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Cel zadania
Celem badań było opracowanie metody wyeliminowania lub zminimalizowania
obecności pyłku kukurydzy w produktach pszczelich przez: zastosowanie izolacji
przestrzennej pasieki od plantacji kukurydzy oraz wysiewanie bardziej atrakcyjnych
dla pszczół, pod względem wydajności pyłkowej, gatunków roślin takich jak: facelia
błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum
Moench) i gorczyca biała (Sinapis alba L.) w pobliżu upraw kukurydzy, w kontekście
potencjalnej obecności pyłku transgenicznych odmian kukurydzy MON 810.

Zakres merytoryczny

Założenie doświadczenia w 2016 r. na 15 ha plantacji kukurydzy, w
pobliżu której wysiano grykę na powierzchni 5 ha.

I grupa – Policzna – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 6 lipca, kilka dni przed
początkiem kwitnienia kukurydzy, a w pełni kwitnienia gryki.
II grupa – Policzna – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 11 lipca, w czasie gdy
kukurydza wchodziła w pełnię kwitnienia.

Założenie doświadczenia w 2016 r. na 15 ha plantacji kukurydzy, w
pobliżu której nie było wysianych roślin pyłkodajnych, bardziej
atrakcyjnych dla pszczół.

III grupa – Gębarzów – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 11 lipca, w czasie gdy
kukurydza wchodziła w pełnię kwitnienia.

Założenie doświadczenia w 2017 r. na 15 ha plantacji kukurydzy, w
pobliżu której wysiano facelię na powierzchni 5 ha.

I grupa – Filipinów – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 10 lipca, kilka dni
przed początkiem kwitnienia kukurydzy, a w pełni kwitnienia gryki.

II grupa – Filipinów – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 17 lipca, w czasie
gdy kukurydza wchodziła w pełnię kwitnienia.

Założenie doświadczenia w 2017 r. na 15 ha plantacji kukurydzy, w
pobliżu której nie było wysianych roślin pyłkodajnych, bardziej
atrakcyjnych dla pszczół.

III grupa – Ługowa Wola – 15 rodzin pszczelich wywiezionych 17 lipca, w czasie gdy
kukurydza wchodziła w pełnię kwitnienia.

Pobieranie prób pyłku oraz przeprowadzenie analizy palinologicznej
zgromadzonego materiału.
Obnóża pszczele do badań palinologicznych pobierano tuż przed i w okresie
kwitnienia kukurydzy w kilku terminach, oddzielnie dla każdej lokalizacji i terminu
wywiezienia rodzin pszczelich. Poszczególne próby pyłku poddano analizie
palinologicznej.
Na podstawie uzyskanych wyników analiz palinologicznych oceniane były
preferencje pszczół miodnych w stosunku do pyłku kukurydzy w obecności i przy
barku upraw atrakcyjnych pod względem wydajności pyłowej w pobliżu pasieki.

Wyniki analiz palinologicznych próbek obnóży pyłkowych
pobranych od rodzin pszczelich w 2016 r.

% gorczyca

Poza pyłkiem kukurydzy i gryki, w obnóżach pszczelich z 2016 r. stwierdzono pyłek:
Policzna - słonecznik, babka, typ maliny, różowate, kapustowate, ostrożeń, trawy, chaber
bławatek, koniczyna biała, wiesiołkowate, typ trybuli, szczaw, cykoria, krwawnik, nawłoć,
czosnek, chaber driakiewnik, liliowate, koniczyna czerwona, komonica.
Gębarzów - gorczyca, babka, koniczyna czerwona, cykoria, pięciornik, szczaw, koniczyna
biała, barszcz, krwawnik, różowate, chaber bławatek, komosowate, typ trybuli, słonecznik,
ostrożeń, chaber driakiewnik, chaber łąkowy, bylica, gryka, fiołek trójbarwny.

Wyniki analiz palinologicznych próbek obnóży pyłkowych
pobranych od rodzin pszczelich w 2017 r.

Poza pyłkiem kukurydzy i facelii, w obnóżach pszczelich z 2017 r. stwierdzono pyłek:
Filipinów – gryka, chaber bławatek, koniczyna biała, koniczyna czerwona, słonecznik, babka,
kapustowate, mak, chaber driakiewnik, komosowate, fiołek, krwawnik.

Ługowa Wola – słonecznik, gryka, koniczyna biała, facelia, koniczyna czerwona, ostrożeń, babka,
krwawnik, cykoria podróżnik, komonica, bylica, szczaw.

Analiza palinologiczna próbek miodu z terenu całego kraju pod
względem obecności pyłku kukurydzy.
W ramach tego zadania wykonano analizę pyłkową łącznie ponad 600
próbek miodów.
Miody do badań przysłały związki i organizacje pszczelarskie oraz
indywidualne gospodarstwa pasieczne z terenu całej Polski.
Pyłek kukurydzy w przebadanych miodach (średnia z 3 lat)

19,7

% próbek z pyłkiem
kukurydzy
% próbek bez pyłku
kukurydzy

80,3

Frekwencja pyłku kukurydzy w miodach z różnych rejonów kraju w latach 2015-2017

Wnioski
1. Pszczoły z rodzin wywiezionych w pobliże plantacji kukurydzy około
tygodnia przed kwitnieniem uprawy mniej chętnie zbierają pyłek z
kukurydzy wykazując wierność kwiatową w stosunku do kwitnącej
wcześniej gryki i facelii niż pszczoły wywiezione na początku kwitnienia
kukurydzy.
2. Procentowa zawartość pyłku kukurydzy w obnóżach pyłkowych zebranych
od rodzin pszczelich wystawionych w sąsiedztwie uprawy gryki i facelii oraz
bez tych upraw w pobliżu, a wywiezionych na początku pełni kwitnienia
kukurydzy, jest podobna.
3. Wysiew gryki i facelii na powierzchni 5 ha w pobliżu plantacji kukurydzy
istotnie wpływa na zmniejszenie zbiorów pyłku z kukurydzy w pasiece
przywiezionej tydzień przed kwitnieniem tej uprawy (również w pasiekach
stacjonarnych).
4. Największe ryzyko obecności pyłku kukurydzy w obnóżach pszczelich
występuje w okresie pełni kwitnienia uprawy.
5. Ryzyko występowania pyłku kukurydzy w miodach jest zbliżone na terenie
całej Polski.
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