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Projekt „Pszczoła dla sioła” został zrealizowany w 2020 roku przez Fundację Nova Perspektywa.
Jego założeniem jest m.in. edukacja w obszarze odpowiedzialnego rolnictwa, promocja rolnictwa ekologicznego
i południowego Mazowsza. Sam projekt był dofinansowany ze środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Materiały pokonferencyjne zostały sfinansowane ze środków Fundacji Nova Perspektywa.
Projekt, opracowanie i skład - Fundacja Nova Perspektywa: www.facebook.com/novaperspektywa
Zdjęcia zamieszczone w materiale pochodzą z serwisu www.m.obiektywnie.info.pl oraz www.rzeczniow.pl.
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Przedkładamy Państwu materiał pokonferencyjny z wydarzenia, które
odbyło się 4 października 2020 r. w Rzeczniowie, dzięki uprzejmości Wójta
Gminy Rzeczniów, Pana Karola Burka. Został on także patronem honorowym
akcji „Pszczoła dla sioła”. Sam projekt, prowadzony przez Fundację Nova
Perspektywa, realizowany był w formie kampanii społecznej (informacyjno promocyjnej), polegającej m.in. na akcji plakatowej i ulotkowej. W ramach
projektu powstał także materiał filmowy o tej samej nazwie, dostępny na
kanale YouTube Fundacji. Kampania społeczna spotkała się z dużym
zainteresowaniem m.in. lokalnych mediów i mediów branżowych,
funkcjonujących w obszarze rolnictwa, sadownictwa i pszczelarstwa.
Nie udałoby się jej jednak zorganizować bez doskonałej współpracy oraz
zrozumienia wagi zagadnienia. Wszyscy, którzy wzięli udział
w konferencji, zaangażowali się wolontariacko, dzieląc się swoją ekspercką
wiedzą, za co należą się im, podobnie jak instytucjom, które część z nich
reprezentowała - serdeczne podziękowania.
Materiał obejmuje wskazanie głównych zagadnień/tez, prezentowanych
przez prelegentów. Jest zajawieniem problematyki poruszanej w ramach
konferencji, którą mamy nadzieję kontynuować w najbliższych latach, dając
mieszkańcom południowego Mazowsza możliwość zapoznania się
z fachową wiedzą w obszarze zaawansowanego, ale i odpowiedzialnego
rolnictwa, a równolegle - promować region.
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W ramach konferencji „Pszczoła dla sioła” Wójt Gminy Rzeczniów, Karol
Burek, oraz przedstawiciel Starosty Lipskiego Sławomira Śmieciucha - Maria
Węgrzecka, Wicestarosta, wręczyli medale „Zasłużony dla rolnictwa”
w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczeni zostali: Krzysztof
Wiatrowski oraz Katarzyna Pastuszka.
Odczytany został także list Starosty podkreślający wagę problematyki
poruszanej w ramach konferencji oraz wymiar promocyjny kampanii
informacyjnej.
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1. Zasadność przeprowadzenia konferencji w gminie Rzeczniów. Gmina
Rzeczniów jest to gmina otwarta na inicjatywy. Jest to także gmina zielona,
przyjazna i ekologiczna. W gminie postawiono na czystą energię,
nowoczesne oczyszczanie ścieków oraz promocję rozwiązań ekologicznych
w różnych obszarach życia.
2. Omówienie inwestycji gminy, realizowanych po to, by ułatwiać życie
mieszkańcom gminy, w tym także rolników, sadowników i pszczelarzy,
chociażby przez rozbudowę dróg dojazdowych do pól, który
to projekt znajduje się obecnie w bardzo zaawansowanym stadium.
3. Od kilku lat staramy się promować wyroby regionalne. Miód jest bardzo
istotną składową w naszych działaniach promocyjnych.
Miody i produkty pszczele z Gminy Rzeczniów słyną z doskonałej jakości
i wystawiane są na targach, znajdując duże zainteresowanie konsumentów.
4. Podkreślenie znaczenia pszczół w ekosystemie.

KAROL BUREK
Wójt Gminy Rzeczniów
WYPOWIEDŹ OTWIERAJĄCA
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5. Wręczenie medali przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naszym wspólnym interesem jest współpracować na rzecz dbałości
o pszczoły, których rola jest nie do przecenienia.
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1. Teren, w którym organizowana jest konferencja to teren rolniczy.
Funkcjonują tu obok siebie pszczelarze, sadownicy i rolnicy. W związku ze
skalą produkcji rolniczej w naszym regionie, istnieje realna potrzeba
organizacji spotkań, takich jak konferencja „Pszczoła dla sioła”, po to by
stworzyć zainteresowanym możliwość zapoznawania się z aktualnymi
informacjami w branży rolnej, dzielenia się doświadczeniami i obserwacjami.
2. Odniesienie do miejsca przeprowadzenia konferencji – Gminy Rzeczniów,
która dzięki otwartości włodarzy, zgodziła się na czynny udział w roli
gospodarza i współorganizatora wydarzenia, a z uwagi na charakter
rolniczy, jest zainteresowana działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.
3. Poinformowanie o zakresie realizacji projektu i jej składowych: filmu
informacyjno - promocyjnego, konferencji, kampanii społecznej o charakterze
informacyjno – promocyjnym z zaznaczeniem, że działania te będą
kontynuowane. Sam projekt „Pszczoła dla sioła” został dofinansowany ze
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

BARBARA
MAZURKIEWICZ-BIAŁĘCKA
Prezes
Fundacji Nova Perspektywa
WYPOWIEDŹ OTWIERAJĄCA
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1. Niskie zbioru miodu w sezonie 2019/2020 i próba odpowiedzi na
pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Skutki dla pszczelarzy,
konsumentów oraz branży pszczelarskiej, zajmującej się produkcją
artykułów, akcesoriów i sprzętu pszczelarskiego.
2. Możliwości dofinansowania dla pszczelarzy m.in. w ramach programu
modernizacji pasiek.
3. Omówienie sytuacji na światowym rynku miodu.
4. Obchody dnia św. Ambrożego, patrona pszczelarzy w czasie mszy świętej
w Grabowcu, 7.12.2020.

KRZYSZTOF WIATROWSKI
Prezes Stowarzyszenia
Pszczelarzy Ziemi Lipskiej
PODSUMOWANIE SEZONU
PSZCZELARSKIEGO
2019/2020
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1. Podzielenie się obserwacjami dotyczącymi problemu współistnienia
rolników i pszczelarzy, a także przykłady nienależytego stosowania
środków ochrony roślin.
2. Problem ginięcia pszczół i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego.
3. Zagrożenia związane ze sprowadzaniem matek spoza granic Polski
(przykład Podkarpacia, specyfika pszczoły Buckfast).
4. Neonikotynoidy w rlonictwie i zagrożenia związane z ich stosowaniem w
rolnictwie.
5. Kwitnienie, a nektarowanie - omówienie tegorocznych niekorzystnych
zjawisk mających wpływ na spadek produkcji miodu.
6. Wskazówki dla pszczelarzy w zakresie rozwoju wczesnowiosennego
rodzin pszczelich, a także leczniczego wpływu wierzby.
7. Perspektywa konsumenta - problem z nieuczciwymi sprzedawcamiu
produktów pszczelich (na przykładzie pierzgi)
„Pierzga, żeby była prawdziwa, to pszczoły najpierw znoszą pyłek, ubijają
go główkami, przechodzi to wstępną fermentację mlekową, później
burzliwą fermentację mlekową, pszczoły zasklepiają wszystko i dopiero
mamy pełnowartościowy produkt spożywczy. Tak dla pszczół, jak i dla
ludzi.”
Pszczelarstwo to trudna praca. To nie jest praca sezonowa. Skończy się
jedna praca, trzeba zając się przygotowywaniem ramek, wytapianiem
wosku itd. Jeśli mój głos czemuś wartościowemu posłuży, będę niezmiernie
zadowolony.

CZESŁAW SKRZEK
Klub Przyjaciół
Pszczoły Krainki
WYPOWIEDŹ
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WOJCIECH TUZINEK
Ekspert w dziedzinie
sadownictwa
NOWOCZESNE
SADOWNICTWO WOBEC
WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
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1. Nowoczesność jako dostosowanie się do współczesności, do pewnych
wymogów, do których trzeba się przystosować, by móc sprawnie
funkcjonować.
2. Wielkośc gospodarstwa a dochodowość. Omówienie zagadnienia, przy
wzięciu pod uwagę konkurencyjności.
3. Opłacalność produkcji rolniczej, w tym sadowniczej.
4. Procesy specjalizacji i koncentracji produkcji.
5. Znaczenie grup producenckich w sprzedaży produktów rolnych, w tym
także względy promocyjne i logistyczne.
6. Koszty pracy i rynek pracy.
7. Produkcja owoców, a wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa.
8. Nawożenie i ochrona chemiczna - dobre praktyki i nowe możliwości,
uwzględniające także kierunek ekologiczny.
9. Sady i gospodarka pasieczna - możliwość współistnienia przy
wzajemnym poszanowaniu rodzjaów prowadzonej uprawy, przy
zaznaczeniu niekwestionowanej roli pszczół w funkcjonowaniu rolnictwa w
ogóle.
10. Dobre praktyki w sadownictwie.
11. Dyskusja w ramach której dzielono się swoimi doświadczeniami,
omawiano bieżące problemy, a także prezentowano opinie.
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1. Środki ochrony roślin to obok lekarstw, najbardziej kontrolowany i
uregulowany obszar przemysłu medycznego.
2. Omówienie regulacji unijnych i krajowych (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony oraz Rozporządzenie
(we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005
r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz
na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG). Regulacje
krajowe to ustawa o środkach ochrony roślin z 8 marca 2003 r., które
określa, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje
nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin).
3. Kodeks Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, w którym spotykamy wskazanie,
że stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do minimum,
w szczególności poprzez liczbę wykonywanych zabiegów.
4. Przybliżenie zasad stosowania środków ochrony roślin, z naciskiem na
dopuszczenie do obrotu tych, które są dopuszczone do użytku przez Ministra
RiRW.
5. Opakowania i etykiety - zapoznawanie z informacjami i zasady zwrotu.
6. Szkolenia w zakresie użytkowania środków ochrony roślin,
przygotowywania cieczy użytkowej, środków ochrony indywidualnej oraz
sprzętu (w tym konieczność jego badania).
7. Wykonywanie zabiegów a obloty pszczół - podstawowe zasady, a także
znaczenie przestrzegania wytycznych dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi.

BARBARA PIASEK
Ekspert WIORIN w Warszawie,
Oddział w Radomiu
ZDROWIE ROŚLIN REGULACJE PRAWNE
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MAGDALENA SOT
- SZEWCZYK
Ekspert w dziedzinie
dietetyki i promocji zdrowia
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POTENCJALNE ZAGROŻENIA
W PRODUKCJI ROLNEJ I ICH
ZNACZENIE DLA ZDROWIA
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1. Żywność musi przede wszystkim zaspokajać potrzeby żywieniowe
organizmu, ale także być również bezpieczna;
2. WHO w kampanii realizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia w
2015 r. definiuje zapewnienie bezpieczeństwa żywności, jako
ogólnoświatowy problem i podkreśla jego znaczenie dla każdego z nas;
3. Zagrożenie, mogące skutkować negatywnym skutkiem dla zdrowia, może
być powodowane przez czynniki biologiczne (przede wszystkim bakterie
patogenne), chemiczne (m.in. pozostałości środków ochrony roślin), fizyczne
(obecność ciał i substancji obcych), ale również stan żywności;
4. W ocenie bezpieczeństwa, jakości i przydatności żywności należy
zwracać uwagę na substancje dodatkowe, poziom substancji
zanieczyszczających, pozostałości pestycydów oraz cechy organoleptyczne;
5. To producent żywności powinien zapewnić jej bezpieczeństwo na każdym
etapie wytwarzania „od pola do stołu”;
6. Omówienie najczęściej występujących przyczyn zanieczyszczenia
produktów.
7. Potencjalny wpływ pestycydów na zdrowie: zmiany nowotworowe,
mutagenne i teratogenne, uszkodzenia układu odpornościowego, zaburzenia
hormonalne, choroby układu oddechowego, trawiennego i chłonnego,
choroby skórne, synergizm działania z dymem tytoniowym i alkoholem;
8. Zgodnie z raportami RASFF pestycydy są drugą, po zanieczyszczeniach
patogennych, grupą zagrożeń.
9. Bezpieczeństwo żywności to także dbanie o pszczoły poprzez stosowanie
pestycydów zgodnie z określonymi zasadami.
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1. Rolnictwo i jakość polskiej żywności przed uruchomieniem programów
dedykowanych rolnictwu.
2. Omówienie statystyk: 2004 vs 2019. Liczba gospodarstw ekologicznych
i areału upraw.
3. Odnotowywana tendencja spadkowa w ilości gospodarstw ekologicznych
i próba określenia przyczyn.
4. Nowa perspektywa finansowa - plany i możliwości.
5. Odbiór produktów ekologicznych a odbiór uprawy ekologicznej.
6. Omówienie specyfiki polskiego systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie
ekologicznym (m.in. liczby podmiotów sprawujących kontrolę).
7. Omówienie przepisów unijnych i krajowych.
8. Omówienie środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych do
stosowania w rolnictwie ekologicznym.
9. Wielkośc plonów w uprawach ekologicznych.
10. Rozwój światowego rynku rolnictwa ekologicznego oraz notowany
wzrost zainteresowania konsumentów i sprzedaży produktów ekologicznych.
11. Wzrost liczby przetwórni specjalizujących się w przetważaniu
produktów ekologicznych (2004 vs 2019).
12. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - możliwości rozwoju i jego bariery.

ARTUR JAŚKIEWICZ
Ekspert Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Lipsku,
MODR Warszawa
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
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MAGDALENA MAŚLANICA
Założycielka portalu
www.rolnikcienakarmi.pl
MARKETING PRODUKTÓW
ROLNYCH - NOWE KANAŁY,
NOWE MOŻLIWOŚCI
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1. Idea projektu „Rolnik Cię nakarmi” i Agro Map Żywności.
2. Tworzenie platformy o szerokim spectrum działania, począwszy od
kojarzenia producentów z konsumentami, edukacji, baz danych po
zestawienia wydarzeń w regionach.
3. Perspektywa tworzenia centrum informacyjno - promocyjnego dla sektora
rolniczego.
2. Znaczenie współdziałania w dążenia do poprawy sytuacji producentów
rolnych.
3. Aktywizacja mieszkańców wsi - problemy, osiągnięcia, możliwe kierunki
działania.
3. Perspektywa konsumenta - jak uchronić go przed produktami złej jakości.
4. Skracanie drogi „od pola do stołu”, na przykładzie sprzedaży
bezpośredniej.
5. Sprzedaż produktów rolnych online - bariery i możliwości.
6. Znaczenie funkcjonowania w sieci produktów i producentów rolnych.
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1. Przygotowanie rodzin do zimowli
2. Czynniki wpływające na rodziny jesienią.
3. Znaczenie przeglądu dla kondycji pasieki. Pszczelarz musi być dobrym
obserwatorem.
4. Wpływ pożytku na kondycję rodzin pszczelich. Zaspokajanie potrzeb
życiowych pszczół także w okresie bezpożytkowym. Równomierne rozłożenie
w ciągu całego sezonu. Połączenie ilości i jakości czerwiu z ilością pożytku.
5. Podkarmianie a dokarmianie.
6. Ocena siły rodziny pszczelej i zasadność jej dokonywania. Zimowanie
rodzin silnych.
7. Ocena jakości plastrów, w tym ich barwy. Co klasyfikuje plastry do
usunięcie, na co należy zwrócić uwagę.
8. Porady względem ułożenia wstępnego gniazda zimowego.
9. Jak dostrzegać problemy pszczół wynikające z niedostatecznej ilości
pokarmu.
10. Omówienie wartości pożytków.
11. Średnie użycie miodu i pyłku przez rodziny pszczele w ciągu roku.
12. Wentylacja w ulu w każ dej porze roku - zasadność, funkcje, zagrożenia
wynikające z problemów z prawidłową wentylacją.
13. Znaczenie odkładów pszczelich, ich rola i terminy.
14. Omówienie zagrożeń związanych z warrozą, a także możliwości
radzenia sobie z nią.
15. Problemy związane ze niewłaściwym stosowaniem środków ochrony
roślin - doświadczenia, przykłądy, zagrożenia.

TOMASZ KĘDZIORA

Ekspert w dziedzinie pszczelarstwa
Zespół Szkół Rolniczych
w Pszczelej Woli

NOWOCZESNA
GOSPODARKA PASIECZNA
/WARSZTATY
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STOSUJĘ LEGALNE ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN, A WIĘC
TAKIE, KTÓRE SĄ DOPUSZCZONE
DO OBROTU I STOSOWANIA
PRZEZ ODPOWIEDNIE
INSTYTUCJE KRAJOWE

PRZEPROWADZAM
ZABIEGI
PO OBLOCIE OWADÓW
ZAPYLAJĄCYCH

NIE STOSUJĘ ŚRODKÓW
TOKSYCZNYCH DLA
PSZCZÓŁ
I INNYCH ZAPYLACZY
W OKRESIE KWITNIENIA
UPRAWIANYCH ROŚLIN

STOSUJĘ SIĘ DO ZALECEŃ
ZAWARTYCH NA ETYKIECIE
ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN

WYKONUJĘ ZABIEGI
W OKREŚLONYCH
WARUNKACH
POGODOWYCH,
NIE DOPUSZCZAM DO
ZNOSZENIA CIECZY PODCZAS
PROWADZENIA
OPRYSKÓW

PRZESTRZEGAM
OKRESÓW
PREWENCJI

ZACHOWUJĘ
BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
OD PASIEK
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