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Stosowanie środków ochrony roślin 
takich jak insektycydy, fungicydy, czy 
herbicydy, pozwala skutecznie walczyć 
z chorobami i szkodnikami roślin. Po-
nadto umożliwia uzyskanie większych 
plonów i wyższej, jakości upraw. Jed-
nakże środki ochrony roślin niewłaści-
wie stosowane mogą stwarzać zagroże-
nia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska. Mogą również nieść duże 
zagrożenie dla pszczół i innych owadów 
pożytecznych.

Co zagraża pszczołom?

Herbicydy i fungicydy, jako prepara-
ty nieprzeznaczone do zwalczania szko-
dliwych owadów, odznaczają się wobec 
pszczół generalnie niską toksycznością 
ostrą o czym świadczą stosunkowo wy-
sokie dawki niezbędne do uśmiercenia 
co najmniej 50% populacji pszczół na-
rażonych na ich działanie (LD50 lethal 
dose). Największą toksycznością dla 
pszczół charakteryzują się, z oczywi-
stych względów, substancje owado-
bójcze. Niejednorodność grupy, jaką są 
insektycydy, wynikająca z ich budowy 
chemicznej, przejawia się różnym stop-
niem toksyczności substancji czynnych 
dla owadów pożytecznych i zapylają-
cych. Przykładem substancji powodu-
jących ostrą śmiertelność pszczół jest 
dimetoat (związek fosforoorganiczny), 
cypermetryna czy deltametryna (pyre-
troidy) (tabela). Pomimo, że mechani-
zmy działania tych substancji są różne, 

to celem ich jest zawsze układ nerwowy 
owadów, zaś najczęstszym efektem jest 
paraliż i śmierć owada. 

Powszechne stosowanie środków 
ochrony roślin w rolnictwie powo-
duje nie tylko podtrucia czy zatrucia 
pszczół, ale również niesie wysokie 
ryzyko zanieczyszczenia produktów 
pszczelich (miód, wosk, pyłek) róż-
nymi pestycydami. Sprawia to, że 
pszczoły eksponowane są na miesza-
niny substancji chemicznych o wysoce 
prawdopodobnym, synergistycznym 
oddziaływaniu. W wyniku reakcji 
między tymi środkami może ulec 
zmianie np. toksyczność dla pszczół. 
Nawet łącząc dwa środki bezpieczne 
dla owadów zapylających (czyli o ni-
skiej toksyczności dla pszczoły miod-
nej), w wyniku wzajemnych ich reakcji 
może dojść do wytworzenia się mie-
szaniny charakteryzującej się wysoką 
toksycznością dla pszczół. 

Jak zapobiegać 
zatruciom pszczół?

Czynniki mające wpływ na efekt 
działania toksycznego to przede wszyst-
kim dawka produktu, droga ekspozycji, 
zakres i czas ekspozycji, a także sta-
dium rozwojowe pszczół. Dlatego, aby 
zapobiec zatruciom pszczół aplikacja 
środków ochrony roślin powinna być 
zawsze wykonana w sposób odpowie-
dzialny i racjonalny, zgodnie z etykietą 
oraz Dobrą Praktyka Rolniczą i Dobrą 

Praktyką Ochrony Roślin. Obecnie 
w Polsce ochrona pszczół podczas 
stosowania środków ochrony roślin jest 
wymogiem prawnym. Szczegółowe re-
gulacje w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin określone zostały w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 31 marca 2014 r. w sprawie 
warunków stosowania środków ochro-
ny roślin (Dz.U. 2014 poz. 516).

Aby zminimalizować ryzyko zatruć 
pszczół, wykonując zabiegi chemicznej 
ochrony roślin należy pamiętać, aby: 

stosować wyłącznie środki ochrony •	
roślin dopuszczone do stosowania,
stosować środki ochrony roślin •	
zgodnie z warunkami określonymi 
w etykiecie,
dobierać środki ochrony roślin w taki •	
sposób, aby minimalizować negatyw-
ny wpływ zabiegów chemicznych na 
organizmy niebędące celem zabiegu,
nie stosować preparatów toksycznych •	
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w uprawach, na któ-
rych występują kwitnące chwasty,
wykonywać zabiegi po zakończonych •	
lotach owadów zapylających,
zachowywać minimalne odległości •	
od pasiek,
przestrzegać okresów prewencji,•	
nie wykonywać zabiegów w warun-•	
kach sprzyjających znoszeniu cieczy 
użytkowej podczas zabiegu.
Dotychczasowe wyniki badań uzy-

skane w Laboratorium Badania Bez-

NaUKa PRaKtYCe

Jak zminimalizować 
ryzyko zatruć pszczół 
środkami ochrony roślin? 
Trwający sezon wegetacyjny oraz związana z nim wzmożona chemizacja rolnictwa intensyfiku-
je problem zatruć pszczół i innych owadów zapylających. Przyczyną nie są jednak same środki 
ochrony roślin, ale również błędy popełniane przez rolników wykonujących zabiegi.

fot. Piotr Chilim
oniuk



WIADOMOŚCI ROLNICZE • Lipiec-Sierpień 2018 17 16 WIADOMOŚCI ROLNICZE • Lipiec-Sierpień 2018

Z wojewódZtwa

WIADOMOŚCI ROLNICZE • Lipiec-Sierpień 2018 17 

NaUKa PRaKtYCe

pieczeństwa Żywności i Pasz, Instytutu 
Ochrony Roślin – Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Białymstoku po-
twierdzają potrzebę rzetelnej ochrony 
pszczół w trakcie zabiegów ochrony ro-
ślin. W latach 2010-2016 jako najczęst-
szą przyczynę zatrucia pszczół wska-
zano substancje: chloropiryfos etylowy, 
cypermetrynę, dimetoat i lambda cyha-
lotrynę. Ponadto w badanych próbkach 
stwierdzono jednocześnie obecność 
kilku substancji czynnych pestycydów 
z różnych grup chemicznych. 

Należy pamiętać, iż prawidłowo za-
stosowane środki ochrony roślin nie 
powinny powodować zatruć owadów 
zapylających, a ryzyko zatrucia pszczół 
może być zminimalizowane poprzez 
świadomy wybór bezpiecznego środka 
oraz stosowanie go zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i zaleceniami.

Jak przygotować próbkę pszczół 
do badań toksykologicznych?

Obecnie w Polsce nie ma regulacji 
prawnych, które jednoznacznie okre-
ślałyby sposób postępowania z prób-
kami zatrutych pszczół. Jednakże 
w przypadku podejrzenia o wystąpie-
nie zatrucia pszczół środkami ochrony 
roślin pszczelarz, który chce dochodzić 
swoich praw w sądzie, powinien zgłosić 
szkodę do Urzędu Gminy. Wówczas zo-
staje wyznaczony Lekarz Weterynarii, 
który pobiera próbkę pszczół (ok 1000 
martwych pszczół, w wyjątkowych 
przypadkach na próbkę może składać 

się mniejsza liczba pszczół). Inspek-
tor PIORiN-u pobiera próbkę rośliny, 
która została poddana działaniu środ-
ka ochrony roślin oraz próbkę gleby. 
Próbki są komisyjnie pakowane (muszą 
zostać niezwłocznie zamrożone), a do 
próbek dołączany jest protokół. Zamro-
żone próbki wraz z protokołem i wypeł-
nionym zleceniem badań, które należy 
pobrać ze strony www.ior.bialystok.pl/ 
trzeba wysłać (najlepiej kurierem) na 
adres: Instytut Ochrony Roślin – PIB, 
Laboratorium Badania Bezpieczeństwa 
Żywności w Białymstoku.

Laboratorium Badania Bezpieczeń-
stwa Żywności i Pasz w Białymstoku 
posiada akredytowane zunifikowane 
czułe i selektywne techniki przygoto-

wania próbek do badań, pozwalające 
oznaczać bardzo niskie poziomy po-
zostałości pestycydów nie tylko w or-
ganizmach padłych pszczół, ale rów-
nież w materiale roślinnym i glebie. 
Wyniki badań (raport z badań wysta-
wiony przez Laboratorium) będą dla 
pszczelarza podstawą do dochodzenia 
roszczeń w sądzie. Dodatkowo Labo-
ratorium w oparciu o uzyskane wyniki 
badań może wystawić opinię wskazu-
jąc prawdopodobną przyczynę zatrucia 
pszczół.

prof. dr hab. Bożena Łozowicka,
dyrektor IoR-PIB w Poznaniu

Kierownik Stacji IoR-PIB w Białymstoku
mgr Izabela Hrynko, asystent

dr Piotr Kaczyński, adiunkt

Toksyczność insektycydów w stosunku do pszczół miodnych

Toksyczność 
insektycydów

Wysoce toksyczne Umiarkowanie toksyczne Nietoksyczne

LD50 <2 μg / pszczołę  od 2 do 11 μg / pszczołę > 11 μg / pszczołę

Przykład związku 
(nazwa preparatu)

dimetoat 
(m.in. Bi 58 Nowy 400 eC, danadim 
400 eC )
cypermetryna 
(m.in. Cyperkill Max 500 eC, troll 550 
eC)
deltametryna
(m.in. decis 2,5 eC, Proteus 110 od )
tiametoksam
(m.in. actara 25 wG, Cruiser 70 wS)

acetamipryd
(m.in. Mospilan 20 SP, Zeus 200 SL) 
tiachlopryd
(m.in. Calypso 480 SC, Proteus 110 
od)

flonikamid
(m.in. teppeki 50 wG)
spirotetramat
(m.in. Movento 100 SC)

Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin

etykieta środka ochrony roślin jest źródłem informacji, które 
są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego planowania 
i przeprowadzenia zabiegów ochrony roślin.  
w odniesieniu do środków, które w zaleceniach stosowania 
mogą mieć kontakt z pszczołą miodną, w etykiecie umieszczo-
ne są informacje dotyczące szczegółowych zaleceń, jakich nale-
ży przestrzegać w czasie zabiegu. dotyczą one między innymi 
toksyczności i okresu prewencji dla pszczoły miodnej, a także 
określają warunki, w jakich środka nie należy stosować.
aktualne wykazy dopuszczonych do obrotu w Polsce środków 
ochrony roślin wraz z ich etykietami udostępniono na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Ro-
slinna/ochrona-Roslin.
dodatkowo wykaz środków ochrony roślin można również zna-
leźć w Zaleceniach ochrony Roślin na lata 2017-2018, których 
wydawcą jest Instytut ochrony Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy.

 
 
 


