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9 Wstęp 

Wstęp 
Miód jest ważny dla pszczelarzy, ale pszczelarstwo nie ogranicza się tylko do 

produkcji miodu. Obecnie produkty pszczele, w tym propolis, mleczko 

pszczele i pyłek pszczeli, są popularnymi, tradycyjnymi, zdrowymi produktami 

spożywczymi; Stosowanie produktów pszczelich w służbie zdrowia nazywa się 

apiterapią. 

Apiterapia to rozwijający się i fascynujący sektor. Celem tego podręcznika, 

opracowanego w ramach projektu ERASMUS + APIHEALTH, jest pomoc w 

zrozumieniu i dostarczeniu wiedzy na temat apiterapii poprzez prezentację 

zaawansowanych, ale łatwych do zrozumienia treści; Jego celem jest 

zapewnienie inżynierom rolnictwa i żywności, personelu medycznego, 

pszczelarzy i pokrewnym grupom zawodowym odpowiednich informacji na 

temat stosowania produktów z ula w celach zdrowotnych oraz promowanie i 

demonstrowanie efektów działania tych produktów. 

W kolejnych rozdziałach znajdziesz treści szkoleniowe podzielone na 

poszczególne moduły, przykłady dobrych praktyk związanych z określonymi 

produktami pszczelimi oraz słowniczek z terminami używanymi w treści 

podręcznika. 

Podręcznik jest dostępny w 7 językach: angielskim, słowackim, bułgarskim, 

polskim, rumuńskim, hiszpańskim i tureckim, zarówno w wersji elektronicznej 

(e-book), jak i drukowanej. 

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości edukacyjne, jakie daje projekt 

ApiHealth, możesz odwiedzić i zarejestrować się na platformie e-learningowej 

https://learn.apihealth.eu/, lub odwiedzić stronę internetową projektu 

www.apihealth.eu. 

https://learn.apihealth.eu/
http://www.apihealth.eu/
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1. Definicja i opis apiterapii. 

 

Czym jest apiterapia? 
 

Apiterapia (od łacińskiego 

słowa apis oznaczającego 

pszczołę) jest leczniczym 

zastosowaniem produktów 

wytwarzanych przez pszczoły. 

Produkty pszczele obejmują 

miód, pyłek kwiatowy, wosk 

pszczeli, propolis (kit 

pszczeli), mleczko pszczele 

i  jad pszczeli. Niektóre                  

z leczonych     schorzeń to: stwardnienie rozsiane, artretyzm, rany, bóle, 

zapalenie stawów, półpasiec, oparzenia, zapalenie ścięgien. infekcje. 

Pracowitymi pszczołami fascynowali się wielcy filozofowie i lekarze, tacy jak 

Arystoteles i Hipokrates. Budowali dla nich ule, aby móc badać ich złożoną 

społeczność i zbierać miód na własne potrzeby konsumpcyjne. Jednym  

z  najstarszych zastosowań miodu (pierwsze ślady pochodzą z 2500 r. p.n.e.), 

do dnia dzisiejszego wykorzystywanego w ten sposób, jest leczenie ran 

I  oparzeń skóry. Starożytni Egipcjanie dodawali miód do wielu różnych leków. 

Istnieje dokument zawierający instrukcje opatrywania, polegające na 

nałożeniu  miodu bezpośrednio na uszkodzoną część ciała i owinięciu ją 

szmatką. Miód nakładano na otwarte rany, rany cięte, oparzenia i wrzody, 

aby wysuszyć ranę i skutecznie ją wyleczyć poprzez stworzenie bariery 

zapobiegającej dalszej infekcji. Rany goiły się, pozostawiając tylko małe 

blizny. Wiele z właściwości miodu wpływa na jego zdolności do zwalczania 

infekcji i przyspieszenia gojenia. Dzięki wysokiej zawartości cukru w miodzie 

stan zapalny i płyn „wysysane” są z rany  i gromadzone  przy pomocy osmozy. 

Miód zapobiega rozwojowi bakterii dzięki kwaśnemu odczynowi i enzymom 

wytwarzającym niewielkie ilości nadtlenku wodoru. Jego zdolność do 

zatrzymywania wilgoci wokół rany przyspiesza gojenie i zapobiega 
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powstawaniu blizn. Miód zawiera również składniki pochodzące z roślin 

wykorzystywanych przez pszczoły do jego produkcji i przypuszcza się, że 

niektóre    z tych składników mogą dodatkowo wspomagać gojenie się ran 

I  działanie antybakteryjne miodu. Proces pasteryzacji, który przeprowadza 

się do sterylizacji miodu przeznaczonego do sprzedaży, niszczy enzym 

uczestniczący w produkcji nadtlenku wodoru, osłabiając antybakteryjne 

działanie miodu i pozbawiając go wszelkich właściwości leczniczych1 

 

Dlaczego potrzebujemy apiterapii? 
 

Istnieje wiele powodów, dla których potrzebujemy apiterapii: każdy z nas był, 

jest lub może być kiedyś chory. Warto wiedzieć, że: 

▪ zapobieganie chorobom jest znacznie łatwiejsze niż ich leczenie; 

▪ konwencjonalne leczenie oparte wyłącznie na środkach chemicznych 

ma zazwyczaj zbyt wiele skutków ubocznych; 

▪ produkty pszczele są niezwykle bogate w składniki odżywcze 

I  delikatne substancje aktywne, które mogą skutecznie chronić nasze 

zdrowie przed ponad 500 chorobami. Wśród wszystkich zawodów 

pszczelarze są drugą grupą zawodową, która żyje najdłużej; 

zazwyczaj są silni  i mają wielu przyjaciół przez całe życie.  

Są oni systematycznie „leczeni” i stymulowani przez swoje pszczoły ich 

dobrym, naturalnym pokarmem. Prawdopodobnie najważniejszą kwestią 

związaną  z apiterapią jest to, że dzięki tej znanej od tysięcy lat metodzie 

leczenia można pogłębić swą wiedzę ogólną i nauczyć się, jak służyć pomocą 

innym osobom w potrzebie.  

 

 

 

 
1 https://ekoprzygoda.pl/newsy/141-apiterapia-co-robia-pszczoly-dla-nas 
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Ogólne znaczenie pszczół i produktów pszczelich dla 
zwierząt i ludzi. 
 

Pszczoły i pszczelarstwo 

poprawiają ludzką egzystencję w 

prawie każdym kraju na Ziemi. 

Miód i inne produkty pszczele są 

od dawna znane każdemu 

społeczeństwu. Gatunki pszczół, 

sposób wykorzystywania pszczół 

i praktyki pszczelarskie różnią się 

znacznie w zależności od 

regionu. W wielu częściach świata nadal grabi się znaczne ilości miodu od 

dzikich pszczół, podczas gdy w innych pszczelarstwo jest praktykowane przez 

osoby wysoko wykwalifikowane. Pszczelarstwo to tradycja pochodząca 

z  czasów starożytnych, a pszczoły hoduje się w Europie od kilku tysiącleci. 

Pszczoły są niezwykle ważne dla środowiska: utrzymują bioróżnorodność 

poprzez zapylanie szerokiej gamy roślin uprawnych i dzikich. Przyczyniają się 

bezpośrednio do zapewnienia człowiekowi dobrobytu poprzez produkcję 

miodu i innych produktów, takich jak pyłek stosowany jako dodatek do 

żywności, wosk  wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym, propolis 

używany w technologii żywności oraz mleczko pszczele będące suplementem 

diety  i składnikiem żywności. Organizacja Narodów Zjednoczonych  ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa   (FAO)   szacuje, że ze 100 gatunków roślin, które są 

źródłem 90% żywności na świecie, 71 jest zapylanych przez pszczoły. 

Obecność większości roślin uprawianych w Unii Europejskiej zależy od 

zapylania przez owady. Zapylanie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej. Roczna wartość pieniężna zapylania szacowana 

jest na setki miliardów euro. Arystoteles nazwał miód nektarem bogów. Na 

przestrzeni wieków miód, pyłek pszczeli, propolis i mleczko pszczele były 

cenione zarówno jako pokarm, jak i środek leczniczy. Nauka potwierdza  teraz 

tę starożytną mądrość. 
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2. Zalety stosowania apiterapii u ludzi 
i zwierząt. 
 

Nowa definicja apiterapii. Rodzaje produktów 
pszczelich. 
 

Współczesna apiterapia 

odnosi się do stosowania     

I konsumpcji produktów 

pszczelich,   w  tym jadu 

pszczelego. Aktualna definicja 

najpowszechniej stosowanej 

apiterapii to „stosowanie 

produktów pochodzących od 

pszczół, w  tym jadu pszczelego, miodu, pyłku kwiatowego i mleczka 

pszczelego, jako leków”. Do produktów pozyskiwanych z ula należą: 

 

Miód 
Jest to słodka substancja produkowana przez pszczoły z nektaru, który 

zbierają       z kwiatów w swoim otoczeniu. Jest to podstawowe pożywienie 

pszczół i dzięki niemu rodzina pszczela ma energię do wykonywania swoich 

zadań. 

Do czego służy? 
Jest źródłem kalorii dla ludzi i ma różne zastosowania spożywcze, medyczne            

i kosmetyczne. 

 

Wosk pszczeli 
Pszczoły używają go do budowy plastrów, w których królowa składa jaja, 

a  pszczoły przechowują miód i pyłek, oraz do zasklepiania komórek z larwami 

do momentu ich wygryzienia. Surowcem do produkcji wosku jest miód. Aby 
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wyprodukować kilogram wosku, pszczoły muszą zużyć od 6 do 7 kilogramów 

miodu. 

Do czego służy? 
Wosk można wykorzystać do produkcji świec, olejków, kredek, wyrobów 

rękodzielniczych i kosmetyków oraz w zabiegach leczniczych. (Wosk został 

szeroko omówiony w module 3. niniejszego podręcznika.). 

 

Mleczko pszczele 
Jest to substancja wydzielana przez młode pszczoły, która służy do karmienia 

larw przez pierwsze trzy dni ich życia,  a także  królowej przez cały okres jej 

życia. Surowce niezbędne do jego wytworzenia to pyłek kwiatowy, miód 

I  woda. 

Do czego służy? 
Jest bogaty w witaminę B i dodaje się go do maseczek, szamponów, tabletek 

na krążenie i kremów. 

 

Propolis 
Jest to żywica, którą pszczoły zbierają z pni niektórych drzew. Jest on bardzo 

istotny dla ula, ponieważ dzięki niemu zapewnione jest ciepło i higiena w jego 

wnętrzu. 

Do czego służy? 
Jest stosowany jako środek bakteriobójczy, grzybobójczy i wspomagający 

zabliźnianie ran, a także, w postaci syropu, sprayu lub tabletek do ssania 

w  leczeniu infekcji dróg oddechowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 2. Zalety stosowania apiterapii u ludzi i zwierząt. 

Jad pszczeli 
Apitoksyna jest trucizną wydzielaną przez robotnice, które wykorzystują ją 

jako środek obronny przed drapieżnymi zwierzętami, owadami i ludźmi 

oraz do walki między pszczołami. 

Do czego służy? 
Jest używany w celach terapeutycznych w leczeniu reumatyzmu i chorób 

stawów. Prowadzone są badania nad jego wpływem na choroby 

neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona i Alzheimera. 

 

Korzyści płynące ze stosowania apiterapii u ludzi i  
zwierząt. 
 

Ze względu na właściwości odżywcze, 

terapeutyczne i kosmetyczne produktów 

pszczelich   (miód, pyłek pszczeli, mleczko 

pszczele, propolis i jad) korzyści z ich 

stosowania w apiterapii są wielorakie. 

Od czasów starożytnych miód był uważany 

za źródło pokarmu, zdrowia i piękna.     W 

Egipcie uważany był za „nektar bogów”. Grecy również odkryli w tym 

wykwintnym produkcie nieskończoną ilość właściwości, a  sportowcy 

starożytnej Grecji wykorzystywali go do dostarczania energii swoim 

organizmom. Miód był bazą jednego z pierwszych napojów alkoholowych, 

miód pitny spożywany był przez Greków, Rzymian, Celtów, Normanów, 

Sasów i Wikingów. Był to ulubiony napój Juliusza Cezara. W Ameryce 

Majowie produkowali miód pitny zwany balché, który był świętym napojem 

używanym w ceremoniach religijnych. Ze względu na swoje właściwości 

medyczne był on również wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej, 

koreańskiej, rosyjskiej, egipskiej i rzymskiej. Współczesna apiterapia odnosi 

się do stosowania I  konsumpcji produktów pszczelich, w tym jadu 

pszczelego. 

  

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=222&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=160&displayformat=dictionary
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Terapeutyczne i profilaktyczne korzyści płynące ze 
stosowania apiterapii. 
 

Miód 
 

Korzystnie wpływa na proces gojenia się ran, ponieważ ma działanie 

przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, dezynfekujące, przeciwutleniające 

I  przeciwbólowe, pobudza wypływ wysięku, przyspiesza gojenie i odrost 

nabłonka, a także poprawia krążenie krwi. 

Właściwości antybakteryjne miodu wynikają z niektórych jego cech 

fizycznych: wysokiej osmolarności, kwasowości  i zawartości nadtlenku 

wodoru. Wysoka zawartość cukru w  miodzie ma działanie osmotyczne, 

polegające na ekstrakcji wody z mikroorganizmów i  ich odwadnianiu. 

Ponadto miód zapewnia wilgotne środowisko  w ranie, przyspieszając jej 

gojenie o 50%. Kwaśny odczyn miodu hamuje rozwój bakterii. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto: 

▪ Pomaga w zmaganiach z przeziębieniami i bólem gardła; 

▪ Wspomaga leczenie niektórych chorób żołądka; 

▪ Ma lekko przeczyszczające działanie; 

▪ Działa relaksująco; 

▪ Pomaga przeciwdziałać objawom wyczerpania. 
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Propolis 
 

▪ Ma wiele właściwości leczniczych: 

jest antybiotykiem i środkiem 

grzybobójczym, ma działanie 

przeciwzapalne, przeciwbólowe, 

antyalergiczne  i znieczulające; 

▪ Wspomaga gojenie, regeneruje 

tkankę nabłonkową i dzięki 

obecności argininy jest skuteczny w przypadku oparzeń lub trądziku; 

Działa ochronnie na wątrobę; 

▪ Pomaga w hamowaniu aktywności wirusów, takich jak wirus ospy 

I  grypy; 

▪ Jest bogaty we flawonoidy, dzięki czemu zmniejsza liczbę 

drobnoustrojów górnych dróg oddechowych i jest pomocny  

w  leczeniu zapalenia śluzówki nosa   i  gardła.  

  

Jad pszczeli (apitoksyna) 
 

Główną zaletą stosowania jadu pszczelego jest to, że jest on alternatywą dla 

medycyny tradycyjnej, jest mniej inwazyjny i bardziej naturalny, ponieważ nie 

zawiera laboratoryjnych środków chemicznych.  
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Zawiera wiele substancji, takich jak melityna, fosfolipaza i apamina. Zapewnia 

następujące korzyści: 

▪ wspomaga leczenie chorób mięśni, układu krążenia i skóry; 

▪ wykazano, że skutecznie przeciwdziała starzeniu się; 

▪ jest to środek przeciwzapalny, leczniczy i rozszerzający naczynia; 

▪ stosuje się go w zapobieganiu skurczom mięśni; 

▪ stosuje się go u osób z problemami nadciśnieniowymi; 

▪ usprawnia metabolizm i usuwanie toksyn i obrzęków; 

▪ korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, zmniejsza częstość 

akcji serca ze względu na przeciwzakrzepowe właściwości 

apitoksyny, wspomaga leczenie stresu i niepokoju; 

▪ można go łączyć z fizjoterapią i innymi metodami leczenia, aby 

zwielokrotnić jego pozytywne działanie, zwalcza ból i jest środkiem 

znieczulenia miejscowego. 

Apitoksyna jest bardzo silnym środkiem przeciwbólowym, dlatego jedną                     

z najważniejszych zalet apiterapii jest łagodzenie bólu przewlekłego lub 

punktowego. Jest to terapia stosowana u pacjentów z bólami mięśniowo-

szkieletowymi i stawowymi, spowodowanymi schorzeniami, takimi jak 

zapalenie stawów, reumatyzm, rwa kulszowa itp. 

Ekstrakcji jadu dokonano już w laboratoriach, co stanowi postęp w technice 

apiterapii, ponieważ pozwala na wszczepienie jadu za pomocą strzykawki 

I  nie powoduje śmierci pszczół. Wewnątrzustrojowe zastosowanie jadu 

pszczelego powinno się dawkować według zaleceń lekarza.  

Inne badania wskazują na potencjalne działanie apitoksyny przeciwko 

niektórym komórkom nowotworowym - badania przeprowadzone na 

Wydziale Medycyny Narodowego Uniwersytetu Kolumbii pokazują, że służy 

ona jako: 

▪ leczenie uzupełniające w walce z rakiem, ale nie stosuje się jej 

w  leczeniu podstawowym; 

▪ stwardnieniu rozsianemu, demencji i chorobom zwyrodnieniowym 

układu nerwowego (miód może być czynnikiem wzmacniającym 

pamięć chociaż nie ma na to jeszcze jednoznacznych dowodów). 
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Apiterapia i sport. 
 

Miód jest jednym z najlepszych narzędzi do 

odbudowy mięśni. Jest niezastąpionym 

składnikiem diety biegaczy długodystansowych.  

Jak wspomniano wcześniej, w składzie miodu 

znajduje się wiele wysokiej jakości cukrów, 

natomiast nie zawiera on tłuszczu. Organizm 

szybko przyswaja te naturalne cukry, by 

uzupełnić zapasy energii, więc miód idealnie nadaje się do spożycia przed, 

w  trakcie i po treningu. 

Przed wyścigiem ważne jest, aby mieć pełne zapasy glikogenu. Podczas 

wyścigu organizm zużywa zapasy glukozy, poziom cukru spada i jeśli nie 

dostarczymy organizmowi szybkiej energii, nie będziemy w stanie uprawiać 

sportu o dużej intensywności. Konieczne jest zatem utrzymanie 

odpowiedniego poziomu glukozy     w celu poprawy wydajności. W trakcie 

treningu można pić roztwór wody i miodu. 

Po zakończonym wyścigu miód wspomaga regenerację mięśni poprzez 

uzupełnienie zapasu glikogenu i minerałów. Zjedzenie łyżeczki miodu po 

wysiłku fizycznym jest korzystne dla odzyskania witalności mięśni i lepszego 

przygotowania do kolejnych treningów. 

Obecnie modne stało się spożywanie żeli energetycznych podczas treningu 

w  celu utrzymania energii przez długi czas. Są one łatwe  w transporcie 

I  przystępne cenowo, ale ich skład nie jest tak naturalny jak skład miodu 

I  jego pochodnych. 

Liczne badania wykazują, że dodatkowe dawki glukozy poprawiają wydajność. 

Według badacza Richarda Kreidera z Sports Nutrition Laboratory 

Uniwersytetu       w Memphis miód jest wieloskładnikowym „koktajlem”, 

który bardzo dobrze sprawdza się podczas treningu. W jednym z badań 9 

kolarzy biorących udział w zawodach przez 3 tygodnie wykonywało 

tygodniowo trening na odległość 64 km, spożywając miód, dekstrozę w żelu 

lub smakowe placebo bez kalorii. Uczestnicy badania spożywali 15 g 

suplementu wraz z 250 ml wody przed treningiem, a następnie co 16 km. 
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Zarówno miód, jak i dekstroza w żelu przyczyniły się do poprawy czasów 

kolarzy i zwiększenia ich wydajności, co skłoniło badaczy do wniosku, że miód 

może być naturalnym i skutecznym źródłem węglowodanów dla sportowców 

wytrzymałościowych. 

Stosowanie jadu pszczelego lub apitoksyny przez sportowców. Jad pszczeli 

wspomaga regenerację po kontuzjach sportowych. Wykazano, że stymulacja 

przysadki mózgowej za pomocą 

apitoksyny może być kluczowa dla 

zdolności naszego organizmu do 

regeneracji chrząstek I  powinna 

być brana pod uwagę przez 

biegaczy długodystansowych. 

Wśród tych sportowców 

najczęstsze są kontuzje kolana 

I  stopy. Apitoksyna wspomaga leczenie zapalenia ścięgien i zapalenia kaletki, 

zwłaszcza u sportowców.  

  

Zalety stosowania miodu i apitoksyny  w kosmetyce. 
 

Miód dla skóry głowy, twarzy i ciała. 
 

Miód stosowano jako produkt kosmetyczny od czasów starożytnych. Do jego 

zalet należą: 

▪ jest naturalnym kosmetykiem; 

▪ istnieje szeroka gama kremów i żeli do twarzy o właściwościach 

nawilżających i regenerujących, które dostarczają witamin 

I  pomagają zachować zadbaną i młodą twarz; 

▪ sprzedaż tych produktów upowszechnia się w internecie, ale można 

je znaleźć również w drogeriach; 

▪ maseczki miodowe, wraz 

z  szamponami  I  odżywkami do włosów, 

przywracają włosom ich naturalną 
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warstwę ochronną i nadają im lśniący, zdrowy wygląd; 

▪ mydło miodowe przywraca skórze wilgoć, dzięki czemu jest ona 

elastyczna i  miękka; zawiera ono olejki eteryczne z roślin takich jak 

lawenda, które nadają mu przyjemny aromat; 

▪ produkty te mogą być wytwarzane w domu lub przez przemysł 

kosmetyczny.  

Miód ma wiele korzyści. Pomaga w eliminacji toksyn, oczyszcza dogłębnie 

I   doskonale nawilża skórę. 

1. Nawilżacz rzęs oraz demakijaż oczu: Olej rycynowy + miód. 

2. Maseczka na noc: Zmielony cynamon + miód. 

3. Peeling: Otręby owsiane + miód.  

4. Nawilżacz do rąk: Olej migdałowy + miód. 

5. Odżywka do włosów: Olej migdałowy + banan + miód. 

Obecnie modne jest stosowanie apitoksyny jako głównego składnika 

maseczek, serum, regenerujących olejków do twarzy  i kremów pod oczu. 

Przeciwdziała ona pojawieniu się wolnych rodników odpowiedzialnych za 

starzenie się skóry oraz pomaga ukryć zmarszczki i drobne bruzdy oraz 

ujędrnić owal twarzy. 

  

Korzyści żywieniowe. 
 

Miód: 
▪ jest węglowodanem, dostarcza więc dużo szybkiej energii; 

▪ jest bogaty w fosfor, potas, witaminy A, B i C, minerały, aminokwasy, 

antyoksydanty i kwas foliowy;  

▪ nie zawiera tłuszczu; 

▪ nie ma daty ważności; bakterie i mikroorganizmy nie mogą żyć 

w  miodzie ze względu na jego kwaśne pH. 
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Pyłek pszczeli: 
▪ działa rewitalizująco, wskazane jest jego stosowanie przez osoby, 

które czują się słabe, zmęczone lub które przeszły jakąś chorobę; 

▪ zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, co czyni go dobrym 

źródłem białka dla wegetarian; 

▪ zawiera duże ilości beta-karotenu, witaminy C, potasu i wapnia; 

▪ dostarcza energii, ale nie tak szybko jak miód. 

 

Mleczko pszczele: 
▪ szczególnie bogate w witaminy grupy B, jest bardzo pomocne dla 

układu nerwowego osób uczących się, a także cierpiących na 

depresję i niepokój; 

▪ wskazane jest w okresie wzrostu dzieci, ponieważ jest naturalną 

multiwitaminą. 

 

Propolis: 
▪ skutecznie zwalcza kilka gatunków mikroorganizmów 

chorobotwórczych i  działa hamująco na niektóre wirusy: jest 

antybakteryjny, przeciwgrzybiczy i  przeciwwirusowy. 

  

Kulinarne zalety miodu. 
 

Miód ma ogromne znaczenie 

w  kuchni, gdzie dzięki swym 

wielorakim zastosowaniom jest 

podstawowym składnikiem wielu 

potraw. Jego właściwości fizyczne, 

takie jak lepkość, kolor i połysk 

czynią go atrakcyjnym składnikiem. 

Jest to produkt bogaty i słodki, 

przyjemny dla podniebienia. Jego 
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słodycz jest większa i  zdrowsza niż cukru; wskazane jest zastąpienie miodem 

cukru, który dodajemy na przykład do herbat ziołowych.  

Inne zalety używania miodu w kuchni: 

▪ łagodzi kwasowość naturalnego 

sosu pomidorowego;  

▪ poprawia strukturę pieczonego 

mięsa; 

▪ klaruje wina i soki; 

▪ konserwuje owoce; 

▪ ze względu na swoją 

higroskopijność utrzymuje wilgotność ciast biszkoptowych 

I  wypieków; 

▪ wchodzi w reakcje z drożdżami (wodorowęglanem sodu), ułatwiając 

wypiek ciast, zawiera przeciwutleniacze; opóźnia jełczenie; 

▪ cukry pomagają przyspieszyć brązowienie, poprawiając smak 

I  wygląd powierzchni niektórych potraw; może być karmelizowany;  

▪ można go dodawać do sosów winegret, do sałatek i łączyć 

z  musztardą, wzbogacając ich smak. 

Miód odgrywał i nadal odgrywa ważną rolę w tradycyjnym wypieku ciast 

w  wielu krajach. Na przykład, w Turcji i Grecji wytwarza się ciasta o nazwie 

Baklava. 

 

 

 

 

 

 

 

W Hiszpanii wyrabia się Pestiños, tradycyjne ciasto bożonarodzeniowe, oraz 

Torrijas, klasyczne ciasto wielkanocne. 
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Składniki: 
▪ 10 Bułek z poprzedniego dnia lub bułki mleczne 

▪ 1 litr Mleka; 

▪ 150 g Cukru; 

▪ 2 laski cynamonu; 

▪ 1 Skórka pomarańczy; 

▪ 3 Jajka; 

▪ Oliwa do smażenia torrijas. 

 

Sposób przygotowania: 
Pokroić bułkę na kromki 1,5 cm lub 2 cm grubości. Mleko wlać do garnka, 

dodać cynamon oraz skórkę z pomarańczy. Podgrzać mleko a następnie 

odstawić do wystygnięcia. Namoczyć kromki w mleku przez 5-10 min. Kromki 

obtaczamy w jajku i następnie smażymy na złoty kolor na oleju z oliwek. 

Wykładamy kromki na papier, dzięki temu pozbędziemy się nadmiaru 

tłuszczu. Obtaczamy w cukrze i jest gotowy!  

Torrijas to słodka i tłusta przekąska podawana tradycyjnie w Wielkim 

Tygodniu. Myślę, że w Polsce można pokusić się do przyrządzenia Torrijas 

w  Tłusty Czwartek. Według upodobań dobrze smakuje również polane 

miodem lub syropem np. klonowym. 

 

Zagrożenia i zalecenia dotyczące apiterapii. 
 

Leczenie apitoksyną nie jest odpowiednie dla wszystkich. Przyjrzyjmy się kilku 

przypadkom. 

Aby uniknąć powikłań u płodu, kobiety w ciąży powinny odczekać do porodu 

przed poddaniem się tego typu leczeniu. 

Nie wykazano skuteczności w zwalczaniu raka. Osoby, które chorują na 

choroby zakaźne lub przenoszone drogą płciową, choroby serca lub inne 

choroby przewlekłe, nie mogą być poddawane działaniu jadu pszczelego. 

Leczenie jadem pszczelim może wywołać działania niepożądane: 
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▪ częste narażenie na kontakt z jadem może powodować artropatię; 

▪ osób wrażliwych jad może działać jako alergen wywołujący reakcje 

alergiczne od łagodnego miejscowego zapalenia do ciężkich reakcji 

ogólnoustrojowych, wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci. 

Osobom, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne powinna zostać 

podana adrenalina przez specjalistę w dziedzinie apiterapii i powinny 

one otrzymać pomoc medyczną. 

Niektóre osoby mogą odczuwać strach, niezdecydowanie lub niepokój 

związany z  nakłuciami igłą lub użądleniami pszczół. 

Poniższe zalecenia należy uwzględnić w odniesieniu do miodu: 

▪ wprowadzenie go do codziennej diety jest korzystne, ale należy go 

spożywać ostrożnie, ponieważ jest wysoko kaloryczny; 

▪ należy unikać spożywania „miodu przemysłowego”, ponieważ jest on 

poddawany procesom, które niszczą wiele enzymów i aminokwasów 

i nie zawiera oryginalnych składników odżywczych; 

▪ osoby, które mają wrażliwy układ pokarmowy, powinny kontrolować 

jego spożycie, ponieważ może powodować podrażnienia. 

Niepożądane skutki przyjmowania propolisu obejmują: 

▪ nadmierne spożycie może powodować zaburzenia żołądkowo-

jelitowe; 

▪ należy stosować go przez krótkie okresy, nigdy w sposób ciągły; 

▪ u kobiet w ciąży i karmiących piersią musi zostać wcześniej zalecony 

przez lekarza; 

▪ niektóre osoby mogą być na niego uczulone. Należy rozpocząć od 

minimalnej ilości i obserwować reakcję. Może nasilać objawy astmy 

alergicznej. 

Porady i zalecenia dotyczące apiterapii: 

▪ Przed rozpoczęciem leczenia 

należy skonsultować się 

z  lekarzem lub specjalistą 

w  dziedzinie apiterapii, aby 

ocenić, czy jest ono 
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wskazane, czy też nie. Apiterapia polegająca na podawaniu 

apitoksyny powinna być prowadzona przez specjalistę, ponieważ 

substancja ta jest trucizną produkowaną przez pszczoły i jeśli nie jest 

przyjmowana prawidłowo, może być bardzo niebezpieczna dla 

zdrowia. 

▪ Konieczne jest wykonanie testu alergicznego i upewnienie się, że 

pacjent nie jest uczulony na jad pszczoły i może zostać poddany 

leczeniu. 

▪ Wskazana może być wcześniejsza konsultacja z alergologiem. 

W  wielu ośrodkach apiterapii, w ramach umowy z przychodnią, 

można przeprowadzić specjalistyczne badania krwi na alergię na jad 

pszczoły. 

▪ Specjalista powinien poinstruować pacjenta, aby przyjmował inne 

produkty pszczele (propolis, miód, mleczko pszczele itp.) w celu 

wzmocnienia efektów dalszego leczenia apitoksyną. 

▪ Wciąż potrzebne jest przeprowadzenie większej ilości badań 

klinicznych nad zastosowaniem jadu. Apiterapia jako uzupełnienie 

fizjoterapii w leczeniu chorób stawów przynosi korzystne efekty 

I  poprawę sprawności, ale ustalenie jej długofalowych skutków 

wymaga przeprowadzenia większej ilości badań i działań kontrolnych 

(Vélez, Cabrera & Bohórquez, 2010). 

▪ Jest to produkt kosztowny, ponieważ konieczna jest ekstrakcja 

czystego jadu pszczelego w laboratoriach, aby uniknąć śmierci 

pszczoły po wstrzyknięciu jadu. 

  

Korzyści ze stosowania apiterapii u  zwierząt. 
 

Miód może być tak samo korzystny dla zwierząt, jak i dla ludzi. 

Wykorzystywanie miodu w diecie i leczeniu zwierząt staje się popularne 

wśród właścicieli zwierząt domowych ze względu na jego zalety i lecznicze 

działanie. Jest on również coraz częściej stosowany w weterynarii ze względu 

na skuteczne działanie w leczeniu ran, oparzeń i katarakty. 
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Ptaki 
 

Miód stosuje się w trakcie pierzenia, by przeciwdziałać afonii i przeziębieniom 

wśród ptaków. Dodaje się go do karmy i kolb lub rozpuszcza w letniej wodzie. 

Miód jest naturalnym źródłem energii, który ma wiele witamin korzystnych 

dla ptaków chorych i pomaga w powrocie do zdrowia. Wzmacnia system 

immunologiczny, działa antybakteryjnie i antyseptycznie, przeciwzapalnie 

oraz może być użyty jako naturalny antybiotyk. Wspomaga wchłanianie 

wapnia. Można dodać niewielką ilość miodu do wody lub karmy, np. robiąc 

kolby miodowe czy kuskus z  miodem.  

 

Psy 
 

Dodając miód do pożywienia starszych psów można zwiększyć poziom ich 

energii i  wpłynąć na ich aktywizację. Podaje się go na łyżeczce i pozwala psu 

ją wylizać lub miesza się z wodą lub pokarmem. Można go również 

rozsmarować na kawałku chleba. 

 

Ponadto: 

▪ Pomoc w przypadkach alergii środowiskowych. W miodzie znajdują 

się niewielkie ilości pyłku. Może łagodzić objawy alergii u psów. Jego 

działanie opiera się na ekspozycji zwierzęcia na bardzo niski poziom 

substancji alergicznej. Z  czasem może przyczynić się do rozwoju 

odporności na te substancje. Ważne jest, aby miód był czysty 

I  lokalny, aby zapewnić ekspozycję psa na te same rodzaje pyłków, 

które powodują u niego reakcję alergiczną. 

▪ Pomoc przy problemach żołądkowo-jelitowych: ze względu na swoje 

właściwości antybakteryjne stosowany jest u psów cierpiących na 

zapalenie błony śluzowej żołądka, nieswoiste zapalenia jelit, 

zapalenie jelita grubego i inne problemy żołądkowo-jelitowe 

w  wyniku nadmiernego rozwoju bakterii. 
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▪ Substancje pomocnicze w trawieniu: zawiera amylazę, enzym 

ułatwiający trawienie węglowodanów. 

▪ Pomaga zwalczać infekcje: łagodzi kaszel, jest środkiem 

wspomagającym wykrztuszanie flegmy itd. 

 

Skuteczność miodu w leczeniu infekcji bakteryjnych skóry psa. 

Trudno gojące się rany to niezwykle 

częsty problem, z którym mierzą się 

lekarze weterynarii. Rany zakażone, 

niekwalifikujące się do chirurgicznego 

zamknięcia wymagają szczególnej 

troski. W tym przypadku zbawienny 

może okazać się opatrunek 

z  wykorzystaniem miodu Manuka. 

Z  pewnością olbrzymią jego zaletą jest fakt, że zmiany takiego opatrunku nie 

są związane z dyskomfortem pacjenta, ponieważ opatrunek tego typu nie 

przywiera do rany, a to z kolei ułatwia jego zmianę niwelując u pacjenta 

w  znacznym stopniu ból po zabiegu. Wykorzystanie miodów Manuka 

w  przypadku ran otwartych jest więc bardzo dobrą alternatywą dla innych 

opatrunków. 

O ich korzystnym wpływie na pacjentów świadczyć mogą m.in. bardzo 

ciekawe doniesienia profesora Alberta Tsanga z wydziału weterynarii na 

Uniwersytecie w  Sydney. Profesor wraz z  zespołem badawczym stosował, 

w  leczeniu ran o  powierzchni 2,5 cm² na ośmiu końskich kościach 

śródstopia, miód Manuka o  stężeniach  MGO 80 mg/kg i MGO 830 mg/kg, 

miód wielokwiatowy  i  roztwór soli fizjologicznej. Badanie wykazało, że miód 

o stężeniu MGO 830 mg/kg znacznie skrócił proces gojenia. W przypadku 

opatrunku z  wykorzystaniem miodu Manuka było to 90 dni, podczas gdy 

w  przypadku stosowania miodu wielokwiatowego proces gojenia trwał 100 

dni i 102 dni w  przypadku stosowania soli fizjologicznej. Jak widać opatrunki  

z wykorzystaniem miodu Manuka w znaczny sposób przyśpieszają proces 

powrotu do zdrowia pacjenta co potwierdzają również  polscy lekarze 

weterynarii.  
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Dla psów przeznaczone są szampony z miodem, które delikatnie czyszczą 

I  łagodzą suchą, swędzącą skórę. 

 

Koty 
 

Podobnie jak w przypadku psów: miód można stosować jeśli kot jest 

przeziębiony lub ma ranę zewnętrzną (wówczas stosowany jest miejscowo). 

Na rynku dostępnych jest kilka produktów przeznaczonych dla zwierząt, na 

przykład Vetramil, który jest środkiem leczniczym w maści lub sprayu dla 

psów i kotów wyprodukowanym na bazie miodu. 

 

Przeciwwskazania do konsumpcji miodu przez zwierzęta. 
 

▪ Spożycie cukru może powodować problemy 

u psów. 

▪ Miód jest lepki i słodki, więc jeśli nie umyje 

się zębów może powodować ubytki; należy 

zachować higienę jamy ustnej zwierzęcia. 

▪ Ważne jest, w jaki sposób ptaki spożywają 

miód, ponieważ może on przykleić się do 

ich piór. 

▪ Wykazano, że produkty z cukrem nie odpowiadają kotom; ich kubki 

smakowe nie odróżniają słodkiego smaku, więc nie daje im on 

również żadnej szczególnej przyjemności. Ilość miodu, jaką można 
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podać kotu, jest bardzo mała i  zawsze należy go podawać w ściśle 

określonych momentach.  

  

Ekonomiczne i społeczne zalety apiterapii. 
 

W ostatnich latach na całym 

świecie, głównie w Europie, 

obserwuje się zdecydowany wzrost 

konsumpcji miodu. Obecnie istnieją 

regiony produkcyjne, które ledwo są 

w stanie sprostać zapotrzebowaniu 

rynków. Miód i jego pochodne są 

produktami wysoko notowanymi 

I  wysoce konkurencyjnymi na rynku 

międzynarodowym, ich rynek jest bezpieczny. Istnieją kraje takie jak Niemcy 

I  Japonia, które wykorzystują je jako surowce do produkcji leków, na które 

przemysł farmaceutyczny ma duży popyt. Ekonomiczne i społeczne korzyści 

płynące z  apiterapii są wielorakie, a zainteresowanie tą naturalną metodą 

leczenia wzrasta     z dnia na dzień. 

 

W krajach takich, jak Hiszpania, pszczelarstwo stało się jednym z sektorów 

hodowlanych najmniej dotkniętych przez kryzys gospodarczy. 

Wzbudza ono zainteresowanie młodych ludzi, którzy widzą w tej działalności 

dochodowy biznes i szansę na przyszłe zatrudnienie. Kierując się 

zapotrzebowaniem, stowarzyszenia zawodowe organizują wiele szkoleń 

z  zakresu apiterapii. Produkty pszczelarskie stosuje się w wielu środowiskach. 

Spożywanie miodu i jego pochodnych oraz jego wykorzystanie kulinarne 

stwarzają miejsca pracy i przynoszą korzyści dla lokalnej i regionalnej 

gospodarki poprzez sprzedaż produktów małych i średnich przedsiębiorstw, 

na targach i rynkach. 
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Produkcja i sprzedaż wyrobów z miodu (świec, maści, win, produktów 

spożywczych itp.) mogą generować lepsze dochody dla producenta niż 

sprzedaż surowca. 

Miód pszczeli, wosk i jego pochodne mają dużą wartość kulturową w wielu 

społeczeństwach i mogą być wykorzystywane w rytuałach i obchodach, 

narodzinach, ślubach, ceremoniach religijnych i uroczystościach. 

Pszczelarze cieszą się szacunkiem za wykonywaną pracę; pszczoły 

I  pszczelarze cieszą się dobrą reputacją, ponieważ generują dobra 

w  społecznościach, w których żyją. Pszczelarze świadczą ważne usługi dla 

rolnictwa, np. usługowe zapylanie upraw. 

 

 

Podsumowanie korzyści płynących z  apiterapii. 
 

Produkty uli pszczelich (miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele 

I  jad) są darami natury, które od czasów starożytnych były wykorzystywane 

przez człowieka ze względu na ich właściwości zdrowotne. Obecnie badania 

naukowe propagują stosowanie apiterapii w celu poprawy dobrostanu ludzi 

I  zwierząt. Jest to terapia naturalna szeroko stosowana w wielu krajach 

świata, a nawet włączona do ich systemów opieki zdrowotnej. Obecnie jest 

ona przedstawiana jako gałąź medycyny alternatywnej, która ma wielkich 

sojuszników w środowisku naukowym, choć wymaga przeprowadzenia 

większej liczby badań klinicznych. Potencjał apitoksyny wydaje się jednak 

niezaprzeczalny, a jej perspektywy są bardzo pozytywne. Apiterapia, jak 

każda inna terapia, musi być stosowana przez specjalistów, którzy wiedzą, jak 

uzyskać najlepsze korzyści dla pacjentów. Jeśli chodzi o styl życia, zdrowo jest 
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wprowadzać miód i jego produkty uboczne do zrównoważonej diety 

I  spożywać go w sposób odpowiedzialny i umiarkowany, unikając stosowania 

produktów przemysłowych, zastępując je miodem ekologicznym 

z   certyfikowanym pochodzeniem. Wzrost jego spożycia i nowe zastosowania 

w  kosmetykach naturalnych sprawiają, że jest to produkt bardziej ceniony 

społecznie, przynoszący społeczeństwu korzyści ekonomiczne i zdrowotne. 

 

Prawodawstwo wspólnotowe. 
 

Od prawie dwudziestu lat sektor pszczelarski dysponuje wspólnotowym 

programem wsparcia, opracowanym we wszystkich państwach członkowskich 

UE w ramach programów krajowych. W Hiszpanii, na przykład, jest on znany 

jako Krajowy Plan Pszczelarski (PNA). Plany te dostosowują cele i podstawy 

Wspólnej Polityki Rolnej do specyfiki produkcji pszczelarskiej w każdym 

z  państw członkowskich, tak aby stanowiła ona podstawowe narzędzie 

rynkowe na rzecz pomocy technicznej i modernizacji działalności 

pszczelarskiej. Ponadto państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej (WE) 

muszą przestrzegać prawodawstwa wspólnotowego na mocy Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, który w art. 249 

stanowi: „W celu wypełniania swojej misji Parlament Europejski, Rada 

I  Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje 

I  formułują zalecenia lub wydają opinie na warunkach przewidzianych 

w  niniejszym Traktacie”. Rozporządzenia te mają zasięg ogólny, wiążą 

w  całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich: 

▪ Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. 

w  sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz 

znakowania produktów rolnych i  środków spożywczych. 

▪ Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. 

w   sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji 

i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich. 
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▪ Rozporządzenie Rady (WE) nr 917/2007 w sprawie środków 

mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do 

obrotu produktów pszczelarskich; 

▪ Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2008 w sprawie produkcji 

ekologicznej i  znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 

do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. 

Każdy kraj członkowski opracowuje swoje ustawodawstwo krajowe na 

podstawie wcześniejszych rozporządzeń; w niektórych przypadkach istnieją 

przepisy regionalne, jak w Andaluzji, jednej z 17 hiszpańskich wspólnot 

autonomicznych, która charakteryzuje się szerokim rozwojem legislacyjnym. 

Wszystkie te przepisy pomagają pszczelarzom osiągnąć wyższy poziom 

profesjonalizmu. UE jest również mocno zaangażowana w ochronę 

środowiska i zdrowe odżywianie. Pszczelarstwo uzyskuje zwiększone 

wsparcie w postaci dotacji: 

▪ projekty badawcze i poprawa jakości miodu; 

▪ wsparcie szkoleniowe; 

▪ zachęta do zakładania nowych gospodarstw i przedsiębiorstw; 

▪ dezynsekcja.  

Pomoc UE dla sektora 

pszczelarskiego ma na celu poprawę 

sytuacji pszczelarzy i  pomoc w 

sprzedaży ich produktów, przy 

jednoczesnym dążeniu do 

promowania sektora, który stał się 

filarem rolnictwa i przyczynia się do 

poprawy stanu środowiska 

naturalnego. Obecnie szacuje się, że 

w Europie 600 000 pszczelarzy utrzymuje się z  miodu, liczba uli wynosi ponad 

17 milionów, produkując 250 000 ton miodu rocznie. UE jest drugim po 

Chinach największym producentem miodu na świecie. Trzecie miejsce 

zajmuje Turcja. W Europie największym producentem miodu jest Hiszpania, 

produkując ponad 20 ton rocznie, a następnie Węgry, Niemcy i Rumunia. W 

porównaniu z  poprzednimi planami, ostatnia pomoc spowodowała wzrost 

wkładu gospodarczego o 10%. Rośnie zainteresowanie miodem i jego 
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pochodnymi. Produkcja została zróżnicowana i wprowadzono różne odmiany, 

które przyciągają uwagę konsumentów.  

Ważnym czynnikiem w działalności pszczelarskiej są również stowarzyszenia 

pszczelarzy: jest ich coraz więcej w krajach produkujących miód, mają one na 

celu ochronę i wspieranie rozwoju pszczelarstwa. Przynależność do 

stowarzyszenia przynosi pszczelarzowi następujące korzyści: 

▪ doradztwo, wypożyczanie książek i czasopism oraz szkolenia; 

▪ dostęp do zaplecza socjalnego umożliwiającego udział w rozmowach, 

prezentację własnej produkcji i wymianę doświadczeń z innymi 

pszczelarzami; 

▪ informacje o dotacjach, dofinansowaniach, ustawodawstwie, 

uczestnictwie w  spotkaniach bezpośrednich i forach internetowych. 

Hiszpański Związek Pszczelarzy (A.E.A.) został utworzony w Hiszpanii w 2012 

roku, w celu promowania pszczelarstwa w Hiszpanii. 

Ustawodawstwo W Hiszpanii: 

▪ Dekret królewski 209/2002 ustanawiający standardy gospodarstw 

pasiecznych. 

▪ Ustawa 8/2003 o zdrowiu zwierząt. 

▪ Dekret królewski 428/2003 w sprawie podstawowych zasad 

przyznawania dotacji na promocję grup ochrony zdrowia zwierząt 

gospodarskich. 

▪ Dekret królewski 1049/2003 zatwierdzający Normę Jakości miodu. 

▪ Dekret królewski 479/2004 ustanawiający i regulujący Rejestr Ogólny 

gospodarstw hodowlanych. 

▪ Dekret królewski 448/2005 regulujący system pomocy dla 

pszczelarstwa w  ramach rocznych programów krajowych. 

▪ Dekret królewski 608/2006 ustanawiający i regulujący Krajowy 

Program zwalczania i kontroli chorób pszczół miodnych. 

▪ Dekret królewski 751/2006 w sprawie zezwoleń i rejestracji 

przewoźników i  środków transportu zwierząt, na mocy którego 

utworzono Hiszpański Komitet ds. dobrostanu i ochrony zwierząt 

produkcyjnych. 
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▪ Zarządzenie APA/735/2008 zmieniające Załącznik II do Dekretu 

królewskiego 608/2006 ustanawiającego i regulującego Krajowy 

Program zwalczania i kontroli chorób pszczół miodnych. 

▪ Zarządzenie ARM/2605/2011 definiujące gospodarstwa, zwierzęta 

I   produkcje podlegające ubezpieczeniu, minimalne techniczne 

warunki użytkowania i zarządzania. 
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3. Produkty pszczele. 
 

Ogólnie rzecz biorąc, sektor 

pszczelarski zapewnie wiele korzyści, 

począwszy od bardzo ważnej 

działalności – zapylania. Zapylanie 

zapewnia i  podtrzymuje różnorodność 

biologiczną i stabilność ekosystemów. 

Dotyczy to również sektora rolnego, 

który korzysta z usług zapylania upraw. 

Ponadto pszczelarze mogą pozyskiwać 

z uli szereg produktów pszczelich, 

takich jak miód, pyłek kwiatowy, 

pierzga, propolis (kit pszczeli), mleczko 

pszczele, jad pszczeli i wosk pszczeli. 

Produkty te można z łatwością 

pozyskać, zachowując ich wysoką jakość, sprzedawać na rynku lub stosować 

w apiterapii (Bradbear, 2009). 

Produkty pszczele można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria 

obejmuje tzw. podstawowe lub bezpośrednie produkty pszczele. Produkty te 

są wytwarzane przez same pszczoły. Kategoria ta obejmuje mleczko pszczele, 

wosk pszczeli i jad pszczeli. Mleczko pszczele jest bogatym w składniki 

odżywcze pokarmem dla czerwiu pszczelego (larwy)  i królowej , dzięki czemu 

może ona żyć dłużej i składać tysiące jaj każdego dnia. Wosk pszczeli jest 

wykorzystywany przez pszczoły w ulu jako materiał budowlany do tworzenia 

sześciokątnych plastrów miodu. Ostatni produkt podstawowy – jad pszczeli – 

ma działanie ochronne i służy jako broń przeciwko wrogom (innym 

pszczołom, owadom,    ssakom itp.).  

Druga kategoria obejmuje miód, pyłek pszczeli, pierzgę i propolis. Produkty te 

są zbierane  z otoczenia i przetwarzane przez pszczoły w ulu, dlatego też 

nazywa się je wtórnymi (pośrednimi) produktami pszczelimi. Miód stanowi 

ważne źródło energii dla pszczół, umożliwiając im przetrwanie w okresie 

zimowym poprzez wykorzystanie go jako paliwa do ogrzewania ula. Pyłek 
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pszczeli i pierzga dostarczają pszczołom niezbędnych składników odżywczych, 

w tym białek, witamin, minerałów i innych składników ważnych dla układu 

odpornościowego pszczół. Propolis jest znany jako kit pszczeli i jego 

podstawowe zastosowanie to uszczelnianie gniazda i ochrona przed różnymi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi patogenami ze względu na jego silne działanie 

antybakteryjne (Schmidt, 1997). 
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4. Jad pszczeli i jego właściwości. 
 

Charakterystyka jadu pszczelego. 
 

Spośród wielu gatunków owadów, 

tylko nieliczne mają zdolność do 

obrony za pomocą żądła i jadu 

wstrzykiwanego w czasie użądlenia. 

Wszystkie owady żądlące należą do 

rzędu błonkoskrzydłych, który 

obejmuje mrówki, osy i pszczoły. 

Ponieważ tylko samice mogą żądlić, 

uważa się, że żądło wyewoluowało 

z pokładełka, tj. organu, który 

kiedyś służył samicom owadów 

błonkoskrzydłych do składania jaj. 

Żądło znajduje się zawsze na końcu odwłoka, a nie na głowie, dlatego ból 

zadawany przez pszczołę broniącą swojej rodziny nie jest spowodowany 

ugryzieniem lub ukąszeniem, jak to się często mówi, ale użądleniem. Istnieje 

wiele innych jadowitych owadów, które wydzielają trujący jad. Zazwyczaj 

pokrywają nim swoje ciało, rozpylają go, tworzą rany i uwalniają do nich jad 

lub wstrzykują go za pomocą aparatu gębowego lub żądła. Jad 

wykorzystywany jest do ochrony pojedynczego osobnika lub, w przypadku 

owadów społecznych, do obrony rodziny. Jad jest również używany, by zabić 

ofiarę (jak w przypadku niektórych os lub pająków) lub by ją unieruchomić 

I  zatrzymać (na własne potrzeby pszczół lub dla rosnącego potomstwa). Jad 

pszczoły robotnicy produkowany jest przez dwa gruczoły połączone z żądłem. 

Jego produkcja wzrasta w ciągu pierwszych dwóch tygodni życia dorosłej 

robotnicy i osiąga maksimum, gdy broni ona swojego ula przed rabunkiem. 

Zmniejsza się wraz z wiekiem pszczoły. Produkcja jadu u matki pszczelej jest 

najwyższa zaraz po wygryzieniu, prawdopodobnie dlatego, że musi być ona 

przygotowana do natychmiastowej walki z innymi matkami. Podczas 

użądlenia pszczoła nie uwalnia zwykle całego jadu, tj. od 0,15 do 0,3 mg, 

przechowywanego w woreczku jadowym. Tylko wtedy, gdy użądli zwierzę 
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o  skórze tak twardej jak ludzka, straci swoje żądło, a wraz z nim cały aparat 

żądłowy, czyli woreczek jadowy, mięśnie i nerwy. To właśnie nerwy i mięśnie 

pompują jad przez jakiś czas po użądleniu lub do momentu, gdy woreczek 

jadowy zostanie opróżniony. Utrata tak znacznej części ciała jest prawie 

zawsze śmiertelna dla pszczół. Średnia dawka śmiertelna (LD50) dla osoby 

dorosłej wynosi 2,8 mg jadu na kg masy ciała, tzn. osoba o masie ciała 60 kg 

ma 50% szans na przeżycie użądleń o łącznej masie jadu 168 mg (Schumacher 

i in., 1989). Zakładając, że każda pszczoła uwolni cały swój jad, tj. 0,3 mg, przy 

jednym użądleniu i nie straci szybko swojego żądła, dla takiej osoby 

śmiertelne byłoby 600 użądleń. Dla dziecka ważącego 10 kg, śmiertelne 

byłoby 90 użądleń. Dlatego tak istotne jest szybkie usunięcie żądła. Jednak 

większość zgonów wśród ludzi została spowodowana przez jedno lub więcej 

użądleń w wyniku ostrej reakcji alergicznej, tzw. wstrząsu anafilaktycznego, 

niewydolności serca lub uduszenia w wyniku obrzęku szyi lub ust. Jednak w 

małych dawkach jad pszczeli może być przydatny w leczeniu wielu 

dolegliwości. Jego lecznicze działanie było już znane wielu starożytnym 

cywilizacjom. Obecnie jad pszczeli jest stosowany w medycynie i weterynarii 

i  powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza. 

 

Właściwości fizyczne jadu pszczelego. 
 

Jad pszczeli to jasna, bezwonna, wodnista ciecz. Po 

wejściu w kontakt z błonami śluzowymi lub oczami 

powoduje intensywne pieczenie i podrażnienia. 

Suszony jad przybiera jasnożółtą barwę. Niektóre 

preparaty przeznaczone na sprzedaż są brązowe. 

Uważa się, że brązowieją z powodu utleniania się 

niektórych białek zawartych w jadzie. Jad zawiera 

szereg związków lotnych, które zostają utracone w rakcie jego pozyskiwania.                                                                                            
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Skład jadu pszczelego. 
 

Przeprowadzono wiele badań nad składem 

jadu pszczelego. Znaczną część podstawowej 

identyfikacji związków, ich izolację oraz 

badania ich skutków farmakologicznych 

przeprowadzono w latach 50. i 60. ubiegłego 

wieku. Istnieje kilka kompleksowych badań 

(np. Piek, 1986), które omawiają morfologię 

aparatu żądłowego, zbieranie jadu, jego 

działanie farmakologiczne oraz alergię na jad 

owadów błonkoskrzydłych, tj. pszczół, os i 

mrówek. Jad składa się w  88% z wody. Zawartość glukozy, fruktozy 

I  fosfolipidów w jadzie jest podobna do ich zawartości w krwi pszczół (Crane, 

1990). Opisano co najmniej 18 farmakologicznie czynnych składników jadu, 

w  tym różne enzymy, peptydy i aminy. W Tabeli 4. wymieniono główne 

składniki jadu według Dotimas & Hider (1987) i  Shipolini (1984). Skład 

chemiczny i różne działania poszczególnych składników nie są tu omawiane. 

Schmidt (1992) przedstawia kompletne dane na temat alergii na jad pszczół i 

innych owadów błonkoskrzydłych. Crane (1990), Dotimas & Hider (1987) oraz 

Banks & Shipolini (1986) wyczerpująco omawiają skład, działanie, 

pozyskiwanie i  wykorzystanie jadu pszczelego. Jad różnych gatunków Apis 

jest podobny, ale różni się nieznacznie w zależności od rasy. Jad pszczoły Apis 

cerana jest dwa razy bardziej toksyczny niż jad pszczoły Apis mellifera  

(Benton & Morse, 1968). 
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Działanie fizjologiczne jadu pszczelego. 
 

Tradycja stosowania jadu pszczelego. 
 

Jad pszczeli od dawna stosuje się w medycynie tradycyjnej w leczeniu różnych 

rodzajów reumatyzmu. Chociaż jad różnych gatunków pszczół różni się 

nieznacznie od siebie, pojawiły się doniesienia o skutecznym leczeniu 

reumatyzmu przy użyciu jadu Apis dorsata (Sharma & Singh, 1983) i Apis 

cerana (Krell, 1992, niepublikowane). Lista korzyści płynących z przyjmowania 

jadu przez ludzi i  zwierzęta jest bardzo długa. Większość doniesień 

o  wyleczonych chorobach odnosi się do pojedynczych przypadków, chociaż 

poprawę lub wyleczenie z  podobnych do siebie dolegliwości zaobserwowano 

również u kilku niepowiązanych ze sobą pacjentów. Leczeniu jadem pszczelim 

często towarzyszy zmiana stylu życia, sposobu odżywiania lub inne zmiany, 

które mogą wynikać z częściowej, jeśli nie zasadniczej, poprawy stanu 

zdrowia. Udokumentowane badania kliniczne prowadzono często  w krajach 

o mniej rygorystycznych metodach badawczych w porównaniu ze 

standardowymi zachodnimi badaniami z zastosowaniem podwójnie ślepej 

próby. U wielu pacjentów odnotowano pozytywne rezultaty i zostali oni 

skutecznie wyleczeni po ustalonych zabiegach medycznych lub 

chirurgicznych. Zachodnie kręgi medyczne nie akceptują jednak tych wyników 

lub sprzeciwiają się badaniom nad jadem pszczoły zgodnie z  zachodnimi 

standardami medycznymi. Opisywane przez pacjentów lub lekarzy choroby 

i  dolegliwości, które zostały wyleczone lub złagodzone za pomocą jadu 

pszczelego, zostały wymienione w poniższej tabeli (Tabela 5.). Nie stanowi 

ona jednak zgody ani rekomendacji do tego typu leczenia. Jad pszczeli nie 

powinien być stosowany, jeśli nie ma się dostępu do możliwości leczenia 

reakcji alergicznej w  nagłych przypadkach. 

 

Jad pszczeli a HIV. 
 

Ponad 34 miliony ludzi na świecie żyje z ludzkim wirusem niedoboru 

odporności (HIV). Ostatnie badania przeprowadzone na Washington 
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University School of Medicine w St. Louis wykazały, że jad pszczeli i jego 

główny składnik aktywny, melityna, przenoszona przez nanocząsteczki, jest 

w  stanie zniszczyć chore komórki i nowotwory wywołane przez wirusy takie 

jak HIV. Melityna to silna toksyna obecna w jadzie pszczół, która jest w stanie 

przebić się przez osłonkę ochronną otaczającą HIV, jak również wiele innych 

wirusów. Zaskakujące jest to, że toksyna ta nie szkodzi zdrowym komórkom, 

tylko tym zainfekowanym przez wirusa. 

W planach jest stworzenie żelu dopochwowego na bazie tego nowo 

opracowanego związku, co mogłoby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 

Kluczowe okazały się odkryte przez Samuela A. Wickline i jego zespół, 

cytolityczne peptydy melityny. Melityna występuje w jadzie pszczelim i ma 

właściwość degradowania ochronnej powłoki otaczającej HIV. 

W eksperymencie naukowcy przygotowali nanocząsteczki z melityną 

i  wystawili je przeciwko różnym szczepom HIV (CXCR4 oraz CCR5 

w  szczególności). Wykazano, że dostarczona w dużym stężeniu melityna, 

może mieć tragiczne skutki dla HIV. Co więcej, te naładowane melityną 

nanocząsteczki, pozostawiły sąsiadujące komórki nienaruszone, co dobrze 

wróży przyszłemu żelowi antywirusowemu. 

Nie stało się to wszystko przez przypadek. Nanocząsteczki zostały opatrzone 

swego rodzaju filtrem, który nie dopuszczał do kontaktu zdrowych komórek 

z  toksyną. HIV jest jednak mały i przechodzi przez filtr wystawiając się na 

działanie toksyny. 

W odróżnieniu od innych sposobów, ten zamiast nie dopuszczać do replikacji 

wirusa, degraduje jego strukturę. 

„Atakujemy wrodzoną właściwość fizyczną wirusa. Teoretycznie nie ma 

możliwości, aby wirus przystosował się do tego. Wirus musi mieć ochronny 

płaszcz, dwuwarstwową membranę okrywającą wirusa” – powiedział 

współautor badań, Joshua L. Hood. 
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Skutki uboczne stosowania jadu pszczelego. 
 

Stosowanie jadu pszczoły może wywołać: wstrząs anafilaktyczny, zespół 

Guillaina-Barrégo, nieodwracalne uszkodzenie nerwu łokciowego, 

małopłytkowość z  krwawymi wybroczynami, ostrą niewydolność oddechową, 

arytmię, udar mózgu, zespół nerczycowy, obrzęk płuc, niewydolność wątroby, 

zapalenie wątroby, skurcze macicy i powikłania dermatologiczne. Stosowanie 

jadu pszczoły jest bezpieczne dla ludzi. Średnia dawka śmiertelna (LD50) 

wynosi dla osoby dorosłej 2,8 mg/kg masy ciała. Przykładowo, osoba ważąca 

60 kg ma 50% szans na przeżycie po wstrzyknięciu 168 mg jadu pszczelego. 

Dla takiej osoby śmiertelne może być 560 użądleń – przy założeniu, że jedno 

żądło wstrzykuje 0,3 mg jadu. Dla dziecka ważącego 10 kg, śmiertelnie może 

być tylko 90 użądleń. Przed zastosowaniem jadu pszczelego do celów 

terapeutycznych należy podjąć wszelkie środki w celu ochrony pacjenta 

i  zastosowania odpowiedniej dawki, w tym przeprowadzić testy alergiczne. 

 

Średnia dawka śmiertelna (LD50) jadu pszczelego wynosi dla osoby dorosłej 

2,8 mg/kg masy ciała. 
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Współczesne zastosowanie jadu pszczelego. 
 

Jedynym prawnie dopuszczonym 

leczniczym zastosowaniem jadu 

pszczelego w Europie Zachodniej 

i  Ameryce Północnej jest 

odczulanie osób nadwrażliwych 

(uczulonych) na jad pszczeli. Od 

wczesnych lat 80 XX wieku jest 

używany do odczulania czystego 

jadu pszczelego. Stosowanie 

ekstraktów z pszczół zostało w dużej mierze zaniechane po przeprowadzeniu 

podwójnie ślepej próby, która potwierdziła wyższą skuteczność czystego jadu 

(Hunt i in., 1978). W niektórych krajach Europy Wschodniej i w wielu krajach 

azjatyckich jad pszczeli jest od dawna stosowany w  medycynie na różne 

dolegliwości. 

 

Stosowanie jadu pszczelego. 
 

Zastrzyki z czystego jadu i dobrze zlokalizowane użądlenia pszczół stają się 

coraz bardziej popularne w krajach zachodnich jako alternatywa dla silnych (a 

czasem nieskutecznych) leków, których stosowanie wiąże się z wieloma 

efektami ubocznymi. Dotyczy to zwłaszcza przypadków reumatoidalnego 

zapalenia stawów i  innych stanów zapalnych. Metody aplikacji jadu 

pszczelego obejmują użądlenia naturalne, iniekcje podskórne, elektroforezę, 

maści, inhalacje i tabletki (Sharma & Singh, 1983). Ponieważ jad pszczoły ma 

działanie zarówno miejscowe, jak i  ogólnoustrojowe, bardzo ważne jest 

prawidłowe umiejscowienie zastrzyków lub użądleń oraz dawkowanie. 

Dlatego też terapii jadem pszczoły należy się odpowiednio uczyć. Ulgę 

w  niektórych dolegliwościach można przynieść po prostu jednym lub dwoma 

użądleniami w odpowiednim miejscu, tj. bolesnym, nieruchomym stawie 

zaatakowanym przez chorobę. 
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Akupunktura. 
 

W 1980 roku w Japonii założono Stowarzyszenie Pszczelej Akupunktury. 

W  kolejnych latach pojawiło się wiele doniesień   o doświadczeniach 

i  sukcesach pszczelej akupunktury w Japonii w Honeybee Science (np. Ohta, 

1983; Sagawa, 1983). W Chińskiej Republice Ludowej wielu lekarzy i wiele 

szpitali łączy leczenie apitoksyną z wiedzą o akupunkturze. Na Zachodzie, 

informacje i doniesienia o  leczeniu jadem pszczoły oraz o medycznych 

zastosowaniach innych produktów pszczelich gromadzi Amerykańskie 

Stowarzyszenie Apiterapii (AAS). W Europie Wschodniej i Azji mogą istnieć 

inne organizacje krajowe. Bogatą kolekcję materiałów referencyjnych 

posiadają również IBRA i Apimondia. 

 

Produkty z jadem pszczelim. 
 

Jad pszczeli można sprzedawać 

w  postaci ekstraktu, czystego płynnego 

jadu lub roztworu do wstrzykiwań, ale 

rynek jest bardzo ograniczony 

w  przypadku wszystkich tych postaci. 

Jest sprzedawany głównie w postaci 

suchej krystalicznej. Ponieważ nie musi 

on być przetwarzany, można 

spreparować go wszędzie tam, gdzie 

istnieje potrzeba leczenia jadem. 

Produkcja małych ilości jest prosta pod 

warunkiem, że zapewnione są aseptyczne warunki pracy i ścisłe kontrole 

sanitarne. Pszczelarz musi pracować w bardzo czystych warunkach, ponieważ 

większość preparatów zawierających jad będzie później używana do 

wstrzykiwania ludziom i zwierzętom. Tuż przed wstrzyknięciem można 

zmieszać jad z płynem, takim jak woda destylowana (sterylna), roztwory soli 

fizjologicznej i niektóre oleje, lub użyć go bezpośrednio z przygotowanych 

ampułek. Ampułki z określoną dawką gotową do iniekcji powinny być 
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przygotowywane wyłącznie przez certyfikowane laboratoria farmaceutyczne 

ze względu na konieczność zapewnienia ścisłych warunków aseptycznych 

i  bardzo dokładnego pomiaru dawki. Dostępne są kremy zawierające jad 

pszczoły (np. Forapin i Apicosan w Niemczech, Apivene we Francji i Immenin 

w  Austrii), które są przeznaczone do użytku zewnętrznego w chorobach 

stawów (BeeWell, 1993; Sharma & Singh 1983), ale ani składniki, ani ich 

proporcje nie są znane autorowi. Tabletki mogą być nasycone jadem pszczoły, 

ale Sharma & Singh (1983) zalecają usunięcie toksycznych białek, takich jak 

melityna i stosowanie kolorów do oznaczania dawek. Tabletki należy umieścić 

pod językiem, ale działanie i skuteczność takiego preparatu są nieznane. 
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5. Wosk pszczeli i jego właściwości. 
 

Czym jest wosk pszczeli? 
 

Wosk pszczeli jest kolorową 

substancją o kremowej 

konsystencji używaną przez 

pszczoły do budowy plastrów 

tworzących strukturę ich gniazda. 

Wosk pszczeli jest produkowany 

przez młode robotnice wszystkich 

gatunków pszczół miodnych. 

Produkcja wosku i budowa plastrów w rodzinie pszczół miodnych są 

uzależnione od: 

▪ obecności królowej – tylko rodziny, w których obecna jest królowa, 

budują plastry; wychowu czerwiu (składania jaj) – im więcej królowa 

składa jaj, tym więcej potrzeba plastrów; 

▪ ilości pożytków – im więcej pożytków, tym więcej plastrów jest 

potrzebnych do przechowywania miodu; obecności pyłku – jest on 

źródłem białka; 

▪ temperatury – aktywność związana z budową plastrów jest wyższa 

przy temperaturze powyżej 15 stopni C. 

Badania właściwości fizycznych i chemicznych wosku pszczelego rozpoczęły 

się około 80 lat temu od badań Bisson, Vanbell & Dye. Kontynuowane były 

przez Tullocha prowadzącego kompleksowe badania na temat wosku 

pszczelego i innych wosków wydzielanych przez owady. 
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Właściwości wosku pszczelego. 
 

1. Kolor (uzależniony od obecności alkanów) jest od żółtego do 

żółto-brązowego (czysty wosk jest biały, ale pyłek i inne 

substancje nadają mu żółtą barwę). Żółty wosk pszczeli jest 

surowym produktem pozyskiwanym z  plastra miodu. Biały wosk 

pszczeli to żółty wosk pszczeli poddany wybielaniu lub filtracji. 

Absolut z  wosku pszczelego to żółty wosk pszczeli poddany 

działaniu alkoholu. 

2. Konsystencja (nie przywiera po przecięciu, nie przywiera do noża 

ani do zębów). 

3. Zapach - przyjemny i przypominający miód po podgrzaniu. 

4. Plastyczność - po 10 minutach ugniatania staje się plastyczny, 

podczas drapania paznokciem lub nożem powstają spiralne 

odłamki. 

5. Struktura -  drobnoziarnista, tępa, niekrystaliczna po złamaniu. 

Wosk pszczeli jest bardzo stabilną substancją, a jego właściwości niewiele 

zmieniają się w czasie. Jest odporny na hydrolizę i naturalne utlenianie oraz 

jest nierozpuszczalny w wodzie. 

W temperaturze pokojowej jest ciałem stałym, po spadku temperatury 

poniżej 18°C staje się kruchy, w temperaturze od około 35 do 40°C staje się 

miękki i giętki. Temperatura topnienia wynosi 64,5°C. 

Jest złożonym materiałem składającym się z: 

▪ ponad 300 substancji; 

▪ ponad 50 substancji aromatycznych. 

 

Produkcja wosku pszczelego. 
 

Woski wytwarzane przez różne gatunki Apis mellifica zawierają te same 

składniki, ale w różnych proporcjach, natomiast woski innych gatunków 

pszczół (Apis florea i  Apis cerana) również różnią się jakościowo od wosku 

Apis mellifica. 
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Aby produkować wysokiej jakości wosk pszczeli w większych ilościach, 

pszczelarze powinni mieć na uwadze, co następuje: 

▪ dodanie 2 g kwasu cytrynowego/szczawiowego lub 1 ml stężonego 

kwasu siarkowego na kg wosku i 1 l wody rozjaśnia wosk; 

▪ dodanie nadtlenku wodoru wybiela wosk (jednak nadmiar nadtlenku 

może powodować problemy w produkcji kremów i maści); 

▪ należy unikać wszelkich ruchów pojemnika podczas chłodzenia; 

▪ gotowanie wosku w wodzie nie zabija odpornych na ciepło 

zarodników larw Paenibacillus (tylko ogrzewanie w 1400 hPa 

w  temperaturze 120 stopni C przez 30 minut zabija wszystkie 

zarodniki); 

▪ pszczoły należy karmić pokarmami energetycznymi (cukrem 

inwertowanym, sokiem z trzciny cukrowej i syropem cukrowym) 

(Carrillo i in., 2015); 

▪ ogrzewanie w zbyt wysokiej temperaturze i zbyt długo może 

spowodować uszkodzenie wosku i przyciemnienie jego koloru. 

Ogrzewanie w pojemnikach aluminiowych, miedzianych, stalowych 

lub cynkowych może spowodować przyciemnienie wosku (bardziej 

odpowiednia jest stal nierdzewna); ogrzewanie w  pojemnikach 

ołowianych zanieczyszcza wosk; 

▪ pozostawienie wosku w wysokiej jakości stalowym zbiorniku w 75-80 

stopni C na noc czyni go czystszym; 

▪ wosk powinien stygnąć tak wolno, jak to tylko możliwe; 

▪ użycie 2-3 g kwasu szczawiowego na 1 kg wosku i 1 l wody do 

wiązania wapnia zapobiega powstawaniu emulsji i rozjaśnia wosk; 

użycie plastrów zawierających sfermentowany miód nadaje woskowi 

zapach zgnilizny; 

▪ przy użyciu twardej wody można tworzyć emulsje wodno-woskowe 

(bardziej odpowiednia jest miękka woda o niskiej zawartości 

minerałów), najważniejsze jest, aby surowy, roztopiony wosk miał 

kontakt z wodą w temperaturze poniżej 90 stopni C. 

▪ stosowanie rozpuszczalników do oczyszczania wosku powoduje 

utratę składników aromatycznych.  
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Zastosowanie wosku pszczelego. 
 

Specjaliści twierdzą, że wosk pszczeli można wykorzystać na setki sposobów. 

Poniżej przedstawiono tylko te najważniejsze i najbardziej powszechne. 

Pomogą one pszczelarzom lepiej zareklamować swój produkt. 

Około 40% światowej produkcji wosku pszczelego jest wykorzystywane 

w  przemyśle kosmetycznym (wosk pszczeli pierwszej klasy, który nie został 

przegrzany, czysty i  wolny od propolisu), około 30% w przemyśle 

farmaceutycznym (wosk dobrej jakości), około 20% jest wykorzystywane do 

wyrobu świec, a pozostałe 10% ma inne zastosowania. 

 

Oczyszczony i bielony wosk pszczeli jest stosowany w produkcji żywności, 

kosmetyków i środków farmaceutycznych. 

 

Produkcja żywności. 
 

▪ Parafinowanie serów (w celu ochrony przed rozwojem pleśni) – 

przed nałożeniem gorącego wosku ser musi wyschnąć (wosk nie 

przywiera do mokrych powierzchni) - film „Waxing Cheese”: 
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▪ Parafinę możemy nanosić na dwa sposoby: 

▪ pędzelkiem o naturalnym włosiu (parafinę nakładamy szybkimi 

ruchami na każdy bok osobno, dopiero po wystygnięciu 

przechodzimy do parafinowania kolejnego boku itd., nanosimy dwie 

warstwy, aby mieć pewność, że podczas nakładania nie przegapiliśmy 

żadnego miejsca);  

▪ zanurzając ser w parafinie (wkładamy połowę sera na kilka sekund do 

gorącej parafiny, czekamy aż przestygnie i tak samo postępujemy 

z  resztą sera, nakładamy na cały ser min. dwie warstwy, uważając, 

aby podczas nakładania kolejnych, poprzednie warstwy się nie 

stopiły) 

▪ Stabilizator koloidalny (np. w pesto). 

▪ Dodatek do żywności (E901). 

▪ Środek glazurujący (zapobiegający utracie wody, chroniący owoce). 

▪ Składnik pierników. 

 

 

 

 

 

 

▪ Składnik naturalnych gum do żucia. 

  

Produkcja kosmetyków. 
 

▪ Stylizacja włosów (w tym wykonanie i pielęgnacja dredów, 

pielęgnacja suchych włosów, woskowanie męskiego zarostu/wąsa) 

poprzez łączenie i  podgrzewanie równych części wosku pszczelego 

i  oleju kokosowego, pozwalając na ich schłodzenie i zastygnięcie, 
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a  następnie nakładanie małych porcji na włosy, wmasowanie ich 

i  wystylizowanie włosów. 

▪ Produkcja kosmetyków: różów, 

eye-linerów, cieni do powiek, 

kremów do rąk, balsamów do ust, 

błyszczyków do ust, kremów 

nawilżających, pomadek i maści. 

▪ Depilacja woskowa (po 

zmieszaniu z żywicą sosny).  

 

Produkcja preparatów farmaceutycznych. 
 

▪ Kompresy. 

▪ Kremy i maści stosowane do wyciągania czopów, łagodzenia bólów 

stawów i  leczenia pęknięć odbytu, atopowego zapalenia skóry, 

siniaków, oparzeń, skaleczeń, pieluszkowego zapalenia skóry, 

złamań, hemoroidów, pęknięć pięty, łuszczycy, ropnego zapalenia 

migdałków i ran. 

▪ Leki do leczenia dolegliwości brzusznych, chorób stawów, krwi, 

oparzeń, biegunki, dyzenterii, zaburzeń widzenia, impotencji, 

niepłodności u kobiet, zapaleń nosa, ropnych stanów zapalnych, bólu 

gardła i wrzodów. 

▪ Ekstrakty o skutecznym działaniu przeciwko bakteriom (Listeria 

monocytogenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus enterica, 

Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes), grzybom 

(Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida 

parapsilosis, Candida tropicalis, Geotrichum candidum), pleśniom 

(Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger) 

i  drożdżom (Rhodotorula mucilaginosa). Plastry. 

▪ Powlekanie miękkich żelatynowych kapsułek, pigułek/tabletek 

(E901). 

▪ Wosk kostny (do kontroli krwawienia kostnego). 

▪ Modele zębów. 
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 Sztuka i rzemiosło. 

 

▪ Mocowanie trzcinowych płyt do konstrukcji wewnątrz akordeonu, 

bandoneonu, koncertyny, flutiny, fisharmonii. 

 

▪ Batik – nakładanie idealnej mieszaniny w technice batikowej: 30%. 

▪ Dekorowanie pisanek metodą batikową (metoda polega na 

nanoszeniu rozgrzanego wosku na skorupkę jajka za pomocą szpilki. 

Pokryte woskiem jajko jest barwione, następnie osuszone i ponownie 

nakłada się wosk. Czynność ta jest powtarzana na każdym 

zastosowanym kolorze. Na końcu usuwamy wosk i  odkrywamy 

wzory). 

 

▪ Malowanie enkaustyczne (malowanie gorącym woskiem) przy użyciu 

podgrzanego wosku pszczelego jako spoiwa do barwnych 

pigmentów. 



 

 

54 Podręcznik ApiHealth 

▪ Klejenie rękojeści do noży (sztućców) – żywica nożowa wykonana z 

żywicy sosnowej, wosku pszczelego, trocin lub karnauby (Dość 

popularna receptura to: 2 części żywicy i 1 część węgla drzewnego, 

wychodzi z tego całkiem przyzwoity klej. 

Jednak jeśli chcemy aby był trochę 

bardziej elastyczny dodajemy wosku 

pszczelego, można go zastąpić parafiną 

czy stearyną ze świecy. Proporcje 

wyglądają tak: 3 części żywicy, 1 część 

węgla drzewnego, 1 część wosku 

pszczelego). 

▪ Przyklejanie koralików do jajek wielkanocnych poprzez umieszczanie 

koralików na powłoce z wosku pszczelego.  

▪ Wyrób kredek z białego mydła i wosku pszczelego (w równych 

ilościach), który nadaje obrazom głębi. 

▪ Wyrób lamp woskowych (poprzez wielokrotne zanurzenie balonu 

napełnionego wodą w rozpuszczonym wosku pszczelim aż do 

osiągnięcia chcianej grubości ścianki lampionu, następnie trzeba 

przebić balon, wylać wodę oraz wstawić podgrzewacz). 

▪ Wyrób świec, które świecą jaśniej, wydzielają słodki, ciepły aromat 

miodu i usuwają toksyny z powietrza (Do wyrobu świec zapachowych 

jest potrzebny rozpuszczony wosk pszczeli zmieszany z olejem 

kokosowym oraz dowolnym olejkiem zapachowym. Do dna słoiczka 

jest przyklejany knot oraz zalewany rozpuszczonym woskiem.) 

▪ Wykonywanie modeli i odlewów w sztuce i przemyśle (zwane 

również odlewaniem na wosk tracony). Wykonuje się najpierw 

woskowy model przedmiotu, który chcemy otrzymać docelowo 

z  metalu. Wosk jest miękkim materiałem, w  którym łatwo wyrzeźbić 

najdrobniejsze nawet szczegóły. A jednocześnie wystarczająco 

spójnym, żeby nie ulegać odkształceniom (o ile nie jest za gorąco). 

Model musi mieć dodane elementy z wosku, które utworzą kanał 

wlewowy i  ewentualne kanaliki odpowietrzające. Następnie zalewa 

się taki model masą formierską (np. gipsem). Kiedy gipsowa forma 

stwardnieje, wypala się ją w piecu lub wypłukuje gorącą wodą 

pozbywając się wosku, który wypływa lub wyparowuje - stąd nazwa - 
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wosk tracony. Do wypalonej, a więc pustej w środku formy, po 

wysuszeniu (czasem dopiero po ostudzeniu), wlewa się roztopiony 

metal. Przy odlewaniu elementów z bardzo małymi detalami, tuż po 

nalaniu metalu, formę wprowadza się w ruch wirowy, aby pod 

wpływem siły odśrodkowej metal wypełnił te detale. Po ostygnięciu 

gipsową formę rozbija się (lub rozkłada), wyjmując z wnętrza 

metalowy odlew identyczny z modelem. Pozostaje tylko usunąć 

nadlewki czyli pozostałości metalu z kanału, którym wlewano go do 

formy oraz z kanalików odpowietrzających. Formy rozkładane mogą 

być stosowane wielokrotnie do odlewania identycznych elementów. 

▪ Wyrób modeli i odlewów w sztuce i przemyśle tzw. metodą wosku 

traconego lub cire perdue - film „The Lost Wax Casting Process”. 

▪ Wyrób modeliny z wosku pszczelego i barwników roślinnych 

wykorzystywanej przy realizacji hobby bez użycia toksycznych 

substancji. 

▪ Smarowanie membrany tamburyn. 

▪ Wyrób rzeźb woskowych (np. Muzeum Madame Tussauds 

w  Londynie). 

▪ Malarstwo olejne z użyciem wosku pszczelego jako stabilizatora, 

który nadaje głębi obrazowi. 

 

Gospodarstwo domowe. 
 

▪ Konserwacja drewnianych naczyń (np. desek, misek, szpatułek, łyżek) 

przy użyciu mieszanki z oleju mineralnego i naturalnego wosku 

pszczelego poprzez wsmarowanie jej w naczynia, pozostawienie na 

kilka godzin i przetarcie czystą ściereczką; 

▪ Przeciwdziałanie korozji (utlenianiu spowodowanemu przez wilgotne 

powietrze) wyrobów z brązu poprzez polerowanie ich przy pomocy 

ręcznika roztworem 151 g wosku pszczelego rozpuszczonego w 806 g 

terpentyny, tworząc cienką, twardą powłokę, lub poprzez nanoszenie 

zmiękczonego wosku pszczelego i  wypolerowanie jego nadmiaru za 

pomocą niestrzępiącej się szmatki.  
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▪ Natłuszczanie blach do pieczenia poprzez ich podgrzanie 

i  posmarowanie woskiem zamiast masłem/olejem. 

▪ Produkcja wielokrotnego użytku folii do żywności z bawełnianego 

materiału powlekanego woskiem pszczelim. 

o Potrzebujesz: 

▪ Kawałki bawełnianego materiału.                                                                                  

▪ Naturalnego wosku pszczelego. 

▪ Oleju jojoba. 

o Jak zrobić krok po kroku? 

▪ Bawełniany materiał porozcinaj na odpowiedniej 

wielkości kawałki. W kąpieli wodnej podgrzej wosk 

pszczeli z olejem jojoba. Kiedy wosk stanie się 

płynny i gorący, zamocz w nim pędzelek i szybko 

smaruj bawełniane kawałki materiału. Gotowe!   

▪ Polerowanie mebli pastą wykonaną z wosku pszczelego i oleju 

kokosowego: należy stopić 1 łyżkę startego wosku pszczelego, 

wymieszać z 3 łyżkami oleju kokosowego i mieszać do ich 

roztopienia, pozostawić do ostygnięcia i stwardnienia, do wcierania 

w drewniane meble używać czystej ściereczki i za pomocą innej 

czystej ściereczki polerować meble aż do usunięcia wszelkich 

pozostałości. 

▪ Polerowanie blatów granitowych ciepłym woskiem pszczelim, aby 

zachować ich połysk i zapobiec powstawaniu plam. Należy wetrzeć 

rozgrzany wosk pszczeli, pozostawić do wyschnięcia, a następnie 

zetrzeć nadmiar. 

▪ Polerowanie butów. 

▪ Zapobieganie powstawaniu rdzy poprzez nacieranie woskiem 

pszczelim elementów żeliwnych, narzędzi ręcznych, grabi i łopat. 

Zabezpieczenie drewnianych części narzędzi (np. trzonków łopat) 

przed zużyciem poprzez nacieranie ich woskiem pszczelim. 

Odnawianie skórzanych butów i etui za pomocą pasty do butów: 

należy zmieszać i podgrzewać 28,3595 g oleju i 14,1797 g wosku 

pszczelego do momentu roztopienia wosku; zdjąć z ognia 

i  wymieszać z 2,38-4,76 g pigmentu (dodając więcej dla uzyskania 

ciemniejszych kolorów); przechowywać w  małym słoiku. 
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▪ Impregnowanie butów poprzez nacieranie 

woskiem pszczelim całej powierzchni buta 

i stopienie go za pomocą suszarki do 

włosów, a następnie pozostawienie wosku 

do zastygnięcia na bucie na około 5 minut 

przed założeniem. 

▪ Woskowanie szuflad, bardzo starych złącz 

meblowych, szklanych drzwi i  okien, które 

mają tendencję do przyklejania się. 

▪ Woskowanie gwoździ i wkrętów, aby zapobiec rozszczepieniu się 

drewna podczas ich wbijania. 

▪ Woskowanie sznurówek, by lepiej trzymały i mogły być dłużej 

użytkowane.  

 

Inne zastosowania. 
 

▪ Produkcja środków smarnych do zastosowań przemysłowych. 

▪ Produkcja wypieków (np. francuskiego canelé, kruchego ciasta 

z  kremem śmietankowym i karmelizowaną skórką) poprzez 

pokrywanie ciasta woskiem pszczelim i masłem przed pieczeniem, 

tworząc w ten sposób ochronną zewnętrzną powłokę. Zapobieganie 

wnikaniu soli używanej zimą do posypywania ulic w łapy kotów 

i  psów. 

▪ Wyrób rozpałek z wosku pszczelego, suchych kłaczków i starych 

kartonów po jajkach. 

▪ Produkcja izolacji w elementach elektronicznych w przemyśle 

komputerowym oraz przy produkcji płyt CD. 

▪ Produkcja pieczęci do przybijania na koperty z zaproszeniami na ślub. 

▪ Wyrób wosku stosowanego przy szczepieniu roślin. 

Maść przygotować z: 

o 1 kg łoju baraniego nie solonego, 

o 1 kg wosku pszczelego, 

o 2 kg żywicy białej, 

o 1 kg kalafonii, 
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o 4 kg parafiny, 

o 1 kg smoły szewckiej lub farby ziemnej ochry, żółtej lub 

brązowej. 

o Maść tę przed użyciem należy rozpuszczać i miejsca 

zaszczepione zasmarować.  

▪ Produkcja pomadek do ust. 

Domowa pomadka do ust - składniki: 

o 20% wosku pszczelego (taki w granulkach, np. z ZSK), 

o 40% masła kosmetycznego, 

o 40% oleju (np. rycynowego), 

o opcjonalnie dodatki: zapachowe, 

o pusty pojemnik po pomadce. 

o Na początek masło i wosk wkładamy do porcelanowej lub 

szklanej miseczki, wstawiamy ją do garnka z wodą 

i  nastawiamy na mały gaz. Pomału rozpuszczamy składniki 

w  kąpieli wodnej. Kiedy mikstura stanie się płynna, 

ściągamy ją z ognia i  czekamy, aż nieco ostygnie. Dodajemy 

wtedy wybrany olej i dodatki.  

▪ Produkcja środków smarnych do zastosowań przemysłowych. 

▪ Produkcja wypieków (np. francuskiego 

canelé, kruchego ciasta z kremem 

śmietankowym i karmelizowaną skórką) 

poprzez pokrywanie ciasta woskiem 

pszczelim i masłem przed pieczeniem, 

tworząc w ten sposób ochronną 

zewnętrzną powłokę. 

▪ Pokrywanie szczepionych gałęzi, naprawa 

złamanych tykw, uszczelnianie butelek 

i  pojemników itp.  

▪ Wyrób mydła. 

▪ Polerowanie samochodów. 

▪ Pieczętowanie dyplomów, aktów prawnych i dekretów królewskich. 

▪ Woskowanie powierzchni desek surfingowych. 

▪ Woskowanie nici celem jej nawilżenia i wykorzystania w rękodziełach 

rzemieślniczych, takich jak wyroby skórzane i biżuteria. 
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▪ Powlekanie owijki do kijów hokejowych dla lepszej kontroli krążka 

i  poprawy wodoszczelności. (Pocieranie końca kija woskiem 

patykowym). 

 

Ryzyko związane ze stosowaniem wosku pszczelego. 
 

Istnieje kilka zagrożeń związanych ze stosowaniem wosku pszczelego: 

▪ Zarodniki bakterii Bacillus w wosku pszczelim mogą powodować 

infekcje. 

▪ Mieszanina penicyliny, oleju i wosku pszczelego może wywoływać 

zatory. 

▪ Śladowe ilości pyłku lub propolisu w wosku pszczelim mogą 

wywoływać alergie. 

▪ Żywica topolowa w wosku pszczelim powoduje zawodowe zapalenie 

skóry u  pszczelarzy. 

▪ Pozostałości leczniczych środków 

weterynaryjnych (np. owadobójczej 

flumetryny stosowanej w leczeniu 

rodzin pszczelich w przypadku 

wystąpienia roztoczy) mogą być 

szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. 
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6. Pyłek pszczeli i jego właściwości.  
 

Pyłek pszczeli jest postrzegany 

jako „najlepszy produkt 

spożywczy na świecie” (Bobis 

et al., 2010). Światowa 

produkcja pyłku wynosi około 

1500 ton rocznie. Jego 

czołowymi producentami są 

Chiny, Australia i Argentyna 

(Estevinho, Afonso & Feás, 

2011). 

Sposób rozmnażania roślin przy pomocy pyłku wykształcił się ponad 375 

milionów lat temu. Pyłek kwiatowy (pszczeli) to drobny, zazwyczaj żółty 

proszek. Jest on masą mikrospor rośliny nasiennej występujących zwykle w 

postaci drobnego pyłu. Każde ziarno pyłku jest miniaturowym ciałem 

o  różnym kształcie i strukturze, utworzonym w męskich organach roślin 

nasiennych i transportowanym różnymi środkami (wiatr, woda, owady itp.) 

do organów żeńskich, gdzie następuje zapłodnienie. Ziarna pyłku to w istocie 

nasienie roślin. Zawierają one męską część DNA potrzebną do rozmnażania 

roślin. Wielkość ziaren pyłku jest bardzo zróżnicowana i nie ma zależności 

między wielkością rośliny a wielkością wytwarzanego przez nią pyłku. Duże 

rośliny mogą wytwarzać jedne z najmniejszych ziaren pyłku. 

Ziarna pyłku nie przyciągają oka swoim wyglądem. Gołym okiem wyglądają 

często jak zakurzone okruchy, ale po bliższym przyjrzeniu się, przyjmują 

nieskończoną ilość fascynujących kształtów o wszystkich rodzajach faktur 

i  cech. 
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Podstawowa charakterystyka pyłku pszczelego. 
 

Pyłek pszczeli jest wartościowym produktem w apiterapii, bardzo cenionym 

przez medycynę naturalną ze względu na jego potencjalne wykorzystanie 

w  medycynie i  żywieniu. 

 

Zastosowanie w medycynie. 
 

Pyłek ma działanie: 

▪ Przeciwgrzybicze, 

▪ Antybakteryjne, 

▪ Antywirusowe, 

▪ Przeciwzapalne, 

▪ hepatoprotekcyjne (zapobiega uszkodzeniu wątroby), 

▪ antyrakowe, 

▪ immunostymulujące; przeciwbólowe (miejscowo). 

Pyłek jest produktem roślinnym, bogatym w substancje biologicznie czynne. 

W  ziarnach pyłków różnych gatunków roślin znaleziono około 200 substancji. 

Do podstawowych substancji chemicznych w nim zawartych zalicza się białka, 

aminokwasy, węglowodany, lipidy i kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, 

enzymy i  koenzymy, a także witaminy i biopierwiastki. Pyłek składa się 

średnio w 22,7% z  białka , w tym w 10,4% z niezbędnych aminokwasów. 
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Białka te są niezbędne do życia, a organizm nie może ich sam syntetyzować. 

Witaminy i biopierwiastki należą do kolejnych cennych substancji zawartych 

w pyłku. Jest dość znaczącym źródłem witamin, zarówno rozpuszczalnych 

w  tłuszczach (0,1%, takich jak prowitamina A i  witaminy E i D), jak 

i  rozpuszczalnych   w wodzie (0,6%, takich jak B1, B2, B6 i C), a także kwasów. 

 

Dzięki swojemu składowi, pyłek pszczeli ma działanie: 

▪ przeciwmiażdżycowe (dzięki 

swojemu złożonemu 

składowi obniża 

podwyższone ciśnienie 

krwi, poprawia krążenie 

krwi poprzez poprawę 

czynności wątroby i sprzyja 

regeneracji komórek 

śródbłonka tętniczego); antybakteryjne (zawiera substancje 

antybakteryjne, takie jak bioflawonoidy), 

▪ antydepresyjne (zawiera wszystkie aminokwasy potrzebne do 

funkcjonowania układu nerwowego, pobudza organizm do produkcji 

endorfin, działając w ten sposób jak naturalny antydepresant), 

▪ antytoksyczne (jest to najlepszy pokarm dla wątroby, a zdrowa 

wątroba może lepiej neutralizować toksyny). 

Oprócz tego pyłek pszczeli doskonale stymuluje mózg w objawach zmęczenia 

psychicznego, zwiększając czujność i podnosząc poziom koncentracji 

w  dłuższym okresie. Jest bogaty w witaminy z grupy B – B1, B2 i B3, które są 

niezbędne dla zdrowia układu nerwowego i ma silne właściwości 

detoksykacyjne, zwłaszcza dla mózgu. Są one często nazywane witaminami 

„antystresowymi”, które zmniejszają niepokój i napięcie. 
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Zastosowanie w dietetyce. 
 

Pszczoła miodna zbiera pyłek i miesza go z własnymi enzymami trawiennymi. 

Jedna granulka pyłku zawiera od 100 000 do 5 000 000 zarodników, z których 

każdy jest w  stanie odtworzyć cały swój gatunek. Pyłek pszczeli jest często 

określany jako najbardziej kompletne pożywienie dane nam przez naturę. 

Pyłku pszczelego nie można 

znaleźć w żadnym innym źródle 

pokarmu poza samym pyłkiem. 

Pyłek jest uważany za cenny 

suplement diety. Eksperymenty 

żywieniowe przeprowadzone na 

zwierzętach z  wykorzystaniem 

pyłku wykazały, że myszy i szczury 

karmione pyłkiem odznaczały się 

wyższym poziomem witaminy C i magnezu w grasicy, mięśniu sercowym 

i   mięśniach szkieletowych oraz wyższym poziomem hemoglobiny i większą 

liczbą czerwonych krwinek w porównaniu do zwierząt karmionych pokarmem 

standardowym. Co więcej, pyłek wydłużył również długość życia zwierząt 

doświadczalnych.  U głodujących zwierząt i tych na diecie bezwitaminowej, 

pyłek spowodował szybszy przyrost wagi niż w przypadku normalnej diety. 

Badania dowodzą, że pyłek kwiatowy ma wysoką wartość odżywczą i szybko 

uzupełnia niedobory żywieniowe. Składniki odgrywające istotną rolę w tym 

procesie to aminokwasy zbędne, witaminy i biopierwiastki. 

Właściwości odżywcze oraz regulujące procesy metaboliczne pyłku 

wykorzystywane są m.in. w przypadku braku apetytu u dzieci, opóźnienia 

w  rozwoju oraz niedożywienia dzieci i dorosłych. Ponadto zaleca się 

podawanie pyłku w okresie rekonwalescencji po operacjach oraz osobom 

ciężko pracującym fizycznie i  psychicznie. 

Pyłek pszczeli jest dietetyczny – jest to bardzo dobrze zbilansowane 

wegetariańskie źródło składników odżywczych. Dlatego też jest on zalecany 

w  przypadku otyłości, nadciśnienia, podagry itp. 
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Wykazano również, że pyłek posiada właściwości adaptogenne, dzięki czemu 

wzmacnia odporność na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. 

Zwiększa w ten sposób sprawność fizyczną organizmu przy nadmiernym 

obciążeniu fizycznym, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy poprzez 

poprawę funkcji mózgu, takich jak pamięć, uczenie się, pojmowanie, myślenie   

zdolność do koncentracji, a także wzmacnia układ odpornościowy 

w  przypadku infekcji. 

Zaobserwowano, że pyłek pszczeli posiada właściwości anaboliczne, 

ponieważ zawiera wiele witamin i innych składników odżywczych, które 

przyczyniają się do zwiększenia apetytu i budowy nowych komórek. 

Niemiecki przyrodnik Francis Huber stwierdził, że pyłek pszczeli to „najlepszy 

kulturysta na świecie”. Dlatego też jest stosowany przez sportowców 

olimpijskich i kulturystów w celu zwiększenia siły i wytrzymałości. Swoją 

reputację zawdzięcza po części 22 aminokwasom. Około połowa z nich to 

wolne aminokwasy, które mogą być przyswajane bezpośrednio przez 

organizm i są gotowe do natychmiastowego wykorzystania. 

Pyłek pomaga w zwalczaniu niedoborów żywieniowych i reguluje pracę 

wątroby, nerek, żołądka, jelit oraz układu nerwowego. Uważa się, że pyłek 

kwiatowy zwalcza zmęczenie psychiczne i fizyczne, nerwowość, bezsenność 

oraz, jak wspomniano powyżej, ma działanie przeciwwirusowe 

i  antybakteryjne. 

 

Jak zbierać i przechowywać pyłek? 
 

Pyłek pszczeli to złoto-żółty proszek, który pszczoły zbierają z kwiatów 

i   przechowują w tzw. koszyczkach na tylnych odnóżach. 

Każdy gatunek pszczół zbiera pyłek na swój własny sposób. Jeden gatunek 

może go przechowywać i przenosić na włosach na odwłoku lub innych 

częściach ciała, a inny na tylnych odnóżach. Sposób zbierania pyłku pomaga 

w  procesie zapylania, ponieważ jest on przenoszony, gdy pszczoła lata 

i  pozostaje na różnych roślinach. Niektóre pszczoły mogą unieść do 80% 

swojej wagi. Zależy to od konkretnego gatunku pszczół. 
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Jak pszczoły zbierają pyłek. 
 

Pszczoła – zbieraczka pyłku na 

kwiecie zgarnia szczoteczkami 

przednich odnóży pyłek 

z  pylników, po czym 

przekazuje go przy pomocy 

odnóży drugiej pary na odnóża 

trzeciej pary. Tam jest on 

składany w koszyczkach na 

zewnętrznej stronie goleni 

w  kulki zwane obnóżem 

pyłkowym. W czasie formowania obnóży pyłek jest lekko zwilżany odrobiną 

miodu z wola oraz śliną. Pyłek, który przyczepia się do włosków na ciele 

pszczoły też jest sczesywany i formowany w obnóże. Obnóża mają średnicę 2-

3 mm i ważą od 4-14 mg. Barwa obnóży zależy od koloru pyłku, z którego 

zostały uformowane. 

Ze względu na wierność kwiatową pszczoła zbiera pyłek tylko z jednego 

gatunku roślin i dlatego obnóże w 97-99% składa się z pyłku tej samej rośliny. 

Zbieraczki przynoszą obnóża do ula i składają je w komórkach plastrów. 

Tak zmagazynowany pyłek pszczoły ulowe zwilżają rzadkim miodem 

a  następnie ubijają górną powierzchnią żuwaczek by między warstwami 

pyłku nie pozostały wolne przestrzenie. Jeśli pyłek ten jest przeznaczony na 

zapas zimowy, pszczoły zalewają komórki do pełna dojrzałym miodem 

i  pokrywają go cienką warstwą wosku. W ciepłej atmosferze gniazda 

pszczelego w takiej mieszaninie zachodzą różne procesy, z których bardzo 

ważnym jest fermentacja mlekowa.  

Poławiacze pyłku to specjalne urządzenia służące do zgarniania pyłku 

z  koszyczków. Gromadzą one część pyłku od pszczół wracających do ula . 

Pszczoły muszą przecisnąć się przez poławiacz i w konsekwencji tracą część 

koszyczka pyłkowego, która wpada do specjalnej szuflady. Poławiacze różnią 

się znacząco pod względem wielkości, wyglądu i sposobu montażu w ulu. 

Każdy z nich posiada pewne cechy, które sprawiają, że można go dostosować 
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do konkretnego celu. Wszystkie poławiacze mają jednak dwa podstawowe 

elementy: 

▪ Płytkę poławiającą pyłek, przez którą przecisnąć się muszą pszczoły 

i  która zgarnia granulki pyłku z odnóży pszczół. 

▪ Szuflada przechowująca granulki pyłku. 

Dzięki poławiaczom pyłku można pozyskać granulki pyłku z ula i przeznaczyć 

je do  konsumpcji. Utrata pyłku mobilizuje pszczoły. Ilość pyłku pozyskiwana 

od jednej rodziny w ciągu jednego dnia wynosi od 50 do 250 g, a w ciągu roku 

od 1 do 7 kg. Pyłek pszczeli reklamuje się jako tzw. superfood i sprzedaje 

w  sklepach ze zdrową żywnością. Zabierając pyłek pszczołom, by móc 

przeznaczyć go do konsumpcji przez ludzi, należy mieć pewność, że rodzina 

pszczela ma jego wystarczającą ilość na własne potrzeby. 

 

Pyłek pszczeli i pierzga. 
 

Pierzga to pyłek kwiatowy 

przechowywany przez pszczoły 

w  plastrach miodu.  Różni się składem 

od pyłku. Pszczoły umieszczają pyłek 

w  komórkach, dodają różne enzymy 

(znajdujące się w ich ślinie) i  miód, 

a  następnie mieszanina ta poddawana 

jest procesowi fermentacji mlekowej. 

Dzięki temu pyłek jest lepiej przyswajalny 

i wzbogacony o nowe składniki 

odżywcze. Pierzgę pozyskuje się poprzez 

zdrapywanie jej z plastrów za pomocą 

specjalnego odsklepiacza widelcowego, 

a  następnie rozcieńczanie jej ciepłym 

miodem w stosunku 1:5. Po pozostawieniu mieszaniny na kilka dni pierzga 

spada na dno pojemnika, ponieważ jest cięższa i oddziela się od miodu. Po 

przełożeniu do słoików, produkt jest szczelnie zamykany i  przechowywany 

w  chłodnym  i ciemnym miejscu. Mimo, że ze wszystkich produktów 
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pszczelich pierzga została najmniej zbadana, niektórzy uważają, że jest ona 

znacznie lepsza od pyłku pszczelego. 

Skład pyłku badany jest od dziesięcioleci i naukowcy doszli do istotnych 

wniosków, np. odkryli znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami 

pyłku. Różnice te wynikają również ze sposobu przechowywania 

i  przetwarzania pyłku. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, w pyłku 

pszczelim występuje ponad 200 substancji. 

Pyłek pozyskiwany z poławiaczy nazywamy jest świeżym pyłkiem i musi on 

być zbierany codziennie ze względu na jego wysoką wilgotność: prawie 20 do 

30 gramów wody na 100 gramów pyłku. Ta wilgotność sprawia, że jest to 

idealna pożywka dla mikroorganizmów takich jak bakterie i drożdże, dlatego 

pszczelarze muszą go codziennie zbierać i natychmiast umieszczać 

w  zamrażarce. Świeży pyłek pszczeli ma największą wartość odżywczą 

i  leczniczą - mówiąc o składzie pyłku pszczelego, mamy na myśli ten rodzaj 

pyłku. 

Zamrażanie, a następnie przechowywanie w temperaturze -20ºC w czystym 

azocie gwarantuje wysoką jakość biologiczną pyłku pszczelego. Pyłek 

przechowywany dłużej niż 6 miesięcy powinien zostać jednak wysuszony 

w  procesie liofilizacji i przechowywany w temperaturze -20ºC w czystym 

azocie w celu zachowania jego najwyższej aktywności biologicznej. 

Jak już wspomniano, jakość pyłku jest najwyższa, gdy jest on świeży. Jedynym 

sposobem na przechowywanie pyłku pszczelego jest natychmiastowe 

zamrożenie po codziennych zbiorach. Zamrażać można go w szklanych 

słoikach, przeznaczonych do tego celu plastikowych pojemnikach lub 

opakowaniu próżniowym (znacznie lepszy sposób). Powinien być 

przechowywany  w  zamrażarce. Można go jednak, nie wyrządzając większych 

szkód, przechowywać w temperaturze pokojowej przez kilka godzin, 

a  następnie zamrozić. 

Suszony pyłek pszczeli, bez względu na metodę suszenia, przechowuje się 

w   temperaturze pokojowej. Jakość suszonego pyłku jest niższa niż świeżego. 

Ponadto, choć po roku przechowywania go w temperaturze pokojowej nie 

odnotowano żadnych strat wit. C, to wystąpiły znaczne straty wit. E i beta-

karotenów rzędu 15 do 20%. (De Melo Pereira et al., 2010). Inne badania 



 

 

68 Podręcznik ApiHealth 

wykazały, że po roku następuje znaczne obniżenie jego działania 

przeciwutleniającego (około 59%) (Campos, 2003). 

 

Wykorzystywanie pyłku. 
 

Historia produktów pszczelich sięga czasów starożytnych. Grecy wierzyli, że 

miód i pyłek pszczeli są pokarmem królów dającym im młodość i życie. Pyłek 

jest wspominany w Piśmie Świętym. Hipokrates i Pitagoras wierzyli, że pyłek 

ma właściwości lecznicze. Pyłek kwiatowy zaczęto wykorzystywać na większą 

skalę do spożycia przez ludzi dopiero po II wojnie światowej, kiedy ulepszono 

metodę działania poławiaczy pyłku. 

Ostatnio obserwuje się rosnący popyt na produkty naturalne, w szczególności 

na produkty pszczele. Pierzga i pyłek kwiatowy, ze względu na swoje 

właściwości odżywcze i lecznicze, stosowane są w apiterapii. Zawierają one 

około 200 różnych substancji, takich jak wolne aminokwasy i witaminy. 

Wartość odżywcza pyłku jest często oceniana na podstawie stężenia białka, 

a  także obecności i ilości niezbędnych aminokwasów (Roulston & Cane, 

2000). Pyłek jest jedynym źródłem białka, które pszczoły czerpią z natury. Jest 

ono bardzo ważne dla rozwoju potomstwa, a tym samym także dla rozwoju 

rodzin pszczelich (Anđelković i in., 2012). Pyłek jest bardzo istotny w żywieniu 

pszczół miodnych, a niektórzy badacze twierdzą, że jest on najbardziej 

kompletnym pożywieniem danym nam przez naturę. Z pewnością posiada 

wszystkie niezbędne składniki, tj. około 30% białka, wszystkie niezbędne dla 

ludzkiej diety aminokwasy, pełne spektrum witamin i minerałów, pierwiastki 

śladowe, prekursory hormonów, węglowodany i kwasy tłuszczowe. Pyłek 

może dostarczać cennych pierwiastków śladowych, które uzupełniają 

niedobory w  diecie. Praktycy apiterapii twierdzą, że pyłek daje energię, 

przeciwdziała zmęczeniu i depresji oraz zapewnia odporność na przeziębienia 

i grypę. Specjaliści z zakresu apiterapii preferują jak najświeższy pyłek. Uważa 

się, że pyłek, który został wysuszony i był przechowywany przez jakiś czas, ma 

mniejszą wartość terapeutyczną. 
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Pyłek pszczeli jest popularnym ludowym remedium na wiele schorzeń. 

Poniżej wymieniono kilka przykładów, które pokazują, jak popularne jest 

zastosowanie pyłku w promocji zdrowia i leczeniu apiterapeutycznym: 

▪ zapobieganie chorobom prostaty i poprawa męskiej sprawności, 

▪ leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) – badanie 

wykazało, że produkt zawierający pyłek pszczeli (i kilka innych 

składników) może łagodzić objawy PMS, 

▪ leczenie powiększonej prostaty – badania wykazały korzyści 

spożywania ekstraktu pyłku pszczelego wśród mężczyzn cierpiących 

na przewlekłe zapalenie prostaty lub posiadających powiększoną 

prostatę; pielęgnacja skóry – składnik produktów zmiękczających 

skórę, 

▪ leczenie egzemy, wyprysków i wysypki pieluszkowej, 

▪ jako tonik energetyczny. 

Istnieją dowody na to, że maść z pyłku pszczelego można skutecznie stosować 

w  leczeniu ran po oparzeniach, ponieważ pyłek zapobiega infekcji nowo 

powstałej tkanki w procesie gojenia się ran po oparzeniach. 

W niewielkim badaniu dowiedziono, że pyłek może ograniczać niektóre skutki 

uboczne radioterapii w przypadku raka. 

Pyłek pszczeli wykorzystuje się w walce z alkoholizmem, astmą, alergiami, 

problemami z utrzymaniem zdrowia lub żołądkowymi, ale nie ma 

wystarczających dowodów na to, że pomaga w tych stanach. 

Należy przeprowadzić więcej badań, zanim będzie wiadomo, w jakim stopniu 

pyłek kwiatowy pomaga w tych dolegliwościach.                                                               

 

Zasady dawkowania pyłku pszczelego. 
 

Ponieważ nie udowodniono, że pyłek pszczeli jest środkiem leczniczym, nie 

ma standardowej dawki. Należy zasięgnąć rady lekarza, jeśli zamierza się go 

stosować. 
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Odpowiednia dawka pyłku pszczelego zależy od kilku czynników, takich jak 

wiek użytkownika, stan zdrowia i kilka innych. W chwili obecnej nie ma 

wystarczających informacji naukowych pozwalających na określenie 

odpowiedniego zakresu dawek pyłku pszczelego. Należy pamiętać, że 

produkty naturalne nie zawsze są bezpieczne, zatem ich dawkowanie może 

być ważne. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek na etykietach 

produktów i/lub skonsultować się z  farmaceutami i lekarzami lub innymi 

pracownikami służby zdrowia przed jego użyciem. 

Jeśli pyłek jest przyjmowany po raz pierwszy, lepiej jest zacząć od kilku ziaren 

i  następnego dnia wziąć o kilka więcej itd., aż do osiągnięcia zalecanej dawki. 

Działanie profilaktyczne i poprawa zdrowia (tylko przykłady): 

▪ dorośli: 10 - 20 g dziennie przez 3 miesiące, dwa razy w roku, 

▪ dzieci: połowa dawki przewidzianej dla dorosłych. 

Działanie lecznicze (tylko przykłady): 

▪ dorośli: 20 - 50 g dziennie 3 razy dziennie na godzinę/dwie przed 

posiłkiem, 

▪ dzieci: połowa dawki przewidzianej dla dorosłych. 

Przybliżona masa pyłku podana na łyżce: 

▪ łyżeczka do herbaty = 6 g, 

▪ łyżka deserowa = 9 g, 

▪ łyżka stołowa = 12 g. 

Bardzo ważne: 
By pyłek był lepiej przyswajalny, należy go umieścić na noc w wodzie lub 

innym płynie. Dokładne przeżuwanie lub rozdrabnianie pyłku przed 

podaniem również poprawia jego przyswajalność. 

Aby zrównoważyć gorzki smak pyłku, można zmieszać 1 część pyłku 

z  1  częścią miodu (wagowo) lub po prostu zmieszać go z innym pokarmem.  
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Skutki uboczne i przeciwwskazania. 
 

Skutki uboczne. 
Ogólnie rzecz biorąc, pyłek pszczeli wydaje się dość bezpieczny. Może jednak 

powodować potencjalnie poważne reakcje alergiczne u osób z alergią na 

miód, pyłek kwiatowy (roślin takich jak ambrozja lub inne, w zależności od 

tego, skąd pochodzi pyłek) lub użądlenia pszczół. Do objawów można zaliczyć 

swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk, duszność, a nawet wstrząs 

anafilaktyczny. 

 

Zagrożenia. 
Zagrożenia związane z przyjmowaniem pyłku pszczelego: 

▪ przyjmowanie suplementów z pyłkiem pszczelim może powodować 

poważne reakcje alergiczne u osób uczulonych na pyłek kwiatowy. 

Jak już wspomniano, do objawów można zaliczyć swędzenie, obrzęk, 

duszność, zawroty głowy i silne reakcje całego organizmu;  

▪ pyłek pszczeli nie jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Powinny go 

również unikać kobiety karmiące piersią; 

▪ zaleca się, aby osoby podatne na alergie lub astmę oraz osoby 

cierpiące na katar sienny unikały spożywania pyłku pszczelego. 

Niemniej jednak, alergia pyłkowa, taka jak katar sienny, dotyczy głównie 

alergii na pyłki przenoszone drogą powietrzną, podczas gdy alergie na pyłki 

przyjmowane drogą pokarmową są stosunkowo rzadkie, z podobnym 

wskaźnikiem jak w  przypadku innych pokarmów. Według badań rosyjskich 

z 2008 roku, przyjmowanie pyłku dotyczyło 1,45% spośród 891 zdrowych 

osób (Smirnova, 2008). 

W przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, przed rozpoczęciem 

regularnego stosowania pyłku pszczelego należy skonsultować się z lekarzem. 

Może on nie być bezpieczny dla osób z astmą alergiczną, chorobami krwi lub 

wątroby. Osoby przyjmujące pyłek pszczeli na alergie, mogą w rzeczywistości 

nasilić swoje objawy, jeśli są uczulone na którykolwiek z pyłków zawartych 

w   suplemencie. 
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Interakcje. 
Pyłek pszczeli może być przyczyną nasilonego krwawienia, jeśli jest 

przyjmowany z  lekami rozrzedzającymi krew. W przypadku przyjmowania 

jakichkolwiek leków lub ziół, przed zastosowaniem pyłku pszczelego należy 

skonsultować się z lekarzem. 

Osoby regularnie przyjmujące jakiekolwiek leki powinny porozmawiać 

z  lekarzem przed rozpoczęciem stosowania pyłku pszczelego lub 

suplementów pyłkowych. Pyłek pszczeli ma działanie antyalergiczne i istnieje 

skuteczna terapia odczuleniowa objawiająca się katarem siennym 

wykorzystująca pyłek. Od dawna znane są twierdzenia, że niewielkie spożycie 

pyłku pszczelego może działać odczulająco w przypadku występowania kataru 

siennego.                                                             

 

Zastosowanie pyłku pszczelego w połączeniu z  innymi 
produktami pszczelimi. 
 

Mieszanie pyłku 

kwiatowego z miodem 

pozwoli zachować 

jego wartość 

odżywczą i wydłuży 

jego termin 

przydatności do 

spożycia. Dodanie 

innych produktów odżywczych, takich jak mleczko pszczele, propolis lub miód 

zwiększy jego walory zdrowotne. Stanowią one synergiczne połączenie 

produktów pełnowartościowych, łatwo przyswajalnych i w pełni 

wykorzystywanych przez organizm. Znane są różne kombinacje pyłku i innych 

produktów pszczelich. Poniżej przedstawiono niektóre z  najczęstszych: 

▪ pyłek z miodem, 

▪ pyłek z miodem i cynamonem, 

▪ pyłek z mleczkiem pszczelim i miodem, 

▪ pyłek z mleczkiem pszczelim i propolisem. 
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Dodatkowo rozdrobniony pyłek można zmieszać z miodem, twarogiem lub 

jogurtem. Granulki pyłku można zmiksować i dodać do koktajlu lub posypać 

nimi sałatkę. Aby ułatwić trawienie zaleca się namoczenie pyłku przez noc. 

Pyłek pszczeli jest dostępny w wielu sklepach ze zdrową żywnością. Można go 

znaleźć w naturalnych suplementach diety, a także w produktach 

zmiękczających skórę. 
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7. Propolis i jego właściwości. 
 

Czym jest propolis? 
 

Przede wszystkim propolis (inaczej kit pszczeli) różni się w znacznym stopniu 

od pyłku. Pyłek pszczeli nie jest wytwarzany przez pszczoły, tak jak propolis, 

lecz zbierany przez nie z roślin i kwiatów, a następnie transportowany do ula. 

Natomiast propolis to podobny do żywicy materiał wytwarzany przez pszczoły 

z żywicy topoli i  drzew iglastych. Propolis jest rzadko dostępny w czystej 

formie. Zwykle pozyskuje się go z uli i zawiera on produkty pszczele. Propolis 

jest wykorzystywany przez pszczoły do budowy uli. Jest on wytwarzany przez 

pszczoły poprzez zmieszanie zebranej przez nie żywicy z woskiem pszczelim 

i  enzymami. Jest to gęsta substancja o dziwnym wyglądzie podobna do kleju 

lub kitu. 

 

Przyglądając się temu, jakie korzyści drzewa czerpią z żywicy, możemy 

zrozumieć, dlaczego substancja ta jest tak ważna dla pszczół w produkcji 

propolisu. Żywica zabezpiecza rany, które powstają na drzewie. Jeśli jakiś 

organizm spróbuje zaatakować drzewo, zostanie on uwięziony w żywicy 

i  w  końcu zginie z powodu jej toksycznych właściwości. Ze względu na silne 

właściwości antyseptyczne pomaga zapobiegać chorobom prawie jak 

naturalny antybiotyk. Żywica jest zatem bardzo ważna dla ogólnego zdrowia 

drzewa. W podobny sposób żywica pomaga pszczołom. 
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Jak pszczoły wykorzystują propolis? 
 

Pszczoły wykorzystują propolis na wiele sposobów. Ważnym zastosowaniem 

jest wzmacnianie konstrukcji ula. Pszczoły używają propolisu jak spoiny lub 

kleju i  umieszczają go w małych szczelinach i otworach w ulu, aby go chronić 

i odkażać. Substancja ta jest również stosowana do naprawy uszkodzonych 

komórek i  zapewnienia wodoszczelności ula. Ponadto propolis chroni ul 

przed intruzami. Jeżeli do ula dostanie się jakiś owad lub gryzoń, a pszczoły 

nie będą w stanie go usunąć, to mógłby on ulec rozkładowi i zainfekować ul. 

Ale pszczoły na to nie pozwolą! Po prostu pokrywają intruza propolisem 

(jakby go mumifikowały), aby nie doprowadził do choroby lub skażenia ula. 

  

Charakterystyka i właściwości propolisu. 
 

Właściwości propolisu pszczelego zależą na ogół od źródła żywicy, którą 

pszczoły wykorzystują do jego produkcji. W większości przypadków propolis 

jest brązowy, ale może też mieć kolor czerwony, żółty, zielony, a nawet 

czarny, w zależności od źródła żywicy. Smak propolisu został opisany jako 

kwaśny lub nawet gorzki, a  niektórzy twierdzą, że smakuje on jak terpentyna. 

Ma trochę sosnowy posmak, ale zdecydowanie nie jest to najsmaczniejsza 

rzecz na świecie. Możemy jednak zignorować ten smak, gdy przypomnimy 

sobie, jak silne działanie ma ta substancja dla organizmu. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, propolis oferuje imponującą listę korzyści. Ma 

on działanie antybakteryjne i antygrzybiczne, więc nie powinno dziwić, że 
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starożytne cywilizacje stosowały go do leczenia i zapobiegania 

dolegliwościom. Obecnie wykorzystywany jest w taki sam sposób – jako 

naturalny suplement lub składnik leków ziołowych. Często łączy się go 

z  pyłkiem kwiatowym, mleczkiem pszczelim lub innymi produktami, aby 

stworzyć skuteczny, naturalny antybiotyk. Dziś poszukuje się alternatyw dla 

antybiotyków, ponieważ są one nadmiernie stosowane, a przez to stają się 

nieskuteczne. 

Propolis we wszystkich swoich formach – ekstraktów, nalewek, proszków, 

tabletek, maści i sprayów – jest zazwyczaj dostępny do nabycia w każdym 

sklepie ze zdrową żywnością, jak również w Internecie. 

 

Działanie propolisu. 
 

Propolis wykazuje działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybicze.  

 

Ma również działanie przeciwzapalne. 

Propolis stosowany jest przy obrzękach (stanach zapalnych) i ranach 

wewnątrz jamy ustnej (zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej). Stosuje się go 

również na oparzenia, afty, cukrzycę, opryszczkę narządów płciowych, 

opryszczkę i inne schorzenia, ale nie istnieją wystarczająco dobre dowody 

naukowe na poparcie tych zastosowań. 

 

 Jak przyjmować propolis? 
 

Istnieje kilka sposobów przyjmowania propolisu. Jeśli przyczyną dolegliwości 

zdrowotnych jest ból gardła lub problem z ustami, należy zastosować spray 

propolisowy. Jeśli propolis ma zostać użyty zewnętrznie lub miejscowo, 

można kupić maść lub krem propolisowy. Nalewkę z propolisu można dodać 

do płynu do płukania ust. Do użytku wewnętrznego można zastosować 

kapsułki do połknięcia. Ponadto, należy pamiętać, że propolis nie jest 

środkiem słodzącym, więc nie zwiększy poziomu cukru we krwi, mimo że 
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przedstawia wiele z niesamowitych korzyści, które oferuje też miód. Jest to 

kolejna ogromna zaleta dla osób zmagających się z  problemami 

metabolicznymi. 

 

Zastosowanie i skuteczność. 
 

Propolis może być skuteczny w przypadku wystąpienia: 

▪ obrzęku (stanu zapalnego) i uszkodzeń wewnątrz jamy ustnej 

(zapalenie błony śluzowej jamy ustnej): większość badań wykazuje, 

że płukanie jamy ustnej propolisem pomaga w leczeniu uszkodzeń 

spowodowanych przez leki onkologiczne lub protezy; 

▪ oparzeń: wczesne badania pokazują, że aplikowanie propolisu na 

skórę co 3 dni może pomóc w leczeniu drobnych oparzeń i zapobiec 

infekcjom; 

▪ aft: wczesne badania wykazały, że codzienne przyjmowanie 

propolisu doustnie przez 6-13 miesięcy zmniejsza ryzyko wystąpienia 

aft; 

▪ gorączki krwotocznej denga (bolesnej choroby przenoszonej przez 

komary): badania pokazują, że przyjmowanie propolisu pomaga 

osobom cierpiącym na dengę szybciej opuścić szpital. Nie wiadomo, 

czy propolis pomaga w leczeniu objawów dengi;  

▪ cukrzycy: badania wskazują, że przyjmowanie propolisu może 

nieznacznie usprawnić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób 

chorych na cukrzycę. Jednak nie wydaje się, aby miał on wpływ na 

poziom insuliny ani na poprawę insulinooporności; 

▪ ran stóp u osób z cukrzycą: wczesne badania pokazują, że stosowanie 

maści propolisowej na rany stóp osób z cukrzycą może pomóc 

w  szybszym gojeniu się ran; 

▪ opryszczki narządów płciowych: wczesne badania wykazały, że 

stosowanie 3% maści propolisowej cztery razy dziennie przez 10 dni 

może poprawić gojenie się zmian chorobowych u osób z opryszczką 

narządów płciowych. Niektóre badania sugerują, że może ona leczyć 
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zmiany szybciej i dokładniej niż konwencjonalne leczenie 5% maścią 

z  acyklowirem; 

▪ zapalenia dziąseł (łagodnej postaci choroby dziąseł): wczesne 

badania sugerują, że stosowanie propolisu w żelu lub płukankach 

może pomóc w  zapobieganiu lub łagodzeniu objawów choroby 

dziąseł; 

▪ infekcji jelitowej wywołanej przez pasożyty: wczesne badania 

sugerują, że przyjmowanie 30% ekstraktu propolisowego przez 5 dni 

może wyleczyć giardiozę u większej liczby osób niż lek Tinidazol; 

▪ grzybicy: wczesne badania sugerują, że stosowanie ekstraktu 

z  zielonego brazylijskiego propolisu cztery razy dziennie przez 7 dni 

może zapobiec grzybicy jamy ustnej u osób z protezami zębowymi; 

▪ parodontozy (poważnej infekcji dziąseł): wczesne badania wskazują, 

że dokładne płukanie dziąseł roztworem ekstraktu z propolisu 

zmniejsza krwawienie dziąseł u osób z paradontozą. Przyjmowanie 

propolisu doustnie pomaga zapobiegać rozchwianiu zębów u osób 

skarżących się na tę dolegliwość. Przyjmowanie propolisu doustnie 

jednak nie pomaga w  usuwaniu płytki nazębnej i krwawienia;  

▪ Tinea pedis (grzybicy stóp): wczesne badania wykazały, że 

stosowanie brazylijskiego zielonego propolisu na skórę łagodzi 

swędzenie, łuszczenie się i zaczerwienienie u studentów z grzybicą 

stóp; 

▪ infekcji górnych dróg oddechowych: istnieją pewne wczesne dowody 

na to, że propolis może zapobiegać lub skracać czas trwania 

przeziębień i innych infekcji górnych dróg oddechowych; 

▪ zapalenia pochwy (obrzęku i zapalenia pochwy): wczesne badania 

sugerują, że stosowanie 5% roztworu propolisu dopochwowo przez 7 

dni może złagodzić objawy i poprawić jakość życia u kobiet 

z  zapaleniem pochwy; 

▪ brodawek: wczesne badania wykazują, że codzienne przyjmowanie 

propolisu doustnie przez okres do 3 miesięcy leczy brodawki 

u  niektórych osób z brodawkami płaskimi i pospolitymi. Jednak 

propolis nie wydaje się leczyć brodawek podeszwowych; 

▪ ran jamy ustnej: wczesne badania wykazały, że płukanie jamy ustnej 

propolisem pięć razy dziennie przez tydzień może przyspieszyć 
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gojenie się ran oraz zmniejszyć ból i obrzęk po operacji jamy ustnej. 

Jeśli jednak po operacji stomatologicznej nałożony został specjalny 

opatrunek, wówczas stosowanie roztworu propolisu w jamie ustnej 

nie wydaje się przynosić dodatkowych korzyści; Wzmocnienia 

odpowiedzi odpornościowej;  

▪ infekcji; 

▪ zapalenia; 

▪ raka jamy nosowogardłowej; 

▪ zaburzeń żołądkowych I  jelitowych; 

▪ gruźlicy; 

▪ wrzodów. 
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Skutki uboczne i bezpieczeństwo. 
 

Tak jak w przypadku każdej innej substancji, w przypadku występowania 

alergii (zazwyczaj są to osoby uczulone na użądlenia pszczół lub inne 

produkty pszczele), mogą wystąpić skutki uboczne. Na przykład, po nałożeniu 

na skórę może pojawić się nieprzyjemna wysypka. Dzieci w wieku poniżej 

jednego roku życia nie powinny stosować propolisu pszczelego ani miodu. Ich 

układy nie są dojrzałe i mogą wystąpić silne reakcje na te naturalne 

substancje. Jeśli w przeszłości nie używano propolisu, zaleca się zaczynać 

powoli i z małymi ilościami. Propolis nie jest środkiem słodzącym, więc nie 

zwiększy poziomu cukru we krwi, mimo że przedstawia wiele 

z   niesamowitych korzyści, które oferuje też miód. Jest to kolejna ogromna 

zaleta dla osób zmagających się z problemami metabolicznymi! 

Przyjmowanie doustne:  

Propolis jest MOŻLIWIE BEZPIECZNY, jeśli jest odpowiednio przyjmowany 

doustnie. Może powodować reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób uczulonych 

na pszczoły lub produkty pszczele. Pastylki zawierające propolis mogą 

powodować podrażnienia i wrzody w jamie ustnej. 

Zastosowanie na skórę:  

Propolis jest MOŻLIWIE BEZPIECZNY, jeśli jest odpowiednio stosowany na 

skórę. Może powodować reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób uczulonych na 

pszczoły lub produkty pszczele. 

Wśród aktualnych obserwacji naukowych nie ma żadnych informacji na temat 

interakcji z PROPOLISEM. 

  

Szczególne środki ostrożności i ostrzeżenia. 
 

Ciąża i karmienie piersią:  

Nie ma wystarczająco wiarygodnych informacji, aby wiedzieć, czy propolis 

jest bezpieczny do stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią. Dlatego 

należy kierować się kwestiami bezpieczeństwa i unikać stosowania. 
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Astma:  

Niektórzy eksperci uważają, że pewne substancje chemiczne zawarte 

w  propolisie mogą nasilać astmę. Dlatego należy unikać stosowania 

propolisu, jeśli ma się astmę. 

Zaburzenia krzepnięcia:  

Jedna z substancji chemicznych zawartych w propolisie może spowolnić 

krzepnięcie krwi. Przyjmowanie propolisu może zatem zwiększyć ryzyko 

wystąpienia krwawienia u osób z zaburzeniami krzepnięcia. 

Alergie:  

Nie należy stosować propolisu, jeśli występuje uczulenie na produkty 

pszczele, w tym miód, oraz na rośliny iglaste, topole, balsam peruwiański 

i   salicylany. 

Operacje chirurgiczne:  

Jedna z substancji chemicznych zawartych w propolisie może spowolnić 

krzepnięcie krwi. Przyjmowanie propolisu może zwiększyć ryzyko krwawienia 

podczas i po operacji. Stosowanie propolisu należy przerwać na dwa tygodnie 

przed operacją. 
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8. Mleczko pszczele i jego właściwości. 
 

Czym jest mleczko pszczele? 
 

Mleczko pszczele jest lepką substancją o barwie od białawej do żółtej, 

o   konsystencji galaretki oraz cierpkim i kwaśnym zapachu. Ma słodko-

kwaśny smak. Przy gęstości 1,1 g/ml mleczko pszczele jest rozpuszczalne 

w  wodzie tylko częściowo. Inne źródło opisuje mleczko pszczele jako 

jednorodną, opalizującą, kremową, żelatynową galaretkę o białym kolorze 

z  nutą żółci lub ochry. Jego smak jest pikantny, od kwaśnego po gorzko-

kwaśny, ma pH 4,0 - 4,8 i typowo fenolowy aromat. 

Mleczko pszczele jest znane od czasów starożytnego Egiptu i Rzymu. Badania 

naukowe nad mleczkiem pszczelim rozpoczął w 1680 roku holenderski 

naukowiec Swammerdan, a w XVIII wieku francuski przyrodnik Reaumur 

odkrył, że jest to substancja wydzielana przez gardziel pszczół i nazwał ją 

„super odżywką”. Największe zainteresowanie mleczkiem pszczelim pojawiło 

się   w latach 60., kiedy to Belvefer opatentował produkcję mleczka 

pszczelego pod nazwą Apiserum i  zdobył światową sławę. 
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Skład chemiczny. 
 

Głównym składnikiem mleczka 

pszczelego jest woda (50-70%), 

a  następnie cukry (10-20 %), białka (10-

20%), lipidy  (3-10 %) i inne składniki. 

Cukry obejmują głównie fruktozę 

i  glukozę w proporcjach podobnych jak 

w miodzie. Oprócz nich, mleczko pszczele zawiera niewielkie ilości maltozy, 

trehalozy, melibiozy i rybozy. Do lipidów obecnych w mleczku należą głównie 

kwas 10-hydroksy-2-decenowy i kwas 10-keto-2-hydroksydecenowy. Ponadto 

mleczko pszczele zawiera wolne kwasy tłuszczowe, neutralne tłuszcze 

i  sterole, w tym cholesterol. Mleczko pszczele zawiera następujące 

aminokwasy: histydynę, walinę, metioninę, tryptofan i argininę, które są 

niezbędne do przenoszenia tlenku azotu i wspomagają produkcję hormonu 

wzrostu. 

 

Witaminy: Minerały: 

tiamina (B1) wapń 

ryboflawina (B2) sód 

niacyna(B3) magnez 

kwas pantotenowy (B5) potas 

pyridoksyna (B6) cynk 

biotyna (B7) żelazo 

inozytol (B9) mangan 

witamina C miedź 

witamina D siarka 

witamina E fosfor 
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Jak pszczoły wykorzystują mleczko pszczele? 
 

Mleczko pszczele stanowi ważną 

substancję używaną jako pokarm 

dla królowych i  przyszłych 

królowych, a także dla larw trutni 

i robotnic w pierwszych trzech 

dniach życia. Jednodniowa larwa 

waży około 0,1 mg. Pszczoły 

pielęgnujące larwy (karmicielki) 

odwiedzają je kilka razy na 

godzinę i karmią je mleczkiem pszczelim, które dostarcza złożonych substancji 

do ich rozwoju. Ilość mleczka pszczelego podawanego przez pszczoły jest 

różna i zależy od tego, czy karmią larwy królowej, robotnic czy trutni. 

Największa ilość mleczka pszczelego spożywana jest przez królową, otoczoną 

przez kilka pszczół oferujących jej cały czas mleczko. Mleczko pszczele daje 

królowej witalność i siłę. W rzeczywistości królowa może w ciągu jednego 

dnia złożyć 1500 - 2000 jaj (waga wszystkich jaj złożonych w jednym dniu 

przekracza jej własną wagę) lub wypełnić jajami jeden plaster o wielkości 16 

dm2. Skład mleczka pszczelego i jego częste spożywanie pozwala królowej żyć 

3 - 5 lat, podczas gdy średnia długość życia robotnicy wynosi 1 miesiąc. 

 

Produkcja i przechowanie. 
 

Mleczko pszczele można produkować na dwa sposoby: 

▪ Produkcja naturalna – w trakcie rójki pszczoły zakładają mateczniki 

pełne mleczka pszczelego, by wyhodować nowe królowe. Okres 

zbiorów trwa od kwietnia do czerwca. 

▪ Przekładanie larw – metoda ta realizowana jest w czterech etapach: 

1. Produkcja komórek – sztuczne mateczniki wykonane z wosku, 

drewna, plastiku lub plastikowe ramki do wychowu matek 

pszczelich. 
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2. Przygotowanie odkładu – odkład to młoda rodzina 

z  wystarczającymi dla niej zapasami miodu i pyłku, w której nie 

ma królowej ani otwartego czerwiu. 

3. Przekładanie larw – proces przenoszenia larw z plastra do 

przygotowanych mateczników za pomocą specjalnej łyżeczki 

i  umieszczanie ich we wcześniej przygotowanym odkładzie. 

4. Zbiór – mleczko pszczele zbierane jest od 3-4 dniowych larw 

w   matecznikach. 

 

Mleczko pszczele można produkować w różnych formach: 

▪ świeże mleczko pszczele zmieszane z miodem; 

▪ poddane liofilizacji; 

▪ w formie suchego proszku; 

▪ w formie tabletek. 

 

Mleczko pszczele jest bardzo delikatną substancją organiczną i niewskazany 

jest jego kontakt z metalem. Ponadto mleczko pszczele jest wrażliwe na 

światło słoneczne, ciepło i tlen, dlatego powinno być odpowiednio 

przechowywane i  poddane konserwacji bezpośrednio po zbiorach. Ogólnie 

rzecz biorąc, mleczko pszczele może być przechowywane w czystej postaci 

lub jako mieszanka z miodem (1,5 g mleczka pszczelego i 250 g miodu). 

Mleczko pszczele należy przechowywać w ciemnych szklanych słoikach 

w  temperaturze od 0 do 10 stopni C. W niektórych przypadkach mleczko 

pszczele konserwuje się w alkoholu lub miodzie pitnym. 
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Spożycie i dawkowanie. 
 

Najlepszym sposobem jest spożywanie surowego mleczka pszczelego. 

Zalecana dawka wynosi 0,5 g dziennie, rano, na pusty żołądek, 20 minut 

przed pierwszym posiłkiem, przy użyciu 5 ml strzykawki pod językiem. Okres 

stosowania wynosi od 2 do 4 tygodni. 

Do codziennego stosowania: 

▪ Mleczko pszczele w miodzie zmieszane z pyłkiem pszczelim 

i  propolisem. Zazwyczaj jest to 1 gram mleczka pszczelego i 250 

gramów miodu. Dawka dzienna to 1 łyżeczka zażywana 30 minut 

przed śniadaniem przez okres 40 dni; Dzieciom podaje się połowę 

dawki. 

  

Działanie terapeutyczne. 
 

Oprócz bogatej zawartości składników odżywczych, mleczko pszczele 

wykazuje aktywność biologiczną i różnorodne działanie lecznicze. 

8 zalet mleczka pszczelego: 
▪ łagodzi objawy menopauzy, 

▪ wyrównuje poziom cholesterolu, 

▪ reguluje ciśnienie krwi, 

▪ łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), 

▪ poprawia działanie układu odpornościowego, 

▪ poprawia działanie mózgu, 

▪ wpływa na płodność, 

▪ działa przeciwrakowo. 

 

12 najważniejszych zalet mleczka pszczelego: 
▪ Kontrola poziomu cholesterolu. Mleczko pszczele redukuje poziom 

ogólny cholesterolu i poziom złego cholesterolu LDL. 
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▪ Przeciwdziałanie rakowi piersi. Mleczko pszczele może ochronić 

przed rakotwórczym działaniem estrogenów środowiskowych 

znajdujących się w wielu kosmetykach i tworzywach sztucznych. 

▪ Osteoporoza i ubytki kostne. Mleczko pszczele może redukować 

ubytki kostne poprzez stymulację absorpcji wapnia. 

▪ Kontrola poziomu cukru. Przyjmowanie mleczka pszczelego 

wyrównuje poziom cukru we krwi. 

▪ Regeneracja skóry. Obfitujące w witaminy B1, B2, B3, B5, B6, 

acetylocholinę i cynk mleczko pszczele przyspiesza gojenie się skóry 

i   produkcję kolagenu. 

▪ Zapalenie i ból. Mleczko pszczele ogranicza stan zapalny i może 

łagodzić ból. 

▪ Ochrona wątroby. Mleczko pszczele chroni wątrobę przed wieloma 

toksynami, które ona przetwarza. 

▪ Zdrowie mózgu. Mleczko pszczele stymuluje funkcje kognitywne 

i   wspomaga naprawę komórek mózgowych. 

▪ Działanie immunomodulujące. Mleczko pszczele działa 

„uspokajająco” lub modulująco na nadaktywny układ 

odpornościowy. 

▪ Działanie antyoksydacyjne. W mleczku pszczelim znajduje się 

mnóstwo prozdrowotnych przeciwutleniaczy. 

▪ Pamięć. Mleczko pszczele może poprawiać pamięć i działanie 

neuroprzekaźników. 

▪ Płodność. Mleczko pszczele to silny hormonalny środek 

wspomagający i  zwiększający płodność. 

 

Mleczko pszczele jest stosowane w leczeniu następujących 

dolegliwości: 
▪ wypadanie włosów; 

▪ złe zdrowie psychiczne i fizyczne; 

▪ zanikający wzrok; 

▪ trądzik; 

▪ rany i oparzenia; 

▪ bezsenność; 



 

 

88 Podręcznik ApiHealth 

▪ anemia; 

▪ dusznica bolesna; 

▪ astenia (ogólne osłabienie); 

▪ depresja; 

▪ arterioskleroza; 

▪ choroby stawów; 

▪ zapalenie mózgu; 

▪ choroby wątroby; 

▪ zapalenie okrężnicy; 

▪ wrzody; 

▪ wrzody dwunastnicy; 

▪ niedorozwój dzieci; 

▪ stwardnienie rozsiane; 

▪ choroba Parkinsona; 

▪ astma oskrzelowa; 

▪ nieprawidłowe ciśnienie krwi;  

▪ po operacji; 

▪ w okresie rekonwalescencji. 

 

Właściwości lecznicze: 
▪ działanie antybakteryjne; 

▪ działanie immunomodulujące; 

▪ działanie antyalergiczne; 

▪ wpływ na układ rozrodczy i płodność; 

▪ działanie fizjologiczne; 

▪ przeciwdziałanie starzeniu się. 

 

Biologiczna aktywność mleczka pszczelego: 
▪ przeciwdziałanie starzeniu się; 

▪ właściwości przeciwutleniające; 

▪ działanie antynowotworowe; 

▪ działanie neurotroficzne; 

▪ działanie przeciwzapalne. 
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Mleczko pszczele w odżywianiu, produktach 
odżywczych i kosmetykach. 
 

Mleczko pszczele można określić jako superżywność ze względu na jego 

bogatą wartość odżywczą i wiele właściwości funkcjonalnych. Ponadto, 

najwyższe spożycie mleczka pszczelego odnotowano w Japonii i jest ono 

związane z długowiecznością obywateli. Mleczko pszczele stosowane jest 

przez profesjonalnych sportowców, takich jak pływacy i piłkarze, w celu 

uzyskania lepszych wyników. Ze względu na działanie ochronne na skórę jest 

ono powszechnie stosowane jako składnik naturalnych kosmetyków. Ma 

następujące działanie: 

▪ przeciwdziała zmęczeniu; 

▪ działa przeciwcukrowo; 

▪ działa biostymulująco; 

▪ przedłuża życie; 

▪ przeciwdziała starzeniu się; 

▪ przeciwdziała osteoporozie; 

▪ działa gastroprotekcyjnie; 

▪ działa ochronnie na skórę; 

▪ chroni przed promieniowaniem; 

▪ działa przeciwutleniająco (przeciwdziała chorobom przewlekłym). 

 

Skutki uboczne i bezpieczeństwo. 
 

Dzieci:  
Jeżeli mleczko pszczele spożywane jest przez dzieci przez długi czas, może 

spowodować niepożądane przyspieszenie ich dojrzewania płciowego. Dlatego 

powinno być spożywane w mniejszych ilościach, głównie w  przypadku 

wolniejszego rozwoju u dziecka. 

Pacjenci onkologiczni:  
Mleczko pszczele sprzyja rozwojowi komórek, w tym komórek 

nowotworowych, dlatego pacjenci onkologiczni nie powinni go spożywać. 
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Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy pacjent znajduje się pod stałym 

nadzorem medycznym. 

Osoby z niskim ciśnieniem krwi: 
 Nie zaleca się spożywania mleczka pszczelego w przypadku niskiego ciśnienie 

krwi. 

Alergie: 
Mleczko pszczele powinno być stosowane jako składnik żywności lub leków 

tylko po przeprowadzeniu testu na alergię. 

Istnieje ryzyko wystąpienia astmy, wstrząsu anafilaktycznego i skurczy 

oskrzeli. 

Źródła naukowe nie wykazują żadnych interakcji z lekami ani żadnych działań 

niepożądanych. 
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9. Jak zostać przedsiębiorcą rolnym? 
 

Kim jest przedsiębiorca rolny? 
 

Ogólnie rzecz ujmując, przedsiębiorca to „ktoś, kto produkuje na rynek” i kto: 

▪ przyjmuje odpowiedzialność zarówno za zyski, jak i straty; 

▪ jest zdeterminowanym i kreatywnym przywódcą (zawsze szuka 

możliwości doskonalenia i rozszerzania swojej działalności);  

▪ jest innowatorem (zawsze szuka lepszych oraz bardziej efektywnych 

i  opłacalnych sposobów działania); 

▪ pasjonuje się rozwojem swojego biznesu (stale poszukuje nowych 

możliwości);  

▪ lubi podejmować skalkulowane ryzyko. 

 

Przedsiębiorca rolny jest rolnikiem prowadzącym działalność na małą skalę, 

który: 

▪ ma rynkowe nastawienie; 

▪ uczy się kalkulować ryzyko, aby móc otwierać lub tworzyć nowe rynki 

zbytu dla swoich produktów;  

▪ szuka lepszych sposobów na organizację swoich gospodarstw;  

▪ odejmuje decyzje na podstawie możliwości (a nie swoich potrzeb); 

▪ próbuje nowych upraw i odmian, lepszych zwierząt i alternatywnych 

technologii w celu zróżnicowania produkcji, zwiększenia wydajności 

i  zysków oraz zmniejszenia ryzyka. 
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Warunki osiągnięcia sukcesu. 
 

Aby stać się przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy, powinieneś rozwijać się 

w   sposób przedstawiony poniżej: 

 

▪ produkcja skierowana tylko na rynek - rolników interesuje zysk, nie 

produkcja żywności; 

▪ produkcja skierowana głównie na rynek + częściowo na własne 

potrzeby - rolników ogranicza dostęp do informacji na temat pracy 

oraz informacji handlowych i  finansowych; 

▪ produkcja skierowana głównie na potrzeby własne + sprzedaż 

nadwyżek - rolnicy nie są „przedsiębiorcami” w prawdziwym tego 

słowa znaczeniu i nie są tak naprawdę ukierunkowani rynkowo; 

▪ produkcja skierowana tylko na potrzeby własne - rolnikom brak 

bezpieczeństwa pod względem żywności, zdrowia, schronienia 

i  wody. 

Uprawa wyłącznie w celach 
rynkowych 

Rolników interesują zyski, a nie 
produkcja żywności 

 

Uprawa w większości na rynek + 
niewielka ilość na potrzeby własne 

Rolnicy mają ograniczony dostęp do 
finansów, pracy i informacji rynkowych 

Uprawa wyłąćznie na potrzeby 
własne+nadwyżka na rynek 

Rolnicy nie są „przedsiębiorcami” 
w  prawdziwym tego słowa znaczeniu, 
ani też nie są naprawdę zorientowani 

na rynek 

Uprawa wyłącznie na potrzeby 
własne 

Rolnikom nie przestrzegają 
restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa 

żywności 

 

Przedsiębiorca rolny będzie żył i pracował w ciągle zmieniającym się, 

niepewnym, a  jednocześnie złożonym i dynamicznym środowisku 

gospodarczym, naturalnym, politycznym i społecznym, w którym będzie 

musiał współpracować z: 

▪ przedstawicielami – osobami, które zarządzają sprawami 

biznesowymi, finansowymi lub umownymi w imieniu innej osoby lub 

grupy; podmiotami świadczącymi usługi handlowe (techniczne, 



 

 

93 9. Jak zostać przedsiębiorcą rolnym? 

specjalistyczne oraz dostawcze); konkurentami – organizacjami 

stanowiącymi handlową lub gospodarczą konkurencję; 

▪ specjalistami ds. rozszerzania działalności – osobami pomagającymi 

drobnym rolnikom w przejściu od tradycyjnych do ulepszonych 

praktyk produkcyjnych w rozwijającym się świecie; 

▪ agencjami finansowymi – organami odpowiedzialnymi za regulację 

i  nadzór nad systemami finansowymi i płatniczymi, w tym nad 

rynkami i instytucjami, które mają na celu promowanie stabilności 

finansowej, wydajności rynku oraz ochrony konsumentów i aktywów 

klientów; 

▪ rządem – grupą osób upoważnionych do rządzenia państwem lub 

jednostką terytorialną; danym ministerstwem sprawującym urząd; 

▪ dostawcami środków produkcji – osobami lub instytucjami 

dostarczającymi energię, środki finansowe, informacje, zasoby 

ludzkie lub surowce, które zostaną włączone w system (gospodarkę, 

zakład wytwórczy itp.) w celu osiągnięcia pożądanego uzysku; 

▪ rynkami – obszarami lub strefami, w których prowadzone są 

transakcje handlowe; wsparciem technologicznym (takim jak 

Internet, strony internetowe itp.). 

  

Podstawowe rodzaje działalności przedsiębiorczej. 
 

Przedsiębiorcy rolni muszą wybierać pomiędzy indywidualną 

przedsiębiorczością a  przedsiębiorczością grupową. Przedsiębiorczość 

grupowa ma zarówno zalety, jak i wady. 

Zalety: 
▪ Opiera się na wspólnym dążeniu rolników do postępu 

gospodarczego. 

▪ Opiera się na wspólnych doświadczeniach biznesowych i życiowych 

rolników. 

▪ Ma większą moc dzięki połączonym zasobom. 

▪ Jest solidarna. 
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▪ Chroni rolników przed wrogami, takimi jak wyzyskujący handlarze 

i  rynki. 

Wady: 
▪ Rolnicy posiadający niski status ekonomiczny mogą nie mieć 

wystarczająco dużo pieniędzy, aby inwestować. 

▪ Może nie przynieść sukcesu, pozostawiając za sobą poważne 

konsekwencje finansowe i życiowe. 

▪ Ze względu na dużą liczbę rolników może nie opierać się na jasno 

zdefiniowanych rolach i procesach decyzyjnych. 

▪ Grozi zależnością od specjalistów ds. rozszerzania działalności. 

  

Jak rozwija się przedsiębiorstwo rolne? 
 

Istnieje pięć etapów w rozwoju przedsiębiorstwa rolnego: 

 

Na etapie zakładania działalności: 
▪ trudność stanowią podstawowe umiejętności biznesowe (niezbędne 

do negocjowania z bankami i innymi agencjami w celu uzyskania 

pomocy), motywacja rolnika, potencjał rynkowy i dostępność 

zasobów, 

▪ nacisk położony jest na to, aby nowy produkt został wyprodukowany, 

trafił na rynek i został sprzedany. 

 

Na etapie przetrwania: 

▪ trudność stanowią umiejętności przedsiębiorcze, 

▪ nacisk położony jest na zależność pomiędzy osiągniętym dochodem 

a   poniesionymi kosztami (generowanie dochodu wystarczającego 

do przebicia się w  krótkim okresie, rozszerzanie/dywersyfikacja 

produkcji zgodnie z  wymaganiami rynku, a tym samym zapewnienie 

Założenie Przeżycie
Gwałtowny 

wzrost

Dojrzałość (i 
możliwy 
spadek)
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długoterminowej rentowności, oraz wymiana wyposażenia 

kapitałowego). 

 

Na etapie wczesnego rozwoju: 
▪ trudność stanowią raczej umiejętności i cechy menadżerskie, 

▪ nacisk położony jest na rozwój przedsiębiorstwa (rozwój szerszej 

bazy produktów i nabywców, znalezienie informacji potrzebnych do 

lepszego zarządzania, zatrudnienie większej liczby 

wykwalifikowanych pracowników, którzy poradzą sobie ze 

zwiększoną produkcją, marketingiem i  zarządzaniem oraz 

zwiększenie efektywności działalności gospodarstwa). 

 

Na etapie szybkiego rozwoju: 
▪ trudność stanowią szersze umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i  zarządzania, 

▪ nacisk położony jest na rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie 

powierzchni upraw i/lub hodowlę większej ilości zwierząt 

gospodarskich lub poprzez dodawanie wartości do produktu poprzez 

jego przetwarzanie i/lub pakowanie, 

 

Na etapie dojrzałości (oraz możliwego schyłku): 
▪ trudność stanowią umiejętności przedsiębiorcze.  

▪ Nacisk położony jest na utrzymanie równowagi między wielkością 

gruntów, możliwościami rynkowymi i zakresem działań. 
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Bariery dla przedsiębiorczości. 
 

W dążeniu do stania się przedsiębiorcą rolnym można napotkać następujące 

bariery: 

▪ brak/słaba infrastruktura (nieodpowiednia infrastruktura rynkowa, 

nieodpowiednie zaplecze magazynowe, nieregularne dostawy energii 

elektrycznej, złej jakości drogi prowadzące do rynków itp.); 

▪ brak wsparcia oraz zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego; 

▪ brak wsparcia finansowego; 

▪ brak usług wsparcia i wykwalifikowanego personelu ds. rozszerzenia 

działalności, który doradzałby i wspierał identyfikację, 

przygotowanie, projektowanie i wdrażanie wydajnych gospodarstw 

rolnych (nieodpowiednie i  nieefektywne usługi wsparcia, brak 

doradców ds. zarządzania gospodarstwem rolnym itp.); ograniczenia 

marketingowe (brak wiarygodnych i aktualnych informacji 

rynkowych, ograniczona siła nabywcza, negatywne nastawienie 

nabywców, słaba komunikacja, infrastruktura i zaplecze 

marketingowe itp.); 

▪ bariery społeczne (zależność, obawa przed porażką, brak nadziei, 

uznania dla kreatywności i innowacyjności, wsparcia dla kobiet - 

przedsiębiorców, akceptacji poszczególnych przedsiębiorstw itp.); 

▪ niekorzystne przepisy z zakresu prawa bankowego, gospodarczego, 

własności gruntów, podatkowego, handlowego (możliwość kupna, 

sprzedaży i wynajmu gruntów, złożoność przepisów dotyczących 

działalności gospodarczej, zakres procedur biurokratycznych itp.). 
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Wyzwania. 
 

Możliwe, że jako przedsiębiorca rolny będziesz musiał stawić czoła jednemu 

lub kilku z  poniższych wyzwań: 

 

▪ Trudny dostęp do finansowania i kredytów w celu uzupełnienia 

produkcji o  przetwórstwo, rozszerzenia produkcji, wynajęcia 

transportu, modernizacji sprzętu. Trudności te mają związek z tym, 

że: 

o rolnicy nie zawsze wiedzą, jakie są źródła finansowania; 

o rolnicy mogą nie dostać kredytu, ponieważ ich dochody są za 

niskie, nie mają historii kredytowej lub nie mają wymaganego 

zabezpieczenia (mają za mało aktywów); 

o rolnicy mogą zostać schwytani w pułapkę niekoniecznie 

uczciwych, lokalnych lichwiarzy; 

o rolnicy potrzebują umiejętności i doświadczenia w negocjowaniu 

uczciwych umów, aby zapewnić sobie ochronę swoich interesów; 

rolnicy muszą rozumieć, jak działa kredyt (w szczególności spłaty 

i  odsetki); 

o rolnicy muszą rozumieć różnicę między kredytem na inwestycje 

długoterminowe (sprzęt, maszyny) a kredytem na kapitał 

operacyjny przeznaczony na środki produkcji i  inne sezonowe 

koszty produkcji. 

▪ Dostęp do informacji przekazywanych za pośrednictwem usług 

z  zakresu rozszerzenia działalności i wsparcia (ulotki, grupy 

edukacyjne, plakaty, radio itp.), które powinny: 

▪ być łatwo dostępne; 

▪ być zorganizowane, uporządkowane i komunikowane w sposób 

pomocny dla przedsiębiorców rolnych; 

▪ koncentrować się na zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

kontaktach, możliwościach rynkowych, cenach itp.; 

▪ koncentrować się na technologiach produkcyjnych; 

▪ przekazywanie po przystępnej cenie; 

▪ być przekazywane na czas. 
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▪ Dostęp do edukacji i szkoleń: 

▪ podstawowa edukacja dla rolników, którzy walczą o przetrwanie; 

▪ podstawowy poziom umiejętności biznesowych, nauka czytania, 

pisania i  liczenia dla ukierunkowanych rynkowo rolników 

sprzedających nadwyżki produkcyjne; 

▪ specjalistyczne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla 

rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwa rolne jako 

działalność zarobkową i inwestują w nią zyski w celu 

stymulowania rozwoju gospodarstwa. 

▪ Niska siła przetargowa, która: 

▪ może zmusić rolników do przyjmowania niższych cen za swoje 

produkty; 

▪ może zmusić rolników do zakupu środków produkcji i sprzętu po 

wyższych cenach. 

Ryzyko rynkowe, które jest wyższe, gdy: 

▪ rolnicy koncentrują się całkowicie na produkcji jednego lub 

dwóch produktów na rynek międzynarodowy;  

▪ rolnicy produkują na rynek lokalny, który może być nadmiernie 

zaopatrzony (co niesie za sobą niskie ceny i niską rentowność); 

rynki nie są całkowicie przewidywalne. 

▪ Podatność na wstrząsy ekonomiczne, takie jak: 

▪ dodatkowe opłaty za usługi; 

▪ wymagania rynkowe (zmiany w wymaganiach dotyczących 

opakowań, opłat, podatków); zmiany stóp procentowych; 

▪ zmiany cen środków produkcji i produktów; 

▪ przeniesienie rynków; 

▪ niespodziewanie niskie plony lub nieudane zbiory. 

 Dodatkowe wyzwania mają związek z: 

▪ doświadczeniem rolników; 

▪ sytuacją finansową; 

▪ zainteresowaniami; 

▪ powierzchnią gruntu. 
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Wartość dodana. 
 

Do oferowanych produktów można wnieść wartość 

dodaną:  

• zawierając umowy dotyczące produkcji 

i  sprzedaży (między rolnikami a  dostawcami 

środków produkcji, innymi nabywcami, 

przetwórcami itd.); umowy kontraktacji, na 

mocy których rolnik zobowiązuje się do 

produkcji o  uzgodnionej jakości; 

• umowy o zarządzanie produkcją, w ramach których nabywca 

uczestniczy w  zarządzaniu produkcją poprzez kontrolę procesów 

produkcyjnych i  określanie zużycia środków produkcji; 

• łącząc się lub inwestując w przedsiębiorstwa tworzące wartość 

dodaną wzdłuż całego łańcucha wartości, np.: 

▪ Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wstępną, 

przedsiębiorstwa dostarczające środki produkcji i inne 

zasoby, takie jak sprzęt, nawozy, pestycydy, nasiona 

i  narzędzia; 

▪ Przedsiębiorstwa zajmujące się przeładunkiem produktów 

po zbiorze, przedsiębiorstwa, które wykonują czynności  

i  procesy po zbiorze wnoszące wartość dodaną do 

produktów (czyszczenie, chłodzenie, etykietowanie, 

pakowanie, transport  i wprowadzanie do obrotu); 

▪ Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem produktów 

po zbiorach, przedsiębiorstwa, które przetwarzają produkty 

rolne na bardziej wyszukane produkty (gotowanie, 

peklowanie lub suszenie mięsa; rękodzieło z  produktów 

takich jak trawy i kwiaty; suszenie owoców i warzyw; 

mielenie kukurydzy i innych ziaren; mieszanie produktów 

takich jak orzechy i rodzynki itp.); 

• sprzedając zróżnicowane produkty o wysokiej wartości (wyjątkowy 

rodzaj mięsa, miód ekologiczny itp.) na ograniczony rynek niszowy; 

sprzedając produkty o takiej porze roku, w której niewielu innych 
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rolników może konkurować; regularnie sprzedając produkty 

bezpośrednio konsumentom. 

 

Wydajność produkcji. 
 

Można zwiększyć i zarządzać wydajnością produkcji poprzez: 

▪ zmianę systemu produkcji na mniej kosztowny (rezygnację 

z   dotychczasowego sposobu robienia rzeczy, nawet jeśli robi się je 

tak od dłuższego czasu), co oznacza, że trzeba: 

o Rozważyć zakup mniejszej ilości środków produkcji 

i  materiałów; 

o Lepiej wykorzystywać sprzęt i maszyny; 

o Wykorzystać większą ilość zasobów dostępnych 

w  gospodarstwie (siła robocza, odpady). 

▪ szukanie środków produkcji, które kosztują mniej, ale dają takie 

same lub lepsze wyniki produkcyjne, 

▪ ograniczenie inwestycji w sprzęt, 

▪ dzielenie własności maszyn w celu zmniejszenia kosztów własności 

(koszty napraw i konserwacji) oraz czerpania korzyści z lepszej 

technologii mechanicznej (z rolnikami, którzy mają gospodarstwa 

o  podobnej wielkości i  wytwarzają podobne produkty). 

  

Umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. 
 

Będąc przedsiębiorcą rolnym, trzeba rozwijać następujące umiejętności 

zarządzania gospodarstwem rolnym: 

▪ umiejętności zarządzania finansami, które są ważne, ponieważ 

wysokość zysku można określić tylko wtedy, gdy dochody i koszty są 

dokładnie rejestrowane; 
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▪ umiejętności zarządzania pracą, które są ważne dla zarządzania 

produkcją i  zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

gospodarstwo rozwija się i opiera na większej liczbie pracowników; 

▪ umiejętności z zakresu marketingu, które są ważne, ponieważ 

marketing jest kluczem do zysków; 

▪ umiejętności zarządzania ryzykiem, które są niezbędne, ponieważ 

przedsiębiorcze rolnictwo wiąże się z dużym ryzykiem. 

 

Zarządzanie strategiczne. 
 

Aby móc konkurować, rozwijać się i osiągać swoje cele, potrzebne jest 

zarządzanie strategiczne, tj. planowanie strategii (ogólny długoterminowy 

plan działalności gospodarstwa), jej wdrażanie, monitorowanie jej wyników 

i  dostosowywanie jej w czasie do zmieniających się warunków. 

 Przykłady strategii zarządzania gospodarstwem: 

 

Strategie stabilizujące biznes. 
▪ „Wystarczający dochód” – rozbudowywanie działalności do 

momentu generowania przez nią wystarczających dochodów; „Pełne 

zatrudnienie” – rozbudowywanie przedsiębiorstwa do czasu 

osiągnięcia pełnego zatrudnienia przez członków rodziny; „Brak 

zmian” – gdy obecna działalność rolnicza spełnia twoje cele; 

▪ „Zysk” – gdy zdecydujesz się poświęcić przyszły rozwój i wykorzystać 

wygenerowany dochód na cele konsumpcyjne, a nie reinwestować 

zyski w  działalność; 

▪ „Czekaj i obserwuj” – gdy obecna sytuacja, w jakiej znajduje się 

środowisko gospodarcze i biznesowe jest zbyt niepewna, by móc się 

rozwijać i należy poczekać, aż się poprawi przed rozbudową 

działalności. 
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Strategie zwiększające dochód: 
▪ zwiększanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, tj. zwiększanie 

dochodu poprzez dodanie wartości do istniejącej lub 

zdywersyfikowanej działalności w  zależności od potrzeb nabywcy 

(np. dodanie migdałów do miodu); 

▪ zróżnicowanie produktu, tzn. uczynienie produktu innym i lepszym 

od produktów konkurencji przez: 

o Zmianę specyfiki produktu; 

o Zmianę sposobu dystrybucji produktu; 

o Zmianę sposobu prezentacji produktu; 

▪ dywersyfikacja, tj. zwiększenie liczby wytwarzanych i sprzedawanych 

produktów (oraz, co za tym idzie, źródeł dochodu i ryzyka strat) 

poprzez analizę niedostatecznie wykorzystanych zasobów 

w  gospodarstwie, niezaspokojonego popytu oraz posiadanej wiedzy 

i umiejętności w celu określenia, jakie dodatkowe produkty należy 

wyprodukować; 

▪ rozszerzenie zakresu działalności, tj. zwiększenie sprzedaży, aktywów 

rzeczowych i finansowych gospodarstwa, poprzez zwiększenie 

zdolności produkcyjnej poprzez zwiększenie powierzchni upraw i/lub 

liczby zwierząt gospodarskich (w celu rozłożenia kosztów na większą 

produkcję), modernizacja aktywów w celu zwiększenia wydajności 

produkcji, powielanie operacji gospodarstwa w innych miejscach, 

gdy nie można rozbudować przedsiębiorstwa w  obecnej lokalizacji; 

▪ integracja: 

o Pozioma, gdy gospodarstwo dołącza do innych gospodarstw, 

aby produkować ten sam produkt. 

o Pionowa, gdy gospodarstwo kontroluje lub jest 

zaangażowane w  jedno lub więcej „ogniw” łańcucha 

wartości. 

▪ obniżenie kosztów, tzn. skupienie się na wytwarzaniu produktów po 

możliwie najniższych kosztach poprzez znalezienie tańszych zasobów 

i  środków produkcji, zwiększenie skali produkcji w celu obniżenia 

kosztów jednostkowych lub zastosowanie bardziej wydajnych 

systemów produkcji; Specjalizacja, tzn. zmniejszenie liczby 

przedsięwzięć w gospodarstwie rolnym do zaledwie kilku, które będą 
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przedmiotem pełnej uwagi rolnika w  celu sprostania wymaganiom 

rynku. 

 

Główne wartości. 
 

W relacjach z nabywcami, konsumentami, innymi producentami, dostawcami 

środków produkcji, członkami organizacji producenckich i innymi 

przedsiębiorstwami w łańcuchu wartości, należy wykonywać pracę we 

wszystkich obszarach, kierując się następującymi wartościami kluczowymi 

jak: 

▪ troska; 

▪ uprzejmość, współodczuwanie, uważność, dobroczynność, 

bezinteresowność, wzgląd na dobrobyt innych; 

▪ uczciwość; 

▪ unikanie konfliktu interesów, bezstronność, rozsądek 

i  konsekwencja, podejmowanie decyzji na podstawie odpowiednich 

czynników, uczciwe postępowanie; 

▪ szacunek dla godności, wartości, niezależności i podstawowej 

równości wszystkich ludzi; uprzejme, grzeczne i miłe traktowanie 

ludzi (budowanie zaufania, uczciwe postępowanie, większa 

przejrzystość); 

▪ przyjmowanie i wykonywanie obowiązków dla innych i siebie; 

samodyscyplina i odpowiedzialność za swoje działania. 

▪ odpowiedzialność społeczna (przestrzeganie prawa, przyczynianie się 

do poprawy stanu społeczeństwa; wykonywanie swoich 

obowiązków; uznanie dla społeczeństwa); 

▪ wiarygodność i zaufanie. 
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Wartość bazowa Znaczenie 

Troskliwość bycie dobrym, współczującym, rozważnym, niesamolubnym 
i  miłosiernym; mając na uwadze dobro innych 

Uczciwość unikanie konfliktów interesów; bycie bezstronnym; bycie 
rozsądnym i konsekwentnym; podejmowanie decyzji w oparciu 

o  odpowiednie czynniki; uczciwe granie (uczciwe postępowanie) 

Szacunek poszanowanie godności, wartości, niezależności i zasadniczej 
równości wszystkich ludzi; tolerancja innych; traktowanie ludzi 

z  uprzejmością, uprzejmością i uprzejmością (budowanie 
zaufania, uczciwe postępowanie, większa przejrzystość) 

Odpowiedzialność uznawanie i wykonywanie obowiązków wobec innych i siebie; 
bycie zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym za swoje czyny 

Społeczna 
odpowiedzialność 

przestrzeganie prawa; przyczynianie się do poprawy 
społeczeństwa; znanie i przestrzeganie zobowiązań społecznych 

i  społecznych 

Solidność czyny są zgodne ze słowami; obejmuje takie wartości, jak 
niezawodność, uczciwość, dotrzymywanie obietnic, lojalność 

i  niezawodność; godny zaufania (budowanie zaufania, uczciwe 
postępowanie, większa przejrzystość) 

Prawdomówność uczciwe i prawdziwe we wszystkich kontaktach biznesowych (przy 
sprzedaży produktów, o wagach i miarach, jakości 

i  bezpieczeństwie) 
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Dobry przedsiębiorca rolny 
 

Dobry przedsiębiorca rolny powinien charakteryzować się: 
1. Konkurencyjnością (determinacja, przejmowanie inicjatywy). 

2. Pewnością siebie (pozytywność, przekonywujący charakter, 

pewność siebie, podejmowanie ryzyka). 

3. Kluczowymi wartościami (uczciwość i wiarygodność). 

4. Motywacją (determinacja, wysoki poziom energii, motywacji 

i   konsekwencja). 

5. Elastycznością (adaptacyjność, otwartość na zmiany, tolerancja 

dwuznaczności). 

6. Umiejętnością rozwiązywania problemów (kreatywność, 

wyobraźnia, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania 

problemów, wyciąganie wniosków z porażek).                                                                           

Jak pogłębiać wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, 
menadżerskie i techniczne? 
 

Aby być kompetentnym przedsiębiorcą, potrzeba wiedzy, którą można 

zdobyć na bazie doświadczenia (własnego lub innych rolników), poprzez 

rozbudowę działalności, dzięki informacji (werbalnej, wizualnej i  pisemnej), 

obserwacji, tradycji (przekazywanej przez rodziców i dziadków). 

Wiedza musi dotyczyć: 

▪ wszystkich kluczowych obszarów zarządzania gospodarstwem 

(planowanie, wdrażanie i kontrola); 

▪ twoich bezpośrednich funkcji (produkcja podstawowa, zbiory, 

przetwarzanie, sprzedaż hurtowa i detaliczna); 

▪ twojego wsparcia (usługi doradcze, usługi finansowe, dostarczanie 

środków produkcji, pakowanie, usługi promocyjne, transport itp.); 

która opiera się na twoim poziomie wykształcenia (zwłaszcza 

umiejętności czytania, pisania i  liczenia).  
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Entrepreneurial Competencies 
 

Kompetencje Wiedza Kompetencje Wiedza 

Ambicja 
(posiadanie 

silnego 
pragnienia 

i chęci 
osiągnięcia 

celów) 

Zrozumienie 
wyzwań, jakim 

trzeba stawić czola 

Posiadanie strategi, 
aby dawać sobie radę 

z  przeciwnościami 

- wysoka 
motywacja do 

osiągnięcia celów 
- Niezniechęcanie 

się 
przeciwnościami, 

- Cierpliwość, 
radzenie sobie ze 

stresem 

Kreatywne 
myślenie 

(wymyślanie 
kreatywnych I 
innowacyjnych 

rozwiązań I 
koncepcji) 

- Zrozumienie 
działalności rolnej 

jako system 
- Zrozumienie 

pojawiających się 
możliwości 

- Znajdowanie 
istotnych 
informacji 

- Wymyślanie 
nowych koncepcji 

- Ocean możliwości 
- Realizacja działań 

wdrożeniowych 
- Analiza 
działalności rolnej 

I jej elementów 
- Identyfikowanie 

możliwości, 
wybór najbardziej 

odpowiednich 
opcji 

Elastyczność 
I  zdolność 
adaptacji 

(gotowość do 
przystosowania 
się do nowych 

I  zmieniających 
się sytuacji) 

Świadomość zmian  
mających wpływ na 

przedsiębiorstwa 
rolne 

- Analiza sytuacji 
I  opracowanie 

strategii 
zachowania 

- Wymyślanie 
kreatywnych 

koncepcji 
- Lokalizacja 

nowych zasobów 
I  informacji 

- Wysoka 
motywacja do 

osiągnięcia celów 
- Niezniechęcanie 

się 
przeciwnościami 

- Cierpliwość, 
radzenie sobie ze 

stresem 

Skupienie się na 
rozwiązaniu 

problem 
I  podjęciu 

decyzji 

- Zrozumienie 
procesu 

podejmowania 
decyzji 

- Zrozumienie 
pojawiających się 

możliwości 
- Zrozumienie 

problemów, 
z  którymi mierzy 

się 

- Wymyślanie, 
ocenianie, 
wybieranie 
alternatyw 

- Identyfikowanie 
problemow 

- Wdrażanie 
I  minitorowanie 

wybranych 
alternatyw 

- Lokalizowanie, 

Alternatywne 
szukanie 

skutecznych 
sposobów 

rozwiązania 
problemów 
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przedsiębiorstwo gromadzenie, 
porządkowanie 

danych 

Inicjatywa 
(wskazywanie 

chęci do pracy) 

Zrozumienie tego, co 
jest potrzebne, aby 

osiągnąć sukces 

- Tworzenie 
I  zrozumiałe 

wyrażanie wizji 
osiągnięcia 

sukcesu 
- Wyznaczanie 

trudnych, lecz 
realistycznych 

celów 

- Kontynuowanie 
pracy aż do jej 
zakończenia 

- Wyrażanie chęci 
do podejmowania 

działań 
- Należne 

wykonywanie 
pracy 

samodzielnej bez 
nadzoru 

Umiejętności 
interpersonalne 

- Zrozumienie ludzi 
I sposobu w jakim 

pracują 
- Zrozumienie 

relacji, kiedy są 
silne, a kiedy 

słabe 

- Otwarcie na 
dwukierunkową 

komunikację 
- Dzielenie się 

I  zachęcanie 
innych do 

dzielenia się 

- Szczerość 
I  wiarygodność 

- Dobra praca 
z  różnymi typami 

osób 

Nawiązywanie 
kontaktów 

Wiedza na temat 
tego, kim są główni 

partnerzy 

- Utrzymywanie 
kontaktów 

z  partnerami, 
rynkami, 

dostawcami 
- Negocjowanie 

I  zawieranie 
umów 

Wiarygodność 
I  szczerość we 

wszystkich 
interesach 

Gotowość do 
nauki 

- Śledzenie 
możliwości nauki 

- Wiedza na temat 
tego, jak się uczyć 

- Analizowanie 
I  identyfikowanie,

kiedy należy 
zdobyć wiedzę lub 

umiejętności 
- Wyznaczanie 

celów związanych 
z nauką 

- Ciekawość nauki 

Myślenie 
strategiczne 

Świadomość zmian 
I  ryzyka mających 

wpływ na 
gospodarstwo rolne 

- Analiza sytuacji 
I  opracowanie 

długoterminowych 
strategii 

- Tworzenie wizji 
przedsiębiorstwa 

rolnego 
- Opracowywanie 

strategii 
osiągnięcia celów, 

wyznaczanie 
celów 
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Podejmowanie 
ryzyka 

- Wiedza na temat 
tego, jak oceniać 

ryzyko 
- Zrozumienie 

ryzyka stojącego 
za każdą decyzją 

- Analizowanie 
ryzyka pod kątem 
kosztów I korzyści 

- Opracowywanie 
strategii 

zarządzania 
ryzykiem 

- Przystosowanie 
się do ryzyka, 
przyjmowanie 

nowych strategii 
- Opracowywanie 

strategii 
osiągnięcia celów 

 

Kompetencje menadżerskie. 
 

Kompetencje Wiedza Umiejętności Zachowanie 

Nadzór 
(monitorowanie 

działalności, 
porównywanie 

wyników 
z  oczekiwaniami) 

Zrozumienie wartości 
nadzoru I jego wpływ 

na zyski 

Prowadzenie 
dokładnej 

dokumentacji 
Monitorowanie 

I  porównywanie 

Systematyczność 
Szczegółowość 

Diagnozowanie Zrozumienie, czym są 
środki produkcji, 

produkcja I wymogi 
handlowe 

przedsiębiorstwa 

Analiza działalności 
w  celu 

zidentyfikowania 
problemów 

I  możliwości 
Identyfikacja 

rozwiązań I działań 

Identyfikacja 
rozwiązań, 
przyczyny 

problem, uczenie 
się od innych 

Ocena (ocean 
wyników 

przedsiębiorstwa 
rolnego I wpływu 
podejmowanych 

decyzji) 

Zrozumienie wpływu 
każdego obszaru 
przedsiębiorstwa 
rolnego na zyski 

Identyfikacja skutków 
poszczególnych 

działań 

Obiektywność 
I  systematyczność 

Kierownictwo Zrozumienie, w jaki 
sposób motywować 

ludzi 

Ocenianie wyników 
Komunikacja 

Wiarygodność, 
budowanie 
zaufania, 

zachęcanie 

Organizowanie 
(przygotowanie 
do wdrożenia 

planu) 

Wiedza na temat 
tego, jakie zasoby 

I  materiały są 
potrzebne, kiedy są 
potrzebne I gdzie je 

zdobyć 

Przechodzenie przez 
następujące po sobie 
etapy, znajdywanie 

I  zabezpieczanie 
zasobów 

Zdecydowanie, 
systematyczność 

Planowanie 
(identyfikacja 

I  wybór działań  

Znajomość celów, 
zakresu 

alternatyw, które 

Identyfikacja, 
ocenianie, wybieranie 

alternatyw 

Systematyczność, 
Myślenie 

z  wyprzedzeniem 
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potrzebnych do 
osiągnięcia celu) 

można wybrać, by 
osiągnąć cele) 

Określanie kroków 
I  zasobów niezbędnych 

do wdrożenia 
alternatyw 

Kompetencje techniczne. 
 

Kompetencje Wiedza Umiejętności Zachowanie 

Zarządzanie 
środkami produkcji 
(identyfikowanie, 

pozyskiwanie, 
nabywanie 

środków produkcji 
dla gospodarstwa) 

Wiedza na temat 
tego, jakie środki 

produkcji są 
niezbędne dla 

każdego 
przedsięwzięcia, 
gdzie można je 

zdobyć 

Prawidłowe 
wykorzystanie 

środków produkcji 
Prowadzenie 
dokumentacji 

dotyczącej 
wykorzystania 

środków produkcji 
I  związanych z nimi 

wyników 

Gotowość do 
eksperymentowania 
z  nowymi środkami 

produkcji 
Szukanie lepszej jakości 

środków produkcji, 
niższych cen, 

wydajniejszych 
alternatyw 

Zarządzanie 
marketingiem 

Wiedza na temat 
tego, gdzie 

znajdują się rynki 
przynoszące 

najwięlsze zyski z 
każdego 

przedsięwzięcia 

Prowadzenie 
dokumentacji 

dotyczącej 
transakcji, 

negocjonowanie 
umów 

Szybkie przystosowanie 
się do zmian na rynku 

I  pojawiających się 
możliwości rynkowych 

Szukanie rynków 
przynoszących większe 

zyski 

Zarządzanie 
produkcją 

Znajomość 
najbardziej 
rentownych 

I  zrównoważonych 
sposobów 

realizacji produkcji 
z zakresu każdego 

przedsięwzięcia 

Prowadzenie 
prawidłowej 

dokumentacji 
związanej ze 
wszystkimi 
działaniami 

produkcyjnymi 
Oranie, sadzenie, 

dezynsekcja, 
niszczenie 

chwastów, zbiory 
upraw 

Hodowla, 
karmienie, pojenie, 
zwalczanie chorób 

Terminowość, 
gotowość do 

ekserymentowania, 
wypróbowywania 
nowych systemów 

Szukanie 
wydajniejszych 

systemów 
produkcyjnych 
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Potencjalne nowe zasoby

Własne zasoby

Cechy przedsiębiorcze

Kompetencje przedsiębiorcze

Kompetencje menadżerskie

Kompetencje techniczne

Nowe możliwości biznesowe

Reagowanie na zmiany. 
 

Aby reagować właściwie na zmiany wpływające na środowisko rolnicze oraz 

realizować nowe możliwości biznesowe, trzeba będzie połączyć kompetencje 

rolnicze i przedsiębiorcze z dostępnymi zasobami: 
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Etapy na drodze do stania się wydajnym 
przedsiębiorcą. 
 

Aby zostać skutecznym przedsiębiorcą, należy przejść przez następujące 

etapy: 

 

▪ Samoświadomość: Dowiedz się, kim jesteś, jakie są twoje możliwości, 

motywacja, zasoby, osobowość, wartości. 

▪ Akceptacja: Zaakceptuj, zidentyfikuj i poznaj swoje słabe i mocne 

strony. 

▪ Budowanie wizji: Wyznacz długoterminowe cele dla siebie i swojej 

działalności rolnej. 

▪ Planowanie działalności: Opracuj biznesplan i plan działań w celu 

zrealizowania wizji. 

▪ Nauka na bazie bezpośrednich doświadczeń: Zrealizuj plan, zastanów 

się nad wynikami, by wyciągnąć wnioski z bezpośrednich 

doświadczeń. 

▪ Umocnienie: Twoje kompetencje odpowiadają teraz twoim słabym 

i  mocnym stronom oraz twoim celom.                                                                              
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Przykłady dobrych praktyk: Słowacja.  

 

Pasieka "Alchemia pszczół"  
 

Jesteśmy małym rodzinnym gospodarstwem 

pszczelarskim położonym we wschodniej 

Słowacji na Wyżynie Ondawskiej. W pobliżu nie 

ma terenów przemysłowych, nie ma roślin 

uprawianych za pomocą pestycydów 

w  rolnictwie, jest tylko czysta natura. W leczeniu rodzin pszczelich stosujemy 

przede wszystkim środki biologiczne i staramy się wdrażać pszczelarstwo 

naturalne. Ukończyliśmy różne kursy apiterapii z certyfikatami, braliśmy 

udział w projekcie BLESABEE, który skupia się na pszczelarstwie 

ekologicznym. Kształcimy nowych pszczelarzy, organizujemy kursy 

pszczelarskie oraz promujemy apiterapię i pszczelarstwo w społeczeństwie. 

Zajmujemy się produkcją i przetwórstwem 

tradycyjnych produktów pszczelich oraz mniej 

tradycyjnych dla tej części Europy, takich jak 

apilarnil, nalewka z ćmy woskowej, czopki 

propolisowe i inne. Oferta jest bardzo 

zróżnicowana i stale się poszerza. Nasze produkty 

są wysokiej jakości i zawsze świeże - produkowane są regularnie 

w  niewielkich ilościach. Opinie klientów są bardzo pozytywne. 

Strona internetowa:  https://www.vceliaalchymia.sk/  

E-mail:   vcelia.alchymia@gmail.com  

 

Propolis w kosmetyce. 
Zastosowanie propolisu jest bardzo duże. Produkty, które wytwarzamy to 

tylko ułamek naszych możliwości, a samą ofertę stale poszerzamy. Propolis 

można stosować na wszystkie sposoby - poprzez inhalacje, wprowadzanie 

przez skórę, doustnie, doodbytniczo, dopochwowo oraz przez inne błony 

Propolis 

https://www.vceliaalchymia.sk/
mailto:vcelia.alchymia@gmail.com
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śluzowe, np. błony śluzowe oka. Dobieramy drogę w zależności od 

konkretnego problemu. 

Nie wolno nam zapominać o głównym fakcie: 10% propolisu jest 

rozpuszczalne w wodzie, 20% w tłuszczach i 70% w alkoholu. Różne składniki 

propolisu się rozpuszczają, co oczywiście ma różne skutki. Dlatego często 

zaleca się łączenie produktów. Jednocześnie wiemy, że skład samego 

propolisu jest zmienny, w zależności od położenia geograficznego, pogody 

i  pory roku. Nie zapominajmy, że w połączeniu z innymi produktami 

pszczelimi występuje tzw. efekt synergiczny. Stosowanie surowego propolisu 

w postaci suchej ma bardzo niewielkie działanie, ponieważ w organizmie 

znajduje się tylko składnik wodny. Dlatego mieszanie go z miodem, jak to 

często widzimy, ma minimalny efekt. Prawdą jest jednak, że w przypadku 

niektórych problemów zdrowotnych może to mieć również znaczący sens 

terapeutyczny. 

 

Produkty 
▪ Nalewka propolisowa – słowacki propolis (pochodzi głównie z topoli) 

jest jednym z najlepszych. 
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▪ Nalewka propolisowa – na zapalenie żołądka, wrzody żołądka, 

zapalenie dwunastnicy. 

▪ Produkty propolisowe dla osób, które nie mogą pić alkoholu. 

▪ Masło propolisowe i czekolada propolisowa – na choroby żołądka 

(zapalenie żołądka, wrzody żołądka), 

zapalenie dwunastnicy, choroby płuc, 

gruźlicę i obrzęki.  

▪ Olejek propolisowy – na stany zapalne 

skóry, oparzenia słoneczne, bóle 

reumatyczne 

▪ Czopki propolisowe – leczenie 

hemoroidów, zapalenia prostaty. Jeden 

ze sposobów na bezpośrednie 

dostarczenie większej ilości propolisu do krwiobiegu. 

▪ Czopki propolisowe z olejem rokitnikowym – problemy 

ginekologiczne, takie jak zapalenie pochwy i skurcze szyjki macicy 

wywołane przez grzyby lub bakterie chorobotwórcze, świąd macicy, 

nadżerka szyjki macicy. Przyspiesza gojenie trudno gojących się ran 

po zabiegach ginekologicznych. 

▪ Miód z ekstraktem propolisowym i olejkiem tymiankowym – 

odpowiednik miodu leczniczego. 

▪ Puder propolisowy – baza pudrowa z leczniczymi właściwościami 

propolisu, szczególnie na problemy z cerą. 

▪ Propolis surowy. 

▪ Inhalacje z propolisu – zarówno surowego w specjalistycznych 

urządzeniach, jak i ekstraktu czy nalewki (po przynajmniej niewielkim 

odparowaniu alkoholu) podczas parowania, a nawet z materiały. 

▪ Maści propolisowe – w połączeniu 

z  ziołowymi składnikami i odpowiednim 

naturalnym podłożem osiągają 

niezwykłe rezultaty. Łączymy je z 

żywokostem lekarskim, nagietkiem 

lekarskim, aloesem, cynamonem 

cejlońskim, żywicą drzew iglastych lub 

z  samym olejem konopnym.  
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Doskonałe wyniki osiąga się nie tylko w walce z egzemą u rocznych dzieci, ale 

także u seniorów z problemami mięśniowo-szkieletowymi. 

 

Apipraktik.  
 

 

Firma Etami sp. z o.o. (która później zmieniła nazwę na 

Apipraktik) zaczęła zajmować się sprzedażą 

produktów pszczelich do celów apiterapeutycznych w 

2015 roku, kiedy to również ukazało się słowackie 

tłumaczenie książki Praktyczna apiterapia autorstwa 

rosyjskiej lekarki, apiterapeutki N. Z. Cismatullinovej. W tym 

samym roku kierownik Iveta Krajňaková, jak również dr med. Libor Marko, 

zawodowy gwarant firmy, wzięli udział w certyfikowanym kursie apiterapii w 

Permie w Rosji, pod auspicjami tamtejszego uniwersytetu medycznego. 

Następnie menedżer ukończył dwa kolejne kursy apiterapii. Na podstawie 

zdobytych doświadczeń i partnerstwa w Rosji i na Ukrainie, gdzie tradycja 

apiterapii jest znacząca również w kręgach zawodowych, Etami sp. z o.o. 

w  drugiej połowie 2016 roku rozpoczęła własną produkcję miodów 

mieszanych i sprzedażą suplementów diety na bazie 

produktów pszczelich za pośrednictwem sklepu 

internetowego apipraktik.sk. Obecnie asortyment 

produkowanych i sprzedawanych pod szyldem 

"apipraktik" produktów składa się z miodów 

mieszanych, tabletek i płynnych balsamów. 

Kombinacje są tak dobrane, aby osiągnąć efekt 

terapeutyczny. Kompleksowe programy, które 

korzystają z kombinacji poszczególnych produktów 

pszczelich, obejmują leczenie takich problemów, jak wzmocnienie 

odporności, trądzik, cukrzyca, zmęczenie, problemy trawienne, problemy 

sercowo-naczyniowe i niepłodność. Szczególnym obszarem, w którym spółka 

osiąga doskonałe wyniki, jest terapia dzieci, u których zdiagnozowano 

zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

Różne produkty pszczele i 

praktyki apiterapii 
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Autyzm i jak produkty pszczele mogą pomóc. 
Zarówno strona fizyczna jak i psychiczna jest u człowieka bardzo krucha 

i  wiąże się nie tylko z suplementacją witamin, ćwiczeniami na łonie natury, 

ale również z dietą. Ta wiedza i doświadczenia skłoniły nas do prowadzenia 

terapii z osobami autystycznymi. Dzięki naszemu 6-letniemu doświadczeniu 

z  produktami pszczelimi, autyzmem i dietą, doszliśmy do wniosku, że to 

połączenie jest ważne dla skutecznego leczenia. 

Dieta jest bardzo ważna przy oczyszczaniu produktami pszczelimi. 

Odpowiednio dobrana dieta dla dzieci autystycznych jest kluczowa. 

Dostosowując dietę, w dużej mierze eliminuje się najbardziej problematyczne 

objawy, takie jak agresja, wahania nastrojów, samookaleczenia, bóle brzucha, 

wzdęcia, nieregularne stolce, zmęczenie czy drażliwość. Problemy zdrowotne 

związane są z zespołem jelita przesiąkliwego, który powoduje, że gluten 

i  kazeina są rozkładane w organizmie na peptydy, glutomorfiny 

i  kazomorfiny. Dobra wiadomość jest taka, że dieta i terapia wspomagająca 

produktami pszczelimi pomaga przywrócić mikroflorę jelitową, a następnie 

zregenerować przewód jelitowy. 

Strona internetowa: https://www.apipraktik.sk/  

E-mail:   info@apipraktik.de  

 

Przebieg terapii. 
ŻYWIENIE: Typowa jednostronna dieta dla dzieci autystycznych jest bogata 

w  cukier, który jest uzależniający. Cukier rafinowany sprzyja stanom 

zapalnym w organizmie i jest toksyczny dla organizmu. Dzieciom brakuje 

białek, minerałów i witamin. I odwrotnie, cukier pozbawia organizm witaminy 

A; B; C i minerałów, takich jak wapń, magnez, potas i chrom. Podczas jedzenia 

z brakiem składników odżywczych (częsta anemia ...), dzieci te cierpią, a ich 

organizm pobiera te składniki odżywcze bezpośrednio z kości i innych części 

ciała. 

Produkty pszczele zawierają całą gamę witamin, w tym z grupy B, składniki 

mineralne i mikroelementy wzbogacone o związki polifenolowe, flawonoidy, 

kwasy fenolowe i ich pochodne, naturalne hormony i wiele innych substancji 

biologicznie czynnych. W naszej praktyce uzupełnianie składników 

https://www.apipraktik.sk/
mailto:info@apipraktik.de
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odżywczych odbywa się głównie poprzez PIERZGĘ, a APILARNIL zajmuje w niej 

czołowe miejsce. 

PIERZGA, dzięki bogatej zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych, ma 

pozytywny wpływ na wady rozwojowe, depresje czy choroby nerwowe. 

Posiada aktywność antybiotyczną wobec patogenów gram-dodatnich. Jak już 

wspomniano, dzieci te mają problem z przewodem pokarmowym i jelitami, 

a  właśnie pierzga przywraca prawidłową równowagę mikroflory jelitowej 

i  poprawia stan wyściółki przewodu pokarmowego. Wspomaga apetyt, a przy 

tym poprawia pracę wątroby i stymuluje produkcję żółci. Zawiera koenzym 

Q10, który hamuje stres oksydacyjny u dzieci. 

APILARNIL odgrywa ważną rolę zwłaszcza w zakresie zawartości witaminy 

B12. 

DETOX: Ogólnie rzecz biorąc, osoby autystyczne mają również problemy 

z  odpornością. W ich organizmie toczą się różne procesy zapalne, najwięcej 

w przewodzie pokarmowym. 

Inne produkty pszczele, które stosujemy ze względu na ich właściwości 

przeciwzapalne to przede wszystkim PROPOLIS, JAD PSZCZELI i CHITOSAN 

PSZCZELI. 

JAD PSZCZELI zawiera melitynę, jeden z najbardziej aktywnych składników 

jadu pszczelego. Podczas terapii masujemy tym kremem stopy, dłonie 

i  kręgosłup szyjny dzieci. 

PROPOLIS jest najbardziej naturalnym produktem przeciwko pasożytom 

i  wirusom. Flawony, kwasy fenolowe i ich estry mogą zakłócać i wpływać na 

cykl życiowy wirusów i bakterii. Flawony i pochodne kwasu kofeinowego 

hamują rozwój bielnika białego, który jest przyczyną różnych chorób. 

Zalecamy stosowanie głównie propolisu wodnego, czyli zmodyfikowanego 

specjalną technologią bez użycia alkoholu, ponieważ dzieci używają go przez 

dłuższy czas podczas tej terapii. Propolis, podobnie jak inne produkty 

pszczele, działa w organizmie jako antyoksydant dzięki bogatej zawartości 

polifenoli (substancji zdolnej do wiązania toksyn, wolnych rodników 

i  wypłukiwania ich z organizmu). Istnieją nawet badania twierdzące, że 

antyoksydacyjne działanie propolisu jest 6 razy silniejsze od innych znanych 
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antyoksydantów. Mówiąc konkretniej, propolis zawiera np. kwas kofeinowy, 

kwas cynamonowy, kwas β-kumarowy, galanginę, kwercetynę czy chryzynę. 

APICHITOSAN i jego połączenie z propolisem wodnym jest jedną 

z  najskuteczniejszych strategii usuwania toksyn z organizmu. 

Ze względu na obecne flawonoidy, pierzga jest podobna do propolisu, ale 

dodatkowo, jak już wspomnieliśmy, zawiera również koenzym Q10, 

karotenoidy, witaminę E lub cynk, które są również uważane za 

przeciwutleniacze. 

 

Wniosek. 
Zamiast podsumowania, przedstawiamy nasze jedno studium przypadku. Ale 

zanim to nastąpi, nie możemy pominąć faktu, że do zastosowania produktów 

pszczelich w celu poprawy stanu dzieci z autyzmem podchodzimy co najwyżej 

indywidualnie. Konsultujemy z matkami wszelkie, nawet najmniejsze zmiany 

w zachowaniu czy diecie. Ponadto, w trakcie terapii dzieci muszą ściśle 

przestrzegać diety bez mleka, glutenu i cukru oraz przyjmować odpowiednią 

ilość wody, aby proces "detoksykacji" przebiegał pomyślnie. I co 

najważniejsze, postępy dzieci również nie są możliwe bez czynnej współpracy 

z psychologami i logopedami. 

 

Studium przypadku. 
Nasz pierwszy mały podopieczny, Aďko S., w momencie rozpoczęcia terapii 

miał 4 lata i był świeżo zdiagnozowany. 

Jego diagnoza została postawiona przez neurologa dziecięcego 7 listopada 

2016 roku. Stwierdzono u niego: 

▪ opóźniony rozwój mowy, 

▪ lekką niepełnosprawność intelektualną, 

▪ spektrum zaburzeń autystycznych, 

▪ centralny zespół hipotoniczny. 
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4-latek miał niedoskonały kontakt społeczny, nie nawiązywał kontaktu 

wzrokowego, bawił się sam, mówił tylko niektóre słowa, spożywał tylko 

zmiksowane zupy." 

Terapię rozpoczęliśmy w 2016 roku, a produkty stosowaliśmy przez dwa I pół 

roku. 

Wprawdzie najpierw chodził do przedszkola specjalnego, ale potem do 

prywatnego. Jego matka intensywnie komunikowała się z wychowawczynią 

i  razem obserwowaliśmy jego zachowanie w zespole. Przez pierwszy miesiąc 

tylko obserwował dzieci i bawił się sam. Stopniowo, w drugim i trzecim 

miesiącu, coraz bardziej zbliżał się do dzieci, zaczął bawić się w grupie. Po 

drugim miesiącu przestał uciekać podczas spacerów. 

Przez pierwsze pół roku mama nosiła zupę do żłobka, dopiero po kilku 

miesiącach zjadł jedzenie w żłobku. W domu Aďko próbuje nowych potraw, 

owoców, warzyw i mięsa po drugim miesiącu. 

Aďko zaczął nawiązywać kontakt wzrokowy w ciągu miesiąca, powtarzać 

słowa i zdania po trzecim miesiącu. Stopniowo poznawał nowe słowa, 

nazywał przedmioty według obrazków, łączył zdania i zaczynał rozumieć. 

Logopeda mógł pracować z dzieckiem, ponieważ poprawiła się jego 

koncentracja. Po roku Aďko mówił już bez kartek, ale matka nadal musiała go 

poprawiać, ponieważ nie wymawiał poprawnych form wyrazów w zdaniach. 

Dyrektor przedszkola, do którego chodził Aďko, odwiedził nas i opowiedział, 

jak zmieniło się jego zachowanie od początku terapii. Zabrali go na tydzień do 

zielonej szkoły bez rodziców, poradził sobie bardzo dobrze. 

Obecnie uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ma nauczyciela 

wspomagającego i bardzo dobrze radzi sobie z realizacją programu nauczania. 

Dołączył do zespołu i nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktu z dziećmi. 
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Stowarzyszenie "kRaj"  
 

 

Stowarzyszenie kRaj już od 13 lat realizuje swoje działania 

w  powiatach Poltár, Lučenec i Rimavská Sobota na poziomie 

krajowym. Głównym tematem organizacji jest edukacja 

o  zapylaczach i ich wyzwaniach dla kraju. 

W miejscowości Kokava nad Rimavicou stowarzyszenie prowadzi pasiekę 

edukacyjną, której członkowie nauczają o znaczeniu pszczół dla kraju. Pasieka 

ta służy również do kształcenia przyszłych i obecnych pszczelarzy, odbywają 

się tu bardzo popularne kursy pszczelarskie. Część pasieki przeznaczona jest 

również na apiterapię, a zwiedzający mogą skorzystać z powietrza ula poprzez 

jego inhalację. Ważną częścią są również kursy pszczelarskie ukierunkowane 

specjalnie na kształcenie osób długotrwale bezrobotnych i osób z grup 

zagrożonych. Po ukończeniu kursu stowarzyszenie zapewnia podstawowy 

sprzęt i ule, aby uczestnicy mogli rozpocząć własną praktykę pszczelarską, 

podczas której absolwenci mają dodatkowe wsparcie ze strony 

stowarzyszenia. Stowarzyszenie zapewnia również pomoc w postaci 

marketingu i pomocy w sprzedaży produktów 

pszczelich. Pod wspólną marką Fair Honey 

absolwenci mogą sprzedawać swoje 

produkty. Ich produkty nie tracą jednak na 

anonimowości i mimo wspólnej wizualizacji, 

każdy producent ma swój własny opis 

I  kontakt na etykiecie. 

Od 2014 roku kRaj, oprócz tematów związanych z ochroną środowiska, ma 

program przedsiębiorczości społecznej. Współpraca odbywa się z domem 

usług społecznych Slatinka w Łuczeńcu (Słowacja), gdzie przeszkoliliśmy 

klientów do przetwarzania produktów pszczelich. Oni wiedzą, jak przetwarzać 

określone rodzaje świec, a my pomagamy im sprzedawać ich produkty. 

W  Kokavie nad Rimavicou przy podobnym projekcie współpracowaliśmy ze 

społecznością romską. 

Wosk pszczeli, usługi w 

zakresie pszczelarstwa 
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Stowarzyszenie prowadzi również mały 

warsztat stolarski, który obecnie oferuje 

pracę dla jednej osoby, która produkuje 

nietypowe ule pszczele, domki dla pszczół 

samotnic. W 2021 roku planowane jest 

zaoferowanie pracy dla kolejnej osoby. 

W 2020 roku, od 1 lutego, w gminie Utekáč działa warsztat społeczny 

Voštinári. Przetwarza się tam wosk pszczeli na świece. Ponadto po uzyskaniu 

certyfikatów planowana jest produkcja balsamów, kremów z wosku 

pszczelego i samego wosku pszczelego.  

Strona internetowa: https://kraj.sk/  

E-mail:   info@kraj.sk  

 

Stowarzyszenie " Štiavnica Mountains" 

  
 

 

Štiavnica Mountains to 

stowarzyszenie, którego celem jest 

realizacja działań edukacyjnych 

skupiających się na zdrowym, 

psychicznym i fizycznym rozwoju jednostki w odniesieniu do ekologii, 

zdrowego stylu życia i  zrównoważonego życia opartego na poszanowaniu 

bioróżnorodności wszystkich organizmów żywych i  przyrody. Na podstawie 

doświadczeń z gośćmi, stowarzyszenie zdaje sobie sprawę z ogólnego 

niskiego poziomu wiedzy na temat pszczół i leczenia produktami pszczelimi. 

Z  tego powodu postanowiliśmy szerzyć świadomość w  tym kierunku 

i  edukować społeczeństwo na temat tzw. apiterapii, która jest najstarszą 

naturalną metodą leczenia produktami pszczelimi. 

Api-domek, usługi w 

zakresie 

pszczelarstwa 

https://kraj.sk/
mailto:info@kraj.sk
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Stowarzyszenie "Štiavnica Mountains ". znajduje się w obszarze chronionego 

krajobrazu Gór Szczawnickich, gdzie prowadzi domek API, www.vcelihotel.sk . 

Domek API umożliwia nocowanie lub przebywanie w pasiece bezpośrednio 

nad ulami. Spanie na ulach jest starożytnym naturalnym sposobem 

odpoczynku i relaksu, po tym jak starzy pszczelarze zaczęli zdawać sobie 

sprawę z pozytywnego wpływu na organizm podczas przebywania w pasiece. 

Życie, czyli biopole, to energia wytwarzana przez pszczoły w promieniu do 1 

m od gromady, czyli w miejscu, gdzie 

ciągle rodzi się nowe życie pszczele 

i  gdzie jest największe skupisko pszczół. 

Wraz z wszechobecnym propolisem, który 

ma silne właściwości dezynfekujące i 

przenika całe powietrze w API-house. Jego 

zapach jest wyraźny, a nawet ostry. 

Ogólnie mówi się, że w  czerwiu pszczelim 

jest bardziej sterylne środowisko niż na sali operacyjnej. A  ponieważ my w 

ogóle nic od tych pszczół nie bierzemy, dbamy po prostu o nie w sposób 

naturalny, bez chemii. W sezonie dom jest dosłownie jak miodowy raj. Jeśli 

powietrze jest w kontakcie ze sterylnym środowiskiem, samo staje się 

sterylne. Takie sterylne powietrze w sposób naturalny krąży w  przestrzeni 

API-house i nieustannie się sterylizuje. Sterylne powietrze przepływające 

naturalnie w hotelach pszczelich automatycznie wiąże mikroskopijne 

cząsteczki pyłku, miodu, propolisu, mleczka pszczelego, jadu pszczelego i 

wosku. Powietrze zawarte w  tych leczniczych cząsteczkach jest następnie 

wdychane. Zawarte w  powietrzu ulowym lotne cząsteczki miodu i  pyłku 

korzystnie wpływają na błonę śluzową oskrzeli i w ten sposób zmniejszają ich 

przekrwienie i obrzęk. Zapach jadu pszczelego hamuje migrację limfocytów 

do tkanek, a tym samym spowalnia reakcję alergiczną. Propolis w połączeniu 

z oparami jadu pszczelego działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i 

przeciwwirusowo oraz dezynfekuje drogi oddechowe. Powietrze w pasiece 

jest czyste, przejrzyste i lecznicze. Pszczoły w API-domku muszą być w jak 

najlepszym stanie, wolne od chorób i nie powinny być wykorzystywane do 

celów nieleczniczych. Dużą zaletą naszego API-domku jest jego położenie. 

Ponieważ znajdujemy się na obszarze chronionego krajobrazu, bez 

zanieczyszczeń i  stosowania chemicznych pestycydów, pszczoły mają przez 

http://www.vcelihotel.sk/
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cały sezon bogate i zróżnicowane źródło nektaru, pyłku i  propolisu. Co 

oczywiście zwiększa pozytywny efekt pobytu w naszym API-domku.  

Jakie choroby można leczyć poprzez pobyt w API-domku? 

Jedyne oficjalne, kliniczne badania, jakie istnieją, dotyczą leczenia 

stwardnienia rozsianego. Skuteczność pobytu w API-domku w przypadku 

innych chorób nie została udokumentowana klinicznie, ale zweryfikowana 

przez wieloletnie doświadczenie pszczelarzy i światowe obserwacje zbierane 

przez dziesięciolecia. Pobyt w API-domku jest zalecany w leczeniu wszystkich 

chorób układu oddechowego, stwardnienia rozsianego, ADHD, autyzmu, 

stresu, chorób skóry, kandydozy czy grzybic. Wdychanie powietrza w pasiece 

obniża ciśnienie krwi i poprawia jej skład. Człowiek oddycha wolniej 

i  spokojniej. Ogólnie rzecz biorąc, pobyt w API-domku jest korzystny dla 

każdego leczenia. A jeśli chodzi o konkretne leczenie, to jest to słodkie 

wytchnienie, które jest korzystne dla każdego z nas. 

Komu nie poleca się pobytu w API-domku? 

Zdecydowanie nie nadaje się dla osób uczulonych na produkty pszczele - 

miód, pyłek, propolis lub na użądlenia pszczół. Pacjentów z ciężkimi 

chorobami nowotworowymi. Osoby cierpiące na ciężkie choroby zakaźne, 

kobiety w ciąży i karmiące. Przed wizytą w API-domku nie jest zalecane 

używanie znaczących perfum i innych środków odurzających, które mogłyby 

podrażnić pszczoły i odebrać im naturalny zapach, którym API- domku jest 

odczuwalny. 

Jak często powinien odbywać się pobyt w API- domku? 

W naszych hotelach pszczelarskich oferujemy możliwość 2-godzinnego 

pobytu w ciągu dnia lub noclegu. A jak często realizować taki pobyt? Tak 

często, jak Ci się podoba, ponieważ jest to oparte na indywidualnym 

podejściu i odczuwaniu siebie. 

Dlaczego API- domku ma kształt sześciokąta? 

Geometria pasieki jest skonstruowana zgodnie z zasadą świętej geometrii. 

Geometria ta jest podstawowym budulcem nas samych i całego 

przejawionego życia. Jest to podstawowy język wszechświata. Poprzez 

postrzeganie świętej geometrii, prawa i lewa półkula mózgowa zostają 

połączone, tzn. polaryzacje zostają zjednoczone, kiedy wchodzimy 

w  świadomość jedności. Kwiat życia jako symbol świętej geometrii jest 
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nośnikiem ukrytych znaczeń i reprezentuje połączenie wszystkiego, co istnieje 

tu na ziemi. Kwiat życia nazywany jest kwiatem, ponieważ reprezentuje cykl 

drzewa owocowego. Drzewo owocowe produkuje kwiaty, które przechodzą 

metamorfozę i stają się owocami. Owoc zawiera nasiono, z którego, gdy 

spadnie na ziemię, wyrasta znowu inne drzewo. To jest cykl natury, 

nieskończenie powtarzalny, który jest źródłem czystej świadomości. Kwiat 

życia może być również geometrycznie narysowany jako 6-kąt, który jest 

podstawą komórki pszczelej. I właśnie dlatego wybraliśmy ten kształt jako 

podstawowy kształt API-domku. Wszystkie ścianki są takie same nie tylko na 

zewnątrz, ale również wewnątrz struktura jest zbudowana na zasadzie 

świętej geometrii, gdzie przestrzegane są dokładne wymiary i kąty. W tym 

samym czasie, istnieją 2 trójkąty naprzeciwko siebie, które przecinają się. Tak 

więc, symbol mężczyzny i kobiety, które przecinają się. Albo jak to się mówi, 

zarówno w niebie jak i na ziemi. Jakkolwiek to nazwiemy, nadal jest to 

jedność, która kryje się za dwoistością. A skąd pszczoły to wiedzą? Nikt nie 

wie, nie zastanawiają się nad tym tak jak my, ludzie. Są po prostu takie ze 

swojej natury. I właśnie ten naturalny kształt pszczelego domu zbudowanego 

zgodnie ze świętą geometrią w kształcie kwiatu życia ma dobroczynny wpływ 

na ludzkie ciało. 

 

CERAMEL - rodzinne gospodarstwo pszczelarskie na 
Słowacji.  
 

 

CERA MEL sp. z o.o. jest rodzinną firmą 

pszczelarską prowadzoną od ponad 

30 lat przez rodzinę Grgula. Słowa 

cera i mel pochodzą z łaciny i oznaczają wosk i miód, a literacko opisują 

zakres działalności firmy - pszczelarstwo, produkcję miodu, pyłku, propolisu 

i  świec z wosku pszczelego. Rodzina Grgula rozpoczęła hodowlę pszczół tuż 

przed 1990 rokiem, kiedy to otrzymała w prezencie ślubnym 12 uli i 

kontynuowała tradycję pszczelarską, która trwa w ich rodzinie już od czterech 

pokoleń. Zdenka i Dusan Grgula zajmują się pszczelarstwem, produkcją 

Różne produkty pszczele 
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I  logistyką. Ich syn wraz ze swoim partnerem są odpowiedzialni za sprzedaż, 

marketing i  rozwój nowych produktów. Średnia roczna produkcja wynosi 17 

ton miodu i  4 tony wosku pszczelego. 

Dziś rodzina Grgula prowadzi gospodarstwo 

pszczelarskie we wsi Choča w  regionie Zlaté 

Moravce, sklep w centrum Bratysławy, kiosk z 

miodem w  centrum handlowym Avion, sklep 

internetowy www.medovyobchod.sk oraz 

stoiska pop-up na targach i jarmarkach. Ich 

sklep i stoiska są miejscem, gdzie klienci mogą spróbować, powąchać i 

wypróbować wszystkie ich produkty, strona internetowa jest raczej 

narzędziem marketingowym i  komunikacyjnym. Farma pszczół z około 150 

ulami przyciąga setki ludzi każdej wiosny i lata. Zwiedzający mogą przejść i 

odpocząć w pszczelim ogrodzie pełnym ziół i kwiatów zapylanych przez 

pszczoły, poznać życie pszczół w otwartych ulach, przyjrzeć się procesowi 

produkcji, zrobić własne świece z wosku pszczelego i mydła miodowe lub 

spróbować ponad 14 rodzajów miodów. Obecna produkcja miodu i wosku 

pszczelego z własnych uli nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego Zdenka i 

Dusan współpracują z  innymi małymi pszczelarzami, którzy uzupełniają 

brakujące ilości produktów pszczelich. 

 

CERA MEL sp. z o.o. koncentruje się na miodach jednokwiatowych, 

a  mianowicie na miodzie rzepakowym, słonecznikowym, akacjowym, 

lipowym, leśnym i sosnowym. Produkuje również mieszanki miodu 

akacjowego i różnych orzechów. Jednak ich główną specjalnością są miody 

smakowe – połączenia nastawów miodowych z owocami liofilizowanymi 

i  przyprawami. Przykładami takich połączeń są miody z truskawkami, 
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malinami, cynamonem i śliwkami, imbirem, kakao i orzechami laskowymi czy 

egzotycznymi owocami passiflory. 

Produkty takie jak: ekstrakt propolisowy w alkoholu i oleju, pyłek pszczeli 

i  mleczko pszczele w naturalny sposób uzupełniają portfolio produktów. 

Celem firmy nie jest sprzedawanie miodu i produktów pszczelich tylko jako 

towaru w dużym słoiku, ale skupiają się na dodawaniu do nich wartości. 

Dlatego wykorzystują miód w swoich wypiekach, takich jak pierniki czy 

kruchych ciastkach lub w kosmetykach na bazie miodu, pyłku, propolisu, 

wosku pszczelego i mleczka pszczelego. W ich ofercie kosmetycznej znajdują 

się lecznicze i ochronne balsamy do ust, nawilżające kremy do rąk i ciała, 

olejki do ciała z dodatkiem propolisu i olejków eterycznych oraz płyny do 

dezynfekcji rąk z propolisem. Miody akacjowe i sosnowe produkowane przez 

firmę CERA MEL sp. z o.o. zostały nagrodzone złotą gwiazdą na prestiżowym 

konkursie Great Taste Awards, który co roku odbywa się w Londynie 

w  Wielkiej Brytanii. Wizyty w ogrodzie pszczelarskim, miód rzepakowy 

i  akacjowy oraz domowe ciasteczka miodowe otrzymały certyfikat 

produktów regionalnych Ponitrie na Słowacji. 

Strona internetowa: https://www.medovyobchod.sk/  

E-mail:   info@ceramel.sk  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medovyobchod.sk/
mailto:info@ceramel.sk
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Przykłady dobrych praktyk: Polska.  

Beeyes  
 

"Beeyes" to firma założona w 2014 roku, która 

specjalizuje się w wykorzystaniu produktów 

pszczelich w kosmetykach i suplementach diety. 

Są to produkty dla osób, dla których zdrowy tryb 

życia jest szczególnie ważny. Głównie 

wykorzystywany jest jad pszczeli, propolis, 

mleczko pszczele i pyłek kwiatowy. "Beeyes" to 

solidna marka wykorzystująca innowacyjne 

i  nowoczesne sposoby produkcji i prezentacji kosmetyków oraz 

suplementów diety. 

Strona internetowa:  https://beeyes.pl/    

Email:   info@beeyes.pl  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Najpopularniejsze produkty firmy BeeYes to wszelki rodzaj kosmetyków na 

bazie produktów pszczelich takich jak jad pszczeli lub propolis. Skutecznymi 

produktami anti-age są np. serum z jadem pszczelim i miodem w ampułce, 

maseczka z jadem pszczelim na twarz, krem z jadem pszczelim i miodem 

Manuka UMF20+ pod oczy. 

 

 

Jad pszczeli 

https://beeyes.pl/
mailto:info@beeyes.pl
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Opis najlepszych praktyk. 
Polskie kosmetyki naturalne z jadem pszczelim i miodem spadziowym z linii 

BeeYes Bee Venom Eco zawierają serum w ampułkach oraz krem do twarzy 

na dzień i na noc. Jest to innowacyjne połączenie miodu spadziowego i jadu 

pszczelego. Zastosowana w serum kofeina pobudza mikrokrążenie, 

a  apitoksyna odbudowuje komórki białkowe. Stanowi bardzo dobrą bazę pod 

makijaż. Wosk pszczeli zawarty w kremie uelastycznia skórę, a miód 

spadziowy łagodzi podrażnienia. Olej z maku polnego doskonale odżywia 

skórę dojrzałą i delikatną, a "witamina młodości" E opóźnia procesy starzenia 

się skóry. Kosmetyki BeeYes stosowane w codziennej pielęgnacji twarzy i szyi 

skutecznie nawilżają, wygładzają, regenerują i poprawiają ogólny wygląd 

skóry, zapewniając efekt odmłodzenia. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT: 
▪ Innowacja: Kosmetyki na bazie jadu pszczelego połączone z miodem 

spadziowym i kofeiną. 

▪ Mocne strony: Produkty te poprawiają koloryt skóry, wygładzają 

skórę, nawilżają skórę, łagodzą zmarszczki, regenerują naskórek, 

zmniejszają wielkość porów, zwiększają jędrność i elastyczność skóry. 

Apitoksyna odbudowuje komórki białkowe. 

▪ Słabe strony: Przeciwwskazania dla osób chorujących na astmę, 

uczulonych na użądlenia pszczół, pyłki roślin, propolis. 

▪ Szanse:  Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Konkurencja ze strony podobnych firm, podróbki 

składników organicznych, spadek sprzedaży. 
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Miodowa Mydlarnia  
 

„Miodowa Mydlarnia” jest firmą zajmującą się 

produkcją kosmetyków używając miodu, 

propolisu, pyłku i wosku pszczelego. Poprzez 

naturalne właściwości nawilżające, odżywcze 

oraz natłuszczające, produkty kosmetyczne są 

zdrowe i skuteczne. Mydlarnia produkuje przede 

wszystkim mydła, masła do twarzy, balsamy, 

i  peelingi ale również perfumy, świece oraz inne 

akcesoria. 

Strona internetowa:  https://miodowamydlarnia.pl/   

Email:    sklep@miodowamydlarnia.pl  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Mydlarnia zajmuje się sprzedażą naturalnych kosmetyków wytwarzanych 

metodą nakładania produktów "na zimno", takich jak mydła, peelingi, 

maseczki, balsamy do ust, balsamy do rąk i proszki do kąpieli. 

Wszystkiemydła "Miodowej Mydlarni", bez wyjątku, zawierają wosk pszczeli. 

 

 

Wosk pszczeli 

https://miodowamydlarnia.pl/
mailto:sklep@miodowamydlarnia.pl
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Opis najlepszych praktyk. 
W Miodowej Mydlarni, cały proces wytwarzania kosmetyków odbywa się 

ręcznie, według zasad tradycyjnego rzemiosła kosmetycznego, przy 

zachowaniu absolutnej staranności na każdym etapie produkcji, począwszy 

od sporządzenia receptury, poprzez przygotowanie i kreowanie kosmetyku, 

na opakowaniu kończąc. Wosk pszczeli jest bogaty w biologicznie czynne 

substancje, których idealna kompozycja pozwala na skuteczną pielęgnację 

nawet najwrażliwszych typów skóry. Zawiera proteiny, lipidy, węglowodany, 

witaminy, sole mineralne, mikroelementy. Wykazują one działanie 

nawilżające, natłuszczające, regenerujące i ochronne. Wosk zapobiega 

wysuszaniu skóry, uelastycznia i zmiękcza ją oraz nie pozwala na utratę wody 

przez naskórek. Chroni skórę przed słońcem, zimnem i wpływami środowiska, 

dlatego też jest idealny do codziennej pielęgnacji skóry. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Mydła na bazie wosku pszczelego bezpieczne 

dermatologicznie dla wszystkich rodzajów skóry. 

▪ Mocne strony: Wosk pszczeli stosowany jest w kosmetyce jako 

naturalny środek przeciwbakteryjny i przeciwzapalny, skuteczny 

również w leczeniu ran, oparzeń, wrzodów i czyraków. Jego 

właściwości natłuszczające, wygładzające i antybakteryjne sprawiają, 

że wosk pszczeli jest doskonałym składnikiem mydeł. Ponadto wosk 

pszczeli działa jako naturalny konserwant, przedłuża okres 

przydatności do użycia i utrwala konsystencję mydła.  

▪ Słabe strony: Brak. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno efektywności, jak 

i  asortymentu produktów.  

▪ Zagrożenia:  

o konkurencja ze strony podobnych firm; 

o fałszywe składniki organiczne; 

o spadek sprzedaży. 
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Pasieka Hawran – Pasieka z pasją 
 

„Hawran – Pasieka z pasją” jest pasieką z korzeniami 

w  okresie przedwojennym, kiedy to Antoni Patoka 

rozpoczął pracę pszczelarską. Po wojnie przekazał 

pasiekę w ilości 120 rodzin pszczelich Piotrowi Hawran. 

Dzisiaj jego syn Paweł Hawran rozwinął pasiekę do 450 

rodzin pszczelich. Kładzie nacisk przede wszystkim na 

wysoką jakość i czystość produktu. Używa metody 

nakładania miodów do słoików na zimno, co pomaga zachować właściwości 

lecznicze i smakowe produktów. Wykorzystywany jest miód wielokwiatowy, 

mleczko pszczele, pyłek pszczeli, pierzga oraz propolis. 

Strona internetowa:  https://pasiekazpasja.pl/ 

Email:    kontakt@pasiekazpasja.pl 

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Firma produkuje miody o różnych smakach oraz z dodatkiem różnych 

produktów pszczelich. Do miodu wielokwiatowego jest dodawany pyłek 

pszczeli (10%) oraz propolis forte (2%). Miód ten wykazuje antybiotyczne oraz 

przeciwzapalne. Jego smak jest gorzko-słodko-winny, a konsystencja po 

procesie jego roztarcia na zimno jest smarowna bez wyczuwalnych grudek. 

Jest produkowany również miód gryczany z dodatkiem pyłku (5%) oraz 

propolisu (1%). Poza tym firma sprzedaje sam pyłek gryczany, który 

wspomaga suplementowanie niedoborów białkowych jak i wrzosowy, 

wspomagający leczenie nadciśnienia i dolegliwości trawiennych lub 

wielokwiatowy, jako źródło wielu witamin takich jak: D, E, K, B1, B2, B6, B12, 

C, PP. 

Pyłek pszczeli 

https://pasiekazpasja.pl/
mailto:kontakt@pasiekazpasja.pl
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Opis najlepszych praktyk. 

"Hawran - Pasieka z Pasją" jest jedyną w Polsce firmą, która kładzie nacisk 

przede wszystkim na innowacyjny sposób nakładania i pakowania jakim jest 

nieogrzewanie produktów pszczelich. Już przy temperaturze wyższej niż 42 

stopniach produkty pszczele tracą swoje właściwości. Proces podgrzewania 

jest potrzebny z praktycznych względów w masowej produkcji, aby miód się 

nie krystalizował w słoikach. Przy tym giną elementy żywe miodu, jak 

aminokwasy, olejki eteryczne, inhibitory, barwniki naturalne, ciała 

odpornościowe czy enzymy. Celem pasieki jest więc pozostawienie w swoich 

produktach tego, co najpotrzebniejsze nakładając produkty na zimno. 

Według założyciela pasieki szybka krystalizacja jest znakiem najlepszej 

jakości. Dla właściciela pasieki ważne jest czyste środowisko, w którym 

znajdują się ule. Ta metoda polega na kontroli środowiska oraz ścisłej 

współpracy z okolicznymi rolnikami i leśnictwami. Ta  świadomość powiązań 

między mikro i makroelementami ekosystemu umożliwia pszczołom 

wydobywanie z natury to, co najczystsze.  

 

Innowacyjność i analiza SWOT 
▪ Innowacja: Produkty na bazie pyłku kwiatowego nakładane na zimno. 

▪ Mocne strony: pyłek pszczeli i produkty na bazie pyłku pszczelego: 

o polecane są osobom z niedoborem białka i witamin, 

nadciśnieniem i dolegliwościami trawiennymi 

o działają jak antybiotyk i mają właściwości przeciwbakteryjne 

i przeciwzapalne 

▪ Słabe strony: Przeciwwskazania dla niemowląt oraz dla osób z alergią 

na produkty pszczele. 
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▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno efektywności, jak 

i  asortymentu produktów.  

▪ Zagrożenia:  

o Konkurencja ze strony podobnych firm. 

o Wpływ środowiska wokół uli na produkty. 

 

Pasieka Morawskich  
 

 Pasieka Morawskich to firma prowadzona przez Mateusza 

Morawskiego, który z pomocą mentora szybko 

i  profesjonalnie rozwinął pasję młodzieńczych lat 

w  bardzo wartościową pasiekę. Zajmuje się hodowlą 

matek pszczelich na własne potrzeby i specjalizuje 

się produkcją okładów na zamówienie. Wytwarza 

miody z certyfikatem ekologicznym. Produkuje miód pszczeli, pyłek pszczeli, 

pierzgę pszczelą, świece woskowe, propolis oraz różne inne produkty 

ekologiczne. 

Strona internetowa:  http://miodymorawskich.pl/    

Email:    pasieka@miodymorawskich.pl  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Propolis jest stosowany zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Do użytku 

wewnętrznego stosuje się krople propolisowe. Nalewkę propolisową 

sporządza się przez rozpuszczenie kitu pszczelego w spirytusie. Roztwór 

z  kilku kropli propolisu w wodzie można pić lub płukać nim jamę ustną 

i  gardło. Miód z propolisem działa korzystnie na błonę śluzową jamy ustnej 

i  gardła. Maść propolisowa służy do stosowania zewnętrznego. Nakłada się ją 

na powierzchnię skóry w miejscu zranienia. Maść propolisowa jest również 

niezwykle skuteczna w przypadku zmian skórnych związanych z infekcjami 

bakteryjnymi i grzybiczymi. Surowy propolis może być również stosowany 

zewnętrznie. W tym przypadku grudkę kitu pszczelego rozgrzewa się w dłoni 

Propolis 

http://miodymorawskich.pl/
mailto:pasieka@miodymorawskich.pl
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i  rozgniata. Tak przygotowaną porcję propolisu nakłada się na skórę 

i  przykrywa opatrunkiem. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
"Pasieka Morawskich" to pasieka produkująca miód ekologiczny. Jest ona 

szczególna, ponieważ pasieki ekologiczne w Polsce należą do rzadkości. 

Wymagania stawiane pasiekom, które ubiegają się o certyfikat ekologiczny są 

niezwykle trudne do spełnienia w tych specyficznych warunkach 

klimatycznych. W naszym kraju jest mniej niż 30 pasiek, które produkują 

polski miód ekologiczny. Dlatego też bardzo trudno jest go kupić, a cena tego 

produktu jest wyższa niż miodów pozyskiwanych w pasiekach 

konwencjonalnych. Jednak miód BIO jest wart swojej ceny. Produkują 

ekologiczny miód wielokwiatowy/spadziowy lub akacjowy, a także 

ekologiczny pyłek pszczeli i ekologiczny propolis. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Ekologiczne produkty na bazie propolisu. 

▪ Mocne strony: Propolis i produkty na bazie propolisu: 

o składają się z żywic i balsamów zebranych przez pszczoły 

z  pąków młodych roślin, inhibin i enzymów, które hamują 

powstawanie mikroorganizmów dodawanych przez pszczoły; 

o ma silne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne 

i  przeciwwirusowe, przyspiesza proces gojenia się ran, 

a  także ma silne właściwości przeciwbólowe i jest 

stosowany w leczeniu oparzeń i odleżyn; 

o są skuteczne w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych 

i zapalenia tchawicy. 
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▪ Słabe strony:  

o Osoby uczulone na produkty pszczele powinny uważać przy 

stosowaniu kropli propolisowych, gdyż to właśnie kit pszczeli 

jest najczęściej odpowiedzialny za te alergie. 

o Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się prowadzenia 

pojazdów mechanicznych bezpośrednio po zażyciu nalewki 

propolisowej. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Brak. 

 

Pasieka Łysoń  
 

„Pasieka Łysoń” ma wieloletnią 

tradycję sięgającą lat 50-tych. 

Założyciel Marian Łysoń specjalizuje 

się w rozwijaniu sprzętów pszczelarskich. Od 1995 roku firma trwa pod nazwą 

„Łysoń” i jest kontynuowana przez rodzinę założyciela. Jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie naturalnych i zdrowych produktów czy to w kosmetyce czy 

też wyrobach cukierniczych. Zdrowe produkty są wytwarzane za użyciem 

propolisu, pyłku pszczelego oraz miodu. 

Strona internetowa:  https://pasiekalyson.pl/  

Email:    kontakt@pasiekalyson.pl  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
W sklepie Pasieki Łysoń można kupić miód naturalny, miód z dodatkiem 

0,08% mleczka pszczelego, samo mleczko pszczele, batony energetyczne, 

czekolady i lizaki z miodem, lemoniady i pierniki miodowe, trufle i krówki 

miodowe. Można też kupić świece z wosku pszczelego i naturalne kosmetyki 

z  produktów pszczelich. Znajdziemy go w składzie kremów, balsamów 

i  płynów na bazie mleczka pszczelego. Można je stosować do każdego 

rodzaju skóry. Kosmetyki zawierające ten produkt stymulują metabolizm 

komórek i normalizują aktywność gruczołów łojowych. Mleczko działa 

Mleczko pszczele 

https://pasiekalyson.pl/
mailto:kontakt@pasiekalyson.pl
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korzystnie tonizująco na skórę, poprawia jej nawilżenie i elastyczność. Jego 

zawartość w preparatach kosmetycznych waha się od 0,5 do 10%. 

 

Opis dobrych praktyk. 
Firma "Łysoń" rozpoczęła produkcję "Miodowity" - innowacyjnego produktu, 

który łączy w sobie 4 najcenniejsze produkty z łysońskich uli - pyłek kwiatowy, 

propolis, mleczko pszczele i naturalny polski miód. Ma działanie 

wzmacniające dla osób wykonujących intensywną pracę fizyczną lub 

umysłową. Połączenie podanych składników likwiduje osłabienie organizmu 

i  uodporni na wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne. W przypadku walki 

z  anemią produkt ten jest nieoceniony i bardzo skuteczny. Dostarcza 

organizmowi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania składników 

odżywczych – poprzez dostarczenie pakietu witamin i prawie 95% polskiego 

miodu. Systematyczne stosowanie prowadzi do zwiększenia witalności 

i  zapewnia wzrost energii na codzień.  

 

Innowacyjność i analiza SWOT 
▪ Innowacja: Połączenia wielu produktów pszczelich z mleczkiem 

pszczelim. 

▪ Mocne strony: Mleczko pszczele: 

o działa wzmacniająco, usuwa zmęczenie, zwiększa wydajność 

pracy, poprawia nastrój i koncentrację, reguluje procesy 

przemiany materii, poprawia apetyt, pamięć i wzrok, obniża 

poziom cholesterolu w surowicy krwi oraz znacznie obniża 

ciśnienie tętnicze, 
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o stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia i stanów 

zapalnych pęcherzyka żółciowego, trzustki, wątroby i jelita 

grubego oraz trudno gojących się ran, odleżyn, oparzeń, 

owrzodzeń. 

▪ Słabe strony: Brak.  

▪ Szanse:  Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Konkurencja ze strony podobnych firm, spadek 

sprzedaży. 
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Przykłady dobrych praktyk: Rumunia.  
 

Apimond – From nature heart 
 

 

 "Apimond – From nature heart" jest 

rumuńską tradycyjną marką od 1921 roku. 

Zajmuje się produkcją i sprzedażą 

produktów pszczelich (jad pszczeli, wosk 

pszczeli, miód, pyłek kwiatowy, propolis, 

mleczko pszczele) oraz produktów na bazie produktów pszczelich, takich jak 

szampony przeciwłupieżowe, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 

nawilżające, higieniczne mydła w płynie, higieniczne serum, żele do higieny 

intymnej, mydła w płynie, kremy odmładzające, maseczki odmładzające, 

nalewki, serum lecznicze. 

Strona internetowa:  https://apimond.ro/  

Email:    apimond@gmail.com  

 

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
"Apimond - From nature heart" nie prowadzi sprzedaży jadu pszczelego 

i  propolisu jako takich, ale produkuje sześć produktów na bazie jadu 

pszczelego ze składnikami pochodzącymi z upraw ekologicznych: żel z jadem 

pszczelim i arniką Apiremed; żel z jadem pszczelim i kapsaicyną Apiremed; 

Serum lecznicze z jadem pszczelim; Odmładzający krem z jadem pszczelim; 

Odmładzająca maseczka z jadem pszczelim; Odmładzający krem z jadem 

pszczelim pod oczy. 

Jad pszczeli, mleczko pszczele i propolis 

https://apimond.ro/
mailto:apimond@gmail.com
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Firma produkuje również sześć produktów na bazie propolisu ze składnikami 

pochodzącymi z upraw ekologicznych: Balsam przeciwtrądzikowy 

z  komórkami macierzystymi; Szampon przeciwłupieżowy z propolisem; 

Szampon ziołowy; Żel higieniczny z aloesem i propolisem; Higieniczne mydło 

w płynie z oreganolem i propolisem; Żel do higieny intymnej z wodą morską 

i  propolisem; Mydło w płynie z propolisem i aloesem; Mydło w płynie 

z  propolisem i zieloną herbatą; Nalewka propolisowa; Odmładzający krem 

z  jadem pszczelim. 

 

Royal Jelly produkuje 12 produktów na bazie mleczka pszczelego ze 

składników pochodzących z upraw ekologicznych: Aktywne serum 

z  komórkami macierzystymi; Całodzienny nawilżacz; Krem pod oczy przeciw 

cieniom; Szampon przeciw wypadaniu włosów z mleczkiem pszczelim; Krem 

przeciwzmarszczkowy z mleczkiem pszczelim i omega-3; Emulsja 

przeciwzmarszczkowa z mleczkiem pszczelim i omega-3; Krem na dzień 

z  komórkami macierzystymi; Krem pod oczy z kolagenem i mleczkiem 

pszczelim; Serum regenerujące włosy; Serum nawilżające; Mydło w płynie 

z  arniką i mleczkiem pszczelim; Krem na noc z komórkami macierzystymi. 



 

 

140 Podręcznik ApiHealth 

 

Opis najlepszych praktyk. 
"Apimond - From nature heart" nie stosuje składników, które mogą być 

szkodliwe dla człowieka takich jak: dodatki sprzyjające tworzeniu zawiesiny 

jednej cieczy w drugiej, takich jak syntetyczne emulgatory, anionowe 

detergenty i środki powierzchniowo czynne, takie jak laurylosiarczan sodu, 

anionowe środki powierzchniowo czynne, takie jak dodecylosiarczan sodu lub 

laurylosiarczan sodu oraz laurylosiarczan eteru sodu; środki nawilżające, takie 

jak oleje mineralne; parabeny, takie jak butyloparaben, etyloparaben, 

metyloparaben i propyloparaben; związki polieterowe, takie jak pochodne 

glikolu polietylenowego; środki konserwujące, takie jak fenoksyetanole; 

środki powierzchniowo czynne, takie jak etoksylowane alkohole lub 

etoksylowane siarczany alkoholi i laurylosiarczan sodu; syntetyczne barwniki, 

takie jak barwniki azowe, indygoidowe, trifenylometanowe i ksantenowe; 

syntetyczne substancje zapachowe, takie jak ambroksan, cedramber, evernyl, 

piżmo i vertofix lub syntetyczne gumy, takie jak butadien-styren, parafina, 

polietylen i octan winylu. 

"Apimond - From nature heart" wykorzystuje w swoich produktach bio 

składniki, a kosmetyki Apimond są reklamowane jako "bio eliksir" dla 

naturalnego piękna. Takie podejście opiera się na następujących 

przesłankach: pszczoły są bioindykatorami zanieczyszczeń, ponieważ są 

wrażliwe i reagują na zanieczyszczenia środowiska; bioodżywianie opiera się 

na bioroślinach; organizm ludzki wchłania substancje nie tylko przez przewód 

pokarmowy, ale również przez skórę, stąd tak ważne są bio kosmetyki. 
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Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacje: Produkty na bazie jadu pszczelego, które są alternatywą 

dla zastrzyków z botoksu; produkty na bazie propolisu zawierające 

doskonały naturalny antybiotyk; produkty na bazie mleczka 

pszczelego zawierają komórki macierzyste z pąków arganu. 

▪ Mocne strony: Produkty te są fascynującymi koktajlami naturalnych 

i  organicznych składników, takich jak kwiaty, owoce, produkty z ula 

i  nasiona; zawierają składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego; 

poprawiają krążenie krwi i odbudowę komórek; działają 

przeciwzapalnie, pocieszająco, chłodząco, rozgrzewająco, 

odprężająco, termicznie (w infekcjach kostno-stawowych) 

i  przeciwobstrukcyjnie (w grypie); regenerują skórę. 

▪ Słabe strony: Pyłek: przeciwwskazania dla osob cierpiących na astmę; 

uczulenie na użądlenie przez pszczoły, pyłek, alergia na propolis; 

ciąża; propolis: przeciwwskazania przy karmieniu piersią, zapaleniu 

wątroby, ciąży, alergia na propolis. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Konkurencja ze strony podobnych firm, podróbki 

składników organicznych, spadek sprzedaży. 

 

Fagurele Cu Miere - Plaster miodu  

 
 

Firma "Fagurele Cu Miere" ("Plaster 

miodu"), której pasieka znajduje się 

w  Parku Naturalnym Comana w regionie 

Dobruja w Rumunii, zajmuje się produkcją 

i sprzedażą produktów z ula: apilarnil 

(bardzo ważny produkt naturalny pozyskiwany z rodziny pszczelej, którego 

odkrywcą był bardzo znany rumuński pszczelarz Nicolae Iliesiu), chleb 

pszczeli, wosk pszczeli, w 100% naturalny surowy miód (nie przetworzony, nie 

poddany obróbce termicznej) bezpośrednio z uli, surowy pyłek kwiatowy, 

propolis i mleczko pszczele, a także produkty na bazie wosku pszczelego, 

Wosk pszczeli 
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takie jak świece z wosku pszczelego z knotami impregnowanymi propolisem, 

wosk pszczeli luzem oraz świece z wosku pszczelego do chrztu i ślubu. 

Strona internetowa:  https://fagurelecumiere.ro/  

Email:    fagurelecumiere@gmail.com  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
"Fagurele Cu Miere" ("Plaster miodu") produkuje i sprzedaje wosk pszczeli 

jako taki, a także rzemieślnicze produkty na bazie wosku pszczelego, takie jak:  

▪ wosk pszczeli luzem; 

▪ świece z wosku pszczelego z knotami nasączonymi propolisem;  

▪ świece z wosku pszczelego na chrzest i ślub. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
"Fagurele Cu Miere" ("Plaster miodu") produkuje: 

▪ wosk pszczeli zawierający zdrowe składniki, takie jak substancje 

barwne, estry, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, wolne kwasy 

tłuszczowe, węglowodory, laktony, sole mineralne i wolne 

węglowodany; 

▪ ręcznie robione świece z naturalnych płatów woskowych, 

z  okruszkami surowego propolisu i bawełnianym knotem: podczas 

palenia wydzielają aseptyczny (dzięki propolisowi) zapach. 

"Fagurele Cu Miere" ("Plaster Miodu") nie używa parafiny ani perfum 

w  świecach z wosku pszczelego. 

 

https://fagurelecumiere.ro/
mailto:fagurelecumiere@gmail.com
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Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Produkty na bazie wosku pszczelego wytwarzane są 

z  odzyskanych plastrów miodu i mają zarówno walory estetyczne, 

jak i zdrowotne. 

▪ Mocne strony: Produkty na bazie wosku pszczelego: 

o są dekoracyjne (ze względu na wzór plastra miodu na 

płytach z wosku pszczelego);  

o mają działanie aseptyczne, bakteriostatyczne, 

przeciwzapalne, rozluźniające, bliznowate i wygładzające;  

o wydzielają przyjemny zapach. 

▪ Słabe strony: Brak. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno efektywności, jak 

i  asortymentu produktów.  

▪ Zagrożenia:  

o konkurencja ze strony podobnych firm; 

o fałszywe składniki organiczne; 

o spadek sprzedaży. 

 

Butoiul cu Miere - Beczka miodu  
 

Firma "Butoiul cu Miere" ("Beczka miodu") od ponad 30 lat 

produkuje i sprzedaje w regionie Maramureș (północna 

Rumunia) nieprzetworzone produkty pochodzące z ula: 

chleb pszczeli, wosk pszczeli, miód, pyłek kwiatowy 

i  propolis. Jest to firma rodzinna i posiada trzy główne 

punkty sprzedaży - w Baia Mare (okręg Maramures), Cluj-

Napoca i Florești (okręg Cluj) oraz sklep internetowy 

(https://www.butoiulcumiere.ro/shop/). 

Strona internetowa:  https://www.butoiulcumiere.ro/  

Email:    office@butoiulcumiere.ro  

    comenzi@butoriulcumiere.ro  

 

Pyłek pszczeli 

https://www.butoiulcumiere.ro/
mailto:office@butoiulcumiere.ro
mailto:comenzi@butoriulcumiere.ro
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Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
"Butoiul cu Miere" ("Beczka Miody”) produkuje i sprzedaje pyłek jako taki, 

a  także rzemieślnicze produkty na bazie pyłku, takie jak: Pyłek suchy; Forte 

immune small barrel (miód akacjowy, propolis i surowy pyłek); Miód (0,15-

0,43% pyłku); Immune small barrel (miód akacjowy i nalewka propolisowa); 

Maxi immune small barrel (miód akacjowy z surowym pyłkiem); Nalewka 

propolisowa (5% pyłku). 

 

Opis najlepszych praktyk. 
"Butoiul cu Miere" ("Beczka miodu") produkuje pyłek kwiatowy i produkty na 

bazie pyłku kwiatowego, które zawierają witaminy rozpuszczalne 

w  tłuszczach (A i prowitamina A, D, E, F) oraz witaminy rozpuszczalne w 

wodzie (C, P, kwas foliowy, B1, B2, B3, B5, B6, B8), enzymy, estry, witaminy 

rozpuszczalne w tłuszczach, wolne kwasy tłuszczowe, substancje 

hormonalne, węglowodory, lakton, sole mineralne, fitohormony, pigmenty 

i  wolne węglowodany. 

"Butoiul cu Miere" ("Beczka miodu") nie przetwarza swoich produktów na 

bazie pyłku kwiatowego 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Produkty na bazie pyłków. 

▪ Mocne strony: Pyłki i produkty na bazie pyłków: 

o polecane są przy alergiach, anemii, astmie, raku piersi, 

zaburzeniach sercowo-naczyniowych, kaszlu, zapaleniu 
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gardła, zaburzeniach trawienia, krwotokach, wysokim 

poziomie cholesterolu, wysokim poziomie trójglicerydów, 

zapaleniu krtani, schorzeniach wątroby, zapaleniu płuc, raku 

prostaty, odbudowie flory jelitowej;  

o mają działanie antyoksydacyjne, antyseptyczne, 

przeciwzakrzepowe, bakteriobójcze, bakteriostatyczne, 

przeciwzapalne, tonizujące, troficzne.  

▪ Słabe strony: Przeciwwskazania dla niemowląt, dla osób z alergią na 

produkty z ula. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno efektywności, jak 

i  asortymentu produktów.  

▪ Zagrożenia:  

o konkurencja ze strony podobnych firm; 

o fałszywe składniki organiczne; 

o spadek sprzedaży. 
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Przykłady dobrych praktyk: Hiszpania.  

 

Carmen García - Apiterapeuta  
 

Od najmłodszych lat miała styczność ze 

światem pszczół w rodzinnej firmie. Jej 

bracia byli pszczelarzami. Pociągnięta 

światem zdrowia, jest pielęgniarką 

i  zaczęła specjalizować się 

w  uzdrawiającej sile miodu uczestnicząc 

w swoim pierwszym kongresie 

Apiterapii w 2006 roku. W 2007 roku rozpoczęła szkolenie w zakresie 

Apiterapii u dr Vicente Ferrer w La Serena (Chile), profesora 

w  Latynoamerykańskim Instytucie Apiterapii. Obecnie prowadzi praktykę 

w  Jerez de La Frontera (Cádiz) w Hiszpanii. Stwierdza, że kiedy ktoś mówi jej: 

"Nie pamiętam, kiedy czułem się tak dobrze jak teraz ..." radość i satysfakcja 

są tak wielkie, że czuje się bardzo wdzięczna pszczołom, swoim pacjentom 

i  każdemu z ludzi, którzy przez te wszystkie lata zaufali pszczołom i postawili 

na pszczoły. 

Strona internetowa:  https://www.apiterapiajerez.es  

Email:    info@apiterapiajerez.es  

 

Usługi konsultacyjne w zakresie apiterapii. 
W ramach konsultacji Carmen oferuje następujące usługi: 

▪ Apiterapia lub terapia 

z  wykorzystaniem pszczół: polega na 

spersonalizowanym zastosowaniu 

różnych produktów z ula, 

z  uwzględnieniem potrzeb każdej 

osoby, w  celu poprawy jej zdrowia 

Jad pszczeli 

https://www.apiterapiajerez.es/
mailto:info@apiterapiajerez.es
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i  jakości życia. 

▪ Apipunktura lub akupunktura z apitoksyną: rozpoczęła się w Japonii 

w 1920 roku, jest to odmiana apiterapii, polega na zastosowaniu jadu 

w punktach akupunkturowych, łącząc działanie jadu  ze stymulacją 

tych punktów w celu złagodzenia dolegliwości o różnego 

pochodzenia. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
Aby poprawić jakość życia, zapobiegać i leczyć choroby w sposób naturalny:   

▪ spersonalizowane 

zastosowanie leczenia, 

▪ stosowanie wysokiej jakości 

produktów ekologicznych, 

▪ w leczeniu apitoksyną stosuje 

się technikę, w której tylko 

żądło pozostaje wbite, 

a  pszczoła wraca do żywego ula, 

▪ leczone dolegliwości: leczy rwę kulszową, zapalenie ścięgien, 

fibromialgię, chorobę zwyrodnieniową stawów, artretyzm, 

reumatyzm, łuszczycę i bóle neuropatyczne. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Połączenie apiterapii i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 

▪ Mocne strony: Ludzie, którzy przychodzą na tę terapię i do świata 

pszczół, mają tendencję do rozwijania większego szacunku dla nich, 

odkrywając, jak wiele mogą dla nas zrobić. 

▪ Słabe strony: Brak. 

▪ Szanse: Informowanie nowych pacjentów o apiterapii i jej zaletach. 

▪ Zagrożenia: 

o konkurencja ze strony podobnych przedsiębiorstw, 

o brak zaufania niektórych osób do tych metod leczenia. 
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Granalbe  
 

Firma Granalbe znajduje się w gminie Segorbe, w prowincji 

Castellón, w Hiszpanii. Jest to firma rodzinna w trzecim 

pokoleniu, z ponad 30-letnim doświadczeniem 

w  branży, rozpoczętym w 1986 roku. Działalność 

przedsiębiorstwa dzieli się na: pakowanie miodu, 

produkcję arkuszy woskowych i sprzedaż sprzętu 

pszczelarskiego. Kupuje miód najwyższej jakości do pakowania 

i  wysyła zamówienia na swoje produkty na terenie całego kraju. 

Strona internetowa:  https://www.granalbe.com  

Email:    granalbe@granalbe.com  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
"Grenable" produkuje wosk laminowany w różnych formatach. Ponadto 

posiadają inne produkty, takie jak: 

▪ wszelkiego rodzaju sprzęt pszczelarski do obsługi ula i pozyskiwania 

miodu od różnych producentów, w celu zaoferowania klientom 

różnorodnych produktów, 

▪ miody jednokwiatowe różnych odmian: kwiat pomarańczy, 

cytrynowy, rozmarynowy, tymiankowy, lawendowy, migdałowy, 

górski i leśny 

▪ odmiany miodów zależne od zbiorów: z drzewa truskawkowego, 

eukaliptusowego, jabłoniowego, awokado, medlarowego 

i  kolendrowego. 

 

 

Wosk pszczeli 

https://www.granalbe.com/
mailto:granalbe@granalbe.com


 

 

149 Przykłady dobrych praktyk: Hiszpania. 

Opis najlepszych praktyk. 
Podczas produkcji "Grenable" wytwarza: 

▪ 100% czystego wosku pszczelego w blokach i arkuszach, 

▪ arkusze woskowe środków specjalnych, 

▪ we wszystkich formatach uli: Layen, Dadant, Langstroth i Lusitana, 

▪ oferują pszczelarzom możliwość produkcji arkuszy własnego wosku. 

Posiadają duże, ponad trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacyjność: Dostosowuje się do wymagań pszczelarzy, 

produkując arkusze o specjalnych właściwościach. 

▪ Mocne strony: Innowacyjne produkty z wosku pszczelego: 

o arkusze i bloki czystego wosku, które są podstawą do 

produkcji świec i innych przedmiotów dekoracyjnych 

z  wosku pszczelego, 

o komercjalizują inne produkty, takie jak pokarm dla pszczół, 

materiały pszczelarskie. 

▪ Słabe strony: Nie. 

▪ Szanse: Możliwość rozszerzenia sprzedaży wśród pszczelarzy 

promotorów, jeśli sektor pszczelarstwa ekologicznego będzie się 

rozwijał. 

▪ Zagrożenia: 

o konkurencja ze strony podobnych przedsiębiorstw, 

o fałszywe składniki organiczne. 
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Spółdzielnia Rancho Cortesano  
 

Spółdzielnia Rancho Cortesano 

znajduje się w małym miasteczku El 

Torno de la Jerez, w prowincji Kadyks 

(Hiszpania). Spółdzielnia ma ponad 30-

letnią historię związaną 

z  pszczelarstwem. Posiada 2000 uli 

zgrupowanych w 40 pasiekach położonych w górach i na naturalnych 

obszarach górskich, gdzie występuje obfita różnorodność kwiatów, które 

nadają miodowi zróżnicowany smak i konsystencję, co zostało uhonorowane 

najważniejszymi nagrodami za jakość przyznawanymi w Hiszpanii. 

Strona internetowa:  https://www.ranchocortesano.net  

Email:    miel@ranchocortesano.net  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
"Rancho Cortesano" produkuje tradycyjne produkty pszczele, takie jak miód, 

pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, “meloja”, wosk i propolis. Ponadto, 

prowadzi: 

▪ zbiory, podczas których jakość produktów jest przedmiotem stałej 

troski od początku istnienia firmy, 

▪ sprzedaż produktów pszczelich we własnym sklepie z miodem i na 

stronie internetowej, 

▪ popularyzacja rzemieślniczego zawodu pszczelarza 

▪ warsztaty weekendowe. 

 

Różne produkty pszczele 

https://www.ranchocortesano.net/
mailto:miel@ranchocortesano.net
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Opis najlepszych praktyk 
W swoich działaniach edukacyjnych Rancho Cortesano promuje: 

▪ otwarcie Muzeum Miodu (rok 2002), otwartego miejsca 

z  możliwością bezpłatnego zwiedzania, ukazującego fascynujący 

świat pszczelarstwa na przestrzeni dziejów, 

▪ utworzenie Restauracji El Huerto-Eco (2012), której celem jest 

przekazanie nowym pokoleniom, jak ważne jest docenianie 

pochodzenia żywności oraz spożywanie zdrowej i czystej żywności, 

wolnej od zanieczyszczeń, 

▪ ogród ekologiczny, który można odwiedzić. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Działalność informacyjna, mająca na celu propagowanie 

korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania miodu i wszystkich 

produktów pszczelich oraz znaczenia zdrowej diety poprzez Muzeum, 

Restaurację i Eko-Ogród. 

▪ Mocne strony: Duża różnorodność produktów i działań 

edukacyjnych: 

o zwiedzanie uli z przewodnikiem (dzieci szkolne, rodziny), 

wyrób świec woskowych i samodzielne pakowanie miodu, 

kursy pszczelarskie, udział w targach i jarmarkach, 

o sprzedaż wysokiej jakości produktów: miodu, pyłku 

kwiatowego, propolisu, mleczka pszczelego, wosku, ziół 

aromatycznych, cukierków, czekolady, kosmetyków 

i  torebek prezentowych. 

▪ Słabe strony: Brak. 
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▪ Szanse: Rozpowszechnianie korzyści płynących z miodu i zdrowego 

odżywiania wśród ogółu społeczeństwa i młodzieży, tworzenie 

świadomych ekologicznie konsumentów. 

▪ Zagrożenia: 

o konkurencja ze strony podobnych przedsiębiorstw, 

o spadek sprzedaży. 

 

Madrid Miel  
 

Madrid Miel jest firmą zajmującą 

się produkcją i własnym 

opracowaniem miodu 

rzemieślniczego, naturalnego 

i  ekologicznego. Znajduje się 

w  Leganés (Madryt), Hiszpania. 

Jej działalność opiera się na bardzo długiej podróży w sektorze, w którym 

przestrzega się standardów rzemieślniczych przekazywanych od pokoleń od 

1944 roku. Posiada własne ule rozmieszczone w najlepszych miejscach do 

produkcji miodu w Hiszpanii i Portugalii.  

Strona internetowa:  https://madridmiel.com  

Email:    info@madridmiel.com 

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Jako pszczelarze-rzemieślnicy, Madrid Miel korzysta ze wszystkiego, co 

wytwarza środowisko naturalne i ule. Z tego powodu pakują, rozprowadzają, 

sprzedają w sklepach i w internecie propolis pszczeli i czyste mleczko 

pszczele. Propolis jest stosowany w medycynie naturalnej do zwalczania 

infekcji, grzybów, wirusów i bakterii.  

▪ Firma produkuje to naturalne lekarstwo 

z  nalewki macierzystej. 

▪ Wykorzystuje naturalną kombinację jerzówki 

Różne produkty pszczele 

https://madridmiel.com/
mailto:info@madridmiel.com
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i olejków eterycznych z  drzewa herbacianego, które działają kojąco 

na gardło i głos oraz zapewniają natychmiastowe dobre 

samopoczucie. 

Odpowiednie dla osób palących oraz do stosowania w zimnym klimacie. 

 

 

Opis najlepszych praktyk. 
Miel Madrid szeroko zdywersyfikował swoją produkcję pomiędzy: 

▪ MADRID HONEY Seria naturalna i LA ABEJA DORADA Seria 

ekologiczna: miody z kwiatu pomarańczy, leśny, eukaliptusowy, 

lawendowy, tysiąca kwiatów, lawendowy, górski, rozmarynowy, 

tymiankowy, 

▪ produkuje ekologiczny chleb pszczeli, 

▪ posiada sklep dla pszczelarzy i hobbystów. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacyjność: Wytwarzają różne formaty propolisu na bazie 

nalewek macierzystych i metod maceracji z innymi substancjami. 

▪ Mocne strony: 

o szeroka gama produktów z nagrodami jakości, produkty 

Premium i Delikatesy, 

o nowoczesne urządzenia do przetwarzania produktów, 

o szeroka dystrybucja w całej Hiszpanii. 

▪ Słabe strony: Brak. 

▪ Szanse: Ciągłe inwestycje w najlepsze technologie pozyskiwania 

i  wytwarzania miodu w połączeniu z dobrą pracą metodami 

tradycyjnymi 
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▪ Zagrożenia: 

o konkurencja ze strony podobnych przedsiębiorstw, 

o tańsze produkty nieekologiczne, 

o spadek sprzedaży. 
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Przykłady dobrych praktyk: Turcja.  
 

Uraw Cosmetics 
 

Uraw Cosmetics były turecką tradycyjną marką, 

która została założona w 2015 roku jako Uraw 

Cosmetic A.Ş. jest organizacją e-commerce, która 

produkuje innowacyjne i naturalne produkty. 

Przyczynia się do przemysłu pszczelarskiego 

poprzez produkcję produktów o wysokiej 

wartości dodanej z produktów pszczelich. Uraw 

cosmetics wykorzystując produkty pszczele, działa w zakresie pielęgnacji 

twarzy, pielęgnacji skóry, makijażu, pielęgnacji ciała i pielęgnacji włosów. 

Produkuje i sprzedaje produkty z ula (jad pszczeli, mleczko pszczele) oraz 

produkty na bazie produktów pszczelich, takie jak: kremy 

przeciwzmarszczkowe, serum, kremy nawilżające, kremy odmładzające, 

maseczki odmładzające, nalewki, serum lecznicze.  

Strona internetowa:  https://www.uraw.com.tr/tr   

Email:   info@uraw.com.tr  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Uraw Cosmetics nie sprzedają bezpośrednio jadu pszczelego jako takiego, ale 

produkują wiele różnych produktów na bazie jadu pszczelego ze składników 

pochodzących z upraw ekologicznych. 

 

Jad pszczeli 

https://www.uraw.com.tr/tr
mailto:info@uraw.com.tr
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Opis najlepszych praktyk. 
▪ Uraw Cosmetics wykorzystują w swoich produktach bio składniki i są 

sprzedawane jako "bio eliksir" dla naturalnego piękna. Podejście to 

opiera się na następujących założeniach: pszczoły są bioindykatorami 

zanieczyszczeń, ponieważ są wrażliwe i reagują na zanieczyszczenia 

środowiska; bioodżywianie opiera się na bioroślinach; organizm 

ludzki wchłania substancje nie tylko przez przewód pokarmowy, ale 

również przez skórę, stąd tak ważne są bio kosmetyki. 

▪ Firma Uraw Cosmetics, która zapewnia wkład ekonomiczny 

pszczelarzom poprzez tworzenie produktów o wartości dodanej dla 

jadu pszczelego, który nie znalazł jeszcze poważnego rynku zbytu 

w  kraju, tworzy wykwalifikowane produkty z naturalnych 

produktów, które ludzkość wykorzystuje od tysięcy lat. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Produkty na bazie jadu pszczelego, które są alternatywą 

dla zastrzyków z botoksu. 

▪ Mocne strony: Produkty te są fascynującymi koktajlami naturalnych 

i  organicznych składników, takich jak kwiaty, owoce, produkty z ula 

i  nasiona; zawierają składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego; 

poprawiają krążenie krwi i odbudowę komórek; działają 

przeciwzapalnie, komfortowo, chłodząco, rozgrzewająco, 

odprężająco, termicznie (w infekcjach kostno-stawowych) 

i  przeciwobstrukcyjnie (w grypie); regenerują skórę. 
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▪ Słabe strony: Przeciwwskazania dla osób z astmą lub alergią na 

użądlenia pszczół, pyłki roślin, propolis; ciąża. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Konkurencja ze strony podobnych firm, fałszywe 

składniki organiczne, spadek sprzedaży. 

 

Balmer  
 

Wspierane przez Unię Europejską 

w  partnerstwie z Republiką Turcji; T.R. Jest 

to obiekt wspólnego użytku ustanowiony w ramach projektu "Arım Balım 

Peteğim" realizowanego pod patronatem "Programu Konkurencyjnych 

Sektorów" i prowadzonego przez Ministerstwo Nauki, Przemysłu 

i  Technologii. Może przetwarzać wszystkie rodzaje produktów pszczelich 

i  przekształcać je w produkty o wartości dodanej. Produkuje i sprzedaje 

produkty, więc działa w procesie od ula do stołu, takie jak surowy wosk, 

produkty woskowe, miód, mleczko pszczele, pyłek pszczeli itd.   

Strona internetowa:  http://www.bal-mer.com/     

Email:     balmerkaradeniz@gmail.com  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
W tym zaawansowanym technologicznie zakładzie przeprowadzane są 

wszelkiego rodzaju analizy produktów pozyskiwanych z ula w ramach 

obowiązujących w nich norm. Zakład pełni rolę pośrednika pomiędzy 

pszczelarzami zawodowymi a przedsiębiorstwami zajmującymi się obrotem 

kwalifikowanym woskiem pszczelim i innymi produktami, umożliwiając 

pszczelarzom zakup i sprzedaż produktów wysokiej jakości o dużej wartości 

dodanej. 

Wosk pszczeli 

http://www.bal-mer.com/
mailto:balmerkaradeniz@gmail.com
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Opis najlepszych praktyk. 
▪ Balmer jest ekspertem w dziedzinie produktów pszczelich, 

przetwarza w swoim zakładzie miód i wosk pszczeli oraz zajmuje się 

wszelkimi innymi produktami pszczelarskimi. 

▪ Balmer jest firmą usługową działającą w sektorze non-profit 

i  obsługuje przedsiębiorstwa pszczelarskie, co jest jej głównym 

celem. Zapewnia wsparcie naukowe w uzyskiwaniu wysokiej jakości 

produktów z produktów naturalnych, które ludzkość wykorzystuje od 

tysięcy lat. 

▪ Balmer jest w pełni zautomatyzowanym obiektem wyposażonym 

w  zaawansowane technologicznie, zrobotyzowane maszyny 

i  zapewnia wsparcie pszczelarzom poprzez wykonywanie 

precyzyjnych pomiarów wosku pszczelego, miodu, mleczka 

pszczelego i pyłku. 

▪ Balmer pakuje odpowiednie produkty, które są dogłębnie 

analizowane w swoim nowoczesnym laboratorium. 

▪ Balmer, Turcja i kodeks żywnościowy Unii Europejskiej wykazują 

wysoki poziom staranności i konsekwentnej pracy. 

▪ Balmer oszczędza czas dzięki szybkiej analizie wosku pszczelego, 

miodu, pyłku i wszelkiego rodzaju produktów pszczelich w swoim 

akredytowanym na całym świecie laboratorium. 

▪ Balmer w swoich nowoczesnych obiektach produkuje wosk, miód, 

pyłek kwiatowy itp. z zachowaniem zasad higieny. Produkuje 

i  świadczy usługi magazynowe. 

 



 

 

159 Przykłady dobrych praktyk: Turcja. 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacja: Balmer kładzie szczególny nacisk na wosk pszczeli, 

ponieważ wiele badań naukowych wskazuje na to, że wosk pszczeli 

od wielu lat stosowany jest do leczenia ran i oparzeń. Innowacyjne 

produkty z wosku pszczelego odżywiają skórę, a podczas produkcji 

działają jak tarcza ochronna dla nowych komórek, chronią przed 

zarazkami i zwiększają tempo produkcji komórek. Istnieją produkty 

regenerujące, które zawierają wosk pszczeli i inne lecznicze ekstrakty 

roślinne. 

▪ Mocne strony: Wosk pszczeli może być stosowany w celu 

złagodzenia bólu rąk u osób cierpiących na: chorobę zwyrodnieniową 

stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgię i inne 

problemy z ruchomością stawów. Działa on jak rodzaj terapii cieplnej 

i może pomóc zwiększyć przepływ krwi, rozluźnić mięśnie 

i  zmniejszyć sztywność stawów. Wosk pszczeli może również 

minimalizować skurcze mięśni i stany zapalne oraz leczyć 

zwichnięcia. 

▪ Słabe strony: Wosk pszczeli ma niską przewodność cieplną i jako 

wadę należy uznać to, że jest materiałem łatwopalnym. 

▪ Szanse: Może być stosowany w wielu dziedzinach, takich jak zdrowie 

i kosmetyki, żywność, rolnictwo i tekstylia. 

▪ Zagrożenia: Podobne firmy są silnymi konkurentami i istnieje 

ogromna ilość fałszywych świec na rynku. 

 

DoğalVital  
 

Jako DoğalVital (AksuVital), naszym 

celem jest zapewnienie 

konsumentom możliwości uzyskania 

produktów Aksuvital Group online 

w  sposób szybki, niezawodny 

i  ekonomiczny. Misja firmy: Celem firmy jest stworzenie 

strony internetowej, której zadaniem jest udostępnienie 

Mleczko pszczele 
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konsumentom innowacji i wszystkich możliwości, jakie daje dzisiejsza 

technologia. Dogal Vital jest spółką zależną Grupy Firm Codeonsis. 

Strona internetowa: https://www.dogalvital.com/   

Email:    info@dogalvital.com 

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Grupa Aksuvital obejmująca produkty pszczele, wiele produktów naturalnych, 

procesy i rynki. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
▪ Jako Doğal Vital (AksuVital), naszym celem jest zapewnienie, by 

konsumenci mogli uzyskać produkty Aksuvital Group online w sposób 

szybki, niezawodny i ekonomiczny. Misja firmy: Celem firmy jest 

stworzenie strony internetowej, której zadaniem jest udostępnienie 

konsumentom innowacji i wszystkich możliwości, jakie daje dzisiejsza 

technologia. Dogal Vital jest spółką zależną Grupy Firm Codeonsis. 

▪ Doğal Vital, który zapewnia wkład gospodarczy dla pszczelarzy 

poprzez tworzenie produktów o wartości dodanej dla mleczka 

pszczelego, który ma poważny rynek w kraju. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacje: Produkty z mleczkiem pszczelim, które są alternatywą dla 

zdrowia skóry i wsparcia układu odpornościowego. 

https://www.dogalvital.com/
mailto:info@dogalvital.com
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▪ Mocne strony: Wśród korzyści zdrowotnych mleczka pszczelego: 

Oprócz pomocy w chemioterapii, leczenie mleczkiem pszczelim 

obejmuje zapobieganie niektórym rodzajom raka, obniżenie ciśnienia 

krwi, leczenie niepłodności, obniżenie poziomu cholesterolu, 

ochronę wątroby, zmniejszenie stanu zapalnego, poprawę 

zaburzenia trawienia, zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się, 

pomoc w utracie wagi.  

▪ Słabe strony: Duża liczba podrabianych marek, produkt łatwy do 

podrobienia, ale produkcja odbywa się w środowisku 

laboratoryjnym. 

▪ Szanse: Możliwość poprawy zarówno skuteczności, jak i zasięgu.  

▪ Zagrożenia: Duża liczba podrabianych marek, fałszywe składniki 

organiczne, spadek sprzedaży. 

 

İDAPOLİS  
 

İDAPOLİS® to firma badawczo-rozwojowa 

założona na kampusie Çanakkale 

Technopark w 2019 roku. Głównym celem 

firmy, która została założona przez 

naukowców pracujących bezpośrednio 

nad tym tematem, jest opracowanie 

naturalnych i niezawodnych produktów 

o  wysokiej wartości dodanej poprzez 

wykorzystanie intensywnych i aktualnych 

informacji ze wszystkich produktów 

pszczelich, w szczególności propolisu. Firma, która ma status firmy 

Technopark specjalizującej się w dziedzinie uniwersytetów i pracowników 

naukowych Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart i Unii Europejskiej. Jest to 

stała współpraca naukowa. W tym kontekście, Uniwersytet Çanakkale 

Onsekiz Mart z powodzeniem zakończył wiele projektów związanych 

z  produktami pszczelimi w Turcji i krajach członkowskich UE, a także 

wprowadza na rynek wysokiej jakości produkty w kraju i poza nim z marką 

İDAPOLİS® Bee products. 

Propolis 
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Strona internetowa:  https://www.idapolis.com.tr/   

Email:    idapolis@com.tr  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Idapolis przetwarza kwalifikowane surowce uzyskane metodą pszczelarstwa 

kontraktowego z endemicznych gatunków roślin i bogatej flory Góry Idy, 

gdzie znajduje się ważna endemiczna flora kraju, metodami naukowymi 

i  uzyskuje wysokiej jakości produkty. Produkty te to przede wszystkim 

propolis, spray zawierający propolis z wartością dodaną propolisu, miód 

z  czarnego dębu z propolisem z czarnego kminku itp. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
İDAPOLİS to spółka, która zapewnia wkład ekonomiczny pszczelarzom 

poprzez tworzenie produktów o wartości dodanej dla surowego propolisu 

oraz która wytwarza kwalifikowane produkty z naturalnych produktów, 

z  których korzysta ludzkość od tysięcy lat. Jest to spółka, która posiada status 

firmy Technopark, produkuje kwalifikowane wyroby pszczele metodami 

naukowymi, między innymi metodą pszczelarstwa kontraktowego 

z  endemicznych gatunków roślin i bogatej flory góry Ida, gdzie znajduje się 

ważna endemiczna flora kraju, z której uzyskuje wysokiej jakości produkty. 

Firma ta zajmuje się produkcją przede wszystkim propolisu, sprayu 

zawierającego propolis z wartością dodaną propolisu, miodu z czarnego dębu 

z propolisem z czarnego kminku itp. 

 

https://www.idapolis.com.tr/
mailto:idapolis@com.tr
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Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacje: Produkty na bazie propolisu, które są alternatywą dla 

zastrzyków z botoksu. 

▪ Mocne strony: Produkcja propolisu prowadzona przez zespół 

uniwersytecki w ramach uniwersyteckiego technoparku wzbudza 

przede wszystkim zaufanie konsumentów. Jest to ważna zaleta. 

W  tym sektorze istnieje bowiem wiele fałszywych produktów 

sprzedawanych pod nazwą propolis. İDAPOLIS R&D rozwija 

inteligentne produkty poprzez przetwarzanie znanego dzisiaj 

propolisu, który jest stosowany w  leczeniu chorób ludzi i zwierząt, 

z  różnymi roślinami leczniczymi i aromatycznymi oraz zapewniają 

cudowne rezultaty w leczeniu niektórych chorób.  

▪ Słabe strony: Wpływ globalnego ocieplenia na zrównoważoną 

produkcję źródeł propolisu. 

▪ Szanse: Covid-19 nauczył ludzi, jak ważne jest posiadanie silnego 

układu odpornościowego. W tym kontekście wzrósł popyt na 

prawdziwy propolis, jeden z najsilniejszych znanych środków 

wzmacniających układ odpornościowy. Fakt, że jest to firma 

badawczo-rozwojowa, która produkuje w tej dziedzinie i że pracują 

w  niej naukowcy, wzbudza zaufanie w społeczeństwie. 

▪ Zagrożenia: Konkurencja ze strony podobnych firm, podrabiane 

marki i składniki propolisu. 
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Przykłady dobrych praktyk: Bułgaria.  
 

Dr Plamen Enchev  
 

Dr Plamen Enchev jest specjalistą chorób 

wewnętrznych, a jednocześnie od 26 lat 

należy do nielicznych lekarzy w kraju, którzy 

praktykują leczenie apiterapią 

z  wykorzystaniem produktów pszczelich, 

w  tym jadu pszczelego. W praktyce stosuje 

jad pszczeli poprzez kontrolowane użądlenia w określonych punktach 

akupunkturowych. Dr Enchev ma 30 rodzin pszczelich, z których większość 

znajduje się w jego ogrodzie z roślinami uprawianymi ekologicznie. 

Regularnie uczestniczy w światowych forach apiterapeutów.  

Warto wspomnieć, że w Bułgarii mniej niż 10 osób praktykuje terapię jadem 

pszczelim. 

 

Produkty oparte na produktach pszczelich. 
Leczenie rozpoczyna się od użądlenia pszczoły. Liczba użądleń pszczół 

stopniowo wzrasta do dwóch lub trzech sesji w tygodniu. Na ogół zabieg 

powtarza się od 10 do 12 lub od 20 do 30 razy, w zależności od choroby. 

Ciężkie choroby wymagają dłuższego leczenia. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
Po pierwsze, pacjenci dobierani są na podstawie konkretnych wskazań 

i  wrażliwości na jad pszczeli. A po drugie są dobierani pod względem 

Jad pszczeli 



 

 

165 Przykłady dobrych praktyk: Bułgaria. 

motywacji. Efekt jest w wielu przypadkach długotrwały, jeśli osoba zmieni 

swój styl życia. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacyjność: Lekarz stosuje podejście holistyczne - łączy 

medycynę tradycyjną z homeopatią i leczeniem produktami 

pszczelimi. 

▪ Mocne strony: Ten sposób leczenia może być znacznie 

bezpieczniejszy niż nowoczesne środki chemiczne.  

▪ Słabe strony: Obawa przed przeciwwskazaniami alergicznymi. 

▪ Szanse: Ogromny popyt i brak konkurencji. 

▪ Zagrożenia: Zanieczyszczenie. 

 

Farma pszczół Raya  
 

Pszczoły z gospodarstwa produkują miód 

i  produkty pszczele, zbierając nektar, pyłek 

i  żywice z rozległych przestrzeni pokrytych dzikimi 

kwiatami, krzewami i drzewami w pobliżu pasiek gospodarstwa. 

Gospodarstwo produkuje prawie całą gamę produktów pszczelich, takich jak 

miód pszczeli, pyłek pszczeli, propolis, wosk pszczeli i mleczko pszczele.  

Strona internetowa:  http://raya.bg  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Obok tradycyjnych produktów z ula, gospodarstwo oferuje również: 

▪ balsamy do ust z woskiem, 

▪ maści z woskiem i propolisem, 

▪ Ppaster z wosku pszczelego - wosk pszczeli ma właściwość 

powolnego pochłaniania i oddawania ciepła. Powolne uwalnianie 

ciepła do tkanek podskórnych powoduje ich głębokie 

Wosk pszczeli 

http://raya.bg/
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przekrwienie,   z tego powodu stosowany jest przy problemach 

zdrowotnych wymagających leczenia ciepłem, 

▪ różnorodne świece woskowe. 

 

Opis najlepszych praktyk. 
Gospodarstwo produkuje małe ilości wszystkich produktów, a ich głównym 

celem jest jakość i czystość produktów. 

Oferują one wysokiej jakości naturalny wosk pszczeli, dobrze filtrowany 

i  oczyszczony w wodzie, który ma doskonałą czystość, jasny kolor i delikatny 

aromat. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
▪ Innowacyjność: Oprócz sprzedaży online gotowych produktów, 

klienci mogą na życzenie otrzymać plastry z wosku pszczelego, maści 

i balsamy do ust, które gospodarze przygotowują indywidualnie. 

▪ Mocne strony: Czyste i ekologiczne produkty na zamówienie; duży 

wybór świec z wosku pszczelego do różnych celów i gustów. 

▪ Szanse: Rosnący popyt na produkty naturalne.  

▪ Zagrożenia: Rosnąca konkurencja ze strony podobnych gospodarstw 

i  sklepów internetowych. 
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Farma pszczela Radi Honey 
 

Gospodarstwo zrzesza łącznie 180 rodzin 

pszczelich. Celem gospodarstwa jest 

oferowanie klientom produktów wysokiej 

jakości. Produkują zróżnicowaną gamę kilku rodzajów miodu, propolisu, pyłku 

pszczelego, wosku, pierzgi (chleba pszczelego) i oferują swoim klientom 

czyste i naturalne produkty pszczele, tak jak tworzą je pszczoły w harmonii ze 

środowiskiem. Produkty są sprzedawane online. 

Strona internetowa:  https://radihoney.com/  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
Gospodarstwo produkuje zróżnicowaną gamę produktów pszczelich 

i  mieszanek, w tym: 

▪ naturalny pyłek kwiatowy, 

▪ pierzga (chleb pszczeli), 

▪ niesuszony (surowy) pyłek pszczeli w miodzie spadziowym, 

▪ pierzga (chleb pszczeli) w miodzie spadziowym, 

▪ pszczeli immunostymulator 4 w 1 (eliksir pszczeli) zawierający pyłek 

kwiatowy, propolis oraz mleczko pszczele i miód. 

 

 

Pyłek pszczeli 

https://radihoney.com/
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Opis najlepszych praktyk. 
Produkty są w 100% przyjazne środowisku, w tym pyłek pszczeli i pierzga bez 

antybiotyków, dodatków i cukru. Chleb pszczeli z gospodarstwa (pierzga) jest 

produktem ręcznie robionym. 

Gospodarstwo produkuje małe ilości wszystkich produktów, a ich głównym 

celem jest jakość i czystość produktów. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
Innowacyjność: 

▪ Oferowane produkty nie zawierają antybiotyków, dodatków i cukru. 

Chleb pszczeli jest zbierany ręcznie. Gospodarstwo oferuje wiele 

przydatnych informacji na temat korzyści płynących z produktów 

pszczelich na swojej stronie internetowej i kanałach mediów 

społecznościowych. 

Mocne strony:  

▪ Położenie w żyznej i czystej okolicy. 

▪ Dobra kontrola jakości. 

▪ Prawie całkowity brak procesów zmechanizowanych. 

Słabe strony: 

▪ Brak. 

Szanse: 

▪ Rosnące zapotrzebowanie na zdrowe produkty. 

▪ Zmotywowany personel. 

Zagrożenia: 

▪ Konkurencja ze strony podobnych firm. 

▪ fałszywe składniki organiczne. 

▪ Niesprzyjające warunki pogodowe. 

▪ Pestycydy stosowane przez rolników. 

▪ Spadek sprzedaży. 

 



 

 

169 Przykłady dobrych praktyk: Bułgaria. 

GHoney  
Propolis 

GHoney – marka naturalnych superfoods 

i  kosmetyków z produktami pszczelimi! Pasieka 

w  czystej górskiej okolicy. 

 

Strona internetowa:   https://ghoney.bg  

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
▪ G-Power /potężny kompleks superfoods z pszczół/. 

▪ Produkt wytwarzany ręcznie. Każdy słoiczek to połączenie propolisu 

(naturalne wsparcie immunologiczne), mleczka pszczelego (pokarm 

dla mózgu), energetyzujący i pełen protein pyłek pszczeli oraz 

surowy miód. 

▪ Balsam do twarzy i ciała - w 100% naturalny produkt, który zawiera 

mieszankę olejów roślinnych zmieszanych z czystym propolisem 

i  woskiem pszczelim z pszczół GHoney. 

▪ Miód tłoczony - pozyskiwany metodą tłoczenia na zimno ze 100% 

plastrów miodu. Ten rodzaj miodu posiada dodatkowe dobre cechy 

i  korzyści. Nazywany jest miodem żywym, ponieważ zawiera więcej 

pyłku pszczelego niż miód odwirowany. Zawiera również kawałki 

wosku pszczelego i pierzgi, co czyni go produktem wyjątkowym! Ten 

sposób pozyskiwania stosowano już dawno temu, zanim wynaleziono 

wirówkę. Wymaga więcej czasu i środków, ale produkt końcowy jest 

tego wart. 

▪ Nalewka propolisowa, która ma działanie biostymulujące 

i  bioregulacyjne i może być stosowana przez długi czas bez żadnych 

skutków ubocznych. 

Różne produkty pszczele 

https://ghoney.bg/
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Opis najlepszych praktyk. 
Jest to firma prowadzona przez młodą osobę, której udało się stworzyć markę 

pszczelich superfoods i kosmetyków, zawierających produkty z ula. W ramach 

strategii marketingowej firma stworzyła dodatkowe produkty, takie jak torby 

na zakupy, markowe opakowania i pocztówki, itp. w celu dotarcia do większej 

liczby klientów.  

Firma wyróżnia się na rynku limitowaną ilością miodu tłoczonego na zimno, 

zawierającego kawałki pyłku i chleb pszczeli.  

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
Innowacyjność:  

▪ Markowe superfoods i kosmetyki zawierające czyste produkty z ula. 

Mocne strony:  

▪ Położenie w żyznej i czystej okolicy. 

▪ Dobra kontrola jakości. 

▪ Dobry marketing. 

Słabe strony: 

▪ Brak. 

Możliwości: 

▪ Rosnące zapotrzebowanie na zdrowe produkty i marki. 

Zagrożenia: 

▪ Niekorzystna sytuacja gospodarcza. 
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Farma pszczół Melissa  
 

Jest to firma rodzinna, która zajmuje się głównie 

pszczelarstwem. Dla tej rodziny pszczelarstwo jest bardziej 

sztuką niż biznesem. Zaczęli hobbistycznie od kilku uli, ale  

pszczoły tak ich oczarowały, że zajęły cały ich czas 

I  wszystkie ich myśli. Starają się utrzymywać zdrowe 

rodziny pszczele, nie lecząc ich żadnymi lekami i nie karmiąc cukrem. Ich 

pasieki są otoczone bogatą roślinnością w okresach, gdy w innych częściach 

kraju sezon się kończy. To, co oferują jest całkowicie naturalne i czyste. 

 

Produkty firmy oparte na produktach pszczelich. 
▪ Pakiet odpornościowy – apistimulus, czarny bez z miodem, nalewka 

propolisowa, spray do nosa z propolisem i wodą z nanosrebrem. 

▪ Mleczko pszczele w miodzie – mieszanka bogata w aminokwasy, 

stymuluje wzrost komórek macierzystych, wspomaga organy 

rozrodcze, poprawia produkcję kolagenu w skórze, obniża 

cholesterol i poprawia metabolizm, zwiększa odporność organizmu 

na wirusy, normalizuje ciśnienie krwi, stymuluje funkcje gruczołów 

dokrewnych. 

▪ Apitonic, Apistimulus – miód, mleczko pszczele, pyłek pszczeli, 

propolis. 

  

 

Różne produkty pszczele 
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Opis najlepszych praktyk. 
Priorytetami w strategii farmy są innowacje technologiczne, wprowadzanie 

nowych produktów, ambicja oferowania najlepszej jakości oraz utrzymanie 

już zdobytego zaufania klientów. Farma Pszczół Melissa inwestuje w szkolenia 

swoich pracowników, aby stale podnosić ich kwalifikacje. Dobre praktyki 

pszczelarskie są mile widziane w gospodarstwie. 

 

Innowacyjność i analiza SWOT. 
Innowacyjność:  

▪ Produkty bio są opracowywane przy użyciu nowoczesnych 

technologii i inwestowaniu w szkolenia pracowników. 

Mocne strony:  

▪ Różnorodność produktów wysokiej jakości. 

▪ Szybka dostawa. 

▪ Dobre usługi. 

▪ Konkurencyjne ceny. 

Słabe strony: 

▪ Brak. 

Szanse: 

▪ Rosnący popyt na zdrowe produkty z lokalnych firm rodzinnych. 

Zagrożenia: 

▪ Niesprzyjające warunki ekonomiczne lub pogodowe. 

▪ Zanieczyszczenie. 
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Słowniczek  
 

1 

kwas 10-hydroksy-2-decenowy 

Kwas królowej pszczół (kwas 10-hydroksy-2-decenowy) lub 10-HDA jest 

bioaktywnym związkiem występującym w mleczku pszczelim. 

 

A 

Adaptogen 

(w ziołolecznictwie) Naturalna substancja uważana za pomagającą 

organizmowi przystosować się do stresu. 

 

Aktywność immunomodulacyjna 

Biologiczne lub farmakologiczne efekty związków na humoralne lub 

komórkowe aspekty odpowiedzi immunologicznej. 

 

Alergeny 

Substancja, która może wywoływać reakcję nadwrażliwości u osób 

wrażliwych, które miały z nią wcześniej kontakt. Reakcja ta prowadzi do 

uznania alergenu za substancję obcą. 

 

Alergia 

Szkodliwa reakcja immunologiczna organizmu na substancję, zwłaszcza 

konkretną żywność, pyłki, sierść lub kurz, na którą organizm stał się 

nadwrażliwy. 

Alzheimer 
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Rodzaj demencji starczej, choroby neurodegeneracyjnej, która objawia się 

zaburzeniami poznawczymi i zaburzeniami zachowania. 

 

Aminokwas 

Aminokwasy występują naturalnie w tkankach roślinnych i zwierzęcych 

i  tworzą podstawowe składniki białek. Istnieje około dwudziestu 

powszechnie występujących aminokwasów. 

 

Apamina 

Neurotoksyna składająca się z 18-aminokwasowego peptydu występującego 

w jadzie pszczoły. Suchy jad pszczeli zawiera 2-3% apaminy, która selektywnie 

blokuje kanały w ośrodkowym układzie nerwowym. 

 

Arginina 

Jeden z 20 aminokwasów wchodzących w skład białek. 

 

Artropatia 

Choroba zwyrodnieniowa stawów powodująca utratę czucia bólu, ciepła lub 

propriocepcji, która może prowadzić do zapalenia stawów. 
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B 

Baklava 

Tradycyjny deser z kruszonych orzechów włoskich, ciasta filo, polany syropem 

lub miodem. Podawany z gorącą herbatą. 

 

Balché 

Napój na bazie wody i miodu, do którego dodawano kawałki kory z drzewa 

Balché (Lonchocarpus longistylus), od którego pochodzi jego nazwa. 

 

Batik 

Metoda (pierwotnie stosowana na Jawie) wytwarzania kolorowych wzorów 

na tkaninach poprzez ich farbowanie, po uprzednim nałożeniu wosku na 

części, które mają pozostać niezabarwione. 

 

Białko 

Każda z klas organicznych związków azotowych, które mają duże cząsteczki 

składające się z jednego lub więcej długich łańcuchów aminokwasów i są 

niezbędną częścią wszystkich żywych organizmów, szczególnie jako składniki 

strukturalne tkanek ciała, takich jak mięśnie, włosy itp. oraz jako enzymy 

i  przeciwciała. 
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Blacha do pieczenia ciasteczek 

Płaska metalowa taca, na której można piec herbatniki lub ciasta. 

 

Brązowienie 

Proces, w którym żywność staje się brązowa w wyniku specjalnych reakcji 

chemicznych. 

 

Bursitis 

Zapalenie kaletki maziowej, czyli torebki, która chroni i amortyzuje kości oraz 

inne części ciała, takie jak mięśnie, ścięgna czy skóra. Jest on spowodowany 

nadmierną eksploatacją stawu lub urazem. Zwykle występuje w kolanach lub 

łokciach. 
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C 

Chleb pszczeli 

Miód lub pyłek kwiatowy wykorzystywany jako pokarm przez pszczoły. 

 

Colitis 

Jest to zapalenie jelita grubego (okrężnicy) spowodowane infekcjami lub 

zatruciami 

 

Czerw 

Larwy pszczół 

 

 

D 

Dane wyjściowe 

Ilość czegoś wyprodukowanego przez osobę, maszynę lub przemysł. 

 

Dochód 

Pieniądze otrzymywane, zwłaszcza regularnie, za pracę lub poprzez 

inwestycje. 



 

 

178 Podręcznik ApiHealth 

Dodawanie wartości 

Dodawanie funkcji do podstawowego [produktu], za które kupujący jest 

gotowy zapłacić dodatkowo. 

 

Drożdże 

Mikroskopijny grzyb składający się z pojedynczych owalnych komórek, które 

rozmnażają się przez pączkowanie, zdolny do przekształcania cukru w alkohol 

i dwutlenek węgla. 

 

Działanie niepożądane 

W medycynie jest to niepożądany, szkodliwy efekt wynikający z zastosowania 

leku lub interwencji. Można go nazwać "efektem ubocznym" wywołanym 

przez lekarza lub leczenie i jest szkodliwy dla pacjenta. 

 

E 

Epitelizacja 

Naturalne działanie lecznicze, w którym nabłonek narasta na ranę. Jest to 

tkanka błoniasta składająca się z warstw komórek, które zawierają niewiele 

substancji międzykomórkowej. 

 

F 

Finansowanie 

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa. 
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Fosfolipaza 

Enzym katalizujący hydrolizę (reakcję chemiczną) różnych składników 

fosfoglicerydów (cząsteczek lipidów z grupy fosfolipidów). 

 

Fungicyd 

Substancja stosowana w celu zapobiegania rozwojowi lub eliminacji grzybów 

i  pleśni szkodliwych dla organizmów żywych. 

 

G 

Glikogen 

Polisacharyd zapasowy energii utworzony przez glukozę; nie rozpuszcza się 

w  wodzie. Występuje obficie w wątrobie i w mniejszym stopniu w mięśniach. 

 

Grypa 

Grypa jest zakaźną chorobą układu oddechowego. 

 

H 

Higroskopia 

Zdolność niektórych substancji do absorbowania wilgoci z otaczającego je 

środowiska. 

 

Hydroizolacja 

Uczynienie czegoś nieprzepuszczalnym dla wody 

 

Hydroliza 

Rozpad chemiczny związku w wyniku reakcji z wodą. 
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I 

Infrastruktura 

Podstawowe struktury fizyczne i organizacyjne oraz urządzenia (np. budynki, 

drogi, dostawy energii) potrzebne do funkcjonowania społeczeństwa lub 

przedsiębiorstwa. 

 

J 

Jad pszczeli 

Jest to cytotoksyczny i hemotoksyczny gorzki bezbarwny płyn zawierający 

białka, który może wywoływać miejscowy stan zapalny. 

 

K 

Korozja 

Proces korozji to niszczenie lub uszkadzanie (metalu, kamienia lub innych 

materiałów) powoli przez działanie chemiczne. 

 

Kredyt 

Zdolność klienta do uzyskania towarów lub usług przed dokonaniem 

płatności, oparta na zaufaniu, że płatność zostanie dokonana w przyszłości. 
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Królowa 

Samica reprodukcyjna w kolonii mrówek, pszczół, os lub termitów, często 

jedyna obecna w kolonii. 

 

 

L 

Liofilizować 

Liofilizować (substancję). Liofilizacja, znana również jako kriokonserwacja, 

jest procesem odwadniania w niskiej temperaturze. 

 

Luminary 

Sztuczne światło. 

 

 

M 

Maści 

Są postaciami farmaceutycznymi z zastosowaniem tłuszczów lub substancji o 

podobnych właściwościach do aplikacji składników aktywnych w skórze. 

Podstawową różnicą w stosunku do kremów jest brak wody w ich składzie. 
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Melityna 

Oligopeptyd składający się z 26 aminokwasów, będący głównym składnikiem 

aktywnym apitoksyny, czyli jadu pszczół. 

 

Miód pitny 

Napój otrzymywany w wyniku fermentacji mieszaniny wody i miodu, ma od 

10 do 15 % alkoholu i był prekursorem piwa. 

 

N 

Nadtlenek wodoru 

Związek chemiczny o wzorze H2O2. Jest to ciecz utleniająca, którą 

w  warunkach domowych stosuje się do dezynfekcji ran lub jako wybielacz do 

odzieży i włosów. 

 

Nawożenie 

Czynność lub proces zapładniania jaja, zwierzęcia płci żeńskiej lub rośliny, 

polegający na połączeniu gamet męskich i żeńskich w celu utworzenia zygoty. 

 

Nektar 

Cukrowy płyn wydzielany przez kwiaty w celu zachęcenia owadów i innych 

zwierząt do zapylania, zbierany przez pszczoły w celu wytworzenia miodu. 

 

O 

Obrzęk 

Nagromadzenie płynu w przestrzeni pozakomórkowej lub śródmiąższowej. 
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Odsetki 

Pieniądze płacone regularnie według określonej stawki za korzystanie 

z  pożyczonych pieniędzy lub za opóźnienie spłaty długu 

 

Opuszczana klapa cieżarówki 

Klapa na zawiasach z tyłu ciężarówki, która może być opuszczana lub 

zdejmowana podczas załadunku lub rozładunku pojazdu. 

 

Organiczny 

Wyprodukowany lub obejmujący produkcję bez użycia nawozów 

chemicznych, pestycydów lub innych sztucznych środków chemicznych. 

 

Osmolarność 

Jest to miara służąca do wyrażenia całkowitego stężenia substancji 

w  roztworach stosowanych w medycynie. Wskazuje na ciśnienie osmotyczne 

w komórkach, które wystąpi po wprowadzeniu roztworu do organizmu. 

 

Ostry 

Silnego smak lub zapach 

 

P 

Parafarmacja 

Jest to praktyka przygotowywania i wydawania niemedycznych produktów 

leczniczych. Te ostatnie są obsługiwane przez aptekę. 
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Pasta hodowlana 

Pokarm uzupełniający dla ptaków, szczególnie w fazie rozwoju, zawiera 

minerały, białka i dodatki witaminowe. Istnieją pasty hodowlane suche, 

mokre, warzywne, owocowe lub pasty dla owadożerców. 

 

Parkinson 

Postępująca choroba układu nerwowego, która wpływa na ruch. 

Charakteryzuje się drżeniem rąk, sztywnością i ograniczeniem ruchów. 

 

Pestiño 

Typowy słodki wypiek na Boże Narodzenie w Andaluzji i innych krajach 

Hiszpanii, wykonane z ciasta mącznego, smażone na oliwie z oliwek 

i  podawane z miodem. 

 

 

Plaster miodu 

Struktura sześciokątnych komórek wosku, wytwarzana przez pszczoły do 

przechowywania miodu i jaj. 
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Pleśń 

Futrzasty wzrost miniaturowych grzybów występujących zwykle 

w  wilgotnych, ciepłych warunkach, zwłaszcza na żywności lub innej materii 

organicznej. 

 

Przeciwwskazania 

W terapii jest to przepisanie sytuacji, której należy unikać, np. podawania 

jednego lub więcej leków lub substancji, co zwiększa ryzyko pogorszenia 

objawów u pacjenta. 

 

Przeciwwysiękowe 

Hamuje wysięk, czyli sączenie się mniej lub bardziej płynnej substancji 

z  małych naczyń i kapilar w procesach zapalnych. 

 

Przedsiębiorca 

Osoba, która zakłada firmę, podejmując ryzyko finansowe w nadziei na zysk. 

 

Pyłek 

Drobno sproszkowana substancja, zwykle żółta, składająca się 

z  mikroskopijnych ziarenek wyrzucanych z męskiej części kwiatu lub 

z  męskiej szyszki; każde ziarenko zawiera męską gametę, która może 

zapłodnić żeńską komórkę jajową, do której pyłek jest przenoszony przez 

wiatr, owady lub inne zwierzęta. 
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R 

Rdza 

Czerwonawo- lub żółtawo-brązowa łuszcząca się powłoka tlenku żelaza, która 

powstaje na żelazie lub stali w wyniku utleniania, zwłaszcza w obecności 

wilgoci. 

 

Rolnik z działalnoscią na niewielką skalę 

Rolnik prowadzący gospodarstwo o ograniczonym rozmiarze lub zasięgu. 

 

Roztocze 

Miniaturowy pajęczak, który ma cztery pary nóg, gdy jest dorosły; 

spokrewniony z kleszczami; wiele rodzajów żyje w glebie, a niektóre są 

pasożytnicze na roślinach lub zwierzętach. 

 

Rójka pszczół 

Rójka jest naturalnym sposobem rozmnażania się kolonii pszczół miodnych. 

W procesie rojenia pojedyncza rodzina pszczela dzieli się na dwie lub więcej 

odrębnych kolonii. 
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S 

Szczep 

Pęd lub gałązka włożona w szczelinę na pniu lub łodydze żywej rośliny, 

z  której otrzymuje sok. 

 

 

Szkolenie 

Czynność polegająca na uczeniu danej osoby określonej umiejętności lub typu 

zachowania. 

 

Ś 

Środek smarny 

Substancja używana do smarowania silnika lub komponentu, taka jak olej lub 

smar, w celu zminimalizowania tarcia i umożliwienia płynnego ruchu. 

 

Środowisko 

Otoczenie lub warunki, w których żyje lub funkcjonuje człowiek, zwierzę lub 

roślina. 
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Śródbłonek 

Tkanka, która tworzy pojedynczą warstwę komórek wyściełających różne 

narządy i jamy ciała, zwłaszcza naczynia krwionośne, serce i naczynia 

limfatyczne. 

 

Świeca 

Cylinder lub blok wosku z centralnie umieszczonym knotem, który jest 

zapalany w celu wytworzenia światła podczas spalania. 

 

T 

Tendinitis 

Stan zapalny ścięgna (połączenie mięśnia z kością), który powoduje ból 

i  problemy z ruchomością chorego stawu. Najczęstsze z nich to łokieć, pięta, 

bark i nadgarstek 

 

Tkanka nabłonkowa 

Zwana nabłonkiem, jest to tkanka utworzona przez jedną lub kilka warstw 

komórek połączonych razem, które pokrywają wszystkie wolne powierzchnie 

ciała i stanowią wewnętrzną wyściółkę jam i narządów, tworząc błony 

śluzowe i gruczoły. 
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Torrija 

Tradycyjna hiszpańska kromka chleba namoczona w mleku, syropie lub winie, 

obtoczona w jajku i usmażona na oleju. Słodzi się ją miodem lub cukrem. 

 

U 

Umiejętności 

Zdolność robienia czegoś dobrze; wiedza specjalistyczna. 

 

Umiejętność czytania i pisania 

Umiejętność czytania i pisania. 

 

Umiejętności liczenia 

Umiejętność rozumienia i pracy z liczbami. 

 

W 

Wiedza 

Fakty, informacje i umiejętności nabyte poprzez doświadczenie lub edukację; 

teoretyczne lub praktyczne zrozumienie tematu. 
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Wkład 

To, co jest wprowadzane, pobierane lub obsługiwane przez jakikolwiek 

proces lub system. 

 

Wózek widłowy  

Pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich 

ładunków. 

 

Wstrząs anafilaktyczny 

Ciężka reakcja alergiczna na substancję uczulającą (lek, związek chemiczny, 

jad zwierzęcy lub roślinny, pokarm, itp.) 
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Z 

Zapalenie żołądka 

Zapalenie błony śluzowej żołądka, która jest warstwą komórek wyściełających 

wnętrze żołądka, chroniących go przed działaniem kwaśnych soków 

żołądkowych. 

 

Zapalne choroby jelit u psów 

Choroba, która dotyka jelita cienkiego i grubego i powoduje przewlekłą 

biegunkę, niedożywienie, słabe wchłanianie składników odżywczych i anemię. 

 

Zysk 

Zysk finansowy, zwłaszcza różnica między kwotą zarobioną a kwotą wydaną 

na zakup, obsługę lub produkcję czegoś. 
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