
Przez dość długi okres czasu utrzymywał się pogląd, że pszczoła miodna jako gatunek hodowany przez człowieka 
nie ma potrzeby lotu na plantacje kukurydzy, w tym nie pobiera z niej pyłku, który jest rzekomo dla niej za duży. 
Pogląd ten był utwierdzany szczególnie mocno, gdy w Polsce przed 2013 rokiem uprawiana była kukurydza GMO. 
Życie jednak pokazuje coś odrębnego. Pszczoła miodna może nie tylko występować na plantacjach kukurydzy 
w okresie jej kwitnienia, ale i pobiera z niej pyłek. Szczególnie chętnie owady odwiedzają kukurydzę cukrową, ale 
nie tylko. Jeżeli na trasie ich przelotu do cenniejszych źródeł pokarmu stają pola kukurydzy pastewnej, to mogą 
je wizytować, zwłaszcza, że kukurydza stała się uprawą dominującą w wielu regionach. Pszczołę miodną, ale 
i wiele dzikich gatunków zapylaczy może też choćby przyciągać kwitnąca roślinność wokół plantacji, czy też słabo 
odchwaszczane pola na których część gatunków zakwitnie. 

Krajowe badania składu pyłku pobieranego przez pszczołę miodną wskazują na obecność pyłku kukurydzianego 
w koszyczkach robotnic. Podaje się zresztą, że wydajność pyłkowa kukurydzy słodkiej wynosi 173 kg z 1 ha 
uprawy, w tym zwraca się uwagę, że kukurydza jest wydajną rośliną pod kątem ilości uwalnianego pyłku (choć 
krótko dostępnego), który jest bardzo odżywczy zwłaszcza dla larw pszczół.  

Nie można również zapominać o dodatkowym czynniku wabiącym na kukurydzę pszczołę miodną, dzikie 
zapylacze, ale i wiele gatunków pożytecznych, którym jest słodka spadź wytwarzana zwłaszcza przez mszyce. Owady 
te przylatują na plantacje pokryte spadzią i ją zlizują. W internecie można znaleźć wiele przykładów pokazujących 
obecność pszczół na kukurydzy. Autor niniejszego tekstu nagrał także fi lm o tej tematyce pokazujący obecność 
zapylaczy na kukurydzy, który jest dostępny pod linkiem: h� ps://www.youtube.com/watch?v=bKwz1eRYi3Y 

Problemem dla plantatorów jest to, że okres kwitnienia kukurydzy i często okres obecności spadzi na roślinach 
wytwarzanej przez mszyca zbiega się w czasie z okresem chemicznego zwalczania gąsienic omacnicy prosowianki, 
bądź też nieco później chrząszczy stonki kukurydzianej. Z tego powodu od kilku lat apeluje się, żeby w uprawach 
kukurydzy zabiegów insektycydowych nie wykonywać w ciągu dnia, gdy trwa oblot pszczół. Zabiegi wykonujmy 
wieczorem i nocą. Przed każdym zabiegiem środkiem owadobójczym (zwłaszcza o szerokim spektrum działania) 

warto sprawdzić jak w uprawie wygląda też sytuacja ze spadzią na liściach, na której 
chętnie obok pszczół żerują np. muchówki pożytecznych bzygowatych. 
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Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.


