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Puławy, dn. 02.03.2023 

Dr Ewa Waś 

Dr Dariusz Teper 

HoneyLab Teper & Waś s.c. 

 

Do Zarządów Organizacji Pszczelarskich i Kół Pszczelarzy 

Szanowni Państwo, 

Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia nowego sezonu pszczelarskiego. Czy 

będzie on udany? Mamy świadomość, że warunkuje to wiele czynników, do których należy 

zaliczyć stan przezimowanych rodzin pszczelich i ich wiosenny rozwój, na który ma wpływ 

m.in. jakość poddawanej węzy.  

W związku z problemami z jakością wosku i węzy na krajowym rynku oraz brakiem 

możliwości na dzień dzisiejszy, dofinansowania analiz, proponujemy Państwu wykonanie 

badań węzy w kierunku zafałszowań w cenie niższej o 25% – 150 zł za jedną próbkę (koszt 

brutto). Pozwoli to Państwu sprawdzić jakość zakupionej węzy i zapobiec późniejszym, 

negatywnym efektom jej zafałszowania.  

Jak wiemy, skutki poddania do rodzin węzy zafałszowanej mogą być dotkliwe, a straty 

w pasiece niewspółmierne do kosztów badania. Aby zminimalizować dla Państwa koszty 

wykonania analiz, w przypadku kiedy, pszczelarze zrzeszeni w Państwa Organizacji, np. w 

obrębie danego Koła, zaopatrują się w węzę u jednego producenta, który niejednokrotnie tę 

samą partię sprzedaje do kilku pasiek, proponujemy rozważyć „zrzutkę” na badanie węzy z tej 

samej partii, a wtedy koszt rozłoży się na kilku pszczelarzy.  

W trosce o pszczelarzy i ich rodziny pszczele, apelujemy do Państwa, aby 

przygotowując się do nowego sezonu pszczelarskiego, zwrócić uwagę na jakość węzy, gdyż 

przypadki zafałszowań wosku, użytego do jej produkcji, zdarzają się dość często. Z 

naszych dwuletnich obserwacji, wynika, że co 5-ta próbka wosku lub węzy, która trafiła 

do nas do badań, była zafałszowana. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu 

telefonicznego (nr tel. 505 224320) lub e-mailowego (adres e-mail:  ewa.was@honeylab.pl) 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie naszego listu do zrzeszonych w ramach 

Państwa Organizacji Kół Pszczelarzy.  

 

Z poważaniem 

Ewa Waś i Dariusz Teper 
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