnikania,
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 środki o działaniu wgłębnym - substancja aktywna wnika łatwo do rośliny lecz nie ulega 
przemieszczeniu do jej  innych  części.  W grupie tej  znajdują  się  niektóre insektycydy 
powodujące zatrucie owadów drogą pokarmową (żołądkową),

 środki o działaniu gazowym - substancje o dużej prężności par (fumiganty), przeważnie 
do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Zatrucia organizmów powstają drogą 
oddechową. 

Należy zwrócić uwagę na klasy toksyczności środków ochrony roślin dla pszczół 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 roku środki 

ochrony roślin klasyfikuje się ze względu na zagrożenie stwarzane dla pszczół na podstawie 
oceny poziomu ryzyka wykonanego zgodnie z wytycznymi Europejskiej i Śródziemnomorskiej 
Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) PP 3/10. W związku z wytycznymi środek ochrony roślin 
klasyfikuje się jako:

1) Bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku wysokiego ryzyka,
2) Toksyczny dla pszczół w przypadku średniego ryzyka.

Środków nie zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej grupy toksyczności nie klasyfikuje 
się  pod  względem  toksyczności  dla  pszczół  z  powodu  niskiego  dla  nich  ryzyka.  Środków 
ochrony roślin nie klasyfikuje się także, gdy narażenie pszczół na kontakt z preparatem jest 
wykluczone, np. w przypadku zaprawiania materiału siewnego, stosowania środków doglebowo 
za wyjątkiem środków o działaniu systemicznym, stosowania w zamkniętych pomieszczeniach 
lub  pod  osłonami  gdy  nie  są  wykorzystywane  owady  zapylające,  stosowania  jako  przynęt 
gryzoniobójczych lub środków stosowanych dla zabezpieczenia ran drzew. 

Obecnie na wielu etykietach preparatów, jak również w Zaleceniach Ochrony Roślin można 
się jeszcze spotkać z czterostopniową klasyfikacją toksyczności środków ochrony roślin. Jest 
ona wynikiem wcześniej obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia  5  marca 2002 roku,  które  taką  klasyfikację  utrzymywało.  Całkowite  przeklasyfikowanie 
wszystkich środków ochrony roślin w zakresie toksyczności dla pszczół według nowych zasad 
musi nastąpić do 30 kwietnia 2007 roku. Wprowadzenie nowych zasad klasyfikacji oznacza, że 
jeśli na etykietach środków ochrony roślin nie znajdują się informacje dotyczące szkodliwości 
danej substancji aktywnej dla pszczół jest ona bezpieczna, przy równoczesnym przestrzeganiu 
zaleceń zawartych w instrukcjach. Szkodliwe mogą być jedynie preparaty oznakowane jako I 
lub II klasa toksyczności. 

Bardzo istotne są okresy prewencji środków ochrony roślin
Jak  już  wcześniej  wspomniałem  okres  prewencji  to  czas  po  jakim  od  dokonania  zabiegu 
możliwe jest  oblatywanie  chronionej  plantacji  bez szkody dla pszczół.  Środki  ochrony roślin 
znacznie różnią  się  okresami  prewencji.  Na przykład  dla  niektórych,  głównie  systemicznych 
insektycydów takich jak Danadim 400 EC, Lannate 200 SL, Bi 58 Nowy, okres ten jest bardzo 
długi i wynosi 14 dni, zatem całkowicie wykluczone jest stosowanie w/w środków w warunkach 
polowych Jest to spowodowane tym, że w przypadku preparatów o działaniu systemicznym, 
okres  prewencji  musi  wystarczyć  na  całkowitą  detoksykację  substancji  czynnej  w  tkankach 
roślin.  Jednak nie wszystkie  środki  zaliczane do I  klasy toksyczności  dla  pszczół  jak wyżej 
wymienione posiadają tak długie okresy prewencji. Według tabel toksyczności opracowywanych 
przez IOR Poznań jest to z reguły czas od 3 do 24 godzin, ponieważ dla większości pestycydów 
czas prewencji to okres wymagany na obeschnięcie lub też silniejsze przylgnięcie środka do 
powierzchni liści np. w przypadku następujących środków: Alphatop 100 EC, Decis 005 UL, 
Patriot 100 EC prewencja dla pszczół wynosi 6 godzin. Pestycydy zakwalifikowane do drugiej 
klasy toksyczności przeważnie charakteryzują się prewencją dla pszczół od 1 do 6 godzin. Nie 
oznacza to jednak, iż środki zakwalifikowane według starej klasyfikacji jako pozostałe, czyli o 
bardzo małej szkodliwości dla pszczół nie posiadają okresów prewencji. W wielu preparatach tej 
klasy ten okres wynosi min. 1 godzinę. 
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Ważnym aspektem przy stosowaniu środków ochrony roślin jest także zwracanie uwagi 
na to czy można go aplikować na rośliny pokryte spadzią. Wynika to z faktu, iż spadź stanowi 
naturalny  pożytek  dla  pszczół.  Opryskanie  spadziujących  roślin  spowoduje  jej  skażenie 
substancją  chemiczną  zawartą  w  środku  i  może  doprowadzić  do  zatrucia  pszczół 
korzystających z tego pożytku. Prawie wszystkich środków zakwalifikowanych do pierwszej i 
drugiej klasy toksyczności nie można stosować na rośliny pokryte spadzią. 

Zasady stosowania środków ochrony roślin
Zasady stosowania środków ochrony roślin są uregulowane w ustawodawstwie polskim. 

Naczelnym dokumentem jest Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 
dnia 27 stycznia 2004 roku, nr 11, poz. 94). Postanowienia ustawy są realizowane na co dzień 
na  podstawie  Rozporządzeń  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  lub  przez  inne  urzędy 
wykonawcze odpowiedzialne za określony obszar działań. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy zabiegi związane ze stosowaniem środków ochrony 
roślin mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone w tym kierunku i posiadające aktualne 
zaświadczenie.  Sprzęt  stosowany  do  wykonywania  zabiegów  powinien  być  sprawny 
technicznie, a jego sprawność musi być potwierdzona badaniami i atestem. Ważne jest także 
aby środki ochrony roślin w terenie otwartym stosować, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3m/
s, co zapobiega przede wszystkim znoszeniu cieczy roboczej poza chronioną uprawę na tereny, 
gdzie  mogą  znajdować  się  rośliny  atrakcyjne  dla  pszczół.  Należy  przestrzegać  również 
odległości od miejsc zamieszkania, zabudowań gospodarczych jak również pasiek. Minimalna 
odległość wynosi  w tych przypadkach 20 metrów. Jednak przestrzeganie tego kryterium nie 
stanowi  pełnego  zabezpieczenia  przed  zatruciami  pszczół,  ponieważ  zgodnie  z  zasadami 
dobrej praktyki rolniczej bezwzględnie należy pamiętać o tym, by nawet środki o niskim ryzyku 
dla  pszczół  stosować,  tylko  i  wyłącznie  w  godzinach  wieczornych  i  po  ustaniu  ich  lotów. 
Opryskanie  pszczół  cieczą  roboczą  powoduje  zamoczenie  skrzydeł,  co  utrudnia  bądź 
uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka 
chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone 
do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki. Spośród warunków atmosferycznych, 
susza  i  wysokie  temperatury  otoczenia  w czasie  wykonywania  zabiegów ochrony roślin  są 
dodatkowymi  czynnikami  niosącymi  zagrożenie  dla  pszczół,  które  szukając  wody,  spijają  z 
roślin skażone środkiem krople cieczy roboczej, co może prowadzić do ich zatrucia. Bardzo 
istotne  jest  także  przestrzeganie  zasad  określonych  w  instrukcjach  dotyczących  łączenia 
różnych środków ochrony roślin w czasie jednego zabiegu, jak również stosowania dolistnego 
dokarmiania  wodnymi  roztworami  nawozów,  bowiem  substancje  chemiczne  zawarte  w 
nawozach mogą być również szkodliwe dla pszczół. 

Naczelną  zasadą  przed  użyciem  jakiegokolwiek  środka  ochrony  roślin  jest  dokładne 
zapoznanie się z etykietą - instrukcją jego stosowania. Przestrzeganie zawartych tam informacji 
pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska wykonanie zabiegu zwalczania agrofaga. 

Należy pamiętać,  że osoby wykonujące zabiegi  ochronne,  które nie  zastosują się  do 
wymienionych  zaleceń  podlegają  karze  grzywny  i  zobowiązane  są  do  pokrycia  strat 
spowodowanych takim działaniem, a orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia. 

Reasumując należy podkreślić, że ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom 
jest  możliwa  i  wymaga  wyłącznie  dobrej  woli  rolników.  Ryzyko  zatrucia  pszczół  może  być 
bowiem zminimalizowane poprzez świadomy wybór bezpiecznego środka (z zerowym okresem 
prewencji - np. Mospilan 20 SP), oraz stosowanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zaleceniami dobrej praktyki rolniczej.

Autor: Mgr inż. Piotr Semkiw - Zakład Technologii Pasiecznych Oddział Pszczelnictwa ISK w 
Puławach 

11



Jak co roku częstym problemem pszczelarzy jest  stosowanie przez rolników różnego 
rodzaju środków ochrony roślin. Problemem samym w sobie jest nie tyle stosowanie tychże 
środków  do  ochrony  roślin,  a  nieprzestrzeganie  zaleceń  producentów  preparatów  oraz 
obowiązujących przepisów prawnych. Oczywistym wydaje się być fakt iż właściciele plantacji 
nie  działają  świadomie  stosując  środki  chemiczne  w  okresie  oblotu  pszczół.  Domyślać  się 
możemy,  że osoby wykonujące czy zlecające wykonanie oprysków w okresie powodującym 
zagrożenie  czy  już  bezpośrednio  zatrucie  pszczół  często  nie  posiadają  wiedzy  o  tym  jak 
istotnym  jest  ona  owadem.  Niemniej  jednak  niezależnie  od  przyczyny  wykonania  takiego 
oprysku  w  okresie,  w  którym  spowoduje  ono zatrucie,  istotne  dla  nas pszczelarzy  są  jego 
konsekwencje.  Faktem jest,  że  skutki  zatruć  wiążą  się  z  kosztami,  dodatkową  pracą  oraz 
poczuciem straty. Dlatego nie należy w żaden sposób lekceważyć takich sytuacji. Chociażby po 
to  by  przestrogą  dla  opryskujących  były  konsekwencje  jakie  spotykają  tych,  którzy  złamali 
przepisy  dotyczące  stosowania  środków  ochrony  roślin.  Swoją  bezczynnością  bylibyśmy 
częściowo odpowiedzialni za taki stan rzeczy.

Po czym poznać zatrucie pszczół środkami ochrony roślin?
Najczęściej zatrucia w naszym regionie występować będą w maju i czerwcu. Zależnie od 

stosowanych środków i siły porażenia pszczół następstwa zatrucia zaobserwować możemy już 
nawet w pobliżu opryskanych plantacji roślin, na drodze do pasieki, na samej pasiece oraz w 
samych  ulach.  Od  zastosowanego  preparatu  i  intensywności  oblotu  zależała  będzie  ilość 
porażonych  pszczół.  Pszczoły  takie  mają  problemy  z  lataniem,  widoczne  są  nietypowe 
zachowania polegające na gromadzeniu się na trawie czy ziemi nieopodal  ula.  Zauważymy 
typowe drgające ruchy, wręcz drżenie. W konsekwencji następuje paraliż odnóży, skrzydełek i 
odwłoka. Sam odwłok może wyglądać na nabrzmiały. Poza bezpośrednią utratą pszczoły lotnej 
rzutować  może  również  na  rodzinę.  Brak  pszczoły  lotnej  w  rodzinie  spowoduje  zamieranie 
czerwiu, oraz inne choroby wynikłe z osłabienia rodziny.

Postępowanie po stwierdzeniu zatrucia pszczół. 
Konsekwencją zatrucia pszczół  środkami  ochrony roślin jak już wspomniałem miedzy 

innymi  są  straty  materialne.  Dlatego  by  zmniejszyć  poniesione  straty  należy  starać  się  o 
odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody, która to w kodeksie cywilnym określona jest jako 
„uszczerbek  majątkowy  wskutek  pewnego  zdarzenia”.  Z  tego  tytułu  pszczelarze  mogą 
dochodzić swoich roszczeń na drodze:
• sądowej z powództwa cywilnego;
• polubownej  ugody  pomiędzy  pszczelarzem,  a  rolnikiem  (sprawcą  zatrucia),  poprzez 

ustalenie sposobu odszkodowania;
• w przypadku gdy właściciel plantacji posiada ubezpieczenie na uprawy polowe, pszczelarz 

może starać się włączyć w sprawę odszkodowawczą jednostkę ubezpieczającą. 

W każdym z wymienionych przypadków istotnym jest udokumentowanie zaistniałej szkody 
w taki sposób aby jednoznaczną przyczyną straty było zastosowanie środków ochrony roślin. W 
tym celu konieczne jest jak najszybsze zgłoszenie faktu zatrucia w formie pisemnej do urzędu 
gminy. Dobrze jest pamiętać o pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Jeśli zatrucie wystąpiło w dniu, w którym urząd gminy jest zamknięty, szkodę należy zgłosić 
na  komisariacie  policji  lub  w  prokuraturze  rejonowej.  Jeśli  pszczelarz  posiada  odpowiednie 
ubezpieczenie należy jednocześnie zgłosić w formie pisemnej zaistniałą szkodę.

Reakcją urzędu gminy na zgłoszenie powinno być niezwłoczne powołanie komisji  w celu 
uwierzytelnienia dowodów zatrucia. Skład komisji winno składać się z przedstawiciela gminnej 
służby rolnej, lekarza weterynarii, przedstawiciela Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
pszczelarza z koła pszczelarzy. Komisja taka ma prawo udokumentować szkodę i przyczynę 
(źródło zatrucia) miedzy innymi poprzez wejście na działki różnych właścicieli..
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W przypadku natrafienia na opór w urzędzie gminy w ustanowieniu komisji należy powołać 
się na podstawę prawną dla powołania komisji poprzez urząd gminy jaką jest ustawa z dnia 8 
marca 1990 roku samorządzie gminnym.(Dz.U.01.142.1591 tekst jednolity: 13.12.2001 ze zm.):

Art. 6
1.  Do  zakresu  działania  gminy  należą  wszystkie  sprawy  publiczne  o  znaczeniu  lokalnym,  
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli  ustawy nie stanowią inaczej,  rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust.  1,  
należy do gminy.

Art. 7.
1.  Zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  należy  do  zadań  własnych  gminy.  W 
szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
5)ochrony zdrowia,
14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
9) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Art. 10.
1.Wykonywanie  zadań  publicznych  może  być  realizowane  w drodze  współdziałania  między  
jednostkami  samorządu  terytorialnego.(  czyli  może  być  jedna komisja  na  terenach różnych  
administracji)

Art. 29a.
1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o 
następującej  treści:  „Obejmując  urząd  wójta  (burmistrza,  prezydenta)  gminy  (miasta),  
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę  
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta). (...)”

Art. 31.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31b.
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi  
lub  dla  mienia,  wójt  może  zarządzić  ewakuację  z  obszarów  bezpośrednio  zagrożonych 
(pszczoła  -  zwierzę  nie  jest  rzeczą,  ale  zatrucie  pszczół   i  skażenie plastrów,  pyłku, miodu 
skutkuje  stratami  materialnymi.  Jest  inny  sposób  usunięcia  zagrożenia,  skoszenie  trującej  
plantacji)

Art. 36. 
1.  Organem  uchwałodawczym  w  sołectwie  jest  zebranie  wiejskie,  a  wykonawczym  sołtys.  
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.3.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej  
funkcjonariuszom publicznym.(często bywa tak, że urzędy są nieczynne, a sołtysi swą pozycję  
mają mocną bo opartą o wybór bezpośredni)

Art. 39.
1.Decyzje  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej  wydaje wójt,  o ile  
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 41
2.  W  przypadku  nie  cierpiącym  zwłoki  przepisy  porządkowe  może  wydać  wójt,  w  formie 
zarządzenia.( zatrucie środowiska, w tym pszczół, jest taką sprawą)
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Jeśli mimo wszystko z jakiś przyczyn gmina nie powoła komisji w przeciągu 3 dni, pszczelarz na 
własną  rękę  powinien  powołać  komisję  składającą  się  z:  lekarza  weterynarii,  sołtysa, 
pszczelarza z koła oraz osoby postronnej będącej świadkiem. Tak powołana komisja stwierdza 
wielkość i rodzaj szkody oraz ustala sprawcę zaistniałej szkody. Jednocześnie zbiera dowody, 
zbiera  próbki  padłych  pszczół,  opryskanych  roślin  oraz  ziemi.  Zebrany  materiał  należy 
zabezpieczyć w szczelnym opakowaniu i zalakować, a następnie jak najszybciej przesłać do 
badań toksykologicznych. 

Po  zebraniu  materiału  komisja  zobligowana  jest  do  sporządzenia  protokołu,  który 
podpisują wszyscy członkowie komisji, poszkodowany pszczelarz oraz sprawca zatrucia jeśli 
jest obecny.

Dodatkowo  w  takich  sytuacjach  powinniśmy  uzyskać  wsparcie  od  strony  administracji 
państwowej:
• z Ustawy o ochronie zwierząt - Inspekcja Weterynaryjna i wszyscylekarze weterynarii
• z tytułu przestrzegania reguł ochrony roślin – Inspekcja  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
• zwalczanie  i  zapobieganie  przestępstwom  i  wykroczeniom,  ochrona  funkcjonariuszy 

publicznych i interwencje porządkowe - policja 
• szkody w środowisku i ich naprawa - Inspekcja Ochrony  Środowiska
Pomimo iż z powyższego wydawało by się, że my pszczelarze mamy wsparcie w tak trudnych 
sytuacjach to w praktyce często wygląda to dużo gorzej.  Napotykamy mnóstwo problemów i 
ignorancji.  Jedyne  co  nam  zostaje  to  uparcie  walczyć  o  swoje.  
Tu w skrócie dla przykładu podać możemy sytuację jaka miała miejsce 23 maja 2008 w Dolinie 
Baryczy  w  powiecie  górowskim.  Wystąpiło  wtedy  właśnie  zatrucie  pszczół.  Jak  się  okazało 
zabiegi  oprysków  podjęto  na  4  plantacjach  w  terminie  korzystnym  według  zaleceń 
meteorologicznych. Ponieważ było to na obszarze 287 ha – w obrębie średnicy 10 km wiadomo, 
że zatrucie pszczół dotknęło pasiek 10 pszczelarzy. Natychmiastowe zaalarmowanie o zatruciu 
poza  działaniami  próby  ratowania  pszczół  (zamknięcie  wylotów,  podawanie  wody,  itd.) 
poskutkowało  skojarzenia  “kto  wczoraj  pryskał”  -  i  na  miejscu  pozyskano  wiedzę  jaki 
zastosowano środek.
Badania laboratoryjne potwierdziły obecność trucizny (niedozwolonej do stosowania w rzepaku) 
w pszczołach oraz w roślinach.
Wytruto  wówczas  ¼  pogłowia  pszczół  w  gminie,  ponad  200  rodzin  pszczelich.
Brak było przeprosin sprawcy czy woli współpracy. Inspekcja Ochrony Roślin nałożyła karę – ale 
przez rok nie doszło do rekompensaty . Krajowa Agencja płatnicza (ARiMR) nie skorzystała z 
przepisów  o  sankcjach  w  przypadku  naruszenia  GAP  (dobrej  praktyki  rolniczej).
Z postępowania cywilnego z 10 pszczelarzy odszkodowania domaga się tylko trzech, z których 
jeden  poniósł  największe  straty  w  ilości  130  rodzin.  Zarządca  nie  przyznał  się  do  winy.
24  lipca  prokurator  postanowił  odmówić  dalszego  postępowania.
Wniesione  zażalenie  poskutkowało  nakazem  Sądu  Grodzkiego  –  lecz  postępowanie  to 
umorzono  28.12.2008.
Linia  obrony sprawcy to  zarzuty o nieobecność władającego podczas pobierania  prób,  brak 
wyników  badań  od  innych  plantatorów,  podważenie  uprawnień  utworzonej  w  trybie 
natychmiastowym komisji. W kwietniu 2009 Sąd wyższej instancji  wydał nakaz postępowania 
dodatkowo  wskazując  jako  zarzut  zaistniałe  kłamstwo  przed  organami  sprawiedliwości.
Jak widzimy droga do zadośćuczynienia jest dość długa i uciążliwa, ale nie pozostaje nam nic 
innego jak uparcie walczyć o swoje. Tylko w ten sposób konsekwentnie uda nam się „nauczyć” 
plantatorów przestrzegania prawa i ochrony przyrody, która powinna być im przecież bliska.
Podsumowanie
Kroki jakie należy podjąć po stwierdzeniu zatrucia:

1. Stwierdzenie zatrucia – martwe pszczoły, nabrzmiałe odwłoki, drgawki, paraliż;
2. Szybkie zabezpieczenie pasieki – zamknięcie wylotków, podanie wody pszczołom;
3. Bezzwłoczne zgłoszenie faktu zatrucia do urzędu gminy (ewentualnie komisariat policji 

lub prokuratura w dni wolne od pracy);
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4. Komisyjne zebranie materiałów dowodowych, sporządzenie protokołu – najlepiej również 
w obecności sprawcy;

5. W  przypadku  posiadania  ubezpieczenia  pisemne  poinformowanie  ubezpieczyciela  o 
zatruciu.

6. Przesłanie  zebranych  materiałów  do  badań  toksykologicznych  do  laboratorium  w 
Puławach lub do Poznania.  Wszystkie  formalności  związane z wysyłką  materiałów do 
badań wykonuje pszczelarz po przekazaniu zabezpieczonych prób przez komisję. Koszty 
badań ponosi pszczelarz.

7. Odebranie  wyników  badań  .  Po  odebraniu  wyników  które  wskazują  środek  który 
spowodował  wytrucie.  Pszczelarz  rozpoczyna  procedury  dochodzenia  roszczeń  na 
drodze polubownej lub sądowej

Uwaga: wzór protokułu zatruć, w załączeniu na płycie, jako osobny plik do wykorzystania
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