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Warszawa 

Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie 
dla rolnictwa 

Beekeeping in Mazovia province and its importance for 
agriculture

Synopsis. W artykule przedstawiono znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przyk adzie 

województwa mazowieckiego, zwracaj c szczególn  uwag  na zmiany dotycz ce zapotrzebowania 

g ównych uprawnych ro lin entomofilnych na zapylanie. Dokonano oblicze  liczby pni pszczelich 

potrzebnych do zapylenia upraw w latach 2000-2007. 

S owa kluczowe: pszczelarstwo, zapylanie, województwo mazowieckie 

Abstract The significance of beekeeping for agriculture was presented on example of Mazovia 

province. Changes in the needs of pollination of the main plants cultivated in 2000-2007 were 

analysed.

Key words: beekeeping, pollination, Mazovia province 

Wprowadzenie 

Zainteresowanie cz owieka pszczo ami si ga co najmniej kilkunastu tysi cy lat. 

Pocz tkowo ludzie rabowali miód niszcz c gniazdo pszczó , co potwierdzaj  m.in. 

malowid a skalne odkryte w Hiszpanii. Na terenie Polski historia pszczelarstwa si ga ponad 

dwóch tysi cy lat. Pierwsze informacje pisane o u ytkowaniu pszczó  w naszym kraju 

pochodz  z X w. od arabskiego kupca i podró nika Ibrahima Ibn Jakuba. Wskazywa  on na 

Polsk  jako kraj obfity „w ywno , mi so, miód i rol  orn ”. Bartnicy przez wieki cieszyli 

si  szacunkiem spo ecznym, nadano im szereg przywilejów, stosowali oni tak e w asne 

kodeksy praw [Mazak 1975; Pszczelarstwo... 1998; Szot 2001; Kielak 2004]. 

Powodem, dla którego ludzie hodowali pszczo y, by a mo liwo  pozyskania 

produktów pszczelich. Najwa niejszym z nich by  miód. Poza nim od owadów tych mo na

pozyska  py ek kwiatowy, kit pszczeli, pierzg , wosk, jad i mleczko pszczele. Produkty te, 

poza przemys em spo ywczym, wykorzystywane s  g ównie w przemy le

farmaceutycznym i kosmetycznym. 

Przez wieki uwa ano produkty pszczele za g ówn  korzy  wynikaj c  z hodowli 

pszczó . Jednak najwi ksz  warto ci , jak  cz owiek uzyskuje dzi ki tym owadom, jest 

zwi kszony plon ro lin zapylonych przez pszczo y. Szacunki Instytutu Sadownictwa i 
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Kwiaciarstwa w Skierniewicach wskazuj , e warto  plonów uzyskanych dzi ki zapylaniu 

jest 20-krotnie wi ksza ni  warto  produktów pszczelich. Ocenia si , e w przypadku 

Polski oko o 78% gatunków ro lin jest zapylane przez zwierz ta, g ównie owady. Pszczo y

w naszym kraju odpowiadaj  za oko o 90% zapyle  dokonanych przez owady 

[Pszczelarstwo... 1998]. Wskazuje to na ich du e znaczenie dla rodowiska naturalnego, 

gdy  bez pszczó  wiele ro lin nie mo e si  rozmna a . W ród potrzebuj cych zapylenia 

wiele jest ro lin uprawnych. Wskazuje to na potrzeb  spojrzenia na pszczelarstwo jako na 

dzia  „s u ebny” dla rolnictwa, st d celem niniejszego opracowania jest wskazanie na 

znaczenie tego dzia u dla upraw ro linnych. 

Sytuacja pszczelarstwa w Polsce i w województwie mazowieckim 

Liczba rodzin pszczelich w Polsce od lat 70. XX w. ulega a znacz cym zmianom. Na 

pocz tku tego okresu by o ich niespe na 1,5 mln, w po owie lat 70. ich liczba spad a do 

oko o 1 mln. W kolejnych latach nast pi  wzrost liczebno ci pni pszczelich, by w po owie 

lat 80. osi gn  liczb  ponad 2,5 mln. W kolejnych latach nast powa  spadek, a  do 

niespe na 1 mln pni pod konie lat 90. W latach 2000-2008 liczba rodzin pszczelich w 

Polsce waha a si  mi dzy oko o 800 tys., a niewiele ponad 1 mln (rys. 1). Wed ug danych 

Polskiego Zwi zku Pszczelarskiego (PZP) liczba pni w kraju wynios a w 2008 roku 858 

tys.

* - dane szacunkowe

Rys. 1. Liczba pni pszczelich w Polsce w latach 1970–2008 

Fig. 1. Number of bee families in Poland in 1970-2008

ród o: dane PZP, [Rocznik... 1986; Nogal 1999; Semkiw i inni 2007]. 

Liczba osób zajmuj cych si  pszczelarstwem w Polsce w 2008 r. nieznacznie 

przekroczy a 39 tysi cy. W porównaniu z danymi z 1999 r. nast pi  spadek liczby 

pszczelarzy o ponad 5%. Korzystn  zmian  jest wzrost liczby pszczelarzy zrzeszonych, 
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kosztem liczby niezrzeszonych. W 2008 r. ponad 70% pszczelarzy nale a o do zwi zków,

za  w 1999 r. liczba ta by o o 10 punktów procentowych mniejsza. 

Wed ug danych PZP (Polskiego Zwi zku Pszczelarskiego) w 2008 r. wi kszo , bo 

ponad 60%, pszczelarzy przekroczy a 50 lat ycia. Oko o 30% stanowi y osoby w wieku 

mi dzy 35 a 50 rokiem ycia, za  osoby poni ej 35 lat stanowi y niespe na 10% 

pszczelarzy. Jest to niekorzystna sytuacja ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci

rozwojowe pasiek, których w a cicielami s  osoby w wieku poprodukcyjnym. Z drugiej 

strony dla wielu osób, g ównie emerytów, prowadzenie pasieki to hobby, stanowi ce form

rekreacji, a w niewielkim stopniu jest ród em dochodów. Sytuacja ta powoduje, e w 

Polsce przewa aj  pasieki ma e, ponad po owa z nich ma mniej ni  20 pni, oko o 30% 

stanowi  pasieki u ytkuj ce od 20 do 50 pni, natomiast 10% stanowi  pasieki, w których 

utrzymywane jest mi dzy 50 a 80 rodzin pszczelich. Pasieki najwi ksze, posiadaj ce wi cej

ni  80 pni stanowi  niewiele ponad 3% wszystkich pasiek (rys. 2). Przeci tna wielko

pasieki w Polsce w 2008 r., wed ug danych PZP, to niemal 22 pnie pszczele, przy czym 

wi ksze pasieki utrzymywali pszczelarze zrzeszeni w zwi zkach. rednio pasieki 

pszczelarzy zrzeszonych sk ada y si  z niemal 26 rodzin pszczelich, podczas gdy w 

przypadku niezrzeszonych pszczelarzy wielko  ta wynosi a niewiele ponad 14 pni 

pszczelich.

Rys. 2. Struktura zbiorowo ci pasiek w Polsce wed ug liczby pni w 2008 r., % 

Fig. 2.  Distribution of apiaries in Poland in 2008 by number of families, % 

ród o: dane PZP. 

W województwie mazowieckim, wed ug danych Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynaryjnego (WIW) z siedzib  w Siedlcach, w 2009 r. by o 83078 rodzin pszczelich, 
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które by y u ytkowane w 3699 pasiekach. Natomiast dane uzyskane od przedstawicieli 

zwi zków pszczelarskich2 dzia aj cych na terenie województwa nieznacznie ró ni  si  od 

podawanych przez WIW, liczba pszczelarzy zosta a oszacowana na 3220, a liczba rodzin 

pszczelich na 81354. Ró nica podyktowana jest tym, e nie wszyscy pszczelarze dzia aj cy

na Mazowszu s  zrzeszeni w zwi zkach, st d szacunki, wykonane przez przedstawicieli 

regionalnych zwi zków pszczelarskich dzia aj cych na terenie województwa, dotycz ce 

liczby niezrzeszonych pszczelarzy oraz liczby rodzin pszczelich przez nich u ytkowanych 

by y obarczone b dem. 

Wed ug danych zwi zków pszczelarskich, wi kszo  pszczelarzy w regionie, bo 2880 

osób, by a zrzeszona. U ytkowali oni niemal 78 tys. pni pszczelich. Przeci tna pasieka 

sk ada a si  z ponad 26 pni. Porównuj c te dane z informacjami uzyskanymi z WIW mo na

wskaza , e niemal 80% pszczelarzy w województwie mazowieckim w 2009 r. by o

zrzeszonych w zwi zkach bran owych, dysponowali oni ponad 90% liczby rodzin 

pszczelich w województwie. 

Potrzeby zwi zane z zapylaniem ro lin uprawnych w województwie 
mazowieckim 

Zapylanie jest procesem, który warunkuje uzyskanie owoców i nasion. Wiele ro lin, w 

tym niektóre uprawne, stanowi  ro liny obcopylne, czyli takie, którym w zapyleniu pomaga 

czynnik zewn trzny. Czynnikiem tym mog  by  wiatr, woda b d  zwierz ta. W naszej 

strefie klimatycznej najwa niejszym no nikiem s  owady, które powoduj  oko o 80% 

zapyle . W ród nich dominuj  pszczo y, odpowiadaj ce za ponad 90% zapylania przez 

owady. Wynika to z faktu, e owady te zimuj  w du ych skupiskach i ju  wczesn  wiosn

mog  zapyla  ro liny na du ych obszarach. Ule z pszczo ami mo na przewozi  na po ytek 

i w ten sposób zwi ksza  efektywno  zapylania. Dodatkowymi zaletami pszczó  s  tzw. 

wierno  kwiatowa oraz mo liwo  uczenia tych owadów zapylania ro lin okre lonego 

gatunku. 

Zapylanie warunkuje wielko  uzyskanych plonów. Brak lub zbyt ma a liczba 

owadów zapylaj cych powoduje spadek, a tak e pogorszenie jako ci plonów. Dotyczy to 

równie , cho  w mniejszym stopniu, ro lin samopylnych. Omawiane zale no ci dla 

wybranych ro lin uprawnych obrazuje tabela 1. 

W celu okre lenia potrzeb zwi zanych z zapylaniem ro lin uprawnych w 

województwie mazowieckim uwzgl dniono powierzchnie upraw ro lin entomofilnych i o 

niewystarczaj cym stopniu samopylno ci. Zaliczono do nich g ówne ro liny sadownicze, 

rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe i plantacje trwa e. Dane o areale tych ro lin 

zaczerpni to z roczników statystycznych województwa mazowieckiego. Do bada

wykorzystano informacje z lat 2000-2007. Na podstawie dost pnej literatury okre lono trzy 

warianty zapotrzebowania na zapylanie przez pszczo y. Wariant minimum okre la

2 Dane dotycz ce liczby pszczelarzy i liczby rodzin pszczelich przez nich posiadanych uzyskano z 10 regionalnych 

zwi zków pszczelarskich dzia aj cych na terenie województwa mazowieckiego, tj.: Mazowieckiego Zwi zku 

Pszczelarzy w T uszczu, Regionalnego Zwi zku Pszczelarzy Pó nocnego Mazowsza w Ciechanowie, 

Regionalnego Zwi zku Pszczelarzy w P ocku, Podlaskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Siedlcach, Regionalnego 

Zwi zku Pszczelarzy w Siedlcach, Regionalnego Zwi zku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, Stowarzyszenia 

Pszczelarzy Ziemi Lipskiej, Kurpiowsko-Mazowieckiego Zwi zku Pszczelarzy w Ostro ce, Wojewódzkiego 

Zwi zku Pszczelarzy w Warszawie, Zrzeszenia Pszczelarzy APIPOL w Warszawie.
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minimaln  zalecan  liczb  pni pszczelich potrzebnych do zapylenia danej ro liny. Wariant 

przeci tny zosta  okre lony jako rednia warto  z najcz ciej wskazywanych przedzia ów

dotycz cych liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia, natomiast w wariancie 

maksymalnym wykorzystano najwy sze dotycz ce zadanego tematu wielko ci podane w 

literaturze. 

Tabela 1. Zawi zywanie owoców przez ro liny przy obecno ci i przy braku obecno ci owadów zapylaj cych, % 

Table 1. Proportion of numbers of fruit and flowers, with respect to pollination by bees, % 

Udzia  zawi zanych owoców w stosunku do liczby kwiatów, % 
Gatunek ro liny

z pszczo ami bez pszczó

Jab onie 6,1 - 20,0 0,0 - 6,6 

Grusze 8,0 - 22,3 0,5 - 1,8 

Czere nie 10,0 - 18,5 0,0 - 0,5 

Wi nie obcopylne 4,1 - 18,0 0,0 - 0,7 

Wi nie samopylne 18,3 - 33,0 6,9 - 15,4 

liwy obcopylne 11,0 - 25,0 0,3 - 1,2 

liwy samopylne 14,4 - 28,1 7,6 - 16,0 

Porzeczki 42,5 - 78,7 0,3 - 10,0 

Maliny * 66,0 - 99,9 27,0 - 90,0 

Truskawki * 50,1 - 72,8 46,7 - 63,1 

Ogórki 69,4 - 72,8 0,9 - 1,2 

Marchew 88,0 - 94,6 6,5 - 10,0 

Kapusta ** 72,0 - 80,0 70,0 - 80,0 

Rzepak ** 48,6 - 71,4 46,0 - 72,0 

Gryka 11,7 - 23,0 2,2 - 10,8 

Koniczyna 65,0 - 92,0 0,0 - 0,1 

* Owoce niekszta tne i oko o 20% drobniejsze ni  owoce z kwiatów zapylonych przez pszczo y

** Liczba uszczyn podobna, lecz liczba nasion w nich o 20-40% mniejsza w przypadku zapylenia bez pszczó

ród o: [Pszczelarstwo... 1998].

Województwo mazowieckie stanowi w skali kraju wa ny region upraw sadowniczych, 

krzewów owocowych i plantacji trwa ych. Sady w badanym rejonie w latach 2000-2007 

stanowi y oko o 1/3 sadów Polski. Najwi ksze znaczenie mia y jab onie, na które w 2007 r. 

przypada o ponad 42% krajowej powierzchni sadów jab oniowych. Najmniejszym 

udzia em w skali kraju charakteryzowa y si liwy, których udzia  wynosi  niemal 22%. W 

badanym okresie udzia  ro lin sadowniczych uprawianych w województwie mazowieckim 

wzrós  z niespe na 28% w 2000 roku do niemal 35% krajowej powierzchni sadów w 2007 

r. Wzrost znaczenia Mazowsza w areale upraw sadowniczych kraju dotyczy wszystkich 

wa nych upraw sadowniczych (rys. 3). 

Podobnie du y udzia  w skali kraju mia y plantacje trwa e i krzewy owocowe 

uprawiane w badanym województwie. W latach 2000-2007 udzia  ten waha  si  od 16 do 

ponad 20%. Najwi kszym znaczeniem z tej grupy ro lin cechowa y si  truskawki. 

Przeci tnie w badanym okresie powierzchnia upraw tej ro liny na Mazowszu stanowi a 1/4
krajowej powierzchni. Udzia  Mazowsza w krajowej powierzchni upraw truskawek wzrós
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z niespe na 24% w 2000 r. do niemal 30% w 2007 r. Znaczenie województwa 

mazowieckiego w przypadku pozosta ych upraw z tej grupy by o znacznie mniejsze. 

Powierzchnia upraw malin w regionie stanowi a w badanych latach od 10,9% do 14%, 

porzeczek od 10,4% do 15,4%, a agrestu od 6,2% do 8,4% krajowej powierzchni upraw 

danej ro liny. 

Znacznie mniejsze znaczenie w skali kraju mia y, w przypadku województwa 

mazowieckiego, uprawy rzepaku. Area  tej ro liny stanowi  oko o 3,5% (przy wahaniach od 

1,9% do 6,4%) krajowej powierzchni zasiewów rzepaku.

Rys. 3. Udzia  województwa mazowieckiego w uprawach sadowniczych w Polsce w latach 2000-2007, % 

Fig. 3. Share of Mazovia province in orchards area in Poland in 2000-2007, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Roczników statystycznych województwa mazowieckiego [Rocznik...  

2002-2008]. 

W badanym okresie w celu zapylenia ro lin entomofilnych w województwie 

mazowieckim co najmniej potrzeba by o od 285 tys. rodzin pszczelich (2000 rok) do ponad 

400 tys. rodzin w 2004 roku. Zapotrzebowanie na zapylacze w badanym okresie wzros o o 

oko o 40%, przy czym w przypadku rzepaku wzrost ten by  3-krotny, dla upraw 

sadowniczych wyniós  on 28%, a dla plantacji trwa ych i krzewów owocowych kilkana cie 

procent (tab. 2). 

Najwa niejsz  ze wzgl du na potrzeby zapylania grup  ro lin w województwie 

mazowieckim by y ro liny sadownicze. Potrzeby zapylania tych ro lin stanowi y oko o

80% potrzeb zapylania wszystkich ro lin uwzgl dnionych w badaniach. Udzia  tych ro lin

w ogóle potrzeb na zapylanie uleg  w badanym okresie zmniejszeniu o oko o 5 pp. ze 

wzgl du na szybki wzrost powierzchni upraw rzepaku, a co za tym idzie wzrost potrzeb 

zapylania tej ro liny. Udzia  rzepaku w potrzebach zapylania w badanym okresie podwoi

si , natomiast udzia  plantacji trwa ych i krzewów owocowych spad  w tym czasie o oko o
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Wykorzystuj c owady do zapylanie ro lin nale y zwróci  uwag  na terminy 

kwitnienia. Ró ne terminy kwitnienia ro lin pozwalaj  wykorzysta  pszczo y do zapylenia 

ró nych ro lin. W przypadku Polski mo liwo  ta jest ograniczona, gdy  wi kszo

uprawnych ro lin entomofilnych kwitnie w zbli onych terminach. Dlatego obliczono 

zapotrzebowanie na zapylacze dla ro lin uprawnych kwitn cych w podobnym terminie. W 

przypadku województwa mazowieckiego potrzeby zapylania tych ro lin stanowi y w 

badanym okresie ponad 90% potrzeb zapylania wszystkich ro lin uwzgl dnionych w 

badaniu. W roku 2007, uwzgl dniaj c minimalne warto ci norm (wariant minimum), do 

zapylenia ro lin o przybli onym terminie kwitnienia potrzeba by o na Mazowszu ponad 

370 tys. rodzin pszczelich. Liczba rodzin pszczelich u ytkowanych w badanym regionie 

zaspokaja a jedynie niespe na 22% potrzeb. W przypadku pozosta ych wariantów liczba 

pszczó  powinna w województwie wzrosn  ponad 6-krotnie (wariant redni) lub niemal 

10-krotnie w przypadku wariantu maksymalnego (tab. 2). 

Tabela 2. Liczba rodzin pszczelich potrzebna do zapylenia plantacji ro lin w województwie mazowieckim w 

latach 2000-2007 

Table 2. The number of the bee families required to plant pollination in Mazovia province in 2000-2007 

Uprawa Wariant   Rok    

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Min.* 241730 271760 252811 304396 308138 287016 309163 

r. 317443 356620 331446 399855 404884 376742 406149 Sady

Maks. 483460 543520 505622 608792 616276 574032 618326 

Min. 16438 32906 29970 68448 46678 42368 50396 

r. 28767 57586 52448 119784 81687 74144 88193 
Rzepak i 

rzepik

Maks. 49314 98718 89910 205344 140034 127104 151188 

Min. 27573 27256 23332 30934 31546 28048 31115 

r. 44578 45203 38353 50366 51752 45382 50708 

Krzewy 

owocowe i 

plantacje

trwa e Maks. 68020 71788 60084 77728 80822 69334 78370 

Min. 285741 331922 306113 403778 386362 357432 390674 

r. 390787 459408 422246 570005 538322 496267 545049 Razem 

Maks. 600794 714026 655616 891864 837132 770470 847884 

Min. 267504 318170 292761 385142 368494 338860 371195 

r. 362547 437838 401359 541161 510507 467469 514705 

Ro liny o 

zbli onym 

terminie 

kwitnienia Maks. 560782 682750 625472 851030 797344 729564 804422 

* Min. oznacza liczb  pni pszczelich potrzebn  do zapylenia danej ro liny obliczon  na podstawie minimalnych 

zalece  podanych w literaturze; r. obliczenia wykonane przy uwzgl dnieniu wielko ci redniej z najcz ciej 

wskazywanych przedzia ów; Maks. przy uwzgl dnieniu najwy szej wielko ci podawanej w literaturze

ród o: obliczenia w asne na podstawie Roczników statystycznych województwa mazowieckiego [Rocznik... 

2002-2008] i pracy zbiorowej [Pszczelarstwo... 1998]. 

Niewystarczaj ca liczba zapylaczy skutkuje uzyskaniem ni szych plonów ro lin oraz 

ich gorsz  jako ci . Obliczenia wskazuj , e w 2007 r. w Polsce do zapylenia ro lin 
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uprawnych, które kwitn  w zbli onych terminach, potrzeba by o ponad 2,5 mln rodzin 

pszczelich (wariant minimalny), czyli niemal 3-krotnie wi cej, ni  by o u ytkowanych. W 

przypadku uwzgl dnienia przeci tnych wielko ci zapotrzebowania na zapylacze liczba ta 

wyniesie ponad 4 mln, za  w wariancie maksymalnej zalecanej liczby ponad 6,7 mln pni 

pszczelich. Potrzeby zapylania ro lin uprawnych w badanym województwie stanowi y

12%-15% zapotrzebowania na zapylacze ro lin uprawnych w Polsce. Najwi kszymi 

potrzebami zwi zanymi z zapylaniem charakteryzowa  si  rzepak, na zapylanie którego w 

2007 r. by o potrzeba, wed ug wskazanych wariantów, odpowiednio niemal 1,6, 2,8 i 4,8 

mln rodzin pszczelich. W przypadku sadów zapotrzebowanie to w skali kraju wynosi o

odpowiednio ponad 50, niemal 40 i ponad 35% potrzeb zapylania rzepaku. Dla krzewów 

owocowych i plantacji trwa ych wska niki te waha y si  mi dzy 11% a 12% (tab. 3). 

Tabela 3. Potrzeby zwi zane z zapylaniem g ównych ro lin uprawnych w województwie mazowieckim w 2007 

roku na tle Polski 

Table 3. Numbers of bee families needed for pollination of main agricultural plants in Poland in 2007 and the 

share of Mazovia province in that number  

Liczba pni pszczelich potrzebna do zapylenia 
Uprawa Wariant 

Polska (liczba pni) 
udzia  województwa 

mazowieckiego, % 

Min.* 848340 36,44 

r. 1107081 36,69 Sady

Maks. 1694673 36,49 

Min. 1593600 3,16 

r. 2788800 3,16 Rzepak i rzepik 

Maks. 4780800 3,16 

Min. 191393 16,26 

r. 321861 15,75 
Krzewy owocowe i 

plantacje trwa e
Maks. 521870 15,02 

Min. 2631326 14,85 

r. 4215735 12,93 Razem 

Maks. 6995336 12,12 

Min. 2537809 14,63 

r. 4065157 12,66 
Ro liny o zbli onym 

terminie kwitnienia 
Maks. 6767094 11,89 

* – obja nienia jak w tabeli 2. 

ród o: jak w tabeli 2. 

W województwie mazowieckim wymagania dotycz ce sadów stanowi y ponad 1/3

krajowego zapotrzebowania, dla krzewów owocowych i plantacji trwa ych udzia  ten 

wyniós  ponad 15%. W przypadku ro lin o zbli onym terminie kwitnienia badany region 

stanowi , w zale no ci od przyj tego wariantu, od niemal 12% do niemal 15% krajowego 

zapotrzebowania na zapylacze (tab. 3).
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Podsumowanie

Pszczelarstwo stanowi wa ny segment rolnictwa. Z jednej strony pszczelarze 

pozyskuj  szereg produktów wytwarzanych przez te owady, z drugiej, wa niejszej strony, 

zapylanie ro lin entomofilnych przez pszczo y pozwala na uzyskanie wy szych plonów o 

lepszej jako ci.

Przeprowadzone badania wskazuj  na zbyt ma , w stosunku do potrzeb zwi zanych z 

zapylaniem, liczb  rodzin pszczelich w Polsce, jak równie  w województwie 

mazowieckim. Nale y zwróci  uwag  na fakt, e w badaniach nie uwzgl dniono mniej 

znacz cych w skali kraju upraw, które wymagaj  zapylenia, jak niektóre warzywa, czy 

plantacje nasienne. W badaniach nie uwzgl dniono tak e zapotrzebowania na zapylanie ze 

strony ro lin dziko yj cych. Zatem liczba rodzin pszczelich niezb dna do zapylenia 

wszystkich ro lin entomofilnych w Polsce b dzie wy sza ni  wskazana w badaniu. 

Wed ug danych PZP w 2008 r. by o w Polsce oko o 858 tys. rodzin pszczelich. 

Pozwala to na zapylenie, wed ug minimalnych warto ci norm zapotrzebowania na 

zapylacze, g ównych ro lin entomofilnych na oko o 1/3 powierzchni upraw. Przy 

uwzgl dnieniu przeci tnych b d  maksymalnych wielko ci ze wskazanych norm udzia  ten 

maleje do odpowiednio oko o 20% i 13%. W przypadku województwa mazowieckiego 

wska niki te by y na jeszcze ni szym poziomie. We wskazanych wariantach liczba pni 

pszczelich w regionie wystarczy do zapylenia odpowiednio 21,15% i 10% ro lin 

entomofilnych. 

Powy sze badania wskazuj  na potrzeb  rozwijania pszczelarstwa w Polsce. G ównym 

efektem pracy pszczó  s  plony ro lin entomofilnych, a ich warto  wielokrotnie przekracza 

warto  produktów pszczelich pozyskiwanych przez pszczelarzy. Zwi kszenie liczby 

rodzin pszczelich pozwoli, dzi ki zapylaniu ro lin uprawnych, zwi kszy  efektywno

produkcji rolniczej. 
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