
Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin 

 

Pszczoły dostarczają człowiekowi szereg produktów, takich jak miód, wosk, kit 

pszczeli, mleczko pszczele. Produkty te stosowane są w żywieniu, a także w przemyśle 

farmaceutycznym i kosmetycznym. Znaczenie ich dla człowieka jest jednak znacznie 

większe. Najważniejszą rolą, jaką pełnią pszczoły w przyrodzie jest zapylanie przez nie 

roślin, głównie uprawnych, które stanowią pokarm dla zwierząt i człowieka. 

W ocenie wielu specjalistów, pszczoły miodne jako zapylacze roślin przynoszą 

gospodarce człowieka dziesięcio-, trzydziesto-, a nawet stukrotnie więcej korzyści niż jako 

dostarczycielki produktów pszczelich. W naszej szerokości geograficznej występują rośliny 

wiatropylne, które stanowią około 22% gatunków oraz rośliny owadopylne, obejmujące aż 

78% gatunków. Rośliny nawet w najwyższym stopniu samopłodne zawsze wydają 

dorodniejsze owoce, wartościowsze nasiona i bardziej żywotne potomstwo wtedy, gdy są 

zapylone pyłkiem obcym, czyli krzyżowo. Stwierdzone zwyżki plonów w uprawie roślin 

sadowniczych i jagodowych wynoszą 30-60%, koniczyny czerwonej 50-80%, lucerny 65%, 

esparcety 60%, gorczycy 60%, ogórka 75-90%, rzepaku i słonecznika 30%. Prawidłowe 

zapylenie nie tylko powoduje wzrost uzyskanego plonu, ale także znacznie poprawia jego 

parametry jakościowe. 

W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie obserwuje się znaczny spadek 

liczebności rodzin pszczelich. Dotyczy to także Polski. W latach siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku w naszym kraju było około 2 mln rodzin, obecnie jest ich około 1,2 mln. Panuje 

przekonanie, że główną przyczyną ginięcia pszczół jest chemiczna ochrona roślin, a 

zwłaszcza stosowanie insektycydów. W Polsce liczba zatrutych pni pszczelich w ciągu 

ostatnich 50 lat uległa znacznemu zmniejszeniu. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 

50-70% rodzin pszczelich ulegała zatruciu, w latach dziewięćdziesiątych 5-20%, zaś ostatnio 

około 1%. 

Obecnie przyczyną zatruć nie jest jednak sama chemiczna ochrona roślin czy brak 

uwarunkowań prawnych, lecz błędy popełniane przez wykonawców zabiegów, ich 

niedostateczne przygotowanie zawodowe oraz brak świadomości i wiedzy. 

Podstawowe błędy wykonujących zabiegi ochrony roślin to: 

• nieprzestrzeganie zapisów etykiety środka ochrony roślin, 

• nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawek,  

• nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej ochrony,  

• nieprawidłowa technika zbiegu,  

• stosowanie niedozwolonych na danej uprawie środków ochrony roślin,  

• brak przygotowania wykonawców zabiegów,  

• stosowanie niezalecanych mieszanin środków ochrony roślin. 

 



W celu uniknięcia zatrucia pszczół należy: 

• wykonywanie zabiegów chemicznej ochrony roślin powinny wykonywać osoby po 

odpowiednim przeszkoleniu, 

• sprzęt użyty do zabiegu powinien być sprawny oraz posiadać ważne badanie 

techniczne, 

• zabiegi ochrony wykonywać tylko w przypadku, gdy został przekroczony przez dany 

patogen próg ekonomicznej szkodliwości, czyli istnieje obiektywne uzasadnienie 

użycia danego środka chemicznego,  

• jeśli jest to możliwe należy ograniczyć zabiegi do miejsc występowania agrofagów, 

• ścisłe przestrzegać zapisów, zamieszczonych na etykiecie danego preparatu, 

• prawidłowo dobierać środki ochrony roślin względem chronionej uprawy oraz 

stosować ich w odpowiednich dawkach, 

• zabiegi wykonywać wieczorem około godziny 19.00, po oblocie pszczół,  

• prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa niż 4m/s (tzn. liście na 

drzewach kołyszą się, ale gałęzie są nieruchome), 

• każdorazowe zawiadamiać hodowców pszczół o terminie planowanego zabiegu, 

• przestrzegać minimalnej odległości stosowania środka ochrony roślin od pasiek, która 

wynosi co najmniej 20m przy stosowaniu sprzętu naziemnego i co najmniej 100m 

przy wykorzystaniu sprzętu agrolotniczego, 

• przestrzegać prawidłowych warunków technicznych zabiegu (zastosowanie 

odpowiednich dysz, właściwa prędkość),  

• nie mieszać preparatów, jeśli dana mieszanina nie jest sprawdzona pod kątem 

bezpieczeństwa zapylaczy (zmieszanie dwóch środków bezpiecznych dla pszczół 

może doprowadzić do powstania mieszaniny silnie toksycznej na wskutek reakcji, jaka 

zaszła między substancjami wyjściowymi), 

• traktować chemiczną ochronę roślin w trakcie kwitnienia chwastów jak każdy zabieg 

wykonywany na kwitnącej uprawie – wiele gatunków chwastów, już od wczesnej 

wiosny stanowi pożytek dla pszczół, 

• nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią, 

• zwracać szczególną uwagę na to, do której klasy toksyczności dla pszczół został 

przypisany zakupiony środek oraz nie traktować środków określonych jako 

nietoksyczne dla pszczół jako dla nich zupełnie bezpiecznych (ciecz robocza może 

zmoczyć im skrzydła i uniemożliwić dalszy lot lub spowodować przejęcie obcego 

zapachu, co doprowadzi do sytuacji, że zostaną zabite przez inne pszczoły pilnujące 

wlotu do ula), 

• nie stosować chemicznej ochrony roślin w czasie upałów, a szczególnie w czasie 

suszy, gdyż pszczoły szukając wody spijają każdą kroplę wody, nawet tą pochodzącą 

z cieczy roboczej, 

• nie zanieczyszczać rowów melioracyjnych oraz zbiorników śródpolnych, gdyż 

stanowią one źródło wody, m.in. dla zapylaczy, 

• zorientować się, czy dla naszego obszaru nie ma opracowanych wyników badań, które 

by jednoznacznie wskazywały na konieczność stosowania dawek obniżonych lub 

dzielonych w celu ograniczenia chemizacji środowiska. 

Kontrolę nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin sprawuje Państwowy 

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku podejrzenia o wystąpienie zatrucia 

pszczół w pasiece środkami ochrony roślin należy postępować zgodnie z wytycznymi 

Polskiego Związku Pszczelarskiego. Na stronie internetowej PZP znajdują się informacje o 



postępowaniu w przypadku podejrzenia zatrucia oraz możliwe jest pobranie wzorów 

protokołów, zgodnie z którymi należy zgromadzić materiał dowodowy. 

Od 1 stycznia 2014r., w związku z dyrektywą 2009/128/WE, we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, w tym także w Polsce, istnieje obowiązek prowadzenia ochrony roślin zgodnie z 

zasadami integrowanej ochrony roślin. Według powyższej dyrektywy integrowana ochrona 

roślin oznacza 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 dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Integrowana ochrona roślin 

kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach 

funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca do stosowania naturalnych sposobów 

zwalczania szkodników. 

Ważne są również działania profilaktyczne, zapobiegające występowaniu agrofagów lub 

ograniczające ich negatywne oddziaływanie. Do takich działań należą: 

• stosowanie płodozmianu, 

• stosowanie właściwych technik uprawy (np. zwalczanie chwastów przed siewem, 

wysiew międzyplonów, unikanie uproszczeń uprawowych), 

• o ile to możliwe stosowanie odmian odpornych na agrofagi, 

• stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, 

• zrównoważone nawożenie, wapnowanie i nawadnianie, 

• stosowanie środków higieny (np. regularne czyszczenie maszyn i sprzętu), by 

zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, 

• tworzenie w obrębie gospodarstwa zadrzewień śródpolnych, pasów zadrzewień, kęp 

krzewów i niskiej roślinności oraz zbiorników wodnych pośród dziko rosnącej 

roślinności,  

• nie niszczenie roślin dzikich, które są cenne dla zapylaczy (np. wierzby, klony, lipy, 

jarzębiny, kruszyna pospolita, głogi, tarnina, berberys zwyczajny, malina, wawrzynek 

wilczełyko, wrzos zwyczajny, borówki, żurawina błotna, mącznica lekarska, nawłoć 

pospolita, macierzanka piaskowa, lebiodka pospolita, wierzbówka kiprzyca, komonica 

zwyczajna, groszek żółty, mięta, chaber łąkowy, brodawnik jesienny, ostrożeń, 

mniszek pospolity, nawłoć późna, oman łąkowy, rdest wężownik, barszcz zwyczajny, 

kulik zwykły, bodziszek łąkowy, wierzbownica kosmatą, firletka poszarpana, 

żywokost lekarski, niezapominajka błotna), 

• włączanie do płodozmianu roślin, które są gatunkami miododajnymi, odwiedzanymi 

przez zapylacze (np. gryki, facelii, rzepaku, koniczyny, gorczycy, lucerny i łubinu). 

 

 

 

 

 

 


