Relacja z posiedzenia grupy roboczej Copa-Cogeca „Miód” oraz z posiedzenia grupy dialogu
obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej - sekcja pszczelarstwa.
W dniu 20 listopada 2017 r. w sekretariacie Copa-Cogeca, (61 rue de Trèves, 1040 Bruksela) obyło się
posiedzenie przygotowawcze grupy roboczej „Miód”. Celem spotkania było zapoznanie uczestników
z aktualną sytuacją w pszczelarstwie krajów członkowskich i wymiana informacji na temat rynku
miodu.
Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie porządku obrad i sprawozdania z poprzedniego posiedzenia
2. Wybory przewodniczących grupy roboczej
3. Sytuacja na rynku miodu (w tym negocjacje z Mercosurem).
4. Wyniki przeprowadzonej przez Komisję kontroli, mającej na celu identyfikację nieuczciwych
praktyk w sprzedaży miodu
5. Najnowsze informacje na temat małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida)
6. Najnowsze informacje na temat przyszłej WPR po roku 2020 i akceptacja projektu wkładu
pszczelarzy w WPR po roku 2020
7. Informacje na temat Bee Week
8. Najnowsze informacje w sprawie neonikotynoidów (poszerzenie zakazu) i pszczół testowych
9. Najnowsze informacja w sprawie weterynaryjnych środków leczniczych dla pszczół
wydawanych na receptę
10. Problemy związane z woskiem pszczelim o niskiej jakości
11. Informacje nt. oceny norm handlowych (zawartych w rozporządzeniu WOR, dyrektywach
dotyczących określonych produktów (tzw. breakfast directives) oraz w prawodawstwie
wtórnym WOR).
12. Różne
Ad 1. Przyjęto porządek obrad jednomyślnie bez poprawek.
Ad 2. Było 3 kandydatów na 2 miejsca do prezydium Copa Cogeca: fin czeskiego pochodzenia –
Stanislav Jas, francuz – Yvan Hennion oraz włoch – Franchesco Panella mający pasiekę liczącą 1000
rodzin. Do prezydium zostali wybrani Stanislav Jas i Frachesco Panella.
Ad 3. Podczas dyskusji poruszono temat alkaloidów w miodzie. Niemcy mają swoje normy i chcą aby
one obowiązywały we wszystkich krajach Unii. EFSA opublikowała stanowisko, że miód i pyłek jest
bezpieczny dla zdrowia człowieka. W innym przypadku konieczne byłyby obowiązkowe bardzo drogie
badania i analizy. To mogłoby sparaliżować rynek miodu w niektórych krajach, np. w Hiszpanii. Poza
tym nie wszystkie alkaloidy są tak samo szkodliwe. Potrzeba badań w tym temacie. Przedstawiciel
Włoch zaznaczył, że trzeba zwrócić uwagę na zioła i alkaloidy w ziołach, bo tam jest większe ryzyko ze
wzglądu na zawartości. Następnie przedstawiciele każdego kraju opisali aktualną sytuację w rodzimym
sektorze pszczelarskim, tj. liczba rodzin, pszczelarzy, średnia wydajność z ula, stosowanie leków
przeciwko warrozie, ceny miodu i bieżące problemy. Generalnie Portugalia, Hiszpania, Francja i Włochy
– dotkliwa susza w tym roku i pożary, duże straty w liczbie rodzin pszczelich. Holandia – nacisk głównie
na zapylanie i to jest główny dochód pszczelarza. Węgry – brak miodu rzepakowego, niska cena miodu.
Niemcy – wiosenne przymrozki, dużo miodu spadziowego, wysokie ceny miodu. Szwecja – ładne lato i
dużo miodu. Belgia – mało miodu, ale ceny bardzo wysokie, ponadto wpływ klimatu i inwazja Varroa.
Na świecie USA – spadek produkcji, Argentyna – niska cena miodu, branża pszczelarska mało opłacalna,

coraz mniej pszczelarzy. W Azji – ciągle opłaca im się eksportować przy bardzo niskich cenach.
Generalna tendencja – wzrasta popyt na miody ekologiczne.
Ad 4. Podczas Apimondii odbyły się obrady okrągłego stołu na temat problemu fałszowania miodu. W
USA mają swoje normy. Ale niektóre miody fałszowane syropem przechodzą przez kontrolę
nierozpoznane. W przypadku fałszowania syropem produkcja miodu może być bardzo wysoka,
nieprzystająca do warunków pożytkowych regionu.
Ad 5. W temacie żuczka ulowego niewiele nowego. Zakres występowania epidemii to głównie Kalabria
w południowych Włoszech. Są podejrzenia również we Szwecji. Aktualnie stosowane są odpowiednie
pułapki. Pułapki stosowane w USA i Australii zawierają środki chemiczne. Odławiają one również inne
szkodniki. Obecnie w ogniskach występowania żuczka ulowego (strefa zerowa) stosowane są także
strefy buforowe 10 km i strefy zagrożenia 20 km oraz strefa nadzoru 100 km. Takie są zalecenia
światowej organizacji zdrowia zwierząt.
Ad 6. Odbyła się dyskusja na temat propozycji grupy roboczej Miód do wspólnej polityki rolnej po roku
2020. (Propozycje do dyskusji w załączniku – załączyć skan). Jest także przygotowana propozycja
rozporządzenia upraszczającego unijne przepisy tzw. Omnibus. W dyskusji poruszono kwestie
zwiększenia budżetu, o sensownych przelicznikach dla pszczelarzy jako producentów rolnych,
zwrócenia baczniejszej uwagi na pszczelarzy zawodowych oraz zastosowania przelicznika w
odniesieniu do poziomu produkcji.
Ad 7. Informacje na temat Bee Week dostępne na stronie:
http://www.beeweek.eu/wp-content/uploads/sites/50/2017/07/Official-Bee-Week-2017-Report.pdf
Ad 8. W sprawie neonikotynoidów nie nastąpiła żadna rewolucja. Nadal obowiązuje zakaz stosowania
z wyłączeniem szklarni i zapraw dla roślin niekwitnących. W grudniu będzie głosowanie. Padła
propozycja aby dołączyć inne neonikotynoidy, oprócz tych 3 głównych oraz glifosad.
Ad 9. W tym punkcie przedstawiono aktualnie dopuszczone leki przeciwko V. destructor.
W Unii Europejskiej dopuszczonych jest więcej leków weterynaryjnych niż w Polsce. Mamy tam teraz
nową
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Hive
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–
VarroMed
(http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR__Product_Information/veterinary/002723/WC500225542.pdf ) , ale także Apifor 60, oraz „Polivariello
i Lexuvar”, ale pisowni tych leków nie jestem pewien.
Ad 10. Dyskutowano również na temat jakości wosku pszczelego i wosku do innych celów. Wosk
pszczeli nie powinien zawierać innych dodatków. Natomiast wosk techniczny i inny to już inne normy i
wymagania. Przedstawiono badania na temat jakości wosku i nie są one optymistyczne. Wosk pszczeli
fałszowany jest przez dodatek parafiny i stearyny. Tak nie może być.
Ad 11. W tym punkcie podano informację, że od lipca toczą się prace nad normami handlowymi dla
produktów pszczelich m.in. dyrektywa miodowa. Na tej informacji spotkanie zakończono i podano, że
Copa-Cogeca dysponuje 16 miejscami w grupie dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej sekcja pszczelarstwa, która odbędzie się w dn. 21 listopada 2017 r.

Kolejnego dnia, w dniu 21 listopada 2017 roku w gmachu Generalnej Dyrekcji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
UE (130 rue de la Loi, 1040 Bruksela) odbyło się posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji
zwierzęcej - sekcji pszczelarstwa. W sesji popołudniowej dyskutowane były tematy wg
zaproponowanego porządku obrad:
1. Sytuacja i zarządzanie na rynku miodu.
2. Wyniki prac komisji koordynującej prace monitorujące nieprawidłowości i praktyki fałszowania
produktów na rynku miodu.
3. Wymiana informacji na temat stwierdzanych problemów związanych z niską jakością wosku
pszczelego.
4. Stan zagrożenia dotyczący żuczka ulowego (Aethina tumida).
5. Bieżąca informacja na temat neonikotynoidów .
6. Ustanowienie MRL dla pozostałości leków weterynaryjnych w miodzie – informacja na temat
dalszych kroków w procesie legislacyjnym.
Ad 1. Zaprezentowano dane statystyczne dla wszystkich krajów członkowskich na temat liczby rodzin,
pszczelarzy, średniej wydajności z ula, produkcji miodu, cen miodu itp. UE produkuje 250 tys. ton
miodu, ma 17 milionów rodzin pszczelich i 600 tys. pszczelarzy. UE jest w 60% samowystarczalna, a
40% miodu importuje z Chin. Zanotowane tendencje to wzrost liczby rodzin pszczelich w Rosji o 60%,
a spadek o 20% we Francji i w Grecji. W Niemczech mamy największą liczbę pszczelarzy ok. 116 tys., w
Polsce 62,5 tys. i lekko rośnie. Najwięksi pszczelarze są w Hiszpanii i w Rumunii, średnio ponad 100
rodzin pszczelich. Średnia w Polsce to 24 rodziny. Najwięksi producenci to Rumunia, Hiszpania, Węgry,
Ukraina. Produkcja światowa miodu w kolejności Chiny, EU, Turcja, USA. Produkcja wosku pszczelego
to w kolejności Indie, Etiopia, Argentyna, Turcja, Korea, EU. Najwięksi importerzy miodu EU 40%, USA
37%, Azja 15%. W UE importuje się prawie 200 tys. ton miodu. Ostatnio notuje się spadek importu
miodu z Chin na korzyść Ukrainy i Argentyny. Importuje się także miód z krajów trzeciego świata.
Najwięcej importują Niemcy, Polska około 20 tys. ton. Najwyższą cenę osiągają miody z Nowej Zelandii,
tzw.
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linkiem:
https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/market-presentation-honey_en.pdf
Ad 2. W tym punkcie przedstawiono nowe metody badania autentyczności miodu za pomocą
chromatografii cieczowej HPLC z izotopowym spektrometrem mas. Metoda opisana pod linkami:
http://qsi-q3.de/wp-content/uploads/2015/01/27_Poster-AOAC-2008-LC-IRMS.pdf
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/AN30177-Detection-of-Honey-AdulterationEN.pdf
Metoda ta pozwala na wykrywanie zafałszowań pochodzenia miodu jak również zafałszowań za
pomocą dodawania syropów. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaleciło:
harmonizację metod LC-IRMS, utworzenie bazy danych cukrów i syropów, rozwijanie zastosowania
rezonansu magnetycznego i sekwencjonowania genetycznego w celu wykrywania zafałszowań miodu.
11 Stycznia odbędzie się spotkanie – warsztaty międzylaboratoryjne w ramach Intertek, gdzie
zaproszono 23 laboratoria do współpracy w tym temacie.
Ad 3. Następnie zaprezentowano stanowisko DG SANTE, które alarmuje o częstym wykrywaniu
oszustw w przypadku wosku pszczelego. Wosk pszczeli najczęściej fałszowany jest przez dodatek
parafiny i stearyny. Ma to swoje konsekwencje dla zdrowia pszczół, ale także zmieniają się właściwości

fizyczne plastrów pszczelich. W Chorwacji wykryto jeszcze inne dodatki obcego pochodzenia do wosku
pszczelego.
Ad 4. Informacje na temat żuczka ulowego ukazały, że obecnie sytuacja jest raczej stabilna. Ognisko
występowania jest w Kalabrii, ale były też informacje o kolejnych ogniskach w innych miejscach, np. w
Szwecji. Jednak corocznie notuje się coraz mniej przypadków, z 30-40 rocznie do 12 w roku bieżącym.
Wkrótce EU opublikuje materiały i instrukcje postępowania w przypadku wykrycia ognisk
występowania Aethina tumida oraz Tropilaelaps clareae.
Ad 5. W sprawie neonikotynoidów brak nowych decyzji. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) ma do lutego roku 2018 przedstawić opinię na podstawie przeglądu literatury na temat
szkodliwości neonikotynoidów i ich wpływu na rodziny pszczele oraz dziko żyjące owady. Niemieckie
badania wykazują, że miejscowe populacje owadów zmniejszyły się aż o 75%. Za ten stan rzeczy
obwiniane są neonikotynoidy. Włoch skomentował, że 75% badanych próbek miodu wykazało śladowe
ilości neonikotynoidów. Czy to już można nazwać katastrofą?
Ad 6. W przypadku pozostałości leków weterynaryjnych w miodzie i określenia dla nich MRL odbyła się
publiczna dyskusja już w styczniu. Propozycje były takie, że miód powinien podlegać ocenie
kaskadowej. W miodzie powinno być mniej pozostałości leków niż dopuszcza MRL. Ale to nie dotyczy
pszczół lecz miodu. W organizmach pszczół pozostałości może być więcej i dlatego ocena kaskadowa
powinna być stosowana. Dyskusja będzie kontynuowana w styczniu 2018. Dyskusje trwają od 1995
roku ale brak jest rozporządzenia w temacie MRL dla antybiotyków w miodzie. Jeśli nie ma MRL to
stosuje się normy zero tolerancji.
Przedstawiono też stanowisko na temat alkaloidów i EFSA ma zaprezentować ocenę ryzyka w tym
temacie. W Niemczech obowiązują normy, że 237 mg/kg/dzień to dawka bezpieczna dla zdrowie
człowieka. Jeśli alkaloidy są jedynie w pyłku to miód nie powinien nieść ryzyka przekroczenia takiej
normy.
Na zakończenie obrad przedstawiono propozycję zmian w wytycznej Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) na temat konsumpcji cukru i cukrów. Zaproponowano wykreślenie z wykazu zastrzeżonych
substancji miodu ponieważ miód jest produktem naturalnym. Jednakże powinno być kontrolowane
jego spożycie, bo to są jednak cukry i mogą prowadzić do otyłości społeczeństwa. Potrzeba jednak
więcej informacji i badań w tym temacie.
Na tym spotkanie zakończono.
Relację przygotował Zbigniew Kołtowski

