PORADNIK
DLA ROLNIKÓW
Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZO£OM

Szanowni Pañstwo,

Drodzy Czytelnicy,

w ubieg³ym roku firma ZT „Kruszwica” S.A., producent oleju
Kujawski, rozpoczê³a kampaniê edukacyjn¹ „Z Kujawskim
pomagamy pszczo³om”. Ale co pszczo³y maj¹ wspólnego z olejem?
– mo¿na zapytaæ. Okazuje siê, ¿e bardzo wiele. Kujawski
z pierwszego t³oczenia to olej, który powstaje ze starannie
wyselekcjonowanych nasion rzepaku. Aby te nasiona mog³y
powstaæ, kwiat rzepaku musi zostaæ zapylony – a to zadanie nale¿y
w³aœnie do pszczó³!

zarówno w codziennym ¿yciu, jak i w rolnictwie znaczenie pszczó³
jest niezaprzeczalne. Owady te nie tylko dostarczaj¹ miodu czy
wosku, ale przede wszystkim s¹ naturalnymi sprzymierzeñcami
rolników i nieocenion¹ pomoc¹ w uprawach.

Publikacja, któr¹ maj¹ Pañstwo przed sob¹, powsta³a w ramach
kolejnej edycji naszej akcji. W tym roku kontynuujemy dzia³ania
w sposób jeszcze bardziej wszechstronny, kieruj¹c je nie tylko
do mi³oœników pszczó³, w³aœcicieli ogródków i balkonów, ale tak¿e
do osób zajmuj¹cych siê zawodowo upraw¹ roœlin. Pragniemy
uœwiadomiæ rolnikom, ¿e od ich codziennej pracy i poziomu wiedzy
na temat œrodków ochrony roœlin zale¿y nie tylko iloœæ
wyprodukowanej ¿ywnoœci, ale tak¿e populacja pszczó³ w Polsce.
Wierzymy, ¿e nasza publikacja bêdzie Ÿród³em wielu przydatnych
i ciekawych informacji oraz ¿e dziêki niej wspólnie przyczynimy siê
do poprawy losu tych po¿ytecznych owadów.
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Aby produkcja roœlinna na du¿¹ skalê by³a rentowna i przynosi³a
satysfakcjonuj¹ce plony, wymaga zastosowania chemicznych
œrodków ochrony roœlin. Musz¹ byæ one jednak stosowane rozs¹dnie,
zgodnie z wymogami prawnymi i z zachowaniem œrodków
ostro¿noœci, o czym nieustannie przypomina Instytut Ochrony Roœlin
- Pañstwowy Instytut Badawczy. W tym roku z pomoc¹ przychodzi
firma ZT „Kruszwica” S.A., producent oleju Kujawski, która w ramach
swojej kampanii edukacyjnej przygotowa³a specjalny poradnik dla
rolników. Publikacja zawiera konkretn¹ wiedzê, jak pomóc
pszczo³om, co robiæ, aby im nie zaszkodziæ, a jednoczeœnie skutecznie
rozprawiæ siê z insektami niszcz¹cymi uprawy. W broszurze, któr¹
oddajemy w Pañstwa rêce, znajduj¹ siê wskazówki i porady
dotycz¹ce stosowania œrodków ochrony roœlin oraz informacje o roli
pszczó³ w uprawach. Ponadto zebrane w niej ciekawostki
z pewnoœci¹ przekonaj¹ Pañstwa, jak interesuj¹ce i po¿yteczne s¹
te owady i ¿e warto o nie dbaæ nie tylko dlatego, ¿e podnosz¹
poziom plonów.

Z ¿yczeniami przyjemnej lektury,
Rafa³ Wadlewski

¯yczê przyjemnej i pouczaj¹cej lektury,
mgr in¿. Grzegorz Pruszyñski

ZT „Kruszwica” S.A.

IOR-PIB

Z Kujawskim pomagamy pszczo³om

Kujawski to marka, która czerpie z natury, ale tak¿e troszczy siê
o ni¹ – taka myœl przyœwieca ogólnopolskiej akcji „Z Kujawskim
pomagamy pszczo³om”. Rozpoczêta w 2011 r. kampania edukowa³a
na temat tego, jak ogromna jest rola pszczó³ w ekosystemie i w jaki
sposób ka¿dy mo¿e siê przyczyniæ do ich ratowania. Organizatorzy
akcji zwrócili uwagê Polaków na problem masowo gin¹cych
pszczó³ – w czerwcu ubieg³ego roku w centrum Warszawy
pojawi³ siê tzw. bzyk-licznik, który pokazywa³, jak drastycznie
zmniejsza siê liczba pszczó³ w Polsce. Ponadto w warszawskim
Powsinie odby³ siê Dzieñ Ratowania Pszczó³, podczas którego
posadzono nektarodajne kwiaty, m.in. najwiêksz¹ w Polsce
rabatê w kszta³cie pszczo³y.
Uczestnicy „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om” w ubieg³ym roku
chêtnie aran¿owali wirtualne i prawdziwe miododajne ogródki,
a czytaj¹c artyku³y i ciekawostki dostêpne na stronie akcji,
poznawali zwyczaje i potrzeby pszczó³. Dziêki nim mogli siê te¿
dowiedzieæ, jak w prosty sposób mog¹ zmieniæ balkon, rabatkê
przy domu czy ogród w miejsce przyjazne pszczo³om. Kampaniê
wsparli: prof. dr hab. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie – autorytet w dziedzinie pszczelarstwa,
Maja Popielarska – popularna dziennikarka TVN i autorka wielu
ksi¹¿ek z dziedziny pielêgnacji ogrodów, oraz Bia³owieski Park
Narodowy. W ramach wspó³pracy na terenie parku odtworzono
trzy tradycyjne barcie zasiedlone przez rasê pszczó³ hodowanych
dawniej w tym regionie.

Czy pszczo³om grozi wyginiêcie?
W 2012 roku akcja powraca w nowej, jeszcze atrakcyjniejszej
o d s ³ o n i e . D o g ro n a e k s p e r t ó w ka m p a n i i d o ³ ¹ c z y l i :
dr hab. Pawe³ Chorbiñski, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroc³awiu oraz specjaliœci w dziedzinie dzikich pszczó³
z Wigierskiego Parku Narodowego – dr Anna Krzysztofiak i dr Lech
Krzysztofiak. Tegoroczn¹ edycjê zainauguro-wa³a pe³na atrakcji
impreza w Parku Kultury w Powsinie. Ponadto dziesiêæ du¿ych miast
zaproszono do konkursu, w ramach którego internauci bêd¹ mogli
g³osowaæ na swoje ulubione miasto. W trzech lokalizacjach, które
wygraj¹ rywalizacjê, odbêd¹ siê pikniki rodzinne, a we wszystkich
dziesiêciu miastach posadzone zostan¹ rabaty w kszta³cie pszczó³.
Przez ca³y czas trwania akcji jej uczestnicy bêd¹ mogli sadziæ
wirtualne ogródki i braæ udzia³ w konkursach na stronie
www.pomagamypszczolom.pl oraz na profilu akcji w serwisie
Facebook. Dziêki edukacji prowadzonej w taki w³aœnie,
interesuj¹cy i przyjazny sposób, z pewnoœci¹ uda siê ocaliæ jeszcze
wiêcej pszczó³!

Albert Einstein powiedzia³, ¿e jeœli pszczo³y wygin¹, ludziom
pozostan¹ zaledwie cztery lata ¿ycia. To katafastroficzny scenariusz,
jednak niestety doœæ prawdopodobny, gdy¿ wed³ug szacunków
ekspertów w Polsce co sekundê umiera a¿ 105 pszczó³!
Zwi¹zek miêdzy losem cz³owieka a tak niepozornego stworzenia,
jakim jest pszczo³a, mo¿e wydawaæ siê odleg³y.
Jednak to w³aœnie pszczo³owatym i ich pracy zawdziêczamy
produkcjê co najmniej 1/3 ¿ywnoœci.
Dziêki temu, ¿e jest ich tak du¿o i s¹ tak ró¿norodne, mog¹ zapylaæ
rozmaite roœliny i dzia³aæ w ró¿nych warunkach. Od wczesnej wiosny
a¿ do jesieni owady te niestrudzenie oblatuj¹ sady, ogrody i plantacje.
Szacuje siê, ¿e w naszej szerokoœci geograficznej roœliny owadopylne
stanowi¹ oko³o 78% gatunków.
Oznacza to, i¿ bez udzia³u pszczó³ wiele gatunków roœlin nie mog³oby
siê rozwijaæ lub ich uprawy dawa³yby niewielkie plony.
Pierwsze masowe wymieranie pszczó³ zaobserwowano w Stanach
Zjednoczonych w latach 60. ubieg³ego wieku. W latach 2006–2007
w Ameryce Pó³nocnej wyginê³a 1/3 wszystkich rodzin pszczelich,
zaœ rok póŸniej kryzys dotar³ do Europy. W 2010 r. brytyjscy
naukowcy obliczyli, ¿e w tamtejszych ulach w ci¹gu dwóch lat uby³o
15% rodzin pszczelich. W Polsce œrednie straty wynosz¹ tak¿e
ok. 15% rocznie. Jednak¿e wystêpuj¹ bardzo du¿e wahania –
w niektórych rejonach i u niektórych pszczelarzy ginie nawet
do 100% rodzin pszczelich.
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Pszczo³y nêkane s¹ przez rozmaite choroby, zarówno grzybicze, jak
i wirusowe. Czêsto atakuje je tak¿e warroza, wywo³ywana przez
Varroa destructor, pajêczaka paso¿ytuj¹cego na pszczole miodnej.
Du¿e zagro¿enie stanowi nieumiejêtne stosowanie chemii
w rolnictwie, zw³aszcza neonikotynoidów. Jednak najgroŸniejszym
dla pszczó³, a przy tym stosunkowo nowym i doœæ tajemniczym
zjawiskiem, jest CCD (colony collapse disorder), czyli zespó³
masowego giniêcia rodzin pszczelich. Przejawia siê on nag³ym
znikaniem pszczó³ lotnych z rodzin pszczelich – owady wylatuj¹ce
na po¿ytek po prostu nie wracaj¹ do ula.
S¹dzi siê, ¿e CCD jest wywo³ywany przez wiele powi¹zanych
ze sob¹ czynników, wœród których wymienia siê: inwazje
paso¿ytów i znanych chorób czerwiu, a tak¿e pszczó³; brak
sk³adników od¿ywczych w pokarmie; ma³¹ ró¿norodnoœæ
genetyczn¹ wœród pszczó³; dzia³anie ró¿norodnych czynników
stresogennych na doros³e pszczo³y; zanieczyszczenie œrodowiska
czy wreszcie zmiany klimatyczne. Wspomina siê tak¿e o rzekomych
przyczynach, takich jak promieniowanie emitowane przez telefoniê
komórkow¹, które zak³óca system nawigacyjny pszczó³, sprawiaj¹c,
¿e nie mog¹ trafiæ z powrotem do ula. Jedno jest pewne – istnieje
wiele teorii na temat masowego giniêcia pszczó³, ale ¿adna z nich
nie zosta³a jeszcze jednoznacznie potwierdzona.

Pszczo³y – sprzymierzeñcy rolnika
Zapylanie roœlin przez owady wp³ywa korzystnie nie tylko na cechy
iloœciowe, lecz tak¿e jakoœciowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi
agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przynios¹ oczekiwanych
rezultatów, je¿eli roœliny bêd¹ odizolowane od dostêpu owadów
zapylaj¹cych. Dlatego pszczo³y s¹ nie tylko mile widziane na terenie
upraw, ale wrêcz po¿¹dane.
Pszczo³y wywo³uj¹ u ludzi rozmaite reakcje. Wiêkszoœæ z nas
panicznie boi siê u¿¹dlenia, ale te¿ prawie wszyscy darz¹ je sympati¹,
traktuj¹c jako wzór pracowitoœci i ¿ycia spo³ecznego. Polakom
pszczo³y kojarz¹ siê z legendarnym Piastem, który by³ bartnikiem,
i wielowiekow¹ tradycj¹ bartnictwa w naszym kraju. Produkty
pozyskiwane od pszczo³y miodnej, jak choæby miód, wosk czy
kit, maj¹ zastosowanie w sektorze spo¿ywczym kosmetycznym
i farmaceutycznym. Pszczo³y s¹ równie¿ wykorzystywane
w apitoksynoterapii, czyli leczeniu jadem pszczelim.
Termin „pszczo³a” przewa¿nie kojarzy siê z pszczo³¹ miodn¹, podczas
gdy jest to tylko jeden gatunek spoœród oko³o 20-25 tys. nale¿¹cych
do wielkiej nadrodziny pszczó³. Owady te uzale¿nione s¹ od pokarmu
kwiatowego, a wiêc nektaru i py³ku, i tylko nim karmi¹ swoje larwy.
W Polsce obok pszczo³y miodnej mo¿na spotkaæ ponad 450 innych
gatunków, okreœlanych jako pszczo³y dziko ¿yj¹ce. Nie s¹ one
hodowane i utrzymywane przez cz³owieka, lecz ¿yj¹ w œrodowisku
naturalnym. Wœród nich s¹ zarówno gatunki wystêpuj¹ce wczesn¹
wiosn¹ lub latem, jak i takie, których aktywnoœæ obejmuje ca³y okres
wegetacji. Do najbardziej znanych nale¿¹ trzmiele, czêsto spotykane
na kwitn¹cych roœlinach w przydomowych ogrodach.
W toku ewolucji i pszczo³y, i roœliny przystosowa³y siê do wzajemnej
wspó³pracy, z której ka¿da ze stron czerpie korzyœci. Wspó³praca
ta jest tak daleko posuniêta, ¿e ¿adna strona nie mo¿e istnieæ bez

drugiej (wykluczaj¹c roœliny samo- i wiatropylne): pszczo³y
uzale¿ni³y siê od pokarmu kwiatowego, natomiast roœliny
owadopylne nie s¹ w stanie zawi¹zaæ nasion bez udzia³u tych
owadów, które zapewniaj¹ zapylenie krzy¿owe. Oczywiœcie udzia³
w zapylaniu roœlin maj¹ te¿ inne owady i krêgowce, takie jak ptaki
(np. koliber, co oczywiœcie nie dotyczy naszej strefy klimatycznej)
czy ssaki (np. gryzonie), jednak jest on nieznaczny i czêsto
przypadkowy.
Wœród pszczó³ mo¿na wyró¿niæ takie, które przystosowa³y siê
do zapylania tylko jednego gatunku roœliny – s¹ one okreœlane
mianem monolektycznych. To niewielka grupa owadów, a jej
najbardziej znanym przedstawicielem jest miesierka lucernówka.
Uda³o siê opracowaæ hodowlê tej niewielkiej pszczo³y
i z powodzeniem wykorzystywana jest do zapylania nasiennych
plantacji lucerny. Kolejn¹ grupê stanowi¹ pszczo³y oligolektyczne,
przystosowane do zapylania konkretnej grupy roœlin. I wreszcie
pszczo³y polilektyczne, które mog¹ zapylaæ wiele gatunków roœlin,
nawet odleg³ych systematycznie. Najbardziej znanym
reprezentantem tej stosunkowo licznej grupy jest pszczo³a miodna.
Pszczo³y to dla rolnika, ogrodnika czy sadownika bardzo wa¿na
grupa owadów zapylaj¹cych, która wymaga szczególnej ochrony.
Na œwiecie oko³o 78% spoœród wszystkich gatunków roœlin jest
owadopylna, dlatego obecnoœæ zapylaczy w uprawach rolniczych
wp³ywa korzystnie na podwy¿szenie plonu oraz jego jakoœæ.
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W Po l s c e w y s t ê p u j e o ko ³ o
ga t u n kó w
roœlin uprawnych, na które pozytywnie
.
wp³ywa obecnoœæ owadów zapylaj¹cych.

Wœród nich istnieje znaczna grupa roœlin, dla których wystêpowanie
zapylaczy jest bardzo korzystne, chocia¿ w pewnym stopniu s¹ one
samopylne. Nale¿¹ do nich: rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len,
³ubin ¿ó³ty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela czy soja.
Drug¹ grupê gatunków roœlin stanowi¹ takie, których plon jest
uzale¿niony wy³¹cznie lub prawie wy³¹cznie od owadów. S¹ to:
gryka, s³onecznik, lucerna, esparceta, drzewa owocowe, owoce
jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa na
nasiona i inne.

Równie¿ wœród roœlin ogrodowych oko³o
gatunków jest owadopylnych, w tym:

60

ponad
gatunków
uprawnych
roœlin
leczniczych

140

60

ok.
gatunków
warzyw

15
gatunków drzew
owocowych i krzewów
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Plon nasion koniczyny jest niemal w 100% uzale¿niony od zapylaczy,
a plon malin czy truskawek uprawianych bez dostêpu owadów
zapylaj¹cych nie jest plonem deserowym. Zatem w polskim
rolnictwie i ogrodnictwie plon wszystkich upraw roœlin oleistych,
pastewnych, owoców i warzyw, jak równie¿ roœlin str¹czkowych
zale¿y ca³kowicie lub w du¿ym stopniu od owadów zapylaj¹cych.
Zapylanie roœlin przez owady wp³ywa korzystnie nie tylko na cechy
iloœciowe, lecz tak¿e jakoœciowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi
agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przynios¹ oczekiwanych
rezultatów, je¿eli roœliny bêd¹ odizolowane od dostêpu owadów
zapylaj¹cych.

Zapylenia wymagaj¹ tak¿e roœliny ozdobne:

Zapewnienie pe³nego zapylania przez pszczo³y powoduje
wzrost plonu w porównaniu z przeciêtnymi wynikami:

roœliny sadowniczo-jagodowe 30-60%
koniczyna czerwona 50-80%
lucerna 65%
esparceta 60%
ogórki 75-90%
gorczyca 60%

90
gatunków
krzewów

s³onecznik i rzepak 10-30%

120

len oraz dyniowate 20-25%

innych roœlin
ozdobnych

50
gatunków
drzew
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ponad

Mo¿na przyj¹æ, ¿e dobre zapylenie przez pszczo³y upraw
entomofilnych (owocuj¹cych wskutek zapylenia przez
owady), przy prawid³owo przeprowadzonych zabiegach
agrotechnicznych i ochrony roœlin, powoduje wzrost plonu
œrednio o 50%.

W zamkniêtych przestrzeniach takich jak szklarnie, tunele foliowe
czy izolatory bardzo dobrze pracuj¹ gatunki inne ni¿ pszczo³a miodna.
Spoœród dziko ¿yj¹cych pszczó³ trzmiele maj¹ najwiêksze znaczenie
jako zapylacze roœlin uprawnych. Na przyk³ad w Holandii niemal
wszystkie uprawy pomidora pod os³onami s¹ zapylane przez
trzmiele (Bombus spp.). W dalszym ci¹gu jednak najwa¿niejszym
owadem zapylaj¹cym roœliny uprawne, którego liczbê na plantacji
mo¿na regulowaæ, jest pszczo³a miodna i to w³aœnie ten gatunek jest
najbardziej po¿¹dany w œrodowisku rolniczym.
Zatem to nie produkowanie miodu, wosku czy py³ku jest
najwa¿niejsz¹ funkcj¹ pszczo³y miodnej z punktu widzenia cz³owieka,
ale w³aœnie zapylanie roœlin. Dziêki zapylaniu mo¿na uzyskaæ
najwiêksze korzyœci w postaci wzrostu plonowania upraw, a tak¿e
lepszych parametrów jakoœciowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wartoœæ plonów uzyskanych tylko dziêki
zapylaniu przez pszczo³y jest ka¿dego roku bardzo du¿a. Na przyk³ad
w Stanach Zjednoczonych wynosi oko³o 1,6-5,7 mld dolarów
rocznie, w Unii Europejskiej 4,3 mld euro, zaœ w Wielkiej Brytanii
137 mln funtów. W Polsce kwota ta szacowana jest na 6 mld z³.
Powy¿sze zyski s¹ co najmniej 10-krotnie wiêksze od wartoœci
samych produktów pozyskiwanych od pszczo³y miodnej (miodu,
py³ku, wosku czy propolisu).

mgr in¿. Grzegorz Pruszyñski

Znaczenie pszczó³ dla upraw rzepaku
W Polsce na plantacjach rzepaku „pracuje” ponad 100 gatunków
pszczó³. Szacuje siê, ¿e ich udzia³ w zapylaniu, zale¿nie od warunków
pogodowych w okresie kwitnienia, powoduje wzrost plonu od 10
do 30%, ponadto wp³ywa korzystnie na jakoœæ nasion.

15-20 tys. wczesn¹ wiosn¹ do 60 tysiêcy w pe³ni lata. W okresie
s³onecznej pogody i przy temperaturze oko³o 20oC na 1 m2 plantacji
rzepaku powinno pracowaæ 4-6 pszczó³. Przy takich za³o¿eniach, by
zagwarantowaæ prawid³owe zapylanie, na jeden hektar uprawy
rzepaku nale¿y zapewniæ 2-5 rodzin pszczelich.

Uprawy rzepaku, za spraw¹ wielomiesiêcznej wegetacji i bogatej
masy zielonej, s¹ miejscem bytowania i rozwoju zarówno wielu
szkodników, jak i gatunków owadów po¿ytecznych oraz tych
niestanowi¹cych zagro¿enia. Dwie ostatnie grupy to owady
zapylaj¹ce i gatunki dla rzepaku obojêtne, rozwijaj¹ce siê na
rosn¹cych chwastach czy poszukuj¹ce tam pokarmu i schronienia.

Pozosta³e gatunki pszczó³ zapylaj¹cych rzepak mo¿na wspieraæ,
umieszczaj¹c na terenie gospodarstwa pu³apki gniazdowe. Takie
pu³apki, najlepiej wykonane z trzciny, w których mog¹ zagnieŸdziæ
siê pszczo³y, pomagaj¹ zwiêkszyæ populacjê tych owadów.

Wœród wspomnianych zapylaczy najwa¿niejsze i najliczniejsze s¹
pszczo³y. Na plantacjach rzepaku w Polsce mo¿na zaobserwowaæ
ponad 100 gatunków tych owadów. Najwiêkszy udzia³ w zapylaniu
rzepaku maj¹ gatunki nale¿¹ce do pszczolinkowatych (ponad 50%),
pszczo³a miodna (ok. 20%) oraz wiele gatunków trzmieli,
smuklikowatych i miesierkowatych (w sumie 5-10%). Przedstawicieli
pozosta³ych rodzin pszczo³owatych (lepiarkowate, spójnicowate,
porobnicowate) jest stosunkowo ma³o.
Rzepak nie jest roœlin¹ wy³¹cznie obcopyln¹. Kwiaty rzepaku s¹
przeds³upne (czyli s³upki dojrzewaj¹ wczeœniej ni¿ prêciki), co
umo¿liwia zapylenie pojedynczego kwiatu w³asnym py³kiem, ale
tak¿e zapylenie py³kiem ze starszych kwiatów tej samej roœliny.
Ogólnie przyjmuje siê, ¿e w 30% rzepak jest obcopylny, a w 70%
samopylny. W obcozapyleniu rzepaku najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹
owady (ponad 90%) i wiatr. Kwiaty rzepaku posiadaj¹ przy tym
otwarte nektarniki, które wydzielaj¹ du¿o ³atwo dostêpnego
nektaru, chêtnie zbieranego przez pszczo³y i inne owady zapylaj¹ce.
Pszczo³a miodna jest jedynym gatunkiem, którego liczebnoœæ na
plantacji mo¿na regulowaæ. Liczba pszczó³ w rodzinie waha siê od
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Zapylanie plantacji rzepaku przez owady powoduje:
! skrócenie kwitnienia ³anu,
! zwiêkszenie wspó³czynnika zawi¹zywania nasion,
! wczeœniejsze uformowanie i dojrzewanie ³uszczyn,
! zwiêkszenie liczby zawi¹zywanych nasion w ³uszczynie.

Szacuje siê, ¿e udzia³ pszczó³ w zapylaniu rzepaku, zale¿nie od
warunków pogodowych w okresie kwitnienia, powoduje wzrost
plonu od 10 do 30%. Najwiêkszy przyrost plonu zwi¹zany jest
z wiêksz¹ liczb¹ wykszta³conych nasion w ³uszczynach œrednio
o 20-25%. Ponadto zapylanie kwiatów przez pszczo³y wp³ywa
korzystnie na jakoœæ nasion.
Warto podkreœliæ, ¿e w integrowanej ochronie rzepaku bardzo
wa¿ne jest takie planowanie i przeprowadzanie zabiegów ochrony
(g³ównie w zwalczaniu szkodników), aby zminimalizowaæ zagro¿enie
dla zapylaczy. Ochrona pszczó³ w trakcie zabiegów jest obowi¹zkiem
ustawowym.

mgr in¿. Grzegorz Pruszyñski

Zatrucia pszczó³ wci¹¿ groŸne
Zatrucia pszczó³ œrodkami ochrony roœlin notowano od pocz¹tku
stosowania tych preparatów. Najgorsza sytuacja mia³a miejsce
w latach 70. ubieg³ego wieku. Obecnie stwierdza siê sta³¹ poprawê,
g³ównie za spraw¹ zwiêkszenia œwiadomoœci znaczenia pszczó³,
polepszenia przygotowania zawodowego wykonawców zabiegów
ochronnych, a tak¿e wprowadzenia odpowiednich aktów prawnych.
Œrodki ochrony roœlin charakteryzuj¹ siê toksycznoœci¹ ¿o³¹dkow¹,
kontaktow¹ oraz fumigacyjn¹ dla pszczó³. Toksycznoœæ ¿o³¹dkowa
(zatrucia pokarmowe) wystêpuje, gdy pszczo³a pobierze ska¿ony
py³ek, nektar, spadŸ czy wodê. Ten rodzaj zatrucia jest szczególnie
niebezpieczny w okresie suszy oraz gdy pszczo³y przynosz¹ ska¿ony
pokarm do ula, bowiem przyczynia siê to do zatrucia ca³ej rodziny
pszczelej oraz miodu. Toksycznoœæ kontaktowa, a wiêc zetkniêcie siê
owada z substancj¹ chemiczn¹, jest najpowszechniejsz¹ przyczyn¹
zatruæ pszczó³ w warunkach polowych. Natomiast toksycznoœæ
fumigacyjna, czyli zatrucia przez uk³ad oddechowy, zdarza siê
najrzadziej. Poszczególne preparaty przewa¿nie wykazuj¹
jednoczeœnie wiêcej ni¿ jeden rodzaj toksycznoœci.
Zatrucia pszczó³ œrodkami ochrony roœlin notowano od pocz¹tku
stosowania tych preparatów. Obecnie zatruciom ulega w Polsce
oko³o 1% rodzin pszczelich. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e to niewiele w skali
ca³ej populacji, jednak w przeliczeniu na z³otówki straty z tego tytu³u
s¹ ogromne. Powoduje je przede wszystkim brak prawid³owego
zapylenia, a co za tym idzie – obni¿enie iloœci i jakoœci plonów.
Wspomniany procentowy stopieñ zatruæ dotyczy pszczo³y miodnej,
jednak mo¿na go zapewne odnieœæ do innych gatunków pszczó³ dziko
¿yj¹cych, wystêpuj¹cych w tym samym czasie na danej plantacji. Na
przyk³ad na rzepaku ozimym stwierdzono wystêpowanie, obok
pszczo³y miodnej, jeszcze oko³o 100 gatunków innych pszczó³, które

równie¿ s¹ nara¿one na zatrucia wskutek nieprawid³owo
wykonanych zabiegów chemicznych. Nale¿y zatem mieæ
œwiadomoœæ, jak wielkie straty dla cz³owieka i œrodowiska niesie za
sob¹ nieodpowiedzialne i niew³aœciwe stosowanie œrodków ochrony
roœlin.
Najwiêcej zatruæ obserwuje siê w czasie kwitnienia rzepaku oraz przy
ochronie plantacji, na których wystêpuj¹ kwitn¹ce chwasty, jak
równie¿ podczas zwalczania mszyc, a wiêc tam, gdzie pszczo³y
zbieraj¹ spadŸ. Zabiegi przeciw s³odyszkowi rzepakowemu, a czêsto
tak¿e chowaczowi czterozêbnemu oraz szkodnikom ³uszczynowym
prowadzone s¹ praktycznie przez ca³y okres kwitnienia rzepaku.
Wykonawcy zabiegów zobowi¹zani s¹ zwróciæ szczególn¹ uwagê na
toksycznoœæ stosowanego œrodka dla pszczo³y miodnej oraz
obowi¹zuj¹cy okres prewencji, czyli czas, jaki musi up³yn¹æ od
zastosowania preparatu do momentu, kiedy nie bêdzie on ju¿
stanowiæ zagro¿enia.
Jeœli ochrania siê roœliny, które nie s¹ jeszcze w fazie kwitnienia,
mo¿na zastosowaæ œrodki nawet o kilkudniowym okresie prewencji.
Jeœli jednak istnieje koniecznoœæ zastosowania oprysków na
roœlinach, które ju¿ zakwit³y, nale¿y bezwzglêdnie wybraæ œrodek
o okresie prewencji nie d³u¿szym ni¿ 4-6 godzin. Ponadto zabieg
wykonaæ nale¿y wieczorem, po zakoñczeniu oblotu pszczó³,
poniewa¿ godziny nocne umo¿liwiaj¹ roz³o¿enie siê œrodka.
Wykonywanie zabiegu we wczesnych godzinach porannych stanowi
du¿y b³¹d. Pszczo³y rozpoczynaj¹ bowiem odwiedzanie plantacji
bardzo wczeœnie i praktycznie nie ma mo¿liwoœci, aby okres
prewencji up³yn¹³ przed oblotem pszczó³.
Niestety, w przypadku zabiegów na plantacjach z kwitn¹cymi
chwastami lub podczas zwalczania mszyc zdarza siê, ¿e wykonawca
zabiegu nie zwraca uwagi na obecnoœæ pszczó³, mimo ¿e etykiety
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czêsto zawieraj¹ ostrze¿enia: „Nie stosowaæ na plantacjach
z kwitn¹cymi chwastami” czy „Nie stosowaæ w miejscach, gdzie
pszczo³y maj¹ po¿ytek (nektar, py³ek, spadŸ)”.

Jeœli dojdzie do zatrucia pszczó³ w wyniku nieprzestrzegania
przepisów, w³aœciciel pasieki ma pe³ne prawo ¿¹daæ odszkodowania od wykonawcy zabiegu.
Postêp w doborze œrodków ochrony roœlin i technice ich stosowania
oraz przepisy prawne znacznie ograniczy³y ryzyko zatruæ. Jednak
nadal doœæ czêsto dochodzi do nich, przewa¿nie wskutek b³êdów
oraz czêsto niedostatecznej wiedzy i przygotowania zawodowego
plantatorów czy wykonawców zabiegów ochrony roœlin.

Najczêœciej pope³niane b³êdy –
czego nale¿y siê wystrzegaæ:
! nieprzestrzeganie zapisów etykiety-instrukcji stosowania œrodków

ochrony roœlin,
! nieprawid³owy dobór œrodków ochrony roœlin i dawki,
! nieprawid³owy dobór terminu zabiegu chemicznej ochrony,
! nieprawid³owa technika zbiegu,
! stosowanie niedozwolonych na danej uprawie œrodków ochrony

roœlin,
! brak przygotowania wykonawców zabiegów,
! stosowanie niezalecanych mieszanin œrodków ochrony roœlin.

mgr in¿. Grzegorz Pruszyñski

Owady zapylaj¹ce – prawnie chronione
Ochrona owadów zapylaj¹cych to nie kaprys. Warto o ni¹ zadbaæ
we w³asnym interesie, bowiem pszczo³y wp³ywaj¹ pozytywnie
na wysokoœæ i jakoœæ plonów. Ponadto jest to obowi¹zek prawny,
regulowany odpowiednimi przepisami.
Ju¿ w preambule Dyrektywy 91/414 Unii Europejskiej zapisano,
¿e „ochrona zdrowia ludzi, zwierz¹t i œrodowiska ma pierwszeñstwo
nad popraw¹ poziomu produkcji rolniczej”. Oznacza to miêdzy innymi
szeroko rozumian¹ ochronê bioró¿norodnoœci. W ramach ochrony
œrodowiska naturalnego nale¿y chroniæ wszystkie gatunki zwierz¹t,
równie¿ owady zapylaj¹ce. W kolejnych unijnych aktach prawnych
ten sposób podejœcia do ochrony roœlin zosta³ utrzymany, a nawet
znacznie rozszerzony. Znalaz³o to swój wyraz w Strategii w sprawie
zrównowa¿onego stosowania pestycydów, jak równie¿ w zapisach
Dyrektywy 2009/128/WE i Rozporz¹dzeniu 1107/2009.
Podstawowym aktem prawnym obowi¹zuj¹cym w Polsce
i reguluj¹cym dzia³ania w zakresie ochrony roœlin jest ustawa z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94
ze zmianami) oraz towarzysz¹ce jej rozporz¹dzenia, a tak¿e niektóre
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia. Wspomniane przepisy
zobowi¹zuj¹ rolników m.in. do ochrony pszczó³ w czasie zabiegów
ochrony roœlin.
Ustawa o ochronie roœlin nak³ada na rolników bezwzglêdny wymóg
u¿ywania œrodka chemicznego zgodnie z etykiet¹-instrukcj¹
stosowania, która zawiera informacje o toksycznoœci preparatu dla
pszczó³, m.in. okres prewencji.
W najbli¿szym czasie w Polsce planowane jest uchwalenie nowych,
prawdopodobnie bardziej restrykcyjnych aktów prawnych
dotycz¹cych ochrony roœlin, w tym zapisów w sprawie owadów
zapylaj¹cych.
mgr in¿. Grzegorz Pruszyñski

Jak chroniæ pszczo³y?
Maj¹c na uwadze potrzebê ochrony œrodowiska naturalnego, przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów koniecznie trzeba
uwzglêdniæ dzia³ania zabezpieczaj¹ce nie tylko pszczo³ê miodn¹, ale tak¿e dziko ¿yj¹ce zapylacze i inne owady po¿yteczne.

!

Aby nie dopuœciæ do zatrucia pszczó³, wykonuj zabiegi ochrony
chemicznej tylko w przypadkach przekroczenia przez organizmy
szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwoœci. O ile to mo¿liwe,
ograniczaj zabiegi do pasów brze¿nych lub miejsc wystêpowania
organizmów szkodliwych dla upraw.

!

Bezwzglêdnie przestrzegaj zapisów zawartych w etykiecieinstrukcji stosowania œrodków ochrony roœlin oraz aktualnych
aktów prawnych dotycz¹cych ochrony pszczó³.

!

Wiele kwitn¹cych gatunków chwastów, np. gwiazdnica pospolita,
ju¿ od wczesnej wiosny stanowi po¿ytek dla pszczó³ –
wykonywane w takiej sytuacji zabiegi traktuj tak jak zabiegi
w czasie kwitnienia uprawy. Nie wolno tak¿e opryskiwaæ roœlin
pokrytych spadzi¹.

!

Nie wykonuj zabiegów przy zbyt silnym wietrze, aby zapobiec
przenoszeniu cieczy u¿ytkowej na s¹siednie uprawy, szczególnie
kwitn¹ce.

!

Istotnym zagadnieniem jest dobór œrodka ochrony roœlin. Nie
wykonuj zabiegów œrodkami bardzo toksycznymi i toksycznymi
dla pszczó³ na uprawach kwitn¹cych lub takich, których
kwitnienie mo¿e rozpocz¹æ siê przed zakoñczeniem okresu
prewencji.

!

Wszystkie zabiegi wykonuj wieczorem, po zakoñczeniu
dziennego oblotu pszczó³. Mo¿na wówczas unikn¹æ kontaktu
cieczy u¿ytkowej z pszczo³ami, co pozwala skuteczniej chroniæ
zapylacze, gdy¿ nawet oprysk wykonany œrodkami bezpiecznymi
dla pszczó³ w czasie obecnoœci owadów na uprawie mo¿e
wywo³aæ ich œmieræ poprzez np. zlepianie skrzyde³. Pszczo³y,
które przejm¹ zapach œrodka ochrony roœlin, czêsto nie s¹
wpuszczane do ula lub zostaj¹ za¿¹dlone przy wlocie do ula.

!

Zawsze informuj pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony
roœlin. Dobra wspó³praca miêdzy producentami rolnymi
i pszczelarzami mo¿e nie tylko przyczyniæ siê do znacznego
ograniczenia zatruæ pszczó³, ale równie¿ do poprawy iloœci
i jakoœci uzyskiwanych plonów.

!

Stosuj zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wspólnie z Ministerstwem Œrodowiska, oraz Dobrej Praktyki
Ochrony Roœlin, opublikowanej przez Instytut Ochrony Roœlin –
Pañstwowy Instytut Badawczy. Wytyczne te bez trudu znajdziesz
w Internecie.

!

Staraj siê wprowadziæ w swoim gospodarstwie integrowane
technologie produkcji.
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Ogród przyjazny pszczo³om – to ³atwe!
Ochrona pszczó³ w sadach, na polach i plantacjach, m.in. poprzez rozwa¿ne i umiejêtne stosowanie preparatów chemicznych
w rolnictwie, jest niezmiernie istotna. Jednak pszczo³y mo¿na wspieraæ – co jest równie wa¿ne – tak¿e na mniejsz¹ skalê,
prostymi metodami, we w³asnym ogrodzie. Oto kilka wskazówek:
!

Staraj siê u¿ywaæ naturalnych nawozów, np. kompostu. Do jego
produkcji mo¿na wykorzystaæ trawê i liœcie, zamiast je wypalaæ –
jest to niebezpieczne dla stworzeñ ¿yj¹cych w ogrodzie!

!

cz¹ber i sza³wia. Ma³o kto wie, ¿e kwiaty marchwi, kopru,
pietruszki, lubczyku czy kminku s¹ nektarodajne, dlatego pozwól
niektórym z tych roœlin zakwitn¹æ.

!

Zadbaj, aby w ogrodzie istnia³a tzw. mozaika siedlisk roœlinnych:
trochê drzew, trochê krzewów, rabaty z kwiatami, ogródek skalny
i miejsce podmok³e.

!

!

Stwórz w swoim ogrodzie miejsce pó³dzikie, gdzie ziemiê
przekopywaæ bêdziesz nie czêœciej ni¿ raz na 3-4 lata, ¿eby nie
naruszyæ norek owadów i gryzoni (trzmiele bardzo chêtnie
zak³adaj¹ gniazda w opuszczonych mysich norkach).

Wi¹zki s³omy, trzciny lub bambusa rozwieszone w ró¿nych
miejscach zachêc¹ dzikie pszczo³y do zamieszkania w Twoim
ogrodzie. W takich przeciêtych ³odygach chêtnie buduj¹ gniazda
np. murarki, które znakomicie zapylaj¹ wiele uprawianych
w ogrodzie roœlin.

!

Domek dla trzmiela te¿ mo¿na wykonaæ samodzielnie! Wystarczy
zbiæ z nieheblowanych i nieimpregnowanych desek szeœcian
o boku ok. 13 cm, tak aby by³ szczelny i nieprzeciekaj¹cy. Taki
domek z otworkiem o œrednicy oko³o 20 mm w œrodku przedniej
œcianki nale¿y wype³niæ mchem lub suchymi liœæmi i po prostu
ustawiæ w wybranej czêœci ogródka.

!

Pszczo³y potrzebuj¹ do ¿ycia równie¿ wody. Zatem w twoim
ogrodzie nie powinno zabrakn¹æ np. wilgotnego mchu lub
otoczonego roœlinami oczka wodnego, z którego pszczo³y
mog³yby piæ wodê. Nie wolno natomiast instalowaæ talerzyków
i miseczek – owady mog¹ siê w nich utopiæ.

!

Zanim posadzisz jak¹œ roœlinê, sprawdŸ, czy nie jest ona
gatunkiem inwazyjnym, który mo¿e zaszkodziæ przyrodzie.

!

Komponuj ogród tak, by okresy kwitnienia roœlin uzupe³nia³y siê
i trwa³y jak najd³u¿ej.

!

Doskona³ym Ÿród³em nektaru s¹ tradycyjne odmiany drzew
owocowych, takie jak jab³onie, wiœnie, œliwy czy grusze. Warto
zasadziæ tak¿e krzewy, np. œnieguliczkê bia³¹, dzik¹ ró¿ê.
czeremchê zwyczajn¹, g³óg, trzmielinê i kalinê.

!

Piêkne i przyjazne pszczo³om roœliny to np. malwy, wrzosy, ³ubiny,
nasturcje, nagietki i dalie. Szczególnie cenne s¹ zio³a takie jak
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Po¿yteczne, pracowite, fascynuj¹ce
– pszczo³y w liczbach
Czy wiesz, ¿e...
1 kg
1 kg

tylko tyle wa¿y 10 000 pszczó³.
tak¹ iloœæ miodu pszczo³y zebra³yby dopiero, gdyby oblecia³y
dwukrotnie kulê ziemsk¹.
5 kg
tyle wosku mo¿na pozyskaæ w pasiekach zawodowych
od 5 rodzin pszczelich.
30 km/h z tak¹ prêdkoœci¹ lata robotnica.
50-100 g tyle propolisu (kitu pszczelego) mo¿na pozyskaæ z jednego ula.
100-150 tyle kwiatów odwiedza robotnica w czasie jednego lotu;
w ci¹gu 1 dnia daje to 10 000-15 000 kwiatów.
2 000
przez tyle lat uczeni usi³owali rozwi¹zaæ zagadkê pochodzenia
wosku!
tyle jajeczek w ci¹gu doby mo¿e z³o¿yæ matka pszczela.
3 000
Ich ³¹czna masa dwukrotnie przewy¿sza masê matki. Gdyby
wszystkie jaja zniesione w ci¹gu doby u³o¿yæ szeregiem,
otrzymalibyœmy niæ o d³ugoœci 2-3 m.
tyle razy ka¿da larwa – od chwili z³o¿enia jaja do zasklepienia
10 000
komórki – odwiedzana jest przez pszczo³y karmicielki.
tyle lotów musz¹ wykonaæ robotnice, aby zebraæ 1 litr nektaru,
20 000
z którego powstanie zaledwie 150 g dojrza³ego miodu.
25 000 tyle ruchów na minutê w trakcie lotu wykonuje skrzyd³o pszczele.
750 000- tyle kwiatów musz¹ odwiedziæ pszczo³y, aby powsta³ 1 kg miodu.
3 000 000
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STOPKA REDAKCYJNA
Niniejsza publikacja zosta³a wydana w maju 2012 r. w ramach akcji „Z Kujawskim
pomagamy pszczo³om”, organizowanej przez ZT „Kruszwica” S.A., i prezentuje
aktualny stan wiedzy. Powsta³a we wspó³pracy z mgr. in¿. Grzegorzem Pruszyñskim
z IOR-PIB.
Grzegorz Pruszyñski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Pracownik Instytutu Ochrony Roœlin – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu. Od lat specjalizuje siê w ochronie pszczó³ i innych zapylaczy w czasie
zabiegów ochrony roœlin. W swojej pracy zawodowej zajmuje siê zagadnieniami
zwi¹zanymi z zapylaczami oraz ich rol¹ w œrodowisku, przede wszystkim rolniczym,
oraz szkodnikami roœlin uprawnych i ich zwalczaniem. Jest autorem i wspó³autorem wielu prac dotycz¹cych powy¿szej tematyki, w tym równie¿ Zaleceñ
Ochrony Roœlin.
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Wiêcej informacji na temat akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om”:
www.pomagamypszczolom.pl; www.facebook.com/ZKujawskimPomagamyPszczolom

