
Pasieka 5/2014 Pasieka 5/2014

W Y D A R Z E N I A W Y D A R Z E N I A

 !"#$%&'!(')&*+,-.'(/*)
w polskim pszczelarstwie

 !"#$%&#'!(#$)*&*+$'!*,-$."/+$'0!"!1.*2*"#-&/!)-343$%5.-&#'!

*-656(#$!#(402$(607!&68.$!'#590!'#$+-4$!"!(5-30'!&.5+/:!;5'!6/!

(5!'01%#!(#$!60%&*!&%5-043($!).30)52&#!356./<!(5-304=!)*2*)#$43>

(04=!"0(#&5+?404=!3!(#$).3$-6.3$@5(#5!).3$)#-8"!).3$3!.*%(#&8"7!

5%$!.8"(#$A!35-&5&/+?4$!&.523#$A$7!4$%*"$!"95'5(#57!2$"5-654+$!

#!"06./"5(#$!45904=!)5-#$&:

0/-1,)2-3-1(/4
Pod koniec kwietnia w sieci 

ukazał się a1ykuł informują-
cy o szerokim wytruciu psz:ół 
w Prudniku na plantacji ponad 
3 hektarów kwitnącego wła-
śnie Aepaku. Całą tragedię po-
głębił fakt, że szkodliwy dla 
psz:ół środek, rozprowadził 
jeden z pracowników ZeHołu 
Szkół Rolni:ych. Jak w każ-
dym takim pAypadku zoLała 
zawiadomiona policja, InHek-
torat Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, lokalny uAąd i związek 
psz:elarski. Ze wLępnej anali-
zy inHektorów PIORiN wyni-
kało, że pole Aepaku opryskano 
trwałym środkiem chemi:nym, 
utAymującym się jesz:e pAez 
tAy dni na roślinach, a jego 
działanie jeL silnie trujące dla 
owadów. PAedLawiciele in-
Hekcji jasno się wyrazili, że 
takich preparatów nie wolno 
Losować w trakcie kwitnienia. 
Osoba odpowiedzialna za wy-
trucie dwóch okoli:nych pa-
siek poniesie prawdopodobnie 
konsekwencje służbowe. Z kolei 
pomorska.pl donosi o bardzo 
ciekawej inicjatywie utwoAe-
nia pierwszej w Polsce Lra-
ży psz:elarskiej. Pomysł zro-
dził się w miejscowości Świeć. 
PAedLawiciel tamtejszego 
LaroLwa zachęca i popiera 
entuzjazm psz:elaAy w wal-

ce z nierozsądnymi rolnikami. 
Psz:elaAe chcący utwoAyć 
Hołe:ną gwardię psz:elarską 
za główny cel podają wyzna-
:enie odpowiednich jednoLek, 
które błyskawi:nie reagowały-
by na sygnały o jakichkolwiek 
trwających zabiegach na polu 
z użyciem opryskiwa:a. Straż 
psz:elarska wHółpracowała-
by z InHekcją Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, jednak zazna:a 
się, że pAedLawiciele tej inLy-
tucji nie zawsze mogą dotAeć 
w krótkim :asie we wskazane 
miejsce. W pAypadku, kiedy nie 
uda się złapać Hrawcy oprysku 
na gorącym u:ynku, inHekto-
Ay dokonywaliby analizy i Ho-
Aądzali protokół na podLawie 
ewidencji oprysków, którą teo-
rety:nie prowadzi każdy rolnik. 
W pAypadku nie udowodnienia 
winy, wójt lub soSys może po-
wołać HecjaliLy:ną komisję, 
która pAeprowadzi badania 
toksykologi:ne i wyjaśni oko-
li:ności zdaAenia, o:ywiście 
kosztem zoLanie obciążony 
poszkodowany psz:elaA. Jeśli 
komisji uda się uLalić winnego, 
zoLanie on ukarany śmiesznym 
mandatem w wysokości do 
500 zł. Psz:elaA może wyLą-
pić do sądu z wnioskiem o utra-
cie mienia, jednak procesowanie 
się w tej kweLii jeL długo-

trwałe i trudne. Pan Jacek Paul, 
prezes Pomorsko-Kujawskiego 
Związku Psz:elaAy pozytywnie 
ocenia inicjatywę LwoAenia 
gwardii psz:elaAy, twierdząc, 
że byłaby to pierwsza taka Lraż 
w Polsce i jeL wysoce prawdo-
podobne, że tą ścieżką pójdą 
inne związki. Uważam, że jak 
najbardziej powinniśmy roz-
propagować ten projekt, Lraż 
psz:elarska mogłaby uzyskać 
akredytację pAy gminach, La-
roLwach i o:ywiście związ-
kach psz:elaAy. Z wypiekami 
na twaAy będę monitorował 
rozwój tego pomysłu. Wa1o 
– wzorem redakcji pomorska.
pl –  pAywołać fakt, że działa-
nia psz:elaAy mają jakiś sens, 
bowiem nowa etykieta środka 
MoHilan zawiera informację 
o zakazie opryskiwania roślin 
pokrytych Hadzią oraz wska-
zówkę, że opryski tym prepara-
tem można wykonywać jedynie 
wie:orem, po zakoń:onych lo-
tach psz:ół zbiera:ek.

W dalszej :ęści chcę pAy-
to:yć druzgocący pAypadek, 
kiedy nieznany Hrawca zaapli-
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kował truciznę wproL do uli 
demolując pAy tym całą pasie-
kę. W jednej z podwrocławskich 
pasiek w Bogdanowie niedaleko 
KoLomłotów doszło do wy-
trucia ponad miliona psz:ół 
w ciągu jednej nocy. Ule zoLa-
ły porozAucane, w całej pasiece 
panowała zatrważająca cisza. 
Ma1we psz:oły leżały pAed 
ulami i w środku nich. Rze:o-
znawca chorób psz:elich, który 
pAybył na miejsce komento-
wał, że :uć było dziwny, uno-
szący się zapach. GoHodaA 
pasieki Lracił 30 uli, skażenie 
]ory może sięgać promienia 
nawet 6 km. Z premedytacją 
ktoś, kto absolutnie nie zna za-
sad :łowie:eńLwa, włamał 
się i wytruł wszyLkie psz:oły 
i ponadto zdemolował korpu-
sy. Wielu psz:elaAy wkłada 
w swoje ule całe serce i ciężką 
pracę, poszkodowany psz:elaA, 
który :uje się już „skasowany” 
w tym zawodzie, krótko komen-
tuje całą Hrawę: „to tak jakby 
odebrano :ąLkę mnie”. Ule 
będą musiały zoLać Halone, 
gdyż nie uda się ich zdezynfe-
kować. Próbki zabrane z uli zo-
Lały wysłane do laboratorium 
w Poznaniu. Na miejscu był 
także lekaA weterynarii, a całą 
Hrawą zajmuje się już lokalna 
policja. PAedLawiciel związku 
psz:elaAy informuje, że była to 
niezwykle silna trucizna. Owa-
dy zginęły w ulach, nie zdążyły 
z nich uciec. Ewidentnie były 
mokre, niemalże nasą:one tru-
cizną. PAypomnijmy, że Unia 
Europejska wyceniła pracę jed-
nej psz:elej rodziny na 1070 
euro ro:nie.

Inne źródło donosi o trage-
dii w gminie Józefów nad Wisłą, 
Hrawa również doty:y opry-
sków i miesiąca maja. Lokalny 
psz:elaA z gminy Boska Kolo-
nia skarży się telewizji, że w cią-
gu zaledwie dwóch dni pod ula-
mi utwoAyły się :arne dywa-

ny ma1wych psz:ół. Jak mówi 
repo1erowi, wywiózł już ich 
tAy ta:ki. Nie da się ukryć, że 
Lraty w psz:ołach są wybitnie 
wysokie w tym roku. SekretaA 
gminy potwierdza, że niektóAy 
rolnicy nie Losują się do ogólnie 
pAyjętych pAepisów i pryskają 
swoje plantacje w trakcie kwit-
nienia sadów. W miejscowości 
Granice inny psz:elaA Lracił 
30 rodzin wskutek nieumyślne-
go opryskiwania malin. Podob-
ny pAypadek Hotkał księdza, 
który prowadził pasie:ysko 
pod Włodawą. Podtruciu ule-
gło ok. 35 pni psz:elich.

PAypomnijmy, że jedna 
psz:ela rodzina może li:yć na-
wet ok. 80 tys. psz:ół, a koszt 
jednego roju to nawet 500 zł. 
Toksy:ne środki oddziałują 
i wpływają również na mat-
kę psz:elą i trutnie. Dr hab. 
MałgoAata Bieńkowska zwra-
ca uwagę, że zdaAenia te Ho-
wodowane są również brakiem 
informacji lub niekompletnych 
danych na etykietach środków 
ochrony roślin.

Sytuacja nie wygląda 
również dobAe u psz:elaAy 
z Drawska Pomorskiego. I tam 
ponoszone są duże Lraty. 22 
maja ukazał się bulwersujący 
materiał. Jeden z psz:elaAy 
zebrał pół wiadra ma1wych 
psz:ół. Diagnoza była jak zwy-
kle ta sama, a wszyLko skupiało 
się wokół Aepaku. W tym dniu, 
właściciele kilku pasiek w okoli-
cach Drawska Pomorskiego i Su-
liszewa znajdywali w pobliżu 
swoich uli setki ma1wych owa-
dów. Bezdyskusyjnie pAy:yną 
były toksy:ne opryski. Mimo 
powiadomienia pracowników 
UAędu Miejskiego i powołania 
komisji Hrawców nie wykryto. 
Rze:oznawcy chorób psz:elich 
zalecają, aby ma1we psz:oły 
jak najszybciej zamrozić, aby 
nie ulotniły się z nich wchło-
nięte środki chemi:ne. Pozwo-

li to zidentykkować subLancje 
:ynne w trakcie analizy labora-
toryjnej. Doty:y to pAypadku, 
kiedy zdaAenie miało miejsce 
pAed weekendem :y świętem. 
WszyLkie pAypadki potwier-
dzają tylko jak bardzo potAeb-
na jeL dzisiaj Lraż psz:elarska 
monitorująca pola i reagująca 
na :as. PAecież my psz:elaAe 
chcemy tylko, aby opryski wy-
konywane były zgodnie z dobrą 
praktyką rolni:o-ety:ną. Sym-
bioza między rolnikiem a psz:e-
laAem musi zoLać zachowana. 
Niewątpliwie ciekawoLką jeL 
to, że w zachodnich pańLwach 
Europy rolnicy płacą psz:ela-
Aom za to, by ci uLawiali swoje 
ule w pobliżu pól i plantacji. 

Patową sytuację polskiego 
psz:elarLwa pogłębiają na-
gminne dewaLacje i kradzieże 
uli. Pierwszy sygnał odebrano 
w kwietniu br., kiedy policjan-
ci z Polkowic zatAymali 23-lat-
ka, który wywoływał pożary. 
PAypisuje mu się Halenie 50 uli 
z psz:ołami. W marcu zaś zaAu-
ty kradzieży uli razem z psz:o-
łami usłyszał 41-letni męż:y-
zna zatAymany pAez funkcjo-
nariuszy z Głogowa. Bez:elnie 
pAemalował on ule na inny 
kolor, tak aby utrudnić ich zna-
lezienie. Dodatkowo ukrył je 
między Hrasowanymi balami 
siana. Straty szacowane były na 
1800 zł, le: wa1ość ukradzio-
nego mienia była dla poszkodo-
wanej psz:elarki dużo wyższa, 
ze względu na to, że była to 
pamiątka rodzinna po ojcu. Po-
dobnym pAypadkiem jeL incy-
dent, który miał miejsce w Bar-
toszycach. Dwaj męż:yźni, 
prawdopodobnie mający jakieś 
pojęcie o hodowli psz:ół, skra-
dli 44 zasiedlone ule. Załamany 
psz:elaA oszacował Lraty na 
25 tys. zł. Policja już naLępne-
go dnia zlokalizowała tych ban-
dytów w sąsiedniej gminie. Za 
kradzież grozi im do 5 lat pozba-
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wienia wolności. OLatni pAy-
padek, jakim chcę zamknąć tę 
niekoń:ącą się prawie liLę zda-
Aeń doty:y celowego wytrucia 
w powiecie średzkim (woj. dol-
nośląskie), gdzie doszło do wy-
trucia kolejnej pasieki. Mówi 
się, że grasuje tam seryjny mor-
derca psz:ół. Nieco wyżej pisa-
łem o wytruciu w Bogdanowie. 
Tym razem, ktoś rozpylił szko-
dliwy środek w obrębie pasie-
ki, która zoLała poLawiona 
pod lasem, by psz:oły mogły 
zbierać nektar z akacji. Rankiem 
naLępnego dnia właściciel za-
uważył, że wszyLkie psz:oły 
z 63 uli były ma1we. Co naj-
ciekawsze, podejAenia Auca na 
psz:elaAy, któAy konkurują ze 
sobą o miodne tereny pożytko-
we. Na 1 km2 pAypada w tym 
obszaAe aż 5 rodzin psz:elich. 

Film z miejsca zdaAenia pokazu-
je wynoszone worki ma1wych 
psz:ół, a repo1erka słusznie 
porównuje Hosoby załatwiania 
Hraw do tych, którymi posłu-
guje się włoska maka. Psz:ela-
Ae głośno mówią: „dość wytru-
wania naszych psz:ół, żądamy 
wszyscy ochrony i Hrawiedli-
wości”.

Reasumując te wszyLkie 
wydaAenia, a są to tylko pAy-
kłady, można by się zaLanowić, 
dla:ego tak się dzieje. Czy tylko 
w Polsce zdaAają się takie incy-
denty? Powinniśmy już dawno 
pAerwać złą passę, która ciąży 
nad psz:elarLwem. To już nie 
są zatrucia pojedyn:ych pni. 
Inni muszą nas zrozumieć, że 
niektóAy psz:elaAe żyją tylko 
z tego, co im psz:oły pAyniosą 
do uli, u zna:nej :ęści psz:ela-

Ay pasieka to chleb codzienny. 
Opisane pAypadki są skanda-
li:ne i bulwersujące, nie dość, 
że wal:ymy z nieodpowiedzial-
nymi rolnikami, to mamy do 
:ynienia jesz:e ze złodziejami, 
a nawet psz:elaAami, któAy na 
ten tytuł nie zasługują. Jeżeli 
dojdzie do rozłamu wśród braci 
psz:elarskiej, to można się Ho-
dziewać szybkiego upadku tego 
Aemiosła i wielowiekowej tra-
dycji. Niedawno pAe:ytałem, 
że w Polsce co sekundę ginie 105 
psz:ół – daje to do myślenia. Ze 
swojej Lrony wyLosuję apel na 
wszyLkie fora o tematyce rol-
ni:o-sadowni:ej. Należałoby 
rozważyć sens zorganizowania 
II marszu psz:elaAy w obronie 
psz:ół.

  Piotr Nowotnik

peternow5@wp.pl
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PH Barć, Włodzimierz Cyc
23-425 Biszcza 358, woj. lubelskie

tel. 84 685-60-77
www.phbarc.pl, info@phbarc.pl
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  PAyAąd do drutowana, poła-
wia:e pyłku, lej do zsypywania 
psz:ół proLokątny i okrągły, 
skAynki do leja, rojnice trans-
po1ówki ze sklejki, podkarmia:-
ki ramkowe ze sklejki, topiarki 
słone:ne, skAynki do wysyła-
nia odkładów po:tą. W razie 
pytań proszę pisać lub dzwonić 
e-mail: dzuda111@po:ta.onet.
pl, Tel. 508-202-701 lub 793-765-
500

  Miodarka dla psz:elaAa po-
:ątkującego, 4 ramki Kajmr, 
napęd rę:ny albo elektry:ny.  
Tel. 698-245-387

  Wyrób i HAedaż węzy. Skup 
wosku. Teresin, okolice So-
cha:ewa, woj. mazowieckie.  
Tel. 691-770-097

  Nasiona roślin miododajnych 
lub kłą:a, rożeń pAerośnię-
ty, gryka HAedam, wysyłam.  
Tel. 784-605-710

  SpAedam be:ki (200 l) do mio-
du, miodarkę 3-plaLrową z bla-
chy kwasoodpornej oraz ramki 
nowe do uli warszawskich posze-
Aanych, woj. warmińsko-mazur-
skie. Tel. 89 648-59-11

  SpAedam psz:oły z ulami lub 
bez na ramce wielkopolskiej, woj. 
wielkopolskie. Tel. 603-934-980

  SpAedam 20 uli wielkopolskich 
z psz:ołami oraz 20 uli niezasie-
dlonych z wyposażeniem, Lan 
bardzo dobry, woj. lubelskie.  
Tel. 691-972-994

  SpAedam pyłek kwiatowy, wy-
soka jakość Czajka Halina, woj. 
wielkopolskie. Tel. 62 741-73-07, 
604-542-238

  SpAedam miód wielokwiatowy 
jasny i ciemny w cenie 13 i 14 
zł, woj. warmińsko-mazurskie.  
Tel. 508-202-577

  SpAedam miodarkę nierdzewną 
4-plaLrową napęd rę:ny woj. 
świętokAyskie. Tel. 602-345-091

  HAedam 10 rodzin psz:elich 
w ulach Leropianowych na ram-
ce wielkopolskiej, okolice Pozna-
nia. Tel 502-981-875 

  SpAedam miód Aepakowy i wie-
lokwiatowy w słoikach 0,9 l. 
Cena do uzgodnienia, woj. pod-

laskie. Tel. 506-410-331
  SpAedam: 4 odkłady, ule na 
ramce wielkopolskiej z psz:oła-
mi (zdrowe i miodne) lub same 
psz:oły z ramkami, w atrak-
cyjnych cenach, woj. mało-
polskie, powiat ChAanów.   
Tel. 32-613-46-76. 

  SpAedam miód wielokwiatowy 
i psz:oły w ulach wielkopol-
skich warszawskich poszeAa-
nych, z ulami lub bez uli, woj. 
świętokAyskie. Tel. 15 824-25-84

  SpAedam wóz/pawilon psz:elar-
ski, 44 ule, ramka wielkopolska, 
z psz:ołami. W bardzo dobrym 
Lanie. Barlinek, zachodniopo-
morskie. JeAy, tel. 600-217-406 

  SpAedam 10 uli poliuretano-
wych, ramka wielkopolska 12 szt. 
z psz:ołami. Barlinek, zachod-
niopomorskie. Stefan, tel. 502-
836-877

  SpAedam sadzonki roślin mio-
dodajnych: ewodia koreańska, 
igli:nia trójcierniowa, itp. Wię-
cej informacji na http://www.
]orlang.pl, kontakt ilangner@
]orlang.pl, tel. 660-491-306

  SpAedam 5 uli typu Dadant. 
Ule drewniane z rodzinami.  
Cena 500 zł/szt.

  SpAedam odkłady na ramce 
wielkopolskiej. Cena 170 zł/szt.

  SpAedam rodziny psz:ele na 
ramce wielkopolskiej. Cena 
300 zł/szt. SpAedam facelię na-
trę błękitną. Tel. 783-976-285 
oraz 664-972-946.

  Ule Aeźbione w kłodzie HAe-
dam, s.talar@wp.pl, woj. mało-
polskie. Tel. 668-669-878

  Miód Hadziowy, Podkarpacie. 
Tel. 692-819-433

  SpAedam wirówkę 3-plaLro-
wą rę:ną, tanio. Otwock.  
Tel. 661-276-700

  SpAedam wytapiarkę sło-
ne:ną na 10 ramek. Otwock.  
Tel. 661-276-700

  SpAedam odkłady psz:ół na 
ramkach wielkopolskich, Kraków 
Bieżanów Drożdżownia, ul. Fr. 
Zolla 20. Tel. 784 014 325

  SpAedam pasiekę - ule wielko-
polskie i Dadant wraz z wyposa-

żeniem, ok. 40 uli, woj. łódzkie. 
Tel. 24 721-18-46 

  Pyłek kwiatowy, kolorowy, wy-
suszony, o:ysz:ony, wymrożo-
ny wysyłam, woj. wielkopolskie. 
Tel. 660-892-955, 602-519-893

  SpAedam pyłek kwiatowy su-
szony oraz miód Aepakowy 
i wielokwiatowy,  woj. zachod-
nio-pomorskie. Tel. 609-022-128

  SpAedam miód, www.ma-ja.
Lrefa.pl. Tel. 506-199-037

  SpAedam 20 uli wielkopolkich 
z psz:ołami w okolicach Myśle-
nic, woj. małopolskie. Tel. 600-
956-908

  SpAedam nasiona facelii błę-
kitnej i nasiona noLAy-
ku 2-letniego, woj. lubuskie.  
Tel. 531-088-237

  SpAedam 30 uli wieolkopolskich 
lub dadanowskich z psz:ołami 
nakramione, woj. zachodnio-po-
morskie. Tel. 518-558-924

  Propolis - 200 zł/kg, pyłek kwia-
towy - 50 zł/kg, woj. warmiń-
sko-mazurskie. Tel. 508-202-577

  PYŁEK KWIATOWY 2014 HAe-
dam. PAemrożony, wysuszony 
i o:ysz:ony, woj. pomorskie. 
Tel. 532-743-100 lub mail:swan.
malb@wp.pl

  MIÓD GRYCZANY w hobo-
kach po 40 kg, woj. pomorskie. 
Tel. 698-537-643

  MIÓD RZEPAKOWY w słoikach 
- gotowy do HAedaży bezpo-
średniej. CENY HURTOWE! woj. 
pomorskie. Tel. 698-537-643

  WypAedaż lip - DAewka alejowe 
ok. 3 m wysokości, sadzenie bez 
palików (15 zł /szt.) patA: www.
apiweb.pl - lipy w psz:elar-
Lwie. Tel. 618-150-144
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