Kalisz/ Akademia Kaliska założyła
własną pasiekę

Akademia Kaliska uruchomiła
własną pasiekę. Produkowany
przez pszczoły miód będzie
wykorzystywany
w
celach
naukowych i promocyjnych –
poinformował w czwartek rektor
uczelni prof. Andrzej Wojtyła.
Pszczoły zamieszkały w sześciu
ulach na terenie kampusu uczelni

przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu
(Wielkopolskie).
Powstanie pasieki – jak powiedział prof. Wojtyła podczas konferencji prasowej z
okazji obchodzonego 20 maja Światowego Dnia Pszczół – ma zachęcać studentów
do myślenia o działaniach chroniących pszczoły i zwiększać wiedzę o korzystanym
wpływie produktów pszczelich na zdrowie i urodę.
„Prowadzimy zajęcia na wydziale kosmetologii z zakresu zastosowania
produktów pszczelich w lecznictwie i kosmetyce. Otwieramy specjalistyczne
laboratorium badające produkty pszczele, które będą miały zastosowanie w
dietetyce. Chcemy prowadzić badania nie tylko nad miodem jako takim, ale
również wpływać na produkcję tego miodu oraz jego jakość i badać, jak
produkcja miodu wpływa na aspekty żywieniowe, suplementów żywności czy
dodatków do żywności”
– powiedział Wojtyła.
Pasieką będzie opiekować się pracownik Akademii Kaliskiej Janusz Skowroński,
który jest pasjonatem i znawcą pszczół.
„Ponad 70 procent wszystkich roślin na świecie zapylanych jest przez pszczoły.
Dzięki temu rosną i owocują. Mamy zboża, warzywa i owoce, ale też rośliny, z
których powstają materiały. A jednym z największych wrogów pszczół jest
człowiek. Opryski stosowane w rolnictwie od lat sprawiają, że pszczół ubywa,
podobnie jak zmniejszające się tereny, na których rosną pożytki. To powoduje,
że owady nie mają co jeść”
– poinformował.
Pszczoły, z wyjątkiem matki, która żyje nawet do 5 lat, padają bardzo szybko.
Urodzone jesienią robotnice przeżywają od sześciu do dziewięciu miesięcy.
Wyklute wiosną maksymalnie 40 dni.
„Pszczoły umierają ze zmęczenia. Najpierw karmią i ogrzewają młode, a później
wylatują z ula po pożytek. Tak spędzają około 20 dni i jest to bardzo wyczerpujący

czas. Każdego dnia wielokrotnie wylatują w teren i zbierają nektar potrzebny do
przeżycia rodzinie i wyprodukowania miodu. W ciągu życia jedna pszczoła
produkuje zaledwie 1/12 łyżeczki miodu” – powiedział Skowroński.
W silnej rodzinie – jak dodał – jest od 60 do 80 tysięcy pszczół.
Akademia Kaliska chce również promować naturalne środki ochrony owadów.
Śmiertelnym zagrożeniem dla owadów są zgnilec i warroza. Większość
pszczelarzy do pozbycia się tych chorób stosuje chemiczne środki.
„W Kaliskim Związku Pszczelarskim tylko jedna na ponad sto osób prowadzi
naturalne leczenie. Także my będziemy stosować leczenie kwasem
szczawiowym, by nasze produkty były naturalne i bez chemii”
– podkreślił Skowroński.
Wyprodukowany miód będzie przy okazji wykorzystywany do promocji uczelni.
„Goście zaproszeni na międzynarodową konferencję naukową, jaką planujemy
jesienią tego roku, otrzymają od nas na pamiątkę miód”
– poinformował dyrektor administracyjny Akademii Kaliskiej Łukasz Mikołajczyk
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