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W Y D A R Z E N I A

Nowe działania w akcji „Miód 
kupujesz – pszczoły ratujesz”

Oddajemy w Państwa ręce wiosenny numer „Pasieki”. 
Znajdziecie w nim wiele ciekawych informacji nie tylko na 
temat gospodarki pasiecznej czy zwalczania warrozy, lecz 
również na temat prawnych aspektów sprzedaży miodu. 
Sporo miejsca poświęciliśmy również roślinom miodo- 
i pyłkodajnym. Na ten temat zamieściliśmy dwa artykuły 
w niniejszym wydaniu: Michała Piątka o towarowej uprawie 
malin oraz Anety Sulborskiej o mniej znanych roślinach 
cebulowych.

Z roślinami miododajnymi 
związane są też nasze kolejne 
działania akcji: będziemy roz-
dawali nasiona roślin korzyst-
nych dla pszczół. W tym celu 
do zamówień dostępny będzie 
formularz na stronie akcji www.
miodkupujeszpszc zolyratu-
jesz.pl. Aby nasiona trafiły do 
pszczelarzy i osób, które anga-
żują się w naszą akcję przezna-
czone będą tylko dla osób, któ-
re zakupiły dowolny produkt 
z logo akcji. Zapisy na nasiona 
roślin miododajnych można 
składać do 30 marca. Ilość na-
sion będzie ograniczona i trafią 
do poszczególnych osób w dro-
dze losowania. Wyniki zostaną 
opublikowane na stronie inter-
netowej akcji.

Postanowiliśmy również 
wzbogacić stronę internetową 
akcji MKPR („Miód kupujesz 
– pszczoły ratujesz”) o bazę pa-
siek, które ją wspierają. W tym 
celu również uruchomiony zo-
stanie formularz na stronie in-
ternetowej akcji www.miodku-
pujeszpszczolyratujesz.pl oraz 
na www.pasieka24.pl. Jeśli 
chcą Państwo, aby dane adre-
sowe wraz z województwem, 
nr tel. itp. pojawiły się w spe-
cjalnie utworzonej podstronie 

o nazwie „Pasieki wspierające 
akcję” prosimy o wypełnienie 
ww. formularza. Ogłoszenia 
zostaną zamieszczone bezpłat-
nie dla pszczelarzy sprzedają-
cych miód i pozostałe produkty 
pszczele w procesie sprzedaży 
bezpośredniej. Firmy sprzedają-
ce polski miód mogą zamieścić 
ogłoszenie w oddzielnej zakład-
ce odpłatnie (wycena indywidu-
alna).

Przy okazji akcji MKPR do 
naszej redakcji zgłosiło się kilku 
adeptów pszczelarstwa z zapy-
taniem, gdzie mogliby podjąć 
praktyki pszczelarskie. Strona 
internetowa naszej akcji może 
więc okazać się doskonałym 
miejscem do „spotkań” pszcze-
larzy chętnych podzielić się 
swoją wiedzą oraz tych, którzy 
jej poszukują. Przewidzieliśmy 
taką sekcję na stronie interne-
towej akcji, gdzie swoje dane 
kontaktowe wraz z podaniem 
województwa będą mogli bez-
płatnie pozostawić pszczelarze 
chętni przyjąć pod swoje skrzy-
dła pasiecznych praktykantów. 
Zgłoszenia będą przyjmowane 
również przy pomocy prostego 
formularza.

Mamy nadzieję, że ten nowy 
numer „Pasieki”, jak również za-

proponowane działania akcji 
poszerzą Państwa możliwości 
związane z prowadzeniem pa-
sieki.  # Teresa Kobiałka

www.miodkupujeszpszczolyratujesz.pl
fb:Pasieka24
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