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Dr hab. Krzysztof Olszewski 

Jednostka oferująca moduł Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 
Cel modułu Zapoznanie z: 

− znaczeniem produktów pszczelich w ujęciu historycznym oraz 
miejscem apiterapii we współczesnej medycynie. 

− zasadami prowadzenia gospodarki pasiecznej ukierunkowanej 
na pozyskanie poszczególnych produktów pszczelich,  

− zasadami pozyskiwania i przechowywania, składem, 
wykorzystaniem w apiterapii, przemyśle, kosmetyce i 
gospodarstwie domowym produktów pszczelich.  

− drogami potencjalnego zanieczyszczenia i skażenia produktów 
pszczelich oraz metodami oceny ich jakości, 

− normami i uregulowaniami prawnymi określającymi 
wymagania jakościowe produktów pszczelich. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Znaczenie produktów pszczelich w ujęciu historycznym oraz 
miejsce apiterapii we współczesnej medycynie. Zasady 
prowadzenia gospodarki pasiecznej ukierunkowanej na 
pozyskanie poszczególnych produktów pszczelich. Produkty 
pszczele: wosk, propolis, miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, 
jad, czerw - pozyskiwanie, przechowywanie, skład, 
wykorzystanie w apiterapii, przemyśle, kosmetyce i 
gospodarstwie domowym. Potencjalne zanieczyszczenia i 
skażenia produktów pszczelich. Normy i uregulowania prawne 
określające wymagania jakościowe produktów pszczelich. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykład i ćwiczenia audytoryjne - prezentacja multimedialna. 
2. Ćwiczenia laboratoryjne – prezentacja, degustacja i omówienie 

produktów pszczelich na różnym etapie ich przetworzenia. 
3. Uzupełnienie - film DVD. 

 


