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 Produkcja żywności to bardzo ważny – strategiczny dział gospodarki narodowej.  

Na ilość i jakość roślinnych produktów rolniczych wpływ mają warunki pogodowe, wydajność 

uprawianych roślin, wiedza rolników oraz praca owadów zapylających, gdyż 70% roślin 

uprawianych jest owadopylna. Do grona owadów zapylających zalicza się m.in. dziko żyjące 

trzmiele i pszczoły murarki oraz pszczoły miodne. Praca owadów zapylających jest szczególnie 

ważna przy uprawie rzepaku, roślin motylkowych, truskawek oraz drzew i krzewów 

owocowych. Zdaniem wielu naukowców „dobrze” zapylony owoc jest większy, bardziej 

wybarwiony i smaczniejszy.  

 Pszczoły to naszym zdaniem najbardziej wydajny owad zapylający. Dlatego na pracę 

pszczół nie należy patrzeć pod względem ilości przyniesionego miodu, lecz poprzez ilość 

zapylonych kwiatów. Osoby trudniące się pszczelarstwem napotykają wiele trudności z tym 

związanych. Są to głownie środki chemiczne używane w rolnictwie, systemy nadajników 

radiowo – telewizyjnych i telefonii komórkowej, choroby i szkodniki. 

 Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra, aby wzorem dopłat bezpośrednich do 

upraw polowych, wprowadzić dopłatę do jednej rodziny pszczelej w wysokości 100 zł. rocznie. 

Kwota ta jest w pełni akceptowalna przez środowiska pszczelarskie i byłaby istotną pomocą dla 

hodowców pszczół. Ponadto, aby zwiększyć powierzchnię roślin, z których owady zapylające 

mogą zbierać nektar i będące ich siedliskiem, należy rozważyć możliwość dopłat do upraw 

roślin miododajnych takich jak dopłaty do roślin wysokobiałkowych. Należy rozważyć również 
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możliwość tworzenia na nieużytkach roślinnych obszarów, gdzie sadzone będą drzewa 

miododajne, tworząc w ten sposób siedliska dla dziko żyjących owadów zapylających, 

stanowiących również pożytek dla pszczoły miodnej. 
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