




7 produktów pszczelich 



Produkty pszczele i ich 
zastosowanie w medycynie i 

profilaktyce.  

APITERAPIA 



Apiterapia jest dziedziną medycyny,  

zajmującą się leczeniem i profilaktyką 
schorzeń za pomocą produktów 

pszczelich.  

 



 Pszczele produkty 

Do produktów pszczelich należą:  

-pyłek kwiatowy - produkt przyniesiony przez 
pszczoły 

-propolis, miód pszczeli, pierzga - produkty 
przyniesione i przetworzone przez rodzinę 
pszczelą, 

-mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk - 
substancje wydzielane przez pszczołę. 



 
 
 

  miód               propolis                 wosk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                    pyłek kwiatowy                    



PYŁEK KWIATOWY I 
PIERZGA 

Pszczoły zbierają z kwiatów  

  pyłek kwiatowy i mieszają go z 
wydzieliną gruczołów ślinowych i 
miodem. Następnie po przemianach 
fizyczno- chemicznych powstaje 
pierzga.  

www.apiterapia.biz 



Pyłek kwiatowy i pierzga 

Właściwości: 

antybakteryjne, 

regenerujące, 

odżywcze,  

detoksykacyjne,  

lecznicze. 

 



Czy wiesz, że...? 

 

Pszczoła na łyżeczkę 
miodu pracuje przez całe 
swoje życie. 
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Powstawanie miodu 
 

 

 

                               

 

Pszczoły wytwarzają miód 
z nektaru wyssanego z 

kwiatów lub z  zebranej 
spadzi wzbogacając go 
własnymi enzymami. Po 
przejściu zmian fizyko – 
chemicznych zachodzi 
proces dojrzewania 
miodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                              

 

 





Właściwości zdrowotne miodu: 

-antybakteryjne, 
 
 
-odtruwające, 
 
-regulujące i 
mobilizujące układ 
odpornościowy. 
 

 

 

 

 



Który miód najlepszy? 
 

Kiedy miód krystalizuje? 
 

Czy miód tuczy? 
 

W jakiej postaci spożywać  
miód? 

 

Miód lepszy niż cukier? 



MIÓD SPADZIOWY 
„KRÓL MIODÓW” 

Zalecany przy 
schorzeniach górnych 

dróg oddechowych oraz 
przy stanach 

zmniejszonej odporności 
organizmu. 



Czy wiesz, że...? 

 
 
 
 
  
Ulubionym miodem 

Jana Pawła II był 
miód spadziowy. 

 

 



MIÓD AKACJOWY 

Wspomaga leczenie 
choroby wrzodowej 
żołądka,dwunastnicy. 

Wpływa na perystaltykę 
jelit. 



 MIÓD GRYCZANY 

Stosowany w leczeniu 

schorzeń układu krążenia,w 

chorobach wątroby,przy 

osłabieniu wzroku,słuchu i 

pamięci.Wspomaga pracę 

mięśnia sercowego. 



MIÓD RZEPAKOWY 

Stosowany w 
chorobach układu 
krążenia,wątroby 
oraz przy stanach 
zapalnych górnych 
dróg oddechowych, 

a także przy 
schorzeniach skóry. 



MIÓD LIPOWY 

Stosowany przy 
przeziębieniach, 
zapaleniach górnych 
dróg oddechowych, 

chorobach dróg 
moczowych oraz 
nerwicach.  



MIÓD WIELOKWIATOWY 

 

 

Stosowany szczególnie 
w chorobach 
alergicznych 



MIÓD WRZOSOWY 

 

 

 

 

Zalecany w chorobach 
dróg moczowych, 
prostaty, kamicy 
nerkowej,przy zapaleniu 
jelit i biegunkach. 



Czy wiesz,że...? 

• Na jeden kilogram miodu 
potrzebnych jest -  ponad 1 
milion kwiatów. 



Ziołomiody 
 

 zioła zakonserwowane przez 
pszczoły  

 



Czy wiesz, że...? 

Pszczoły nie trawią cukrów 
złożonych 



Ziołomiody są to syropy soków       
i naparów roślin zielarskich 
mieszanych z cukrem.  
Sacharozę z syropu pszczoły 
rozkładają na cukry proste, za 
pomocą enzymów.  
Powstały produkt służy im jako 
zapas na zimę. 
 
 



Właściwości lecznicze 
ziołomiodów 



   
  Ziołomiód aloesowy  

 
Lekko przeczyszczający, pomocny przy 
zaparciach, wzmacnia i regeneruje 
trawienie oraz przemianę materii.       
Pobudza system odpornościowy organizmu. 
Niewskazany dla kobiet w ciąży  
i karmiących. 



 
 
Ziołomiód pokrzywowy 

   Zwiększa ilość hemoglobiny we krwi ze 
względu na dużą zawartość aktywnego 
biologicznie żelaza. Działa moczopędnie i 
laktacyjnie. Stosowany w leczeniu reumatyzmu 
stawowego zapalenia pęcherza i nerek. 



   
  Ziołomiód głogowy  

Wspomaga pracę mięśnia sercowego, 
reguluje ciśnienie krwi. Zapobiega 
odtłuszczeniu i zwyrodnieniu mięśnia 
sercowego. Szczególnie skuteczny w 
profilaktyce. 



  Ziołomiód sosnowy 

   Działa wyksztuśnie, moczopędnie i 
bakteriobójczo. Szczególnie zalecany przy 
schorzeniach górnych dróg oddechowych, 
anginach, zapaleniach gardła i krtani. Działa 
rozkurczowo i lekko żółciopędnie.   



   
  Ziołomiód aroniowy 

   Bogaty w witaminę PP. Znajduje szczególne 
zastosowanie w leczeniu schorzeń układu 
krążenia. Łagodzi dolegliwości trzustki i 
wątroby. W znacznym stopniu łagodzi skutki 
radioterapi. Działa wspomagająco na usuwanie 
z organizmu pozostałości metali ciężkich.  



propolis 

w koszyczkach 

pyłkowych 

robotnicy 

www.apiterapia.biz 

Propolis 
• Źródłem propolisu są zbierane 

przez pszczoły smoliste  
i balsamiczne substancje z 
pączków niektórych drzew  
i krzewów oraz żywica znajdująca 

się w szparach kory drzew.  



Propolis - antybiotyk XXI 
 

 wieku  
Funkcje: 

• zabezpieczenie wnętrza ula przed rozwojem 
drobnoustrojów  

• dezynfekcja komórek w plastrach przed złożeniem 
nowych jaj 

Działanie:  

• anybakteryjne, 

• antywirusowe, 

• antygrzybiczne, 

• przeciwzapalne, 

• regenerujące, 

• znieczulające. 

świeży propolis 



JAD PSZCZELI  
 

Jad pszczeli jest wydzieliną gruczołów 
jadowych robotnic  i  matek  pszczoły  
miodnej.  

Pszczoła wytwarza go od drugiego do 
dwudziestego dnia życia.  

żądło pszczoły robotnicy  

www.apiterapia.biz 





Jad jest środkiem 
obronnym pszczół, 
wykorzystywanym w 
chwili zagrożenia i 
służy im do walki z 
wrogami. Matka 
pszczela wykorzystuje 
go do zabijania 
rywalek.  



Mleczko pszczele jest wydzielane przez gruczoły 
gardzielowe młodych pszczół-robotnic, od 5 do 14 dnia 
życia. 

Mleczkiem pszczelim karmione są wszystkie larwy w 
rodzinie pszczelej do 3 dnia życia oraz matki pszczele 
(przez całe swoje życie).  

Mleczko pszczele jest najbardziej kompletnym pokarmem 
w przyrodzie. 

 

 

 

MK 

MLECZKO PSZCZELE 



Mleczko pszczele 
skarbnica witamin, 

właściwości bakteriostatyczne, 

stymuluje układ nerwowy, 

działa wzmacniająco 

polepsza samopoczucie oraz koncentację uwagi, 

reguluje procesy hormonalne i przemianę materii. 



Wosk pszczeli  

Wosk jest wydzieliną gruczołów woskowych 
12-18 dniowych pszczół, tzw. woszczarek.  

Wosk służy pszczołom do budowy plastrów 
potrzebnych do wychowu młodych pszczół oraz 
magazynowania w nich pierzgi i miodu.  



Czy wiesz,że...? 

• Na wypacenie 1 kg wosku 
pszczoły zużywają 3-4 kg 

miodu. 
• Jedna rodzina pszczela może 

wytworzyć w ciągu roku ok. 
0,5 kg wosku 



Świece woskowe 
 
   
• Naturalne źródło światła o      zapachu miodowo-propolisowym.    
• Cenny środek o właściwościach       leczniczych i uspokajających:  - likwiduje szkodliwe zapachy     naturalne i sztuczne,  - korzystnie ujemnie jonizuje     powietrze,  - zmniejsza szkodliwość     promieniowania     elektromagnetycznego,                                                                             cieków wodnych.     
• Zalecane przy schorzeniach      układu oddechowego. 



Dziękujemy za uwagę! 



 
Powietrze ulowe. Wewnątrz ula jest ciepło, temperatura od 25 ° C do 38-39° C, wysoka 
wilgotność i żadnych bakterii, wirusów, chorobotwórczych grzybów. Mikroklimat ula nie pozwala 
rozwijać się drobnoustrojom, mimo sprzyjających im warunków temperaturowo-
wilgotnościowych. 
 
Inhalacje powietrzem ulowym według wielu pszczelarzy praktyków skutecznie leczą katar sienny 
 i dobrze wpływają na drogi oddechowe. 
 
W Austrii działają ośrodki proponujące taką kurację. Kuracja trwa 12 dni w czasie których pacjent 
korzysta z dwóch zabiegów inhalacji trwających po godzinie. Leczone są w ten sposób infekcje 
dróg oddechowych, astma.  
Leczenie jest proponowane w okresie od maja do sierpnia. 

, Apiterapia - zdrowie z ula 







Iwan Pyłypczuk – jest lekarzem apiterapeutą i fitoterapeutą z 37-letnim stażem Ukraina 
Lwów.  W ciągu długiego okresu swojej pracy zawodowej opracował około 30 metod 
leczenia chorób u pacjentów z różnymi schorzeniami. Apiterapią zajmuje się od 1979 
roku. 
 W 1981 roku otworzył oddział apifitoterapii w Centralnym Szpitalu Kolejowym  
we Lwowie na Ukrainie. W roku 1991 otworzył własną prywatną klinikę leczniczą 
„Gorycwit”.  
W 1993 roku na bazie kliniki została założona katedra naturalnej i niekonwencjonalnej 
medycyny Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela 
Halickiego. Podstawową metodą leczenia jest użądlenie przez pszczoły. Zajmuje się 
również produktami pszczelimi. Oprócz tego Iwan Pylypczuk jest zawodowym 
pszczelarzem. Posiada około 100 rodzin pszczelich, które wykorzystuje w celach 
leczniczych. 





Dr hab.Rajmund Sokół, prof.. nadzw.UWM 
Katedra Parazytologi i Chorób Inwazyjnych 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 



 
 
 
Pszczelarz z zamiłowania i wykształcenia, jest Mistrzem Pszczelarstwa. 
Ukończył szereg kursów i szkoleń w zawodzie pszczelarza w wielu tematach. 
Prowadzi własną eksperymentalną pasiekę. 
Bierze udział w licznych konferencjach i spotkaniach dla pszczelarzy. 
Pisze artykuły. 
Tłumaczy książki i artykuły. 
Publikuje filmy na YouTube.com 



Certyfikacja  
 
 
 
 
 
O certyfikat w Słowenii mogą się ubiegać gospodarstwa pszczelarskie, muzea i specjalistyczne 
sklepy tworzące ofertę w zakresie apiturystyki. Certyfikowany obiekt, w zależności  
od spełnianych kryteriów, otrzymuje jedną, dwie lub trzy pszczoły świadczące o poziomie 
 i różnorodności świadczonych usług. 
   
Podczas certyfikacji oceniane jest położenie i otoczenie obiektu, aspekt ekologiczny 
 i biodynamiczny gospodarki pasiecznej, różnorodność i innowacyjność oferowanych  
produktów, atrakcyjność prezentacji działalności pasieki i programu wizyty przygotowanego  
dla turystów. 
 
Do grudnia 2015 certyfikaty otrzymały 33 gospodarstwa pszczelarskie. Informacje  
o  certyfikowanych gospodarstwach pszczelarskich (zakres oferowanych usług, dostępność,  
obecność bazy noclegowej, obsługa w językach obcych, dane kontaktowe) można znaleźć 
 w internecie. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 Słowenia 
Kraj, w którym stoi ponad 12,5 tysiąca pasiek, zamieszkiwanych około 170 tysięcy rodzin 
pszczelich, produkujących rocznie 2 tysiące ton miodu. Na tysiąc obywateli przypada tutaj 
czterech pszczelarzy.  
Dla porównania – w Austrii dwóch, a we Francji, w Niemczech i Włoszech 
 – tylko po jednym – szacuje slovenia.info.  
 
 
  
 
Słoweńcy zaczęli nawet organizować kilkudniowe wycieczki "śladami pszczół". 
Agencja Aritours porozumiała się z tamtejszym Związkiem Pszczelarzy i wozi turystów na 
przykład do centrów miodowego wellness i spa. „Jeszcze w XIX wieku lekarz Filip Terc był 
wyśmiewany, kiedy twierdził, że jad pszczeli może wyleczyć zapalenie stawów. 
  
Dziś apiterapia jest uznawana za legalną formę homeoterapii” – czytamy na roughguides.com. 
 







































Dr.Frans Greśelj Słowenia 



















Polska 
  

Nikt nie robi badań 
Dr hab.Rajmund Sokół, prof.. nadzw.UWM 
Katedra Parazytologi i Chorób Inwazyjnych 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
Profesor Sokół zapytany o naukowe podstawy takich terapii, bezradnie rozkłada ręce. - Niestety 
nie prowadzi się tego typu badań. Wszystko to dzieło pasjonatów - stwierdził.  Nie ma również 
żadnych danych, które mówiłyby, kiedy najlepiej wdychać powietrze z ula. Doświadczenie 
profesora podpowiada, że jednak najkorzystniej jest w okresie, kiedy owady są aktywne.  
 
 


