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Albert Einstein: Jeśli zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, 
ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.



Rośliny owadopylne

Ok. 78% gatunków roślin 
występujących na ziemi jest 
owadopylnych, w tym wiele roślin 
uprawnych.

U nas ok. 60 gatunków uprawnych.



Rośliny, dla których obecność zapylaczy jest bardzo 
korzystna, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne:

• gorczyca, groch siewny, len, łubin żółty, mak, peluszka, rzepak, rzepik, 
seradela, soja i wyka ozima

Rośliny, których plon jest wyłącznie lub prawie wyłącznie 
uzależniony od zapylaczy:

• gryka, lucerna, koniczyna, owoce jagodowe, rośliny sadownicze, 
słonecznik, warzywa w uprawie na nasiona i inne

Dwie grupy roślin owadopylnych:



Prawidłowe zapylanie przez 
pszczoły - wzrost plonu

❖ koniczyny czerwonej o 50-80%, 

❖ lucerny o 65%, 

❖ esparcety o 60%, 

❖ ogórków o 75-90%, 

❖ gorczycy o 60%, 

❖ słonecznika i rzepaku o 30%,

❖ lnu i dyniowatych o 20-25%.



Prawidłowe zapylenie wpływa korzystnie na jakość uzyskanego 
plonu

Truskawki i maliny: 

o plon uzyskany bez dostępu 
zapylaczy jest plonem 
przemysłowym;

o plon uzyskany z dostępem 
zapylaczy jest plonem deserowym. 



Konieczne są zapylacze 

Podobnie z rzepakiem.

Nawet najlepsze zabiegi 
agrotechniczne i ochrona 
chemiczna nie przyniosą 
oczekiwanych wyników 
ilościowych i jakościowych, 
jeżeli rośliny uprawne będą 
odizolowane od owadów 
zapylających. 



Grupy zapylaczy

NIE-PSZCZOŁOWATE

❖muchówki, 

❖ chrząszcze,  

❖motyle dzienne i nocne, 

❖mrówki,

❖ osy,

❖ trzmiele,

❖ …

PSZCZOŁOWATE (APIDAE) 

❖ pszczoła miodna

❖ ok. 450 gatunków dzikich 
pszczołowatych:

--- pszczolinka pospolita 

--- murarka ogrodowa

--- miesierka lucernówka

--- porobnica wiosenna

--- lepiarka wiosenna 



NIE-pszczołowaty: trzmiel pszczołowaty



Zapylacze – różne dziko żyjące gatunki pszczołowatych 
(Apidae) 

Duże znaczenie mają zapylacze 
naturalnie zamieszkujące dany rejon 
(miejscowe).

Decydują o poziomie zapylenia 
zarówno roślin uprawnych, jak i dziko 
rosnących.

Lepiarka wiosenna (Colletes cunicularius)



Zapylacze - dziko żyjące gatunki pszczołowatych 
(Apidae) 

W uprawie rzepaku ozimego w Polsce 
występuje ponad 100 gatunków zapylaczy, 
wśród których ponad połowę stanowią 
pszczołowate.

Pszczolinka ruda, Andrena fulva



Pszczoły – najskuteczniej zapylają, bo …

❖ pszczoły zimują gromadnie - już wiosną, 
zbierając nektar i pyłek, mogą zapylić rośliny na 
dużym obszarze;

❖ szybki rozwój i wzrost liczebności; 

❖ zwykle duża liczebność populacji w sezonie;

❖ odwiedzają liczne kwiaty, aby zgromadzić duże 
ilości miodu i pyłku.



Pszczoły – najskuteczniejsi zapylacze

❖ Ciała pszczół pokrywają 
szczecinki (włoski).

❖ Zatrzymują ziarenka pyłku i 
przenoszą na inne kwiaty.



Pszczoły – najskuteczniejsi zapylacze

Skłonność pszczół do oblatywania 
kwiatów jednego gatunku roślin. 

Wierność kwiatowa

wyraża się tym, że raz odkryte źródło 
pożytku, np. kwitnący łan rzepaku, 
pszczoły zbieraczki wykorzystują do 
końca (‚miód rzepakowy’).



Produkty pszczół

❖miód, 

❖wosk, 

❖mleczko pszczele, 

❖kit pszczeli,

❖jad pszczeli

❖pierzgę.

Ponad 70% produktów rolniczych powstaje dzięki pszczołom.



Powietrze w ulu jest czystsze niż powietrze, którym normalnie oddychamy. Stopień sterylizacji 

wewnątrz ula jest taki sam, jak w sali operacyjnej, ale bez użycia produktów biobójczych. Bardzo 

przydatne w rozwiązywaniu problemów z oddychaniem (np. astma) dla wielu.



NAJWAŻNIEJSZY ŻYWY ORGANIZM NA ZIEMI

Earthwatch Institute – Royal Geographic Society of London

Pszczoła miodna, Apis mellifera

Rola pszczół jako 
zapylaczy roślin 
uprawnych i dziko 
rosnących 
wielokrotnie 
przekracza wartość 
uzyskiwanych od nich 
produktów. 



Najważniejsza pszczoła miodna

Pszczoły to owady, których pokarm 
stanowi wyłącznie pyłek i nektar 
kwiatowy. 

Pyłek i nektar kwiatowy dla imago i 
larw.



ZAGROŻENIA!

WYMIERAJĄ!



Główne przyczyny wymierania zapylaczy

Gwałtowne zmiany klimatyczne

Czynniki biotyczne (choroby, pasożyty, …)

Stosowanie środków ochrony roślin



Gwałtowne zmiany klimatyczne

Trzmiele (Bombus spp.)

Trzmiele - ruchliwe owady 
doskonale roznoszą pyłek i 
zapylają wiele roślin.

Zapylają kwiaty w uprawach pod 
osłonami i w uprawach polowych.



Gwałtowne zmiany klimatyczne

Populacje trzmieli gwałtownie spadły w 
latach 2000–2014.

Spadek liczebności trzmieli spowodowany 
zmianami klimatu - „chaos klimatyczny”:
wrażliwe są na fale upałów i wahania 
pogody.



Czynniki biotyczne (choroby, pasożyty, drapieżniki, …)

Bardzo znaczny wzrost zagrożenia 
rodzin pszczelich przez choroby 
i pasożyty.

Zgnilec amerykański = z. złośliwy 
(Histolysis infectiosa perniciosa larvae
apium)



Czynniki biotyczne (choroby, pasożyty, drapieżniki, …)

Varroa destructor, dręcz pszczeli

Pasożyt zewnętrzny, atakuje 
larwy, poczwarki i dorosłe 
pszczoły. 

Przenosi wiele chorób 
wirusowych pszczół. 

W ciągu 2-3 lat potrafi 
doprowadzić do śmierci rodziny 
pszczele w ulu, jeżeli nie zastosuje 
się leczenia.



Czynniki biotyczne (choroby, pasożyty, drapieżniki, …)

Pszczoły giną w wyniku 
drapieżnictwa:

❖ pająki,

❖ szerszenie,

❖ taszczyn pszczeli,

❖ …

Pszczoły ostrzegają się nawzajem przed kwiatami, na których 
mogą paść ofiarą drapieżnika. Wykonują odpowiedni taniec.



Stosowanie środków ochrony roślin (śor)

OSTRY KONFLIKT

❖Musimy stosować śor, aby uzyskiwać  
dobrej jakości wysokie plony.

❖ Potrzebne nam są zapylacze.



Stosowanie insektycydów od początku stanowi duże 
zagrożenie dla owadów pożytecznych – zapylaczy

Szkodniki - owady Zapylacze - owady



Toksyczność śor dla pszczół i innych zapylaczy

Środki ochrony roślin 
charakteryzują się toksycznością

➢ żołądkową, 

➢ kontaktową, 

➢ fumigacyjną.  

Poszczególne śor wykazują więcej niż jeden 
rodzaj toksyczności. 



Toksyczność żołądkowa

Zatrucia pokarmowe występują, gdy 
pszczoła pobierze skażony

➢pyłek, 

➢nektar, 

➢spadź czy 

➢wodę. 

Zatrucie niebezpieczne w okresie suszy 
oraz gdy pszczoły przynoszą skażony 
pokarm do ula - zatrucie całej rodziny i 
miodu. 



Toksyczność kontaktowa 

Najczęstsza przyczyna zatruć pszczół 
w polu. 



Toksyczność fumigacyjna

Zatrucia poprzez układ oddechowy 
(toksyczność fumigacyjna) są 
najrzadsze. 

Przetchlinki,  10 par, są  to  otworki  
umieszczone  po  bocznej stronie  
pierścieni  chitynowych. 

Prowadzą do tchawek.

Najmniejsze tchawki (tracheole) docierają w 
bezpośrednie sąsiedztwo wszystkich komórek 
organizmu doprowadzając do nich tlen i odbierając 
dwutlenek węgla. 



Stosowanie insektycydów od początku stanowiło 
zagrożenie dla owadów pożytecznych – zapylaczy.

Pierwsze zatrucia pszczół chemicznymi 
środkami ochrony roślin obserwowano 
już >100 lat temu. 

Gdy wprowadzono do praktyki 

❖ zieleń paryską (od 1867 r.), 

❖ związki arsenowe.



Stosowanie insektycydów od początku stanowiło 
zagrożenie dla owadów pożytecznych – zapylaczy.

Zagrożenie wzrosło wraz z pojawieniem 
się i masowym zastosowaniem 
syntetycznych insektycydów (DDT 
i inne): 

➢ wysoka toksyczność dla owadów i 

➢ szerokie spektrum działania.



Chemizacja rolnictwa

Szybki wzrost chemizacji rolnictwa w 
okresie po II wojnie światowej 

CZĘSTE ZATRUCIA ZAPYLACZY 

❖ Pierwsze akty prawne mające na celu 
ograniczenie zagrożenia zatruć pszczół.

❖ Dokumentowanie przypadków zatruć.



W latach 70. XX w. najliczniejsze przypadki zatrucia

W I połowie lat 70. wzrost zatruć pszczół.

Stopień wytruć rodzin pszczelich wynosił 
od 50 do 70% w skali kraju. 

Stosowano insektycydy m. in. z grupy 
fosforoorganicznych (paration) lub grupy 
chlorowanych węglowodorów (np. HCH i 
DDT).

Rok 
Liczba zatrutych uli
(rodzin pszczelich)

1972 300

1973 1064

1974 2319

1975 1582



Dane o zatruciu rodzin pszczelich

W latach 80. odnotowano 
ograniczenie liczby zatruć: od 30 do 
50% rodzin. 

W kolejnych latach następowała 
dalsza poprawa.

W latach 90. notowano 5 - 20% 
zatruć rodzin pszczelich rocznie. 

Obecnie – ok. 1% zatrutych rodzin 
pszczelich rocznie.

I tak to dużo za dużo.
Pojedyncze przypadki zatruć negatywnie wpływają na 

opinię społeczeństwa o producentach rolnych i 
ogrodniczych oraz o ochronie roślin.

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agroscope.admin.ch%2Fagroscope%2Fen%2Fhome%2Ftopics%2Flivestock%2Fbees%2Fbienelandwirtschaft%2Fbienenvergiftung.html&psig=AOvVaw2Ro4CSQiwhV3aIGeCmKR5I&ust=1580853771208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjv8a2xtucCFQAAAAAdAAAAABAE


W czasie zabiegów 
chemicznymi śor
dążyć do dalszego 

ograniczenia 
przypadków zatruć 

pszczół i innych 
zapylaczy.



Dlaczego były tak liczne przypadki zatruć?

❖ Środki ochrony roślin stosowano na szeroką 
skalę. Bez ograniczeń. 

❖Wykonawcy zabiegów bez odpowiedniego 
przygotowania z zakresu ochrony zapylaczy. 

❖ Przepisy prawne wyraźnie wymagały 
ochrony pszczół w trakcie wykonywania 
zabiegów ochrony roślin, jednak wdrożenie 
przepisów było powolne. 

❖ Niski poziom techniki ochrony roślin. 



Zmniejszyć zużycie pestycydów 

Dbać o jakość zabiegów. Szkolenia w 
zakresie ochrony roślin i ochrony pszczół 

Poprawić technikę ochrony roślin 

Główne zadania



Zmniejszyć 
zużycie 
pestycydów 



Prawne uwarunkowanie 

Od 01.01.2014 r. obowiązuje w UE 
stosowanie integrowanej ochrony 
roślin.

Integrowana ochrona roślin obejmuje 
„ochronę organizmów pożytecznych 
oraz stwarzanie warunków 
sprzyjających ich wystąpieniu, w 
szczególności dotyczy to owadów 
zapylających i naturalnych wrogów 
organizmów szkodliwych”. Załącznik III do dyrektywy UE nr 128/2009, a 

także rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. 



Zaczynajmy zawsze od metod niechemicznych

❖ agrotechnicznych,

❖mechanicznych,

❖ biologicznych,

❖ biotechnicznych

a gdy te metody nie dają zadowalających 
wyników, wtedy decydujemy się na 

❖metody chemiczne.
Od 01.01.2014 r. obowiązuje w UE stosowanie 

integrowanych metod ochrony roślin.



Zabiegi wtedy, gdy są szkodniki w uprawie 
i jej zagrażają

Nie wykonujemy zabiegów chemicznych 
profilaktycznie, gdy szkodników nie ma.

Nie wykonujemy zabiegów chemicznych, 
gdy szkodniki nie zagrażają uprawie.



Progi ekonomicznej szkodliwości

❖ Zabiegi wykonujemy tylko po 
przekroczeniu przez organizmy 
szkodliwe progów ekonomicznej 
szkodliwości.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla słodyszka 
rzepakowego w fazie zwartego kwiatostanu to 1 

chrząszcz na roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu 
3-5 chrząszczy na roślinie. 



Progi szkodliwości ekonomicznej szkodników w rzepaku



Dbać o jakość 
zabiegów -
wiedza w zakresie 
ochrony roślin i 
ochrony pszczół 

„Ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska ma 
pierwszeństwo przed poprawą produkcji rolniczej”.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Stosować wyłącznie oryginalne środki 
ochrony roślin. 

❖ Uważać na podróbki.

❖ Dopasować środek do agrofaga, fazy 
jego rozwoju oraz rozwoju uprawy.



Co z neonikotynoidami?

W styczniu 2013 r. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że 
neonikotynoidy stanowią 
niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla 
pszczół.

❖Nieznaczne pozostałości wpływają na 
zdolność pszczół do poszukiwania nektaru, 
uczenia się, zapamiętywania lokalizacji 
kwiatów, a także na ich zdolność do znalezienia 
drogi powrotnej do gniazda.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Do wykonania zabiegów w miejscach, 
gdzie pszczoły mogą zbierać pożytek, 
dobierać 

❖ środki selektywne, 

❖ stosunkowo nietoksyczne dla pszczół, 

❖ dopuszczone do takiego 
zastosowania. 



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Dobierać najbezpieczniejsze formy 
użytkowe: unikać proszków - WP, SC.

Lepsze EC i SL.

❖Wybierać granulaty.

WP – proszek do sporządzenia zawiesiny 
wodnej,
SC – koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny do rozpuszczania w wodzie,
EC – koncentrat do sporządzenia emulsji 
wodnej,
SL – koncentrat rozpuszczalny w wodzie.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Przestrzegać wymaganego okresu 
prewencji dla pszczół podanego w 
etykiecie-instrukcji stosowania.

Czas, który musi upłynąć między 
zabiegiem opryskiwania a początkiem 
oblotu danej uprawy przez pszczoły.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Nie wykonywać zabiegów środkami 
bardzo toksycznymi i toksycznymi dla 
pszczół na uprawach, których 

kwitnienie może mieć miejsce przed 
zakończeniem okresu prewencji.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Najlepiej - w czasie kwitnienia nie 
stosować preparatów chemicznych.

❖ Przed koniecznym zabiegiem np. na 
drzewa owocowe ścinać kwitnące 
rośliny okrywowe i kwitnące chwasty.





Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Kwitnące chwasty są również 
atrakcyjne dla pszczół. 

Stosując herbicydy na kwitnące 
chwasty narażasz owady na zatrucie.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

W przypadku kwitnienia chwastów już 
od wczesnej wiosny (np. gwiazdnica 
pospolita) stanowiących pożytek dla 
pszczół, 

wykonywane zabiegi ochrony roślin 
należy traktować tak, jak zabiegi w 
czasie kwitnienia uprawy. 

Bez zabiegów chemicznych na 
uprawach z kwitnącymi roślinami w 
czasie ich oblotu przez zapylacze. 

gwiazdnica pospolita



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Ograniczać zabiegi chemiczne do 
pasów brzeżnych lub miejsc 
wystąpienia organizmów szkodliwych, 
o ile to możliwe. 



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

❖ Bezwzględnie przestrzegać zapisy 
zawarte w etykiecie środka ochrony 
roślin.

❖ Stosować dawki obniżone oraz dawki 
dzielone preparatów w celu 
ograniczenia chemizacji rolnictwa. 



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Zwrócić uwagę na łączne stosowanie 
agrochemikaliów - wybierać tylko 
mieszaniny przebadane i zalecane. 

Po połączeniu toksyczność substancji 
czynnych może się różnić od 
toksyczności tych substancji 
stosowanych samodzielnie. Dodatek niektórych środków grzybobójczych do 

zabiegów owadobójczych może podnieść 
szkodliwość mieszaniny dla pszczół.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

W maju intensywnie prowadzone są 
zabiegi opryskiwania w uprawach.

Przystępując do oprysku trzeba zwrócić 
uwagę na sąsiedztwo pól. 



Jeśli w pobliżu są plantacje z kwitnącym rzepakiem oznacza to, że 
opryskiwane np. zboże może być na drodze przelotu pszczół.



Przelot na opryskaną plantacją

Jeśli pszczoły przelatują nad plantacją, w 
której przeprowadzono opryskiwanie 
preparatem nieszkodliwym dla pszczół 
oczywiście się nim nie zatrują, ale nie 
zostaną wpuszczone do ula.

Otrzymują obcy zapach, który jest 
sygnałem zagrożenia. 

Rozpoznane jako obce są zabijane przez 
pszczoły-strażniczki ze swojego ula.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Zabiegi wykonywać wieczorem po 
zakończeniu oblotu uprawy przez 
pszczoły, od 21:00.

Godziny wczesno-poranne mogą być 
niewystarczającym okresem na 
wykonanie zabiegu oprysku. 

Przy obecnych ciepłych dniach pszczoły 
zaczynają oblot już od godz. 6:00 rano.

Skuteczność zabiegu: 
Ważne jest, aby zapewnić roślinom najlepszą 

wilgotność, taka panuje pomiędzy godziną 00:00 a 
6:00 i wynosi 90%, co znacznie ułatwia i przyspiesza 

wchłanianie preparatów z oprysku.



Przykład tragedii: 

Portal lebork.24 z 21 maja 2018 r.: 

Wieś Kłębowo (woj. pomorskie) na polu wsi 
Bożepole, 60 ha rzepaku.

Prace zbyt wcześnie, o godz. 17-tej. 

Po zabiegu opustoszało 200 uli; pszczoły 
zniszczone w promieniu 5 km od pola.

Rolnik polubownie naprawił szkody.

Zabiegi wykonywać w godzinach wieczornych, 
gdy owady powrócą do uli!



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Pora zabiegu: lepiej wieczorem niż 
wcześnie rano.

Unikać zabiegów w południe (!).



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Nie zanieczyszczać wód: 

❖ rowy melioracyjne, 

❖ cieki wodne,

❖ zbiorniki śródpolne (stawy)

środkami ochrony roślin, ponieważ 
mogą one stanowić źródło wody dla 
zapylaczy.



Woda dla pszczół



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Usunąć ule lub je nakryć przed 
zastosowaniem preparatu w pobliżu 
pasieki (>20 m). 

Lepiej: nie stosować w pobliżu pasiek.

Informować pszczelarzy o planowanych 
zabiegach ochrony roślin. Pasieki migrujące – dłuższy sezon pozyskiwania 

pożytku = lepsze zimowanie



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

W pobliżu upraw rzepaku, gryki, 
grochu, łubinów i innych gatunków 
roślin miododajnych - pszczelarze 
wystawiają ule - udzielić im informacji 
o planowanych zabiegach środkami 
ochrony roślin.

Współpracować z pszczelarzami (!).
Wydajność miodową rzepaku szacuje się na 80-140 kg/ha, 

a pyłkową na 100-150 kg/ha.



Poprawić 
technikę 
ochrony roślin 



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Zabiegi opryskiwania wykonywać 

o sprzętem sprawnym technicznie, 

o z aktualnym świadectwem przeglądu 
technicznego, 

o z zastosowaniem dysz zalecanych przy 
stosowaniu danego środka. 



Przed zabiegiem sprawdzić precyzyjne wydatkowanie cieczy (!)



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej 

❖na sąsiednie kwitnące uprawy, 

❖na miejsca, gdzie zapylacze mogą 
zbierać pożytek.

❖ Nie wykonywać zabiegów przy zbyt 
silnym wietrze - prędkość wiatru nie 
przekracza 4 m/s. Bezpieczniejsze zabiegi aparaturą naziemną

niż lotniczą, dlatego zabroniona w UE.



Aby nie dopuścić do zatrucia pszczół należy: 

Przestrzegać przepisy prawne.

Generalna zasada - przestrzegać 
Kodeksu 

❖ Dobrej Praktyki Rolniczej,

❖ Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.



Działania 
pomocowe

“Autostrada dla pożytecznych owadów” = pas kwitnących roślin



Sadzenie kwiatów polnych wokół upraw: zwiększa 
bioróżnorodność

❖ więcej wrogów naturalnych w 
polu;

❖ wspomaga bezpieczne oraz 
naturalne zwalczanie szkodników;

❖ zmniejsza szkody w uprawach 
roślin.

Sztuczne miedze obsiane mieszanką 
złożoną z gorczycy białej, facelii 
błękitnej i kolendry siewnej 
przywabiają owady drapieżne.



Z pomocą pożytecznych organizmów

nie wytępimy wszystkich szkodników, 
jednak przyczynimy się do 
zmniejszenia ich populacji do tego 
stopnia, że nie wpłyną znacząco na 
rozwój roślin uprawnych. 

Zmniejszenie zużycia pestycydów = 
zmniejszenie zatruć pszczół (!).



Akcja od 2020 r.: pozostawmy mniszka zapylaczom

Jane Memmott, the British Ecological Society



Jak pomóc ‚dzikim pszczołom’?

❖ Zachowywanie ścieżek wydeptywanych przez 
ludzi i nie brukowanie ich.

❖ Ustawianie w ogrodzie skrzyń z piaskiem.

❖ Tworzenie z piasku, gliny lub jałowej gleby 
pagórka z wystawą południową, skąpo 
porośniętego roślinnością, bądź zupełnie jej 
pozbawionego.

❖ Układanie kamieni. Wiele gatunków lubi 
mieszkać między ich szczelinami lub na nich się 
wygrzewać.



Hoteliki dla owadów

Aby żyjące dziko pszczoły zechciały osiąść na stałe właśnie u nas, 
trzeba zwabić je sztucznym miejscem do gniazdowania.



Pamiętajmy - przyczyny zatruć pszczół wynikają z 
błędów wykonawców zabiegów:

– nieprzestrzeganie zapisów etykiety stosowania, 

– nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawek, 

– nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej 
ochrony, 

– nieprawidłowa technika zabiegu, 

– stosowanie niedozwolonych na danej uprawie środków 
ochrony roślin, 

– brak przygotowania wykonawców zabiegów, 

– stosowanie niezalecanych mieszanin środków ochrony 
roślin.



Dziękuję bardzo za uwagę!

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych


