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Badania finansowane w ramach zadania 4.4 w Programie Wieloletnim IO 2008-2014

WPROWADZENIE
Różnica między produkcją ekologiczną a konwencjonalną polega wyłącznie na innym modelu prowadzenia gospodarki 
pasiecznej i stąd właśnie bierze się gwarancja pozyskiwania produktów o uznanych cechach jakościowych 
i zdrowotnych. Dlatego błędem jest założenie, że sama kontrola wykazująca brak określonych zanieczyszczeń 
w miodzie jest już wystarczająca, by móc mówić i gwarantować, że dany produkt jest produktem ekologicznym. Jakość 
produktu wiąże się bowiem nie tylko ze stosowaniem określonych zabiegów sanitarnych, ale także z jakością 
środowiska, warunkami uzyskiwania produktu oraz jego magazynowania.
Obecnie obowiązujące najważniejsze przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego, obejmujące także pszczelarstwo to: 
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975)  
- Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.1).    
- Rozporządzenie Rady 889/2008 nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L. 250/1 z 18.09.2008 r., s.1 z późn. zm.)

Unijne logo żywności ekologicznej obowiązujące od 
1 lipca 2010 roku

WNIOSKI
Postępujący spadek liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich do roku 2011 miał prawdopodobnie 
związek z brakiem dopłat do pszczelarstwa ekologicznego (jedynie częściowa refundacja środków 
warrozobójczych) oraz wysoką ceną cukru ekologicznego (ponad 2,5 krotnie wyższą 
w porównaniu z ceną cukru konwencjonalnego). Zapewne pszczelarze brali i biorą pod uwagę 
koszty certyfikacji pasieki, wynoszące kilkaset złotych rocznie i słabszy popyt na miód ekologiczny, 
który ze względów ekonomicznych musi być droższy o około 30% od konwencjonalnego, co 
częstokroć zniechęca potencjalnego nabywcę do zakupu. Ważną rolę odgrywają niewątpliwie 
ograniczenia w możliwości wykorzystywania niektórych pożytków, które nie spełniają warunków 
określonych w aktach prawnych dotyczących pszczelarstwa ekologicznego.

WYNIKI
Początkowo, w latach 2004 – 2005, powstało 7 jednostek certyfikujących, aby w roku 2009 
osiągnąć liczbę 11. Obecnie, w roku 2014, funkcjonuje 9 jednostek certyfikujących (wg stanu na 
dzień 23.08.2013 r.), z czego 8 certyfikuje również pszczelarstwo.
Od roku 2005 sukcesywnie wzrastała liczba pszczelarzy, którzy decydowali się przekształcić swoje 
pasieki konwencjonalne w pasieki ekologiczne. Rekordowym rokiem pod względem liczby 
posiadaczy pasiek ekologicznych był rok 2009, w którym liczba pszczelarzy z certyfikacją na 
produkcję ekologiczną wzrosła do 87.

Lata Liczba pszczelarzy 
Liczba 
rodzin 

Zbiory miodu 
całościowo (t) 

2009 87 2646 40,33 
2010 73 1997 5,83 
2011 17 811 1,.27 
2012 32 2009 24,32 

Średnio w latach 
2009 - 2012 

52 1865 20,70 
 

Najważniejsze dane statystyczne dotyczące pszczelarstwa ekologicznego w Polsce

Pasieka ekologiczna Metody produkcji wosku ekologicznego Miodobranie w pasiece ekologicznej


