
iffi
t,{

Potrs t;t -{,wi 
azek Y szczel a rski

ttl. Stviprokr':l;sktt l{) ()l)-00} I4itrs:ata
re/. /it:<. - UB ):) 8)6 t)1-t); Lly-Z:Ji!;t"Lt.t:i;dlJLLUl c-mail: t.;:nii'::tr,to:tk-!tt:<':t'ltrt.;it.p/
l/lP. 5i6-lll]-l2-601) 8*tk P*.::triv.t, .9..1. (J ltr'ars:ava SJ l.i.l0 I lA4 299 I 15t15 )t]00 n00i

l..dz. PZP*Lry20l:i Wrrrsz i l va ,  tJn ia  l8  k rv ic tn ia  20 l l  roku

Szsnowny P:rn
Stanislary Kalemba
['{inister Rolnictrva i Rozwoju Wsi
Warszarva

W narvirlz-aniu do pisrna z dnia l l krvietnia 20li r., skierorvanego do Pana i\.1irristra, uprz-ejnrie

infonnrrjg.2e nie potrvierdzil l"sie uporvszechnione rv kraju przez niekt6re Srodorviska obarvy o duzyclr

stratach r.r, pasiekach, spo*'oclorvanl. 'ch przez dlugq zimg i rnro2nq pogoclg na pocz4tku kwietnia. Opinie.

kt6re naplvngly do Pulskiego Z,*itlzku Pszcz"elarskiego.rv clrugiej dekadzie krvietnia od pszczelarz-y

? tcrenu Wielkopolski, Dolncgo Sklska, z i.vojenridztrva (lqskicgo z okolic Czgstochowy i Bielska-

Ilialej. z rvojervodzhva nralopolskiego z powiat6rv Wadorvice. larrr<iw. Norvy 
'I'arg 

oraz z rvojerv6clztrv

;rodkar;rackiego. lrrbelskiego iz eikolic Olszryna oraz- kilktrnastu nriejsc rvojervirrizlrva nraz.onieckieqir

pozwalajq sirvierdzii, 2e pszczoty przezirnowaly dobrze. Otrzyrnali6rny po.iedyncze sygnal-v o rviEkszych

upadkach niZ SYo rodzirr pszceelich. \Vedlug naszvch inforrnirtor6rv strrir,v- takie byryL rv pasiekach.

u'ktorych pszczelarze oszczgdnie podkarrniali pszcz-oly na zirhg lub zby'1 p6ino rvalczyli z ivarrozq

z porvodu rlczekiu,ania na poZytki pir2nojesienne albo w srvoich pasickach utrzvnrywali

nieprz"-stoso*'ane elo naszego klirnatu pszczoly tzw...zJota arnen-kafisk4" b;,di rvloskie sprorvadzone

spod Neapolu.

Pervnyrtt zmartrvieniem pszczelarzy po dlugie_j zirnie.iest brak cz.elrviu kntego w'rodz.inaclr

pszczelich. co mo2e rniei rvplyrv na mniejsz4 ni2 zwykle silg rodzin psz"czelich rv czasie kwitnienia

rzepaku, kt6ry - jak przervidr{q pszczelarze - zak,'i'itnie rv tyrn roku rrkolo l0 rrraja. Me'Ze zalent z.bi6r

miodu recpakowego byc nrnie.iszy o okolo l0-15% od Sredniej r.vieloletnic.j. I(ok ubiegly nie powinien

byi rvykorzysi),"wnnv do por6u,nania, pr:nie,.vat rv wielu regionach rzepaki rv_vnrarzly. Ale zazrvyczaj po

dlugiej zimie pszczelarze r:[rserrvui4 dobre kwitnienia akacji oraz l ipy i uzryskuj4 rvtedy odpowiednio

ri,-vsokie zbior-y tych niod6w odmianowych, ktrlre na.lchgtniej kupujq kclnsurnenci.

' Wstgpne prognozy poz-,rvalaj4 szacorvaci. 2e zbiory rniodr: rv 20 l3 .r. nie pi:rvinny by..6 zagro2one.

O jakiclrkolrviek zrnianach !v rozw(iu biologiczny'm roclzin pszczelich Lrqdzienry' infornrowai Panr

\'{ in istra na bie2-.qco.


