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Jeszcze do niedawna w przeważającej części opinii społecznej pszczoły miodne 
kojarzone były głównie z produktami pszczelimi. Słowo „pszczoła” od razu 
nasuwało powiązanie z miodem i woskiem, dużo rzadziej z pyłkiem czy jadem 
i mleczkiem pszczelim. Ostatnimi czasy taki pogląd uległ bardzo gwałtownej 
ewolucji. Teraz pszczoły coraz częściej kojarzą się z: zapylaniem, ekosystemem, 
środowiskiem naturalnym, ekologią. Można powiedzieć, że znakiem czasu jest 
odpowiedzialność człowieka za środowisko, w którym żyjemy oraz myślenie 
proekologiczne.

Troska o środowisko i warunki życia człowieka skłania nas do zauważania 
oczywistych i tych bardziej subtelnych powiązań świata roślin i owadów 
w naszym ekosystemie. Doskonałym przykładem tych relacji i roli owadów 
w naszym środowisku jest proces zapylania roślin. Owady zapylające odgrywają 
tu rolę kluczową, bowiem w naszych warunkach klimatycznych są praktycznie 
jedynym wektorem przenoszenia pyłku dla roślin entomofilnych (owadopylnych). 
Ich znaczenie staje się coraz bardziej istotne, ponieważ w realiach wielkich 
areałów, upraw monokulturowych, powszechnej chemizacji rolnictwa, dużego 
zanieczyszczenia środowiska i ogólnie niesprzyjających warunków do rozwoju 
entomofauny, liczebność pożytecznych owadów zapylających ulega stopniowej 
degradacji. Szczególnie szybko ubywa dziko żyjących owadów pszczołowatych, 
tj. pszczół samotnic i trzmieli. Nawet pszczoły miodne w takich warunkach 
są zagrożone, choć człowiek potrafi je stosunkowo łatwo hodować.

Ocenia się (i ocena ta globalnie wydaje się być właściwa), że 1/3 produktów 
spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od 
zapylania przez owady. Obecnie 90% znanych na świecie narodowych zasobów 
żywności reprezentowanych jest przez 82 artykuły spożywcze, które możemy 
zakwalifikować do produktów roślinnych oraz 28 artykułów niebędących 
pochodzenia roślinnego. Pszczoły są zapylaczami aż 77% z tych 82 artykułów 
spożywczych, z których dla 48% są najważniejszymi zapylaczami1. Według 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około 

1  How Many Plants Feed the World? Prescott-Allen i Prescott-Allen, 1990; The Forgotten Pollinators. Buchmann & 

Nabhan, 1996
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na poziomie od 235 do 577 miliardów dolarów USA. Wartości te mogą się różnić 
w zależności od zastosowanej metody oceny oraz przyjętych poziomów inflacji. 
Warto zauważyć, że kolejne wyceny korzyści dla gospodarki żywnościowej 
z tytułu zapylania są coraz wyższe4,5.

Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza daleko 
ponad produkcję rolniczą, ponieważ pszczoły zapylają nie tylko rośliny uprawne. 
Wiele źródeł naukowych potwierdza, że pszczoły zapylają ponad 16% gatunków 
roślin kwiatowych na świecie. Ponadto dzięki stymulowaniu produkcji owoców 
zwiększa się ilość pokarmu dla wielu gatunków owadów, ptaków, ssaków i ryb, 
co z kolei przekłada się na zachowanie bioróżnorodności. Można powiedzieć, 
że zapylanie jest jedną z kluczowych usług dla ekosystemu, a więc również 
dla życia człowieka na Ziemi.

Przyjmuje się, że w Polsce 90% 
zapylenia zapewnia nam pszczoła 
miodna6. Pszczoły miodne są zdolne 
zapylać większość entomofilnych 
roślin uprawnych, a dodatkową ich 
zaletą jest to, że zimują gromadnie, 
w dużych rodzinach i mogą zapewniać 
dobre zapylanie licznym gatunkom 
roślin kwitnących wiosną. W okresie 
wiosennym kwitnie większość 
upraw sadowniczych oraz rzepak 
ozimy. To właśnie w tym czasie 
jest ogromne zapotrzebowanie na 
owady zapylające, a stan dzikiej 
apifauny jest niski, jako że zimują 
tylko ich zapłodnione matki, względnie 
poczwarki lub larwy.

4  Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H. T., Aizen, M. A., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., 

Hill, R., Settele, J., & Vanbergen, A. J. (2016). Safeguarding pollinators and their values to human well-being. Nature, 

540, 220–229.
5  Porto, R.G., de Almeida, R.F., Cruz-Neto, O. et al. Pollination ecosystem services: A comprehensive review of 

economic values, research funding and policy actions. Food Sec. 12, 1425–1442 (2020). https://doi.org/10.1007/

s12571-020-01043-w.
6  Na podstawie licznych publikacji podających strukturę owadów zapylających na ocenianych gatunkach roślin 

uprawnych.

100 gatunków roślin uprawnych zapewnia 
ok. 90% pożywienia na świecie. Kwiaty 
71 gatunków, z tych wymienionych, 
są zapylane przez pszczoły2.

Globalna usługa zapylania dla ekosystemu 
ma również swoją szacunkową wartość 
wymierną. W roku 1997 oszacowano ją 
na 117 mld USD (88 mld EUR), według 
ulepszonej metodyki w roku 2009 na 
153 mld USD (115 mld EUR), a według 
wyceny z roku 2012 wartość ta sięga 256 
mld EUR rocznie3. Taki trend wzrostowy 
wyceny wartości procesu zapylania dla 
gospodarki człowieka świadczy o coraz 
większej roli owadów zapylających 
i zapylania w globalnym systemie dostaw 
żywności. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że wartości te będą o wiele wyższe 
w sytuacji, gdy usługa zapylania nie będzie 
możliwa lub dostarczana przez owady, 
w tym pszczoły, w ograniczonym zakresie. 

Najnowsze opublikowane dane 
szacunkowe dotyczące wartości 
usługi ekosystemowej świadczonej 
dla gospodarki człowieka przez owady 
zapylające, głównie pszczoły miodne, ale 
także dziko żyjące pszczoły samotnice, 
trzmiele i muchówki, w ujęciu globalnym 
(na całym świecie) wyceniają tę pracę 

2  UNEP Emerging issues: Global Honey Bee Colony Disorder 

and Other Threats to Insect Pollinators. United Nations 

Environment Programme 2010
3  Economic gain, stability of pollination and bee diversity 

decrease from southern to northern Europe. Sara Diana 

Leonhardt, Nicola Gallai, Lucas Alejandro Garibaldi, Michael 

Kuhlmann, Alexandra-Maria Klein, Basic and Applied 

Ecology, Volume 14, Issue 6, September 2013, Pages 

461–471, https://doi:10.1016/j.baae.2013.06.003
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pszczoły miodne
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Do owadów zapylających w warunkach Polski należy kilkaset gatunków pszczół 
samotnic, około 30 gatunków trzmieli i oczywiście pszczoła miodna. W toku 
trwającej tysiące lat ewolucji owady te jak żadne inne przystosowały się do 
funkcji przenoszenia pyłku. Powstały tak ścisłe związki współżycia świata roślin 
i pszczół, że jedne bez drugich nie mogą istnieć. Związki te oparte są na zasadzie 
bezinteresownego świadczenia sobie usług – rośliny dostarczają owadom 
pokarm (białkowy w postaci pyłku kwiatowego oraz energetyczny w postaci 
nektaru), owady zaś dokonują niezbędnego zapylania kwiatów. Taki właśnie 
model relacji z owadami zapylającymi możemy obserwować w przypadku upraw 
rzepaku, zarówno ozimego, jak i jarego.

O wartości pszczelarskiej danego gatunku rośliny decydują przede wszystkim 
pora i obfitość kwitnienia oraz obfitość nektarowania i pylenia kwiatów. Rzepak 
ozimy to doskonały pożytek pszczeli w dwóch pierwszych dekadach maja, 
zaliczany także do towarowych, tzn. taki, z którego można pozyskać miód. 
Trwa on w zależności od warunków pogody od 15 do 20 dni, podczas których 
kwitnące rośliny dostarczają owadom około 90–120 kg cukrów i 115–160 kg 
pyłku z 1 hektara uprawy. Rzepak jary w Polsce centralnej jest cenną rośliną 
miododajną wzbogacającą pożytki główne w drugiej połowie czerwca 
i początkach lipca przez około 20 dni. W zależności od odmiany dostarcza 
on około 30–80 kg cukrów i 35–120 kg pyłku z 1 ha7.

O wysokiej wartości pszczelarskiej rzepaku świadczy intensywność jego oblotu 
przez owady zapylające, sięgająca w szczytowych godzinach lotu owadów 
przy ładnej pogodzie nawet do 5–6 osobników na 1 m2 kwitnącego łanu, wśród 
których pszczoła miodna stanowi około 90% wszystkich owadów spotykanych 
na kwiatach8.

Odmiany mieszańcowe złożone rzepaku oferują owadom jedynie około 35% 
pożytku pyłkowego i 60% pożytku nektarowego w porównaniu do pożytku 

7  Z. Kołtowski (2001), Beekeeping value and pollination requirements of double-improved cultivars of spring 

rapeseed (Brassica napus L. var. oleifera Metzger f. annua Thell.). J. Apic. Sci., 45:69–84; Z. Kołtowski 

(2002), Beekeeping value of recently cultivated winter rapeseed cultivars. J. Apic. Sci., 46(2):23–34
8  Z. Kołtowski (2005), The effect of pollinating insects on the yield of winter rapeseed (Brassica napus L. var. 

napus f. biennis) cultivars. J. Apic. Sci., 49(2):29–41

Powiązania pszczół 
miodnych i rzepaku  
(nektar, pyłek, 
zapylanie)

Pożytek z rzepaku trwa 
od 15 do 20 dni ,  podczas 
których kwitnące rośl iny 
dostarczają owadom 
około 90–120 kg cukrów 
i  115–160 kg pyłku  
z 1 ha uprawy.

2.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 zabrania używania 
chlotianidyny, tiametoksamu i imidachlopridu na uprawach atrakcyjnych dla 
pszczół miodnych. Od tamtego czasu w Polsce już trzykrotnie od 2018 roku 
stosowano derogację (odstąpienie od zakazu) na zakaz stosowania 
neonikotynoidów w zaprawach nasiennych rzepaku i buraka cukrowego. 
W sytuacji braku innych skutecznych sposobów zwalczania szkodników w tych 
uprawach, stosuje się czasowe dopuszczenie neonikotynoidów w zaprawach 
nasiennych. Jest to forma stosowania substancji chemicznej o wiele bardziej 
bezpieczna dla pszczół niż opryski. Derogacja stosowana jest nie tylko w Polsce 
lecz również w 7 innych krajach europejskich. Trzeba także zauważyć, że w kilku 
krajach (m.in. Francja, Niemcy, Holandia), utrzymuje się ten zakaz niezmiennie 
i rygorystycznie. Zgodnie z założeniami w ramach strategii europejskiej 
Zielonego Ładu planuje się do roku 2030 zmniejszenie ilości stosowanych 
pestycydów o 50%. Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie neonikotynoidy 
są tak samo szkodliwe dla pożytecznej entomofauny, np. acetamipryd jest 
praktycznie nieszkodliwy dla pszczół przy stosowaniu wieczorem, jednakże 
zawsze jakąkolwiek „chemię” należy stosować bardzo odpowiedzialnie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Pracowni Technologii Pasiecznych 
Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach prowadzono 
badania, które miały określić szkodliwość stosowania neonikotynoidów dla 
rodzin pszczelich specjalnie wywiezionych na plantacje rzepaku o powierzchni 
ok. 30 ha. Wcześniej, przed siewem, nasiona rzepaku były zaprawiane 
wskazanymi neonikotynoidami (imidachloprid, chlotianidyna, tiametoksam) 
oraz zastosowano również formę oprysku dolistnego (preparaty zawierające 
acetamiprid lub tiachloprid). Przez cały sezon kwitnienia plantacji oraz później, 
do czasu przygotowania pszczół do zimowania, rodziny były monitorowane. 
Określano śmiertelność pszczół lotnych, siłę rodzin i ich kondycję, oceniano 
powierzchnię czerwiu. Do badań pobierano próbki nakropu, nektaru, miodu 
i pyłku. W dwuletnich badaniach stwierdzono, że wyżej wymienione badane 
parametry siły rodzin nie odbiegały od normy10. 

10  Pohorecka, K., Skubida, P., Miszczak, A., Semkiw, P., Sikorski, P., Zagibajło, K., Teper, D., Kołtowski, Z., Skubida, 

M., Zdańska, D., & Bober, A. (2012). Residues of Neonicotinoid Insecticides in Bee Collected Plant Materials from 

Oilseed Rape Crops and their Effect on Bee Colonies, J. of Apic. Sci., 56(2), 115-134. doi: https://doi.org/10.2478/

v10289-012-0029-3

oferowanego owadom przez odmiany konwencjonalne. Około dwukrotnie 
mniejsza atrakcyjność pożytkowa odmian mieszańcowych złożonych dla owadów 
w porównaniu do odmian konwencjonalnych wyraża się w około dwukrotnie 
mniejszej intensywności oblotu kwiatów przez owady zapylające. Jednakże 
to właśnie te odmiany potrzebują owadów do zapylenia kwiatów w stopniu 
najwyższym, bowiem w ich przypadku pyłek musi być przeniesiony z kwiatów 
egzemplarzy produkujących pyłek na kwiaty egzemplarzy bez pyłku, których 
udział w populacji wynosi około 70%9.

Dzięki zapylaniu kwiatów przez owady odmiany rzepaku ozimego 
zawiązują podobną liczbę owoców ze 100 kwiatów jak pod izolatorem, 
ale wykształcają o 22% więcej nasion w łuszczynie. Przy nieco tylko 
niższej masie 1000 nasion przekłada się to na znaczący wzrost plonu 
nasion, średnio o 10%. Jare odmiany rzepaku mają podobne wymogi 
zapylania jak odmiany ozime, przy czym po swobodnym zapyleniu 
kwiatów przez owady na roślinach jest nie tylko o 10% więcej łuszczyn, 
ale także łuszczyny zawierają średnio o około 50% więcej nasion niż te, 
które powstały w warunkach izolacji od owadów.

Chrońmy więc pszczoły, 
ponieważ ich działalność 
to również interes dla rolnictwa 
przynoszący bezpośrednie 
korzyści ekonomiczne 
producentom!

W kontekście konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na ochronę 
rodzin pszczelich w ostatnim czasie wiele było mowy o potencjalnym wpływie 
tzw. neonikotynoidów, stosowanych jako substancje aktywne w zaprawach 
nasion roślin uprawnych, w tym rzepaku. Neonikotynoidy to związki chemiczne, 
pochodne nikotyny, które klasyfikuje się jako neuroaktywne insektycydy. 
Najbardziej znane z nich to imidachloprid, chlotianidyna, tiametoksam, 
acetamiprid oraz tiachloprid. Są to insektycydy systemiczne, które wraz z sokami 
rozwijającej się i rosnącej rośliny rozprowadzane są do wszystkich jej tkanek, 
włącznie z kwiatami, którymi pszczoły są najbardziej zainteresowane, ponieważ 
pobierają z nich zarówno nektar, jak i pyłek.

9  Z. Kołtowski (2003), Abundance of nectar secretion and pollen production by polish hybrid composite 

cultivars of rapeseed. J.  Apic. Sci., 47(2):133–138



1312

Rzepak Rzepak 
Zapylanie, ochrona, bezpieczeństwo pszczół i jakość m

iodu

Zapylanie, ochrona, bezpieczeństwo pszczół i jakość m
iodu

Zasady dobrej praktyki 
rolniczej podczas 
stosowania środków 
ochrony roślin 

Możliwe jest  takie 
stosowanie pestycydów 
w uprawach rzepaku, 
aby nie były one 
szkodl iwe dla pszczół 
miodnych podczas 
apl ikacj i  oraz nie 
wpływały negatywnie 
na bezpieczeństwo 
produktów końcowych tej 
uprawy przeznaczonych 
do konsumpcji ,  a  także 
na zdrowie człowieka. 

W obecnej dobie intensywnej gospodarki rolnej nie można sobie wyobrazić 
produkcji polowej bez środków ochrony roślin. Nie inaczej jest w przypadku 
rzepaku. Powodzenie ekonomiczne jego uprawy uzależnione jest od 
odpowiedniego stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków 
ochrony roślin. Obecnie wprowadzana jest do szerokiej praktyki integrowana 
ochrona roślin, która według definicji zaleca: „staranne rozważenie wszystkich 
dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych 
środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów 
szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form 
interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także 
zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania 
pestycydów dla zdrowia ludzi i dla środowiska”.

Dlatego każdy światły producent rzepaku powinien rozsądnie 
i świadomie korzystać ze wszystkich zdobyczy postępu 
technologicznego, a szczególnie z tych, które niosą ze sobą 
podwyższone ryzyko nie tylko dla pszczół, lecz także dla całego 
środowiska i zdrowia człowieka.

Aby sprostać takim wymaganiom powinno się podczas stosowania środków 
ochrony roślin nieustannie pamiętać o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki 
rolniczej. Nakazują one producentom rolnym wykonywanie wszystkich zabiegów 
związanych z ochroną roślin z zachowaniem następujących warunków:

•  Stosowanie środków wyłącznie dopuszczonych do obrotu i tylko 
zgodnie z instrukcją-etykietą stosowania, aby nie dopuścić 
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska

•  Wykorzystywanie do tego celu sprzętu sprawnego technicznie 
i posiadającego atest

•   Wykonywanie zabiegów wyłącznie przez osoby przeszkolone w tym 
kierunku i posiadające aktualne zaświadczenie

•  Prowadzenie ewidencji wszystkich zabiegów polowych

3.
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•  Niestosowanie środków chemicznych scharakteryzowanych 
w instrukcji-etykiecie jako toksyczne dla pszczół w pobliżu pasiek 
lub na uprawach w okresie pełni kwitnienia

•  Prowadzenie zabiegów w odległości nie mniejszej niż 20 metrów 
od miejsc zamieszkania, zabudowań gospodarczych, jak również 
pasiek

•  Stosowanie środków ochrony roślin w terenie otwartym tylko 
wówczas, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, co zapobiega 
znoszeniu cieczy roboczej poza chronioną uprawę

•  Wykonywanie zabiegów jedynie w godzinach wieczornych, 
po zakończeniu lotu pszczół – jeśli zabieg opryskiwania musi 
zostać wykonany w ciągu dnia, to powinno się zastosować środek 
z zerowym okresem prewencji i wykonać zabieg podczas chłodnej 
i pochmurnej pogody albo wczesnym rankiem

•  Wybierać zawsze jak najbezpieczniejszą formę użytkową środka 
ochrony roślin; mogą to być granulaty, ale nie np. zawiesiny 
mikrokapsuł (CS), które mogą być transportowane wraz z pyłkiem 
do uli

•  Przestrzegać zasad dotyczących łączenia różnych środków ochrony 
roślin, a także nawozów płynnych w czasie jednego zabiegu, bowiem 
mieszaniny substancji chemicznych i nawozów również mogą być 
szkodliwe dla pszczół

•   Nie aplikować środków zakwalifikowanych jako szkodliwe i bardzo 
szkodliwe dla pszczół na rośliny pokryte spadzią (kropelki soków 
roślinnych wydalanych przez mszyce i czerwce), ponieważ stanowi 
ona naturalny pożytek dla pszczół i może to doprowadzić do ich 
zatrucia.

W świetle powyższego jak najbardziej możliwe jest zatem takie stosowanie 
pestycydów w uprawach rzepaku, aby nie było ono szkodliwe dla pszczół 
miodnych podczas aplikacji oraz nie wpływało negatywnie na bezpieczeństwo 
produktów końcowych tej uprawy przeznaczonych do konsumpcji i na zdrowie 
człowieka. Nasiona rzepaku, które zaliczane są do produktów żywnościowych, 
w toku swojej produkcji na polach uprawnych narażone są na różnorodne 

zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia chemiczne żywności pochodzenia 
roślinnego, w tym pozostałości środków ochrony roślin, są określane jako 
krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Mogą one znajdować 
się w płodach rolnych jako pozostałości, ale muszą być na możliwie najniższym 
poziomie dopuszczalnym pod względem toksykologicznym.

Mimo że produkcja nasion rzepaku charakteryzuje się wysokim stopniem 
intensywności stosowania środków ochrony roślin, a także mimo bardzo 
szerokiego spektrum badanych substancji czynnych (około 200) oraz bardzo 
wysokiej czułości stosowanych metod detekcji, nie odnotowano przypadków 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów w próbkach rzepaku, a odsetek próbek 
z jakimikolwiek pozostałościami jest znikomy. Świadczy to jednoznacznie o tym, 
że generalnie producenci rzepaku przestrzegają zasad dobrej praktyki rolniczej 
w stopniu zadowalającym.

Środki ochrony roślin stosowane są głównie w produkcji rolniczej, ale również 
do ochrony lasów i przestrzeni zurbanizowanych. Grunty rolne zajmują około 60% 
powierzchni naszego kraju. Na takim obszarze spotykamy się ze stosowaniem 
środków ochrony roślin niemal na co dzień. Przy obecnych tendencjach 
towarzyszących rolnictwu należy zwracać uwagę na potencjalne oddziaływanie 
na środowisko takich czynników, jak środki ochrony roślin czy nawozy mineralne, 
a przede wszystkim na warunki życia owadów zapylających. W przypadku 
środków ochrony roślin zasadnicze znaczenie ma właściwe ich stosowanie, 
zgodne z wymienionymi wcześniej zasadami dobrej praktyki rolniczej. Jeśli nie 
będą one przestrzegane może dojść do zatruć lub podtruć pszczół i to nie tylko 
tych miodnych, którymi opiekuje się pszczelarz, lecz także i tych dziko żyjących.
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Jak unikać szkodliwego 
oddziaływania 
środków ochrony roślin 
na pszczoły?
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Aby uniknąć skutków szkodl iwego oddziaływania środków 
ochrony rośl in na pszczoły,  należy stosować się do niżej 
wymienionych reguł.

Zabiegi należy wykonywać jedynie w przypadkach przekroczenia 
przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości  
i jeśli to możliwe ograniczać zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc 
wystąpienia organizmów szkodliwych

Zabiegi opryskiwania trzeba 
wykonywać sprzętem 
sprawnym technicznie, 
posiadającym aktualne 
świadectwo przeglądu 
technicznego

Do wykonania zabiegów 
w miejscach, gdzie pszczoły 
mogą mieć pożytek, warto 
dobierać środki selektywne, 
nietoksyczne dla pszczół lub 
o krótkim okresie prewencji

Bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych 
w etykiecie środka ochrony roślin!

Nie stosować w żadnym 
wypadku środków, 
dla których istnieje aktualny 
zakaz ich używania

Informować pszczelarzy 
o planowanych zabiegach 
ochrony roślin w pobliżu 
okolicznych pasiek

Zabiegi najlepiej wykonywać wieczorem,  
po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły!

Nie opryskiwać roślin 
pokrytych spadzią

Nie wykonywać zabiegów 
przy zbyt silnym wietrze

Wiele kwitnących gatunków 
chwastów już od wczesnej 
wiosny stanowi pożytek dla 
pszczół i wykonywane w takiej 
sytuacji zabiegi muszą 
być traktowane jak zabiegi 
w czasie kwitnienia uprawy

Środkami bardzo 
toksycznymi i toksycznymi 
dla pszczół nie wykonywać 
zabiegów na uprawach, 
których kwitnienie może mieć 
miejsce przed zakończeniem 
okresu prewencji

Należy zapobiegać znoszeniu 
cieczy użytkowej, szczególnie 
na kwitnące uprawy będące 
w bezpośrednim sąsiedztwie, 
a także na miejsca, w których 
zapylacze mogą mieć pożytek

Nie zanieczyszczać wód 
(rowy melioracyjne, zbiorniki 
śródpolne) środkami ochrony 
roślin, ponieważ mogą 
one stanowić źródło wody 
dla zapylaczy

Dochować staranności 
podczas czyszczenia 
(płukania) opryskiwaczy 
z pozostałości cieczy 
roboczej po zakończeniu 
zabiegu

W miarę możliwości 
wprowadzać integrowaną 
ochronę roślin

4.
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Miód rzepakowy i inne 
produkty pszczele – 
właściwości i znaczenie

Dzięki  zawartości  wielu 
składników o bardzo 
zróżnicowanych 
właściwościach miód 
ma duże znaczenie 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu człowieka

Miód rzepakowy jak również inne produkty pszczele, które można pozyskać 
od pszczół oblatujących pola rzepaku są bardzo ważne z punktu widzenia 
zdrowia człowieka. Stosowanie tych produktów zawierających cenne i bardzo 
dobrze przyswajalne przez organizm ludzki substancje (makro- i mikroelementy, 
wysokowartościowe białko, aminokwasy, enzymy, hormony, witaminy i wiele 
innych), wzmacnia, pielęgnuje i rozwija potencjał zdrowotny organizmu oraz 
ma działanie leczniczo-profilaktyczne. 

Skład miodu rzepakowego:

•  około 80% łatwo przyswajalnych węglowodanów (głównie glukoza i fruktoza);
• 18 % wody;
•  2% innych substancji, tj. niewielkich ilości białka, kwasów organicznych 

takich jak kwas mrówkowy, jabłkowy, mlekowy, cytrynowy, masłowy, octowy, 
glukonowy, enzymów (inwertaza, oksydaza glukozowa, diastaza), a także 
olejków eterycznych i kwasów fenolowych (wanilinowego, kawowego, 
p-kumarowego, trans-ferulowego) czy flawonoidów (głównie kwercetyny, 
hesperydyny, kempferolu, izoramnetyny, pinocembryny, chryzyny);

•  śladowe ilości składników mineralnych, jak: potas, magnez, kobalt, żelazo, 
wapń, sód, mangan, fosfor, miedź;

•  witaminy: A, B1, B2, B6, B12, C, K, kwas foliowy, kwas pantotenowy i biotyna11,12.

Z pszczelarskiego punktu widzenia określono ścisłe wymagania jakościowe 
dla miodu rzepakowego na podstawie obowiązujących aktów prawnych  
Dz. U. z 2009 r. Nr 17 poz. 94 oraz PN-88/A-77626:198813.

11   Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Waś E., Kachaniuk K., Teper D.: Charakterystyka polskich miodów 

odmianowych. Journal of Apicultural Science Vol. 55 No. 1 2011:111-119
12  Gletter R., Horon H., Isengardh D. 2006. Influence of type and state of crystallisation on the water activity of honey. 

Food Chemistry 96: 441–445.
13  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie metod analiz związanych 

z dokonaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17 poz. 94).

5.
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Badana substancja Kryteria
Zawartość wody nie więcej niż 20% (średnio 18%)
Zawartość fruktozy i glukozy  
(suma fruktozy i glukozy)

nie mniej niż 60 g/100 g (przewaga glukozy nad 
fruktozą)

Zawartość sacharozy nie więcej niż 5 g/100 g
Zawartość substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie nie więcej niż: 0,1 g/100 g

Przewodność właściwa nie więcej niż 0,8 mS/cm (średnio 0,2 mS/cm)
Wolne kwasy nie więcej niż 50 mval/kg (średnio 11 mval/kg)
Liczba diastazowa  
(wg skali Schade) nie mniej niż 8 (średnio 14)

Zawartość 
5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) nie więcej niż 40 mg/kg (średnio 20 mg/kg)

Zawartość proliny PN-88/A-77626 Miód pszczeli – 25 mg/100 g 
(średnio 18 mg/100 g)

Analiza pyłkowa

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) 
pkt. VI i PN-88/A-77626 Miód pszczeli 
Nie mniej niż 45% udziału pyłku Brassica napus

Miód rzepakowy w formie płynnej ma jasną, kremowo-słomkową barwę. 
Krystalizuje na twardo bardzo szybko, nawet w przeciągu tygodnia od 
jego pozyskania. Po skrystalizowaniu jest biały, kremowy, często z szarym 
odcieniem, a konsystencją przypomina smalec. Szybkie tempo krystalizacji 
jest spowodowane małą zawartością wody (poniżej 20%) i przede wszystkim 
niskim stosunkiem fruktozy do glukozy, który najczęściej wynosi poniżej 1. 
Ma charakterystyczny słodki, lekko gorzkawy smak14 oraz posiada zapach 
zbliżony do zapachu kwiatów rzepaku15. Barwa tego miodu wyrażona 
w mm Pfunda mieści się w zakresie 20,0–34,3 i średnio wynosi 26,216. Miód ten 
posiada również niską przewodność elektryczną właściwą i niską aktywność 
enzymu α-amylazy wyrażoną za pomocą liczby diastazowej.

14  Burzyńska M.: Miód rzepakowy pod lupą, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-

pszczelarzy/214-pasieka-1-2021/2835-miod-rzepakowy-pod-lupa, dostęp 21.12.2020
15  Rybak H.: Charakterystyka chemiczna krajowych miodów odmianowych. Pszczeln. Zesz. Nauk., 30: 3-17 
16  Persano Oddo L., Piro R. 2004. Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie, 35: 38-81.

Wartość odżywcza miodu rzepakowego, zawartość w 100 g produktu17:
• Wartość energetyczna – 340 kcal
• Białko – 0,3 g
• Węglowodany – 80 g (glukoza – 47 g, fruktoza – 37, 6 g)
• Tłuszcz – 0 g
• Indeks glikemiczny – 64

Ze względu na swoją wartość odżywczą miód rzepakowy ma wielorakie 
zastosowanie. Stosowany jest jako pożywienie czyli środek spożywczy, 
najczęściej słodzący18. Jego cenne właściwości wykorzystywane są też 
w kosmetyce jako składniki kremów i różnych preparatów do pielęgnacji ciała. 
Ma właściwości nawilżające, rozjaśniające i uelastyczniające skórę. Stosowany 
jest również jako dodatek do kąpieli, działa bowiem uspokajająco, rozluźniająco 
i kojąco19. Używany jest również jako lek w medycynie naturalnej.

Dzięki zawartości wielu składników o bardzo zróżnicowanych właściwościach 
miód ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka20,21,22,23,24:

  odżywia i regeneruje przemęczony, wyczerpany organizm,
  jest źródłem energii,
  ma działanie bakteriobójcze i uodparniające,
  ma działanie przeciwzapalne, 

17  Terentiew K.: Miód rzepakowy - wartości odżywcze. Jak stosować miód rzepakowy? https://www.poradnikzdrowie.

pl/diety-i-zywienie/co-jesz/miod-rzepakowy-wartosci-odzywcze-jak-stosowac-miod-rzepakowy-aa-KdLV-9mHT-

cQ7Y.html, dostęp 20.12.2020
18  Basista K: Właściwości biologiczne i prozdrowotne miodu oraz jego zastosowanie jako zdrowa żywność. Gaz Farm 

2013; 22: 26-28.
19  Kopczyńska., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Produkty pszczele w pielęgnacji skóry Med Rodz 2018; 21(1): 

48-52 DOI: https://doi.org/10.25121/MR.2018.21.1.48
20  Bąkowska M., Janda K. : Właściwości prozdrowotne wybranych miodów, Pomeranian J Life Sci 2018;64(3):147-151
21  Czerwonka M., Szterk A., Waszkiewicz-Robak B.: Ocena właściwości przeciwutleniających i zawartość związków 

polifenolowych w produktach pszczelich, Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, 2, 2010, 20-25.
22  Pietrusa A., Derbisz K.: Produkty pszczele Część III: Miody. Przegląd Urologiczny 2016/1(95):33
23  Atwa A-DA, AbuShahba RY, Mostafa M et al.: Effect of honey in preventing gingivitis and dental caries in patients 

undergoing orthodontic treatment. Saudi Dent J 2014; 26: 108-114.
24  Jagiełło J., Kołeczek E., Horochowska M., Zdrojewicz Z., Głowaczewska.: Bursztynowe źródło zdrowia – 

zastosowanie miodu we współczesnej medycynie. Med. Rodz 2018; 21(1): 64-69 DOI: https://doi.org/10.25121/

MR.2018.21.1.64
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Wartości odżywcze 
i właściwości smakowo-
zapachowe miodu 
zależą od warunków 
jego przechowywania. 
Miód powinien być 
przechowywany 
w temperaturze 
pokojowej 
w zaciemnionym 
miejscu, w szczelnym 
opakowaniu28,29,30.

Wśród innych produktów pszczelich wyróżnia 
się też takie, które są bezpośrednim wytworem 
organizmów pszczół robotnic – jad pszczeli, 
mleczko pszczele, wosk pszczeli oraz 
wytwarzane przez pszczoły z surowców 
zebranych w środowisku – propolis, pyłek 
kwiatowy (w postaci odnóży i pierzgi). 
Produkty te dzięki swoim walorom smakowym 
i wartościom odżywczym mają wielorakie 
zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. 
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
kosmetologii, lecznictwie. Są zalecane 
do stosowania jako środki odkażające, 
wzmacniające odporność, odczulające31, 32, 33.

28  Terentiew K.: Miód rzepakowy - wartości odżywcze. Jak stosować miód rzepakowy? https://www.poradnikzdrowie.

pl/diety-i-zywienie/co-jesz/miod-rzepakowy-wartosci-odzywcze-jak-stosowac-miod-rzepakowy-aa-KdLV-9mHT-

cQ7Y.html, dostęp 20.12.2020
29  https://dietetycy.org.pl/jak-przechowywac-miod-2/
30  Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Opinie obiegowe i naukowe dotyczące miodu i innych produktów pszczelich, cz. 1. 

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/160-pasieka-5-2018/1848-opinie-

obiegowe-i-naukowe-dotyczace-miodu-i-innych-produktow-pszczelich-cz-1, dostęp 20.12.2020
31  Koszowska A., Dittfeld A., Nowak J., Ziora K.. 2013. Pszczoły i ich produkty – znaczenie dla zrównoważonego 

rozwoju roślin, zwierząt i ludzi, „Medycyna Środowiskowa”, 16(2): 79-84.
32  Pietrusa A., Derbisz K., Produkty pszczele. Część IV: Mleczko pszczele, „Przęgląd urologiczny”, 2(96), 2016.
33  Kopczyńska., Klasik-Ciszewska S., Duda-Grychtoł K.: Produkty pszczele w pielęgnacji skóry Med Rodz 2018; 21(1): 

48-52 DOI: https://doi.org/10.25121/MR.2018.21.1.48

   stymuluje układ odpornościowy, poprawia funkcje obronne 
organizmu,

  przyspiesza leczenie wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy,
  obniża ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia,
  stabilizuje ciśnienie krwi tętniczej,
   poprawia funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego i przemianę 

tłuszczów w wątrobie,
  ma wpływ na metabolizm komórkowy,
  ma działanie detoksykujące,
  likwiduje wodę obecną w tkankach i redukuje obrzęki,
   zewnętrznie wykorzystywany jest przy oparzeniach i chorobach skóry, 

przyspiesza gojenie się ran, oczyszcza je i zapobiega zakażeniom, 
  zmniejsza ryzyko powstania bliznowców,
  może powodować złagodzenie bólu po ekstrakcji zęba, zapobiega 

infekcjom (np. zapaleniu dziąseł) oraz zmniejsza ryzyko powstawania 
kamienia nazębnego,

   acetylocholina oraz potas zawarte w miodzie wzmacniają wydolność 
mięśnia sercowego,

   zawarte w miodzie pochodne fenolowe (estry kwasu 
kawowego, chryzyna, galangina i apigenina ) mają działanie 
przeciwnowotworowe25,26.

   dzięki zawartości boru sprzyja prawidłowemu metabolizmowi 
kostnemu oraz pracy tarczycy i śledziony, 

  działanie immunomodulujące przejawia się na dwóch płaszczyznach: 
wzmaga proliferację limfocytów B i T oraz pobudza leukocyty 
i makrofagi do produkcji cytokin zapalnych. Aktywowana kaskada 
zapalna pobudza angiogenezę, fibroblasty i komórki nabłonkowe, 
co w efekcie regeneruje uszkodzoną tkankę27.

25  Jaganathan SK, Mandal M: Antiproliferative effects of honey and of its polyphenols: a review. Journal of 

Biomedicine and Biotechnology 2009: 13
26  Michaluart P, Masferrer JL, Carothers AM, Subbaramaiah K, Zweifel BS, Koboldt C, Mestre JR, Grunberger D, Sacks 

PG, Tanabe T, Dannenberg AJ: Inhibitory effects of caffeic acid phenethyl ester on the activity and expression of 

cyclooxygenase-2 in human oral epithelial cells and in a rat model of inflammation. Cancer Res 1999 May 15; 

59(10): 2347-2352.
27  Jagiełło J., Kołeczek E., Horochowska M., Zdrojewicz Z., Głowaczewska.: Bursztynowe źródło zdrowia – 

zastosowanie miodu we współczesnej medycynie. Med. Rodz 2018; 21(1): 64-69 DOI: https://doi.org/10.25121/

MR.2018.21.1.64
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Przykłady 
zanieczyszczenia 
produktów pszczelich 
z chronionych plantacji 
rzepaku

Badania pozostałości substancji aktywnych pestycydów stosowanych 
w rzepaku, analizowano w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności IO 
w Skierniewicach akredytowaną metodą multipozostałościową LC-MS/MS. 
Łącznie przebadano 18 próbek miodu rzepakowego, 3 próbki plastrów pszczelich, 
2 próbki odsklepin oraz 1 próbkę pyłku. Pochodzenie botaniczne próbek 
zweryfikowano metodą mikroskopowej analizy pyłkowej w Laboratorium Badania 
Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa IO w Puławach.

W badanych próbkach produktów pszczelich nie stwierdzono pozostałości 
substancji aktywnych stosowanych w zaprawach nasiennych rzepaku. 

Plantatorzy do ochrony upraw rzepaku stosują insektycydy z grupy mniej 
szkodliwych neonikotynoidów w formie oprysków (acetamipryd i tiachlopryd), 
szereg substancji grzybobójczych, a nawet w nielicznych przypadkach zakazane 
środki fosforoorganiczne. 

Poziom pozostałości środków ochrony roślin w badanych produktach pszczelich, 
dla większości przebadanych prób był zdecydowanie niższy od najwyższego 
poziomu dopuszczalnego (NDP EU) dla tych substancji.

W Zakładzie 
Pszczelnictwa IO 
w roku 2019 wykonano 
pi lotażowe badania 
produktów pszczel ich 
z pożytku rzepakowego 
pod kątem pozostałości 
środków ochrony rośl in.

6.
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Korzyści ze współpracy 
plantatorów rzepaku 
i pszczelarzy

7.
Jest sprawą niepodlegającą dyskusji, że owady zapylające są bardzo 
ważnym elementem środowiska naturalnego, na co dowody przedstawiono 
w poprzednich rozdziałach. Plantatorzy rzepaku mogą również czerpać 
korzyści z zadowalającego poziomu zagęszczenia owadów zapylających 
w środowisku. To dzięki ich usłudze plony rzepaku odmian konwencjonalnych 
mogą być wyższe nawet do 30%, a przypadku odmian mieszańcowych nawet 
do 50% w porównaniu do warunków braku owadów pszczołowatych w okresie 
kwitnienia!34

W cytowanym badaniu liczba nasion w łuszczynie roślin swobodnie dostępnych 
dla owadów zapylających wynosiła średnio 20,76, natomiast u roślin przykrytych 
na czas kwitnienia izolatorem stwierdzono średnio niespełna 17 nasion 
w łuszczynie. Zanotowano istotne różnice między odmianami jak i latami badań. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie badane odmiany na brak owadów zapylających 
reagowały tak samo silnie, tzn. redukcją liczby nasion w łuszczynach  
o 15–22%. W analizowanych doświadczeniach plony nasion na swobodzie 
wynosiły średnio prawie 33 q z 1 hektara. Mimo tego, że było to istotnie więcej 
niż pod izolatorem, to dla żadnej odmiany nie udało się potwierdzić istotności 
różnicy plonu powstałej w wyniku różnych warunków zapylenia kwiatów. 
W trakcie badań uzyskiwano plon nasion średnio 30–34 q na swobodzie  
i 25–27 q pod izolatorem.

Jeżeli plon nasion na poziomie 3 t z 1 ha jest dla producenta zadowalający, 
to każde dodatkowe kilogramy podnoszą opłacalność takiej produkcji. 
Udowodniono również, że nasiona powstałe w wyniku zapylenia krzyżowego, 
w porównaniu do tych z samozapylenia, są zawsze bardziej dorodne 
i charakteryzują się zwiększoną siłą i energią kiełkowania. Są po prostu 
wyższej jakości zarówno jako materiał siewny, jak i surowiec do produkcji 
pasz oraz żywności. Z tego też względu plantatorzy rzepaku w trosce o jakość 
wyprodukowanego surowca roślinnego powinni nawiązać współpracę 
z pszczelarzami, bo naprawdę warto. Dzięki pszczołom plantator może liczyć 
na wyższe plony nasion o wyższej jakości.

34  Z. Kołtowski (2005) – The effect of pollinating insects on the yield of winter rapeseed (Brassica napus L. var. napus 

f. biennis) cultivars. J. Apic. Sci., 49(2):29-41

Plantatorzy rzepaku 
mogą czerpać korzyści 
z  zadowalającego 
poziomu zagęszczenia 
owadów zapylających 
w środowisku.  Dzięki 
ich usłudze plony 
rzepaku odmian 
konwencjonalnych 
mogą być wyższe nawet 
do 30%, a przypadku 
odmian mieszańcowych 
nawet do 50%.
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Taka współpraca plantatorów rzepaku z pszczelarzami może przynosić korzyści 
również pszczelarzom. Podczas kwitnienia rzepaku ozimego, w pierwszej 
połowie maja, nie ma lepszych pożytków towarowych niż rzepak. Pożytek 
towarowy to taka ilość surowca miodowego dostarczanego przez określony 
gatunek rośliny w czasie jego kwitnienia, z którego pszczoły potrafią odłożyć 
zapasy w stosunku do swoich potrzeb bytowych, a pszczelarz może odwirować 
miód. W tym samym czasie co rzepak ozimy kwitną też sady owocowe, ale ich 
wydajność miodowa (na poziomie około 30 kg z 1 ha) jest około czterokrotnie 
niższa niż rzepaku. Nic więc dziwnego, że pszczelarze bardzo chętnie przywożą 
swoje pszczoły na rzepak, bo z tej uprawy na dużych areałach mogą liczyć na 
pokaźne zbiory miodu.

Nie można również zapominać, że rzepak oprócz surowca miodowego 
dostarcza pszczołom sporych ilości pyłku. Jak podano wcześniej, wydajność 
pyłkowa rzepaku jest wyższa niż miodowa. Stwarza to doskonałe warunki 
do intensywnego rozwoju rodzin pszczelich, ponieważ dostatek pokarmu 
białkowego umożliwia pszczołom odpowiednie wykarmienie czerwiu 
i intensywny wychów kolejnych pokoleń, z czego pszczelarze mogą się tylko 
cieszyć.

Jak widać, współpraca plantatorów rzepaku z pszczelarzami 
to same korzyści. Warto więc w ramach tej współpracy, podczas 
intensywnej produkcji z użyciem środków ochrony roślin, 
zatroszczyć się również o ważny czynnik plonotwórczy, którym 
jest zapylanie i tak prowadzić wszelkie zabiegi pestycydowe, 
aby w żaden sposób nie szkodzić pszczołom miodnym i dziko 
żyjącym owadom zapylającym.
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Póki co w produkcji rzepaku konieczne jest stosowanie pestycydów w celu 
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami oraz jednoczesna dbałość 
o zapewnienie dostatecznej liczby owadów zapylających, aby plon nasion, 
który w przyszłości można będzie chronić od innych zagrożeń, był na dużo 
wyższym poziomie ilościowym i jakościowym. Należy podkreślić, że ochrona 
roślin w sposób niezagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie 
dobrej woli producentów rolnych. Ryzyko zatrucia pszczół może być bowiem 
zminimalizowane poprzez świadomy wybór bezpiecznego środka oraz jego 
stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dobrej praktyki 
rolniczej, jak również na drodze ścisłej współpracy z pszczelarzami.

Przykład dobrej współpracy producenta rzepaku i pszczelarza

O gospodarczym znaczeniu pszczół 
powiedziano już niemal wszystko. Każdy 
z nas doskonale wie jakie walory smakowe 
i zdrowotne mają produkty pszczele. Zwłaszcza 
miód, o którego zaletach możemy mówić 
całymi godzinami. To w pełni naturalny 
i zdrowy zamiennik białego cukru, który nie 
tylko potrafi osłodzić nam codzienne życie, 
ale zawiera całe bogactwo korzystnych 
składników odżywczych. Pszczoły stanowią 
również element krajobrazu i bioróżnorodności 
przyrodniczej wsi. Od zawsze towarzyszyły 
działalności rolniczej, a często rolnicy byli 
i są też pszczelarzami, czy to amatorami 
czy też traktują to zajęcie profesjonalnie.

Powszechnym widokiem są całe pasieki lub grupy uli ustawione na obrzeżach 
pól, w szczególności przy plantacjach rzepaku. Rzepak, nie bez przyczyny, 
uznawany jest za najbardziej efektywny pożytek dla pszczół. Według 
powszechnej opinii pszczelarzy, udane „pszczele żniwa rzepakowe” to warunek 
korzystnego roku w produkcji miodu, a tym samym powodzenia ekonomicznego 
właściciela pasieki. Zdecydowana większość rolników rozumie jak ważne 

Dobra wola i możliwości 
współpracy plantatorów 
rzepaku oraz pszczelarzy 
szansą na rozwój branży

8.

Nic nie zastąpi 
smaku świeżego 
miodu,  który 
właściciel  pasieki 
przyniesie zaraz 
po pobraniu z ula

Juliusz Młodecki
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są pszczoły pracujące na ich kwitnących plantacjach. Oceny co do skali korzyści 
są różne, ale na pewno pozytywnie wpływają na wielkość plonu np. rzepaku. 

Jestem jednym z wielu rolników, którzy mają osobiste doświadczenia 
we współpracy z pszczelarzami. Każdego roku uprawiam ponad 40 ha rzepaku. 
Od kilkunastu lat zaprzyjaźniony pszczelarz część swojej pasieki wystawia na 
moich polach. Przywozi je na początku maja, tuż przed kwitnieniem rzepaku 
i zabiera pod koniec lipca, kiedy już przekwitną okoliczne lipy i akacje, czy 
nieliczne plantacje bobowatych. Początkowo wydawało się, że to będzie 
komplikowało ochronę chemiczną moich upraw. Praktyka pokazała jednak, 
że nie ma z tym problemu. Nawet ochronę rzepaku na tzw. opadający płatek 
lepiej wykonywać w nocy przy nieco niższej temperaturze i poza oblotem 
pszczół. Na innych, niekwitnących plantacjach, żadnych ograniczeń nie ma. 
To, że jest to wykonalne i bezpieczne najlepiej świadczy fakt, że „mój” pszczelarz 
nieprzerwanie od tylu lat wystawia ule w moim gospodarstwie. Zachęcam 
wszystkich do podobnych działań. Nic nie zastąpi smaku świeżego miodu, 
który właściciel pasieki przyniesie zaraz po pobraniu z ula. Świadomość, 
że to z mojego pola zdecydowanie podnosi jego walory.
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