Zgnilec amerykański pszczół - zapobieganie i obowiązek rejestracji pasiek.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, w związku z obowiązywaniem z dniem 14 sierpnia 2018r.
rozporządzenia Nr 1/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego przypomina, że o konieczności podjęcia, przez
podmioty prowadzące gospodarstwa pasieczne, działań mogących zredukować obecność czynnika
zakaźnego choroby (bakterię Paenibacillus larvae) i zapobiegających dalszemu jego rozwojowi
poprzez:
 zachowywanie higieny podczas pracy w pasiece,
 prawidłowe i regularne przeprowadzanie zabiegów higieniczno-hodowlanych;
 zakup matek pszczelich z pewnych źródeł;
 regularnie i sukcesywnie wymienianie plastrów na ramki z węzą wytworzoną z wosku
poddanego procesowi sterylizacji;
 przesiedlanie pszczół;
 poddawanie procesowi sterylizacji wosku pozyskanego z plastrów;
 kontrolowanie plastrów z czerwiem podczas przeglądu rodziny pszczelej;
 dokonywanie bieżącego oczyszczania i odkażania wyposażenia, sprzętu i urządzeń pasiecznych
nie wprowadzać do pasieki rodzin pszczelich o nieznanym stanie zdrowotnym;
 ograniczanie okoliczności sprzyjających rabunkom, w szczególności przez dokarmianie rodzin
pszczelich po ustaniu lotów pszczół, zabezpieczenie plastrów z miodem lub z zapasami
pokarmu przed dostępem pszczół, niepozostawianie otwartych gniazd, zmniejszenie wylotu ula
rabowanej rodziny pszczelej, uszczelnienie pni pszczelich, utrzymywanie w pasiece tylko
silnych rodzin pszczelich
Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina o konieczności zgłaszania faktu
posiadania pszczół do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz.
1855, z 2018 r. poz. 50, 650) kwalifikującą utrzymywanie pszczół jako działalność polegającą na
utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów
pochodzących od tych zwierząt.
W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawy, podjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim
zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii
właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do
rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.
Zgodnie z art. 85 ust. 1pkt 1 „Kto prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań
weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi
taką działalność bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji
podlega także działalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów
pszczelich czy rolniczemu handlu detalicznemu.
W związku z powyższym wzywam wszystkich posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia
obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Płocku.
Wnioski wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (płatne na konto Urzędu Miasta
Płocka) należy niezwłocznie dostarczać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul.
Piękna 6, 09-402 Płock, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub za
pośrednictwem poczty.
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