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Edukacija je među crnogorskim pčelarima sve češće – i
na riječima i na djelu. Iako možda većina i ne zna šta (sve) ta
riječ znači, ima li neka domaća, razumljivija i jasnija, znaju da
treba što više i sve više učiti o pčelarstvu, i teoretski i praktično,
i da je, ako tako budu radili, onda manje bitno znaju li baš šta
znači riječ edukacija.
Otvarajući Dane meda u Nikšiću potpredsjednik Vlade
profesor dr Petar Ivanović govoreći o ulozi državnih organa,
pčelarske organizacije i pčelara u razvoju pčelarstva, pomalo
neuobičajeno za ljude „odzgo“ ljubazno je zamolio pčelare
da nastave da rade zajedno sa organima države i pčelarske
organizacije kao prethodne tri godine, „da ni na koji način
ne damo sebi luksuz da stanemo, jer ovo je djelatnost kojoj
nikad nema kraja kad je u pitanju razvoj, da se iz godine u
godinu sve više edukujemo, idemo vani, gledamo koliko su
drugi još uvijek ispred nas i probamo da ih u što kraćem roku
dostignemo“.
- Svi mi mislimo da nešto znamo o pčelama. O pčelama je
napisano najviše knjiga u svijetu, ali vjerujte da to što znamo
o pčelama, to je kao da bi pustili jednu kap u moru. Ja kao
pčelar profesionalac što više radim oko pčela, i što više zapažam oko pčela, sve više vidim koliko ne znam. I svi moramo
to priznati, i zato je znanje najveći kapital koji imate – kazao
je na predavanju na pčelarskoj manifestaciji u Hercegnovom
Ferid Velagić, pčelar profesionalac, koji se preko četrdeset
godina bavi pčelarstvom, autor 12 knjiga iz pčelarstva...
E, pa kad on to priznaje, red je da svi, slagali se s njim ili
ne, priznali ili ne da malo znaju – uče. Da bi znali (još) više.
Savez pčelarskih organizacija Crne Gore edukaciju pčelara je zacrtao kao jedan od osnovnih zadataka, na studijska
putovanja posljednjih godina u zemlje koje su po koji pčelarski
korak ispred nas (Njemačka, Italija, Slovenija) nije stavljena
tačka, organizuju se kvalitetna predavanja u više naših gradova
i regija, slično ali sa, razumljivo, manjim kapacitetom rade to i
opštinska pčelarska udruženja. I pčelari, samostalno, naravno.
Prošle godine septembar je bio mjesec pčelarskih manifestacija. Bilo ih je i proteklog mjeseca, ali manje, kao što
je bilo manje i meda. No, za utjehu i ohrabrenje, bilo je više
edukacije – pčelarske manifestacije u Pljevljima i Hercegnovom, pa i slava pčelara u Grblju, skupovi na kojima je bilo više
pčelara iz više gradova, iskorišćeni su za predavanja. Djelove
prenosimo u ovom broju u novinarskoj obradi.
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RADOVI U PČELINJAKU - OKTOBAR

Sve učiniti
da pčelinja zajednica prezimi

U

oktobru se rađaju i posljednje
pčele iz ovogodišnjeg legla,
matica prestaje polagati jaja
i te pčele uz one iz avgusta i
septembra preživljavaju zimu pa su
kao takve bitne za opstanak zajednice.
Naime, u proljeće upravo se te pčele
koje ulaze u zimu brinu o novim
izliježenim pčelama koje susrijećemo
u proljeće. U oktobru pčele radilice
raspoređuju hranu kako bi je najlakše
koristile kad formiraju zimsko klube,
te zatvaraju sve pukotine propolisom,
a pčelari po potrebi vrše posljednje
premještanje okvira za usmjeravanje
klubeta.
Padom temperatura ispod 12°C
pčele prelaze u klube, a formiraju ga na
praznom saću iz kojeg su zadnje pčele
izašle iz legla tako da se usmjeravanjem
tih okvira po potrebi usmjerava položaj
samog zimskog klubeta. Pčele su sve
više stisnute u ulicama između saća.

U sredini zimskog klubeta je matica,
oko nje su mlađe pčele, a prema
rubu klubeta starije pčele. Pčele na
rubu klubeta povremeno mjenjaju
mjesto s drugim pčelama iz klubeta.
Temperatura u sredini klubeta kreće se
od 25 do 30°C, a prema rubu klubeta
pada na 10°C. Ove temperature u
klubetu pčele zadržavaju bez obzira
na spoljne niske temperature.
Pčelinja zajednica lakše prezimi
ako u njoj ima više pčela, jer lakše
održavaju temperaturu pa iako ih ima
više troše manje hrane tokom zime.
Potrošnja hrane u oktorbu iznosi oko
dva kilograma, no to naravno zavisi
o godini.
Radova na pčelinjaku za pčelara je
sve manje, ali u oktobru ipak moramo
obaviti predviđene poslove:
- utopljavanje košnica
- postavljanje češljeva na leto
- zadnja kontrola sumnjivih

zajednica
Osnovno je da pčelar mora učiniti
sve kako bi pčelinja zajednica preživjela
najkritičnije razdoblje – zimu. Dobro
zimovanje omogućuju neki faktori: jaka
zajednica i zdrava zajednica, dovoljno
kvalitetne i pravilno raspoređene
hrane, mlada matica, dobra ventilacija
košnice, mir na pčelinjaku, zaštita
košnica od vjetrova i glodara. U
posljednjem ovogodišnjem pregledu
zajednica utvrđujemo uglavnom ima
li zajednica maticu, jer bez matice
nema smisla uzimljavati zajednicu, a
sve drugo vezano za hranu, raspored
okvira i zamjenu matica trebali smo
obaviti prije hladnih oktobarskih dana.
Za pregled treba iskoristiti ljepši dan,
a moramo ga obaviti brzo, kako ne
bismo izazvali grabež.
Košnice ne treba posebno
utopljavati, dovoljno je ispod krovišta
LR košnice na hranilicu ili poklopac

VENTILACIJA U KOŠNICAMA
Pčelinje društvo tokom zime biva
obavijeno slojem vlažnog vazduha
koji je topliji od onog spoljnjeg. Da bi
dobile tako, prijeko potreban, zagrijan
vazduh, pčele troše velike količine
hrane. Na svaki kilogram potrošene
hrane, pčele proizvedu i litar vode. Ta
voda negdje mora izaći. U protivnom,
nastaje problem. Vlaga koja nema
kuda da izađe, kondenzuje se u rosu
i u vidu kapljica pada sa poklopca
hranilice po pčelama i krajnjim
okvirima. To nije dobro.
Da bi se taj problem izbjegao,
pčelama treba obezbijediti dobru
ventilaciju kroz košnicu koja će
spriječiti stvaranje kondenzacije.
Najbolji način uspostavljanja pravilne
ventilacije je postavljanje poklopne
(pokrovne) daske sa jedan ili dva
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manja otvora. Ova poklopna daska
se postavlja na hranilicu ispod
krova pa višak vodene pare može
nesmetano izaći napolje. Otvori ne
smetaju pčelama.
Između pokrovne daske i poklopca
stavlja se novinski papir (nipošto onaj
masni) koji vlagu koja se eventualno i
nakupi na poklopcu, najvećim dijelom
upija. Ako na proljeće imamo suve
krajeve znači da je ventilacija tokom
zime bila dobra. U protivnom, krajevi
okvira će biti ubuđani.
Ne kaže zalud pčelar „Zimi
ne treba strahovati od hladnoće i
vjetrova, već od loše zimnice i slabih
pčelinjih zajednica!”
Pčelari će primijetiti, takođe, da
u oktobru na letu košnice ima mrtvih
pčela. Čišćenje leta od umrlih pčela

je takođe obaveza. Na taj način
olakšavamo posao pčelama. Dobro
bi bilo da, kada god vidite umrlu
pčelu na letu, da je pokupite u neku
vrećicu, pogotovo ako ih ima više, i
zakopate ili spalite. One mogu biti
prenosioci nekih oboljenja.
Osim vjetrova, pčelinja društva u
kasnu jesen treba zaštiti od miševa
a usput provjeriti da se koji već nije
uvukao. Znaju nanijeti katastrofalnu
štetu baš kao što štetne mogu biti
ptice, naročito žuna i djetlić. Od ovih
„napasnika“ pčelinja društva će biti
zaštićena ako postavite češljeve na
leta košnica kroz koje se osim pčele
teško može provući veći insekt ili
životinja.
www.bhpcelar.com
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staviti nekoliko listova novinskog
papira ili talasastu ljepenku.
Kod AŽ košnica na matičnu rešetku
preko poklopca stavljamo takođe novine
kao i na ventilacijske mreže. Zajednica
normalne jačine, bez problema stvara
dovoljno topline za zimovanje.
Važno je u košnici osigurati
dobru ventilaciju kako se voda ne bi
kondenzovala na zidovima košnice i
poklopcu kao i na saću, naročito saću
uz zidove košnice.
Trošenjem meda tokom zimovanja
oslobađa se veća količina vode iz
zimskog klubeta koju moramo odstraniti
iz košnice dobrom ventilacijom.

ZAŠTITA OD OSA I
STRŠLJENOVA
Ljeti, a posebno u jesen, kada
gotovo svo voće pristiže na rod, sve
veća opasnost prijeti pčelinjacima
od po zlu poznatih štetočina pčela –
osa i stršljenova. Privučene slasnim
plodovima, one se obrušavaju na
pčele, hvataju ih, ubijaju i njima
hrane svoje leglo. Ovo je naročito
izraženo od druge polovine avgusta
pa do kraja jeseni. Sa prvim
povlačenjem pčela u klube, ose
i stršljenovi nastavljaju svoje
terorističko delovanje, pogotovo
što je tada leto košnice nebranjeno.
Stoga je potrebno da se osinja
i stršljenska gnijezda uništavaju
čim se otkriju, što ranije to bolje.
Nekada su za to korišćena razna
sredstva, a danas se upotrebljavaju
sprejevi protiv insekata, čiji spektar
djelovanja najčešće obuhvata i
njih. Pri tome se treba zaštititi od
eventualnog kontranapada. Da bi
se postigao najveći efekat, gnijezda
treba uništavati noću jer su tada svi
insekti na okupu.
Ako se otkrije gnijezdo, dobri
rezultati se postižu sa mamcima.
Široko je rasprostranjen način sa
flašom do pola napunjenom pivom
ili sokom od grožđa. Miris vrenja
ove mase privlačan je samo za
ose dok je odbojan za pčele. One
ulaze u flašu odakle ne znaju da
izađu i tu se udave. Povremeno je
potrebno flaše prazniti.
www.poljoprivreda.info
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Utroškom kilograma meda zajednica
proizvede oko litar vode!
Kod LR košnice mogu se koristiti
otvori na poklopcu za ventilaciju, koje
okrenemo prema prednjoj strani košnice
i napola ih zatvorimo.
Svakako prije prvih mrazeva treba
na leta košnica staviti češljeve kako u
košnicu ne bi mogli ući miševi. Ako
to ne učinimo, miševi znaju napraviti
velike štete u košnici, izjedaju saće, na
podnjači stvaraju nered, uznemiruju
pčele, te takva zajednica može uginuti.
Ni u oktobru ne smijemo zaboraviti
varoozu. Tada u zajednici ima relativno
malo legla, pčelinje paše su završene,

zajednici smo osigurali dovoljno hrane
te se može provesti efikasno suzbijanje
varooze.
Nakon završetka svih radova
vrijeme možemo iskoristiti za bojenje
košnica u kojima pčele zimuju te za
namještanje košnica tako da imaju
mali nagib prema prednjoj starni radi
oticanja vode.
Na pčelinjaku treba
osigurati mir pčelinjim zajednicama,
zaslužile su! Pčelar već sada može
pomalo planirati što će raditi zimi u
svojoj pčelarskoj radionici.
www.pcelarstvo.hr

KOŠNICE FARBATI RAZLIČITIM EKO BOJAMA
Početkom oktobra svaki pčelar je obavezan pregledati postolja na kojima
će pčele provesti zimu. Dotrajala izmjeniti ili pojačati! Kada snijeg padne
zaboravite na sve radove oko košnica. Potrebno je pregledati i krovove.
Ako ne valjaju, voda će procuriti u unutrašnjost košnice. To bio značilo
kraj pčelinjem društvu.
Ovaj period takođe pogoduje za farbanje košnice. Preporučuje se farbanje
eko bojama, a farba se samo spoljni dio. Unutrašnji dio pčele radilice
savršeno dobro održavaju urednim i čistim. Farba, osim što produžava rok
trajanja košnicama, pomaže pčelama da lakše zapamte mjesto svoje košnice.
Pčele, inače, najbolje vide ultraljubičastu boju koju čovjek ne vidi.
Zato se bez problema snalaze po oblačnom vremenu. Vide one dobro i
plavu, žutu, zelenu i bijelu boju. Za crvenu su daltonisti i vide je kao sivu.
Različite košnice najbolje je farbati u različitim bojama. Npr. jednu košnicu
ofarbati u plavu boju, drugu u žutu, treću u bijelu, četvrtu u zelenu, pa
opet isti ili sličan redoslijed. Praktikuje se da se košnice nižu u redove, u
jednom nizu tri ili četiri košnice. Između nizova se pravi razmak po jedan
metar. Pčele tako lakše pronalaze svoje košnice. Manje se zalijeću u tuđe.
I estetski je ljepše.
www.bhpcelar.com

PČELAMA POTREBAN MIR
Pčelama je tokom zime potreban mir, pa ih zato ne treba smjestiti blizu
puteva i na mjestima gde će ih uznemiravati divljač, živina i druge životinje.
Košnice treba da su zaštićene od jakih vjetrova i suvišne vlage, pa ih treba
najbolje smjestiti na ocjednom zemljištu. Zimzeleno drveće pruža najbolju zaštitu
pčelama od vjetrova i nepogoda. Košnice treba postaviti na stabilna postolja na
oko 30 cm iznad zemlje, tako da prednji deo bude malo nagnut naprijed. Na taj
način će se kondezovana para tokom jesenji i zime lakše odstranjivati iz košnice.
U oktobru se izvodi i posljednje leglo, a matica prestaje sa polaganjem
jaja ili se polaganje svodi na najmanju meru. Pčele postaju sve mirnije, a
izleti su sve rjeđi. Radilice raspoređuju hranu tako da je mogu najlakše
koristiti kada formiraju klube i počnu da žive u njemu. Češljeve protiv
miševa postaviti na leta, a dosadne i agresivne osice odstranićemo ako
ispred košnica postavimo flaše sa malo piva ili slatke vode.
www.zdravasrbija.com
Pripremio V. Stanišić

3

ПЧЕЛАРСТВО

PČELARSKA PRAKSA

Oksalna kisjelina ima najbolji efekat
u 60 % rastvoru šećera i destilovane vode!

Z

akonska regulativa Evropske unije
kaže da je organske kisjeline,
mliječnu, mravlju i oksalnu,
dozvoljeno upotrebljavati u
zdravstvenoj zaštiti pčela. Dozvoljene su
čak i u organskom pčelarenju. Oksalna
kisjelina je na našem tržištu dostupna
u obliku dihidrata kristala u prahu,
najčešće u pakovanju od stotinu grama,
što za pčelare sa manjim brojem košnica
predstavlja određeni problem.
Zamjerka je i to što na pakovanju
proizvoda ne piše procenat koncentracije
oksalne kisjeline. Ostaje da na riječ
vjerujemo trgovcima da je koncentracija
99,99 %.

U pčelarskoj praksi srijećemo tri načina primjene (aplikacije)
oksalne kisjeline: nakapavanje, prskanje ili fajtanje i
isparavanje ili sublimacija, zavisno od tehnologije pčelarenja
i tipa košnice kojom se pčelari.
najbolji efekat oksalnom kisjelinom
postižemo koncentracijom od 3,5 %,
u 60 % rstvoru šećera, isključivo u
destilovanoj vodi
Bekir Mujagić

Osobine oksalne kisjeline
„Razlika između lijeka i otrova
je u dozi materije, a ne u materiji“
(Paracelzijus 1493. Cirih – 1530.
Salzburg).
Ova misao nas upozorava na strogo
poštivanje preporuka nauke i prakse,
te posebno uputstava proizvođača o
mjerama opreza pri radu sa oksalnom
kisjelinom. Sve tri organske kisjeline
su otrovne.
Oksalna kisjelina je korozivna,
neutralizuje se kuvanjem, pospješuje
peristaltiku, lako se vezuje za minerale –
posebno za kalcijum, lako je rastvorljiva
u vodi. Vezivanjem za minerale nastaju
oksalati.
Oksalna kisjelina se nalazi u voću i
povrću: spanać, blitva, peršun, cvekla,
kupina, borovnica, malina, jagoda,
itd. Sastavni je dio meda sa ostalim
organskim kisjelinama.
U pčelarstvu se oksalna kisjelina
koristi za subijanje (uništavanje) varoe.
I to u različitim koncentracijama, u
rasponu od 2,5 % pa čak do 6 %.
Preporuka APIMONDIJE iz 2005.
godine je koncentracija od 2,5 % do 4
%. Po mišljenju većeg broja stručnjaka
iz oblasti pčelarstva i naučnih radnika,
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Postupci primjene
U pčelarskoj praksi srijećemo tri
načina primjene (aplikacije) oksalne
kisjeline: nakapavanje, prskanje ili
fajtanje i isparavanje ili sublimacija,
zavisno od tehnologije pčelarenja i
tipa košnice kojom se pčelari. Po mom
mišljenju u svim nastavljačama je
najbezbjedniji postupak nakapavanja
oksalne kisjeline.
Mogu se primjenjivati i prskanje
i isparavanje, zavisno od obučenosti
pčelara i opreme kojom se raspolaže. U
AŽ košnicama nakapavanje nije moguće.
Da bi pripremili rastvor oksalne
kisjeline za tretiranje pčelinjih društava
potrebno je da imamo: dihidrat OK,
šećer, destilovanu vodu, veću posudu
obične vode u slučaju potrebe ispiranja,
zaštitnu opremu (odjeća, gumene
rukavice, maska za nos i usta, zaštitne

naočare), aplikator (špric 50 ml ili
namjenski dozator). Pri tretmanu
dozirati 5 ml po ulici zaposjednutoj
pčelama (80 % do 100%). Mora se
voditi računa o zaposjednutosti ulice
sa pčelama i dozu prilagoditi ulici.
Da bi odredili potrebnu količinu
rastvora, količinu šećera i količinu
oksalne kisjeline nužno je izvršiti
procjenu prosječne snage društava.
Primjer: broj društava 40, broj ulica
7, konstanta 5ml, korekcija 5 – 10%; (40
x 7 x 5 =1400 + 5% (70) =1470 ml. Za
40 društava potrebno nam je 1470 ml
rastvora šećera i oksalne kisjeline.
Preporučena doza je 35 g na 1000
ml, ili 3,5 g na 100 ml, ili 0,35 g na
10 ml, ili 0,035 g oksalne kisjeline
na 1 ml. U svim slučajevima dobije
se koncentracija od 3,5 % oksalne
kisjeline u rastvoru šećera.
Pripremanje oksalne kisjeline
Pripremimo šećerni rastvor u vodi
(1:1) koji je do sada najviše prihvaćen
u praksi. Šećer 1kg + voda 1 l = 1,67 l
šećernog rastvora (50 % : 50%).
Šta se dešava?
(1+1<2 kontrakcija prostora – fizička
hemija). Za 1 litar šećernog rastvora
potrebno je 600 g šećera i 600 ml vode
(600 g šećera + 600 ml vode = 1 l sirupa).
Na kraju dodamo 35 g dihidrata oksalne
kisjeline.
Da li smo dobili zadanu koncentraciju
od 3, 5%? (% < 3,5%)!?
Ovdje su u pitanju težinski i
zapreminski odnosi. Ukupna zapremina
rastvora mora biti 1 litar. Mi imamo
zapreminu veću od 1 litra (Z >1 l)
Praktično izvođenje uputstva:
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Zagrijati vodu da proključa, sačekati
da se voda prohladi na oko 40 do 45
°C. U flašu od 1 l (ili izbaždarenu
posudu) usuti 600 g šećera. U flašu
dosuti prohlađene vode do ¾ zapremine
i mućkanjem ubrzati rastvaranje šećera
(može i vodena kupka do 40 °C).
Nakon rastvaranja šećera i opadanja
temperature na oko 35 do 37 °C usuti
35g oksalnu kisjelinu i nastaviti sa
mućkanjem. Na kraju ostatkom vode
dopuniti flašu do vrha.
Dobili smo tačnu koncetraciju
oksalne kisjeline od 3,5 %. Sve se
odvijalo u tačno određenoj zapremini
od 1 l.
Temperatura rastvora pri aplikaciji
treba da bude 35 do 37°C. Temperatura
zraka pri aplikaciji treba da bude od 0
do 10 stepeni. Preporuka 4 do 5 stepeni
(Naneti-APIMONDIJA 1999).
ZAKLJUČAK: 600 g šećera + 35
g oksalne kisjeline + voda = 1 l
NAPOMENA: Potrebnu količinu
rastvora šećera i oksalne kisjeline raditi
isključivo u posudi zadane zapremine.
Efikasnost tretmana zavisi od više
faktora pa ponovo naglašavam potrebu
poštovanja svih preporuka i mjera
opreza.
Da bi pripremili potrebnu količinu
rastvora šećera i oksalne kisjeline za

40 društava potrebo je ukupno 1470 ml
(prethodni primjer).
Potrebnu količinu šećera dobijemo
iz operacije 1470 : 1,67 = 880 grama.
Potrebnu količinu dihidrata
oksalne kisjeline dobijemo iz
proporcije (1000 ml : 35 g = 1470ml
: X g ). X = 51,45 g ili iz tabele procenta
% 1470 ml x 0, 035 = 51,45 g
Šećer 880 g + 51, 45 g oksalne
kisjeline + voda = 1470 ml rastvora
oksalne kisjeline u šećernom sirupu.
Za ovu pripremu moramo imati
baždarenu posudu ili baždarenu flašu
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od 1,5 l ili 2 l.
Za 100 g oksalne kisjeline (pakovanje
na tržištu) potrebno je 2857 ml šećernog
rastvora da bi dobili koncentraciju
oksalne kisjeline od 3, 5 % (1000 ml :
35g = Xml :100g oksalne kisjeline => X
= 2857 ml ). Ili, ako na 1000 ml dajemo
35 g oksalne kisjeline, na 1 g oksalne
kisjeline dajemo 28,57 ml šećernog
rastvora, onda za 100 g oksalne kisjeline
treba 2857 ml šećernog rastvora.
KOLIKO JE POTREBNO
ŠEĆERA ZA 2857 ml šećernog
rastvora (1:1)?
Potrebnu količinu šećera zadanog
odnosa dobićemo iz proporcije (600g
šećera : 35g oksalne kisjeline = Xg
šećera : 100g oksalne kisjeline) = > X =
1714 g. ( 1714 g šećera + 100 g oksalne
kisjeline + voda = 2857 ml 50 % rastvora
šećera i 3, 5% oksalne kisjeline)
Kako napraviti preporučeni
rastvor šećera od 60% i rastvor
oksalne kisjeline od 3,5 %?
Da nije kontrakcije prostora najlakše
bi bilo uzeti odnos šećer : voda =
3:2. U našem slučaju 60 % rastvor
podrazumijeva težinske odnose,
uvažavajući kontrakciju prostora.
Cio posao (proces) mora biti obavljen
u tačno određenoj zapremini (flaša
– posuda 1; 2; 3; … n litara). U toj
zapremini mora biti i oksalna kisjelina
(35; 70; … n grama).
Ne upuštajući se u područje fizičke
hemije i zbog preplitanja težinskih i
zapreminskih mjera do težine potrebnog
šećera doći ćemo korištenjem tablične
vrijednosti od 771g ≈ 770 g za 1 l sirupa
(Hemijski fakultet Beograd; katedra
prof. dr Mihajlović).
NAJJEDNOSTAVNIJE
PRAKTIČNO UPUTSTVO
60 % rastvor sirupa 3,5% rastvor
oksalne kisjeline
1. Odmjeriti 770 g šećera
2. Odmjeriti 35 g oksalne kisjeline
3. Šećer usuti u praznu čistu flašu
od 1 l
4. Usuti vodu do ¾ zapremine flaše,
isključivo destilovanu. Mućkanjem
ubrzati rastvaranje šećera – može i
vodena kupka do 40 °C
5. Nakon rastvaranja šećera usuti
oksalnu kisjelinu i dalje mućkati

6. Nakon rastvaranja oksalne kisjeline
flašu dopuniti ostatkom destilovane vode
do vrha
Ako nam treba 2; 3;…. n litara
rastvora, onda sve 2; 3;…. n puta više.
Flaša može biti staklena ili kvalitetna
plastika. (Izvor: mr hemijskih nauka
Jovan Marković; „Pčelar“ br. 5/2013)
Sve naprijed kazano važi ako je
dihidrat oksalne kisjeline prečišćen do
100 %!
A šta ako dihidrat oksalne kisjeline
nije 99,99 = 100%?
Moj prvi nabavljeni dihidrat oksalne

kisjeline sadržavao je svega 71, 4%
oksalne kisjeline. Da bi pripremili
određenu koncentraciju oksalne kisjeline
od 3,5 % moramo koristiti faktor korekcije
71, 4% = 71, 4/100 = 0,714.
Da bi dobili zadani procenat od
3,5 % oksalne kisjeline u sirupu,
moramo prvo stvarnu količinu dihirata
pomnožiti sa faktorom korekcije (u
ovom slučaju 0,714), zatim stvarnu
količinu oksalne kisjeline dijelimo
sa ukupnom zapreminom i količnik
množimo sa 100.
Primjer: (35g : 1000ml) x100 =
3,5%. [(200g dihidrata x 0,714) : 2000]
x100 = 7,14 %. Primjer je izveden za
rastvor 1 : 1 ( 1 kg šećera +1 l vode =
1,67 l sirupa.)
POSEBNE NAPOMENE
1. „Napravljeni sirup-rastvor
oksalne kisjeline pravi se isključivo za
jednokratnu upotrebu. Zašto? Zato što
u zakisjeljenom rastvoru šećera upravo
oksalna kisjelina reaguje razgradnjom
šećera i stvara HIDROKSIMETIL
FULFUROL (HMF) koji je vrlo otrovan
za pčele. Ovaj proces stvaranja HMF-a
se intenzivira porastom temperature i
VREMENOM STAJANJA.
2. Ako iz bilo kojih razloga moramo
čuvati rastvor, idealna temperatura je +
4°C u frižideru.
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3. Van frižidera na spoljnoj
temperaturi do +10 °C moguće je držati
do dvije sedmice, bez štetnih posljedica
za pčele.
4. Preporuke nekih autora da se
rastvor može čuvati i do šest mjeseci
treba u potpunosti odbaciti.“ (Preporuke
preuzete od J. Marković, magistar
hemijskih nauka, „Pčelar“ br. 1/2013).
ODREĐIVANJE
PREOSTALE VAROE
U PČELINJEM DRUŠTVU
Nakon obavljenog tretmana nužno
je pratiti opadanje varoe. Za nas je
važniji podatak koliko je varoe ostalo
u pčelinjem društvu. Do ovog podatka
ćemo doći na osnovu izbrojane opale
varoe i efikasnosti sredstva kojim smo
tretirali društva.
Zašto je ovo važno?
Nauka toleriše brojku od 50 preostalih
varoa kao gornju granicu da bi društvo,
uz ostale potrebne faktore, prezimilo i
imalo uspješan proljetni razvoj.
„Teorijska efikasnost oksalne
kisjeline je 95 % do 98 %, sa kisjelošću
pH1 i 60 % rastvorom šećera u
destilovanoj vodi.“ („Pčelar“ br. 5/2013).
PRIMJER:
Nakon dvonedjeljnog prebrojavanja
ukupan broj opale varoe iznosi 720
varoa. Neka je efikasnost tretmana bila
90 %.
Iz proporcije 720 : 90% = X : 100
% = > X = 800 (ukupn broj varoa u
društvu). Broj preostalih varoa je
razlika između 100 % broja i 90 %
broja varoa (800 – 720 = 80 varoa).
Preostala varoa u društvu zahtijeva
dodatne tretmane nekim drugim
sredstvom inače je prezimljavanje
društva upitno ili osuđeno na propast.
Velik broj pčelara ne prati stanje
opadanja niti utvrđuje broj preostale
varoe. Zbog toga nisu rijetki slučajevi
žalbi: „Ima dosta hrane, tretirao sam dva
ili tri puta, nema tragova nezemoze, a
opet uginulo društvo.“
Po mišljenju J. Markovića, koji
je i pčelar, gornji limit preostalih
varoa ne bi smio biti veći od 20, ili
eventualno 30 varoa. Ovaj limit uz ostale
ispunjene uslove obezbjeđuje sigurno
prezimljavanje i uspješan proljećni
razvoj.
Profesor Bekir Mujagić
(www.bhpcelar.com)
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BOLESTI PČELA: VIRUS DEFORMISANIH KRILA
PRIJETI PČELAMA ŠIROM SVIJETA!

P

Opasniji od varoe

rema istraživanjima međunarodne
istraživačke grupe čije se sjedište
nalazi na Freie Univerzitetu u
Berlinu, nova varijanta virusa koji
uzrokuje deformitet krila kod pčela bi
mogao predstavljati opasnost za košnice
širom svijeta, a pokazalo se da virus već
hara u mnogim djelovima Evrope.

ubija pčele, što zadaje dvostruki udarac
populaciji pčela.
VIRUS NAPADA KRAJEM LJETA

Virus deformisanih krila (DMW)
se sastoji od najmanje dva jedinstvena

Virus može izazvati mortalitet i u
zajednicama koje nisu zaražene, ali je u
laboratorijskim uslovima i u terenskim
ispitivanjima dokazano da grinja Varroe
prenosi virus na isti način kao kod akutne
paralize. Virus deformisanih krila dokazan
je kod vrsta evropske pčele u većini
evropskih zemalja, Azije, Južne Amerike

genotipa, DMW-A i DMW-B. Tim
istraživača, uključujući i prof. Dino
McMahona i prof. Roberta Pakstona
iz njemačkog Saveznog instituta za
istraživanje i testiranje materija, dokazali
su kako je DMW-B izuzetno zarazan za
pčele, te ih ubija brže od tradicionalnih
oblika DMW-A. Istraživači su testirali
pčele na području Velike Britanije i
Njemačke. Mnoge od njih su bile zaražene
ovim smrtonostnim virusom.
– Virus koji izaziva bolest defomisanih
krila na pčele najčešće prenosi parazitska
grinja Varroa. Ovaj virus nije nikakva
novost u pčelarstvu, ali simptomi bolesti
su češći kod populacija pčela zaraženih
ovim parazitom - objašnjava prof.
Pakston.
DMW virus i parazit Varroa sami po
sebi ne predstavljaju veliku opasnost
za pčele, ali zajedno čine smrtonosnu
kombinaciju koja je uzrokovala nestanak
na milione domaćih pčela u proteklih
nekoliko decenija. Parazit Varroa se hrani
larvama, dok virus deformisnaih krila

i kod Apis cerana iz Kine.
Karakteristike simpotma i nivo
deformisanosti krila zavisi od faze u kojoj
je došlo do inficiranja pčela odnosno
larve. Virus DMW-a se razvija sporo,
a larva zaražena u fazi bijelih očiju će
živjeti do trenutka oslobađanja iz ćelije,
ali je ona deformisana i uskoro umire. S
druge strane, pčele koje su zaražene u
odrasloj fazi izgledaju sasvim normalno
do uginuća.
Iskusni pčelari znaju da se kod
jače zaraženosti pčelinjih društava
Varroom rađaju pčele sa zakržljalim i
deformisanim krilima i nedostacima na
drugim dijelovima tijela. Ovi simptomi se
najčešće ispoljavaju krajem ljeta i u jesen
što je jedan od pokazatelja je opstanak
pčelinjeg društva u velikoj opasnosti.
Sam parazit, koji je prenosilac
virusa, hrani se krvlju pčela. Naučnici
su naglasili da je za zaštitu pčelinjeg
društva neophodno kontrolisati i smanjiti
nivo parazita Varroa.
www.bhpcelar.com

SMRTONOSNA KOMBINACIJA
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PČELARSKA PRAKSA - IZBOR LOKACIJE
ZA SMJEŠTAJ ILI DOSELJENJE PČELINJAKA

Blizu paše i vode, daleko od maline i krompira!

P

aša je najvažniji uslov za uspješno i rentabilno
pčelarenje. Zbog toga se prije osnivanja ili doseljenja
pčelinjaka na bilo koju lokaciju – moramo upoznati
sa pašnim prilikama tog terena.
Pošto znamo da je najkorisnija paša u radijusu od dva
kilometra oko pčelinjaka, pri ispitivanju paše moramo
posebnu pažnju obratiti na tu površinu. Zatim se moramo
informisati o broju košnica i pčelinjaka na tom području,
odnosno utvrditi da li je ta lokacija preopterećena sa brojem
pčelinjih zajednica. Nakon toga je jako važno stupiti u
kontakt sa lokalnim pčelarima i utvrditi koji je prosjek
medobranja u posljednjih nekoliko godina. Ta informacija je
u pravilu najtačniji parametar izdašnosti paše tog područja.
Bilo da se radi o formiranju novog stacionirang pčelinjaka
ili doseljenju pčelinjaka, moramo voditi računa da paša
bude što bliže pčelinjaku.
Posebnu pažnju treba obratiti na to da u blizini ima bilja
koje daje polen cijele godine. Ovo je važno da bi razvoj
društava uvijek bio na zavidnom nivou. Na odabranoj
lokaciji treba da imamo barem jednu glavnu pašu od koje
očekujemo prinos za vrcanje.
Svakako da je dobro imati više izdašnih paša kako ne
bi igrali na jednu „kartu“, pa je zbog toga seleće pčelarenje
u prednosti nad stacioniranim. Potrebno je voditi računa
kod smještanja pčelinjaka u blizini većih voćnjaka ili
kultivisanih površina jer iste se tretiraju u toku godine i po
desetak puta raznim hemijskim sredstvima. Puno bolju i
dužu pašu daju mali seoski voćnjaci u kojima je zastupljeno
više različitih vrsta voća. Ti mali voćnjaci se uglavnom ne
prskaju u svrhu zaštite od štetočina i samim tim daju veću
sigurnost za pčelinjak.
Treba napomenuti da se pčelinjaci ne trebaju smještati
u blizini zasada malina i krompira jer poznata su stradanja
pčelinjih zajednica na te dvije kulture, a zbog nesavjesnog
korištenja zaštite bilja u vrijeme cvijetanja.
Ako uzmemo u obzir da pčela nosi u svom mednom
mjehuru polovinu sopstvene težine, dolazimo do zaključka
da trebamo olakšati pčelama i taj dio posla smještanjem
pčelinjaka na nižoj lokaciji od paše
Jedan od glavnih faktora za postizanje većih prinosa
meda je da pčelinjak bude smješten što bliže glavnim
medonošama da pčele ne bi gubile vrijeme na duge letove
i trošile nektar kao gorivo u tom letu. To je najvažnije za
proljećnu pašu kad je vrijeme promjenjivo i vjetrovito.
Pčele u proljeće po pravilu se ne udaljavaju previše od
pčelinjaka osim u nuždi i samo onda ako u blizini nemaju
dostupne paše, stoga o tome moramo voditi posebnu pažnju
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prilikom smještanja pčelinjaka. Poželjno je da u blizini
pčelinjaka ima tekuća voda jer je voda neophodna pčelama
za piće, a isto tako i za lakše snižavanje temperature u
košnici za vrijeme visokih temperatura. Tekuća voda je puno
bolja jer se preko stajaće vode lako mogu prenositi zaraze.

Pčelinjak za stacionirano pčelarenje ne bi trebali
postavljati u blizini rijeka jer su zimi temperature najniže
u blizini rijeka. Područja oko rijeka su preko zime najviše
vremena izložena magli i velikoj vlažnosti što nikako ne
pogoduje zimovanju pčelinjih zajednica.
Kad je u pitanju smještaj pčelinjaka u brdovitim
područjima, najbolje je pčelinjak smjestiti u podnožju.
Razlog tome je što cvjetanje bilja uvjek kreće u podnožju
i polako ide prema vrhu, što omogućuje dugotrajnu pašu.
Postoji još jedan razlog zašto treba postaviti pčelinjak u
podnožju brda (planine): pčelama je lakše pod teretom letjeti
nizbrdo i obratno, praznim pčelama je lakše letjeti uzbrdo.
Dokazano je da pčelama koje lete pod teretom uzbrdo treba
četiri puta više vremena nego pri letu nizbrdo.
Smještaj pčelinjaka treba da bude na mjestu zaklonjenom
od vjetra jer vjetrovi rashlađuju unutrašnjost košnice i remete
teško uspostavljenu mikroklimu. Nerijetko se dešavalo da
vjetrovi poruše cijele pčelinjake i tako nanesu znatnu štetu.
Ako se na nekom području u višegodišnjem prosjeku
postiže prinos preko 20 kg to je područje neopterećeno
i pogodno za smještaj pčelinjaka. Ali ako je višegodišnji
prosjek ispod 20 kg prinosa, to nam daje do znanja da
je ispaša loša ili je previše pčelinjih zajednica na tom
području.
Elvir Šehić, predsjednik UP „Bihać“
(www.bhpcelar.com)
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STRUČNA TRIBINA

Genetika medonosne pčele

J

edini način za povećanje produktivnosti i otpornosti
kod naših pčela je korišćenje poboljšanog i
genetski usavršenog gentskog materijala. Uspjeh
u poboljšanju materijala je danas skoro potpuno
ostvarljiv cilj.
Naravno za to je potreban veliki trud i mukotrpan
selekcijski rad. Takode je veoma bitno da se potpuno
shvati suština selekcijskih principa i odgajivačkih metoda
u pčelarstvu. Ako se ispune svi navedeni preduslovi uspjeh
je veoma izvjestan. Zbog toga je i želja da ovaj tekst makar
u principu razjasni osnovne postulate genetike, selekcije
i reprodukcije medonosne pčele Apis Mellifera carnica.
Rase medonosnih pčela (kranjska, italijanska, kavkaska
i druge rase ) se često posmatraju i tretiraju kao rase ostalih
domaćih životinja. Medutim, to nije ispravno jer se rase
medonosnih pčela ne mogu strogo kontrolisano odgajati.
Zato je varijabilnost kod pčela mnogo veća nego kod
ostalih domaćih životinja.
Sve do sredine XIX vijeka čovjek nije razumio suštinu
reprodukcije pčela. Takode, kontrolisano sparivanje
matice je bilo teško razumljivo. Rijetka iskustva koja
su dolazila sa izolovanih ostrva su bila jedina koja su to
donekle objašnjavala. Sve do 1940. godine, kada je prvi put
primijenjeno instrumentalno osemjenjivanje u pčelarstvu,
izvještaji o sparivanju matice sa trutovima u kontrolisanim
uslovima (razne posude, kavezi, šatori, staklene bašte)
su bili sporadični i obično nisu bili verifikovani niti
ponovljeni. Zato je otkriće vještačkog osemjenjivanja
u pčelarstvu doprinijelo da se započne sa kontrolisanim
odgajivanjem pčela.
Odgajivači medonosnih pčela su veoma brzo uvidijeli
da pčele veoma dobro reaguju i odgovaraju na selekciju.
To je naravno dijelom bilo i zbog toga što je čovjek bio
na samom početku poboljšanja pčela uz pomoć selekcije
i kontrolisanog odgajivanja medonosne pčele. Osnovni
principi genetike primenjivani su i za medonosnu pčelu.
Hromozomi sadrže nasljedne jedinice-gene.
Specifično mjesto na hromozomu gdje se nalaze
pojedinačni geni naziva se lokus. Različiti oblici gena
koji se javljaju na pojedinačnom lokusu se nazivaju
aleli. Ženski članovi pčelinje zajednice (matice i pčele
radilice) se razvijaju iz oplodenih jaja koja sadrže 32
hromozoma (dva seta po 16 hromozoma). Muški članovi
pčelinje zajednice (trutovi) razvijaju se iz neoplodenog
jajeta (proces partenogeneza) i oni imaju samo jedan
set od 16 hromozoma koji nasljeduju od svoje majke.
U početku se partenogenezom objašnjavala polna
determinacija kod medonosne pčele. Mislilo se da broj
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hromozoma izaziva efekat determinacije tako da dva seta
hromozoma rezultiraju ženskom jedinkom a jedan set
rezultira razvojem muške jedinke. Ovo logično razmišljanje
je u suštini netačno.
Istraživanjem šta ustvari izaziva šareno leglo kod
inbreed linija Dr. Otto Mackensen je otkrio pravi razlog
polne determinacije kod pčela. Pol kod pčela je ustvari
determinisan od strane alela na pojedinačnom lokusu. Ako
aleli na ovom lokusu nisu identični iz jajeta će se razviti
ženska jedinka-matica ili pčela. Ako su aleli identični
(kod oplodenog jajeta) ili ako je prisutan samo jedan alel
(kod neoplodenog jajeta) iz takvog jajeta će se razviti trut.
Očigledno je da šareno leglo ustvari nastaje zbog velikog
broja oplođenih jaja koja imaju identične alele na polnom
lokusu a ne, kako se obično misli, zbog nepolaganja
jaja. Takva jaja pčele radilice raspoznaju i veoma ih
brzo eliminišu iz legla. Kod linija pčela odgajivanih u
bliskom srodstvu (inbreed linije) čak 50% od ukupnog
broja oplođenih i položenih jaja mogu biti sa identičnim
alelima na polnom lokusu. Poslije uklanjanja takvih jaja
leglo postaje šareno. Ova pojava je siguran znak da je riječ
o inbreedingu tj. pojavi koja je uzrokovana nekontrolisanim
sparivanjem u najužem srodstvu.
Životinjski gameti su neoplodene jajne ćelije i
spermatozoidi koji sadrže polovinu broja hromozoma
potrebnih da bi nastala radilica odnosno matica. Segregacija
je slučajno razdvajanje para hromozoma pri nastajanju
gameta.
Kod većine životinja segregacija se dešava samo u
ovarijumu i u testisima. Kod pčela ovo se dešava samo u
ovariumu matice. Upravo zato kod medonosne pčele svi
novi gameti potiču od matice. Naglašava se termin novi
jer svi trutovi umnožavaju samo postojeće gamete koji
potiču od matica.
Trutovi u pčelinjoj zajednici imaju 2 reproduktivne funkcije:
a) razmjenjuju i produžuju matičine ženske gamete
(pojedinačno neoplođeno jaje matice majke razvija se u truta)
u oko 10 miliona identičnih muških gameta-spermatozoida.
b) služe za premještanje umnoženih gameta do matice
(aktom sparivanja).
STRUKTURA PČELINJE ZAJEDNICE
Rodbinski odnosi unutar pčelinje zajednice se
razlikuju od ostalih važnih domaćih životinja i rezultat su
specifičnog načina sparivanja i oplodnje, socijalne strukture
i jedinstvenog razvoja trutova iz neoplođenih jaja. Pčelinje
zajednice koje se nalaze u prirodi najbolje je opisati kao
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superfamilije. Ovakva superfamilija se sastoji od:
1) jedne matice majke,
2) nekoliko trutova očeva prisutnih kao sperma u
spermateci matice,
3) radilice i trutovi potomaka majke i očeva.
Unutar superfamilije su obično 7-10 podfamilija.
Podfamilija je grupa radilica koje potiču od nekog truta.
Sva sperma proizvedena od jednog truta je potpuno
identična tako da je podfamilija sastavljena od sestara
koje su u mnogo bližem srodstvu nego rođene sestre
kod drugih životinja. Prema tome, radilice koje potiču
iz iste podfamilije često se nazivaju supersestre i imaju
l zajedničkih nasledenih gena. One primaju identične
gamete od njihovog oca i prosječno polovinu identičnih
gameta od njihove majke.
Pčele radilice koje pripadaju različitim podfamilijama
imaju istu majku ali različite očeve. One su polusestre i
njihov rodbinski odnos je isti kao kod polusestri kod ljudi.
Medutim, pošto se uglavnom braća trutovi sparuju sa istom
maticom podfamilije pčela nastale ovim sparivanjem
imaju medusobni odnos prije kao rođene sestre nego kao
polusestre. Pri prirodnom sparivanju matica odnos rođene
sestre je prosto rijedak slučaj u pčelinjoj zajednici.
KONTROLISANO SPARIVANJE MATICA
Odgajivači matica širom Amerike i Evrope su u
posljednjih pedesetak godina u većoj ili manjoj mjeri
primjenjivali kontrolisano sparivanje matica. U ovom
periodu se odgajilo na hiljade selekcionisanih matica i
sve se više napuštao metod prirodnog izrojavanja pčela i
prirodne zamjene matica. Na taj način se pojačala kontrola
praćenih i proučavanih linija matica. Potpuna kontrola
sparivanja bila je moguća u izolovanim sparivalištima ili
kroz primjenu veštačkog osemenjavanja matica.
Naravno i u uslovima koje su ispunjavala i najizolovanija
sparivališta postoje nedostaci među kojima su najznačajnija
dva:
a) apsolutna kontrola sparivanja je bila skoro nemoguća i
teško izvodljiva jer se matice sparuju na većim razdaljinama
van pčelinjaka,
b) za svaku liniju trutova koja se koristi u odgajivačkom
programu potrebno je po jedno izolovano sparivalište što
je praktično neizvodljivo,
Problemi kontrolisanja sparivanja su prevaziđeni
uvođenjem vještačkog osemjenjivanja. U početku ovakvi
složeni postupci odgajivanja primenjivani su u naučne i
istraživačke svrhe dok u posljednje vrijeme sve veći broj
komercijalnih odgajivača matica u saradnji sa fakultetima
i naučnim institutima primjenjuju instrumentalno
osemjenjivanje matica.
Instrumentalna inseminacija matica praktično ustvari
i nije neki komplikovani proces. Prosto rečeno, to je
mehanički prenos sjemene tečnosti od truta do ovidukta
matice. Ovo se provodi uz pomoć različito konstruisanih
aparata za vještačko osemjenjivanje matica i špriceva. Svi
modeli ovog postupka obuhvataju primjenu CO2 uz pomoć
koga se matica omamljuje. U takvom stanju matica se
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postavlja u takav položaj koji omogućava da se uz pomoc
šprica sakupljena i pripremljena sjemena tečnost ubrizga u
njeno tijelo. Da bi čovjek ovladao ovom tehnikom smatra
se da je potrebno da osjemeni 50-100 matica.
Pri primjeni ove metode sparivanja matice osnovni
problemi su odgajanje trutova, držanje trutova do njihovog
potpunog polnog sazrijevanja (oko 2 nedjelje starosti)
odgajanje matica, koordinacija proizvodnje matica i
trutova, poznavanje porijekla matica.
Ponašanje vještački osemjenjenih matica razlikuje se
od ponašanja prirodno sparenih matica. Prirodno sparena
matica se sparuje sa 6-7 dana starosti a počinje da polaže
jaja sa 8-9 dana starosti. Kod vještačkog osemjenjavanja
matica se osemjenjuje u periodu od 2-30 dana starosti,
a sa polaganjem jaja počinje tek sa 30-50 dana starosti
(izuzetak su matice koje se tretiraju ugljen-dioksidom ).
CO2 ima dvostruku ulogu: koristi se pri osemjenjivanju da
bi omamio maticu ali i stimuliše maticu da što prije počne
sa polaganjem jaja. Pri tom se matica stavlja u kavez, a
kavez u teglu u kojoj se ubrizga CO2. Gas opija maticu
i tretman traje 5-10 minuta. Ovaj postupak se obavlja
obično 2 dana poslije osemjenjivanja.
Problem koji je vezan za vještačko osemjenjavanje
kod medonosne pčele je tehnika kolekcioniranja i čuvanja
sperme visokokvalitetnih trutova. Od toga prije svega zavisi
efektnost ozbiljnog odgajivačkog programa. Ispitivanjem
je utvrdeno da sperma koja se čuva na sobnoj temperaturi
do dvije nedelje pokazuje osobine koje su iste kao i
kod svježe sperme. Medutim, duže čuvanje na sobnoj
temperaturi smanjuje vitalnost spermatozoida. Čuvanje
sperme na T ispod 0 (u tečnom azotu na T od –196 C)
je veoma uspješna metoda čuvanja vreijdnog genetskog
materijala. Vještačko osemjenjavanje matica medonosne
pčele nije do sada primenjivano na našim prostorima
mada je ovaj način čuvanja genetski vrednijih ekotipova
pčela u programu očuvanja i unaprjedenja naše rase Apis
mellifera carnica Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna.
ZAKLJUČAK
Za razliku od drugih autohtonih domaćih vrsta životinja
koje su po pravilu niskoproduktivne naša autohtona
rasa pčela Apis mellifera carnica sa svojim varijetetima
predstavlja jednu od najvrijednijih rasa medonosnih pčela
na svijetu po svim karakteristikama koje odlikuju ovog
socijalnog insekta (produktivnost, mala potrošnja hrane,
dobro prezimljavanje, blag temperament, odličan prolećni
razvoj).
Važno je napomenuti da mnoge zemlje Balkana nemaju
svoj autohtoni genetski materijal. Nesavjesnim uvozom
drugih rasa medonosne pčele svoj autohtoni materijal su
izgubili Bugari i Rumuni. Zato je i veliki imperativ za sve
odgajivače i selekcionere medonosne pčele da sačuvaju,
i koliko je to moguće, usavrše našu medonosnu pčelu.
Dipl.inž Slađan Rašić
Poljoprivredni fakultet Zemun
(www.poljoberza.net)
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PČELARI IZ SLOVENIJE U POSJETI CRNOJ GORI

S

avez pčelarskih organiazcija
Crne Gore bio je domaćin
slovenačkim pčelarima
u studijskoj posjeti koja je
organizovana od 7. do 10. septembra.
U posjeti je bilo oko 50 pčelara na čelu
sa predsjednikom Boštjanom Nočom,
kao i sa ostalim kolegama iz pčelarskog
saveza Slovenije.
Studijska posjeta slovenačkih
pčelara dogovorena je u martu ove
godine prilikom posjete dr Petra
Ivanovića, tada ministra poljoprivrede,
i crnogorskih pčelara Sloveniji. Na
ministarskom sastanku koji je tom
prilikom održan u Celju, Ivanović je bio
prvi potpisnik deklaracije o proglašenju
20. maja – Svjetskim danom pčela,
kao inicijative slovenačkog ministra
poljoprivrede Dejana Židana. Da
je saradnja dvije države u oblasti
pčelarstva odlična potvrđuje i ova
posjeta slovenačkih kolega, koji su
izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti
da razmjene iskustva, kao i oduševljenje
projektom Kuće meda u Crnoj Gori.
Posjeta je organizovana kao
edukativno-turistička tura u okviru
koje smo sa kolegama obišli više mjesta
širom Crne Gore. Prvog dana posjete
pčelari su obišli Kuću meda gdje su se
upoznali sa aktivnostima našeg saveza
kao i procesima proizvodnje koji se
odvijaju u Kući meda. Goste je u Kući
meda pozdravio potpredsjednik Vlade
dr Petar Ivanović koji je sa pčelarima
razgovarao o konceptu razvoja
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Nastavak saradnje
i razmjena iskustava

crnogorskog pčelarstva, projektu Kuće
meda kao i ostalim temama vezanim za
ovaj sektor poljoprivrede. Saradnja sa
kolegama iz Slovenije je zastupljena
na svim nivoima i predstavlja odličan
primjer partnerstva. Dr Ivanović je u
razgovoru izrazio veliko zadovoljstvo
takvim odnosom i najavio nastavak
dobrih odnosa i zajedničkih aktivnosti.
Potpredsjednik Ivanović poželio je
gostima ugodan boravak u Crnoj Gori
i izrazio zadovoljstvo što u ime Vlade
Crne Gore i lično može da im se obrati,
podsjećajući na prijateljstvo koje se
godinama gradilo na državnom i nivou

pčelarskih organizacija. Ivanović je,
između ostalog, istakao da je saradnja
na nivou inicijativa koje će doprinijeti
očuvanju pčela i unapređenju pčelarstva
vrlo važna za male zemlje kakve su
Slovenija i Crna Gora.
Predsjednik slovenačkog Saveza
pčelara Boštjan Noč izrazio je
oduševljenje projektom Kuće meda
koji je, kako je rekao, pravi servis
crnogorskim pčelarima koji su na taj
način dobili kvalitetne i jeftine inpute
za bavljenje pčelarstvom. On je istakao
da podrška države u tom pogledu
najvažnija i pohvalio odnos Vlade
Crne Gore prema Savezu
pčelarskih organizacija.
- Saradnja na političkom
nivou Crne Gore i Slovenije
je dobro iskustvo za Evropu.
I ja sam se danas uvjerio da
je to tako, jer sam vidio kako
potpredsjednik Ivanović sa
zanosom priča o pčelama.
Naš ministar Židan mi je prije
kretanja u Crnu Goru dao
obavezu da prenesem pozdrav
gospodinu Ivanoviću, rekavši
da je to ministar sa kojim
je imao najbolju saradnju.
I za svaku stvar što su se
dogovorili, odmah su uradili.
Mi sa crnogorskim pčelarima
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više godine odlično sarađujemo
i učimo se jedni od drugih. Naša
želja je da vidimo kako radite i
kako radi Kuća meda, i šta rade
pčelari, jer svaka informacija
za nas pčelare je vrlo korisna
- kazao je predsjednik Noč.
Predsjednik Saveza
pčelarskih organizacija Crne
Gore Radule Miljanić je
razgovarao sa kolegama iz
Slovenije o programu rada
našeg saveza kao i planovima
za naredni period. Posjeta
slovenačkih pčelara, po
njegovim riječima, dokaz je
odlične saradnje i biće prilika
da se nastavi. On je podsjetio da je
do sada Crna Gora koristila znanje i
iskustvo Slovenije i njenih eksperata
u prilagođavanju propisima i uređenju
tržišta po standardima EU u oblasti
pčelarstva.
- Posjeta predstavnika Pčelarskog
saveza Slovenije je posjeta koja ima
poruku saradnje njihovog saveza i
SPOCG. Mi sa njima imamo jednu
vrlo uspješnu, plodotvornu saradnju
koja traje već nekoliko godina. Poznato
je da je Slovenija već odavno u
Evropskoj uniji i kako su prilagodili
normativu u svim oblastima, a u
pčelarstvu čak, mislim, da su otišli i
dalje. Iskustva slovenačkih kolega u
dijelu normativnog uređenja pčelarskog
sektora su posebno značajna i u tom
dijelu nam je ponuđena puna podrška.
Vrlo su korektni prema nama, kad god
nam treba neka pomoć tu su da nam
iskreno ukažu i pomognu. Ali ovaj
dio koji smo mi uradili, Kuću meda,
kao servis pčelarima, to oni nemaju.

Drago nam je da i mi njima imamo šta
da pokažemo, a to je Kuća meda i njen
način funkcionisanja, koji nemaju, a
smatraju da im je potreban. Problem
sa falsifikovanim medom, voskom i
prerađevina od meda je veliki problem
na širem prostoru, čak i na prostoru
Evrope, jer je zavladalo veliki šverc.
Kuća meda je jedan temelj i osnova
da se počne da se tome staje na kraj.
I mi sada u našoj Kući meda imamo
vosak vrlo kvalitetan, koji oni nemaju,
jer nemaju ovakav objekat, nemaju to
objedinjeno, to radi pojedinačno više
privatnih proizvođača, pa znamo šta se
tamo radi. Ista je situacija sa invertnim
sirupom, sa pogačama koje su u našem
pogonu, što je sve servis pčelarima
Crne Gore. Znači, imamo kvalitet tih
proizvoda i imamo popularnu cijenu.
To je jedna pozitivna konkurencija
kada su u pitanju pogače i kad je u
pitanju invertni sirup. Kad je u pitanju
vosak, to je nešto, bez dileme, što nema
nijedna država na Balkanu – kazao je

predsjednik Milanjić dodajući da je sve
to nešto s čime su slovenački pčelari
prezadovoljni, te i oni razmišljaju nešto
u tom smislu, da bi bili srećni kad bi
mogli da rade jedan sličan objekat kao
što smo mi uradili.
U nastavku programa pčelari su
obišli Durmitor i uživali u panoramskom
razgledanju Crnog jezera. Na Žabljaku
je orgnizovana degustacija meda i
ostalih tradicionalnih proizvoda sa
područja Durmitora kod pčelara
Komlena Kalpačine. U prelijepom
ambijentu borove šume, domaćin je
priredio fantastičan doček. Sljedećeg
dana ekskurzija je nastavljena
obilaskom mosta na Tari a zatim
degustacije meda i ostalih pčelinjih
proizvoda u Kolašinu na pčelarskoj
farmi Šćepanović. Istog dana pčelari
su na Cetinju obišli muzej kralja
Nikole i pčelarsko domaćinstvo
Nikole Martinovića. Na Cetinju je
pčelare dočekao predsjednik Pčelarske
organizacije Cetinje Jovo Jovanović,
razgovarao sa kolegama pčelarima i u
ime svoje organizacije uručio skromne
poklone njihovom savezu.
Na kraju posjete, kolege iz
Slovenije su boravili u Budvi gdje su
razgovarali sa predsjednikom pčelarske
organizacije Krstom Ljubanovićem kao
i sa urednikom časopisa Pčelarstvo
Vasom Stanišićem.
Ova posjeta je organizovana u
okviru međunarodne saradnje naše
organizacije i čini veoma važnu
aktivnost kojom se odnosi dva Saveza
unapređuju i razmjenjuju iskustva.
Vlado Radulović

ОКТОБАР 2016.

11

ПЧЕЛАРСТВО

PČELARSTVO U SVIJETU AUSTRALIJA ZEMLJA-KONTINENT KOJI
DO SADA NIJE UPOZNAO NAJVEĆEG NEPRIJATELJA PČELA

Na listi deset najvećih
svjetskih izvoznika meda

Australija ima oko 10 hiljada registrovanih pčelara. No, veliki proizvođači koji udio u tržištu imaju
sa više od 60 odsto diktiraju kretanja ponude i potražnje. Naime, 250 pčelarskih firmi u svom
posjedu ima više od 500 košnica, dok tek 16 odsto pčelara ima 250 košnica ili manje.

A

ustralija je jedna od najvećih
zemalja na svijetu sa ukupnom
površinom od 7,7 miliona
kilometara kvadratnih.
No, veoma je rijetko nastanjena pa
ima svega 20 miliona stanovnika.
Domoradačko stanovništvo Aboridžini
koji na tom prostoru žive već 40
hiljada godina, zastupljeni su danas sa
svega 2%, dok 90% stanovništva čine
Englezi, Irci i ostali evropski narodi.
U pčelarskom smislu, moglo bi
se reći da je Australija idealna za
pčelarstvo, iako su prve pčelinje
zajednice donesene tek 1822. godine.
Danas u ovoj zemlji ima skoro 600.000
košnica i više od 10.000 pčelara.
Međutim, samo 700 pčelara posjeduje
oko 400.000 košnica što predstavlja
70% ukupnog pčelarskog potencijala
Australije. Ukupna proizvodnja
meda se kreće u granicama od 17 do
25 hiljada tona godišnje. Prosječna
proizvodnja je 67 kilograma po košnici,
a da bi pčelarenje bilo isplativo, pčelari
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profesionalci moraju proizvesti od
200 – 250 kilograma meda po košnici,
jer je otkupna cijena ispod jednog
američkog dolara.
Mukotrpan rad
Medonosna pčela Apis mellifera u
Australiju je prvi put donesena 1810.
godine od strane pčelara Samuela
Marsdena koji je pčelinja društva donio
iz Engleske. Međutim, nedugo nakon
toga, Marendove pčele su izumrle. U
drugom pokušaju, 1822. godine, pčele
su preživjele i na taj način Australija
je postala pčelarska zemlja, jedna od
najmlađih u svijetu kada govorimo o
ovom plemenitom pozivu.
Pola vijeka kasnije, u svakom
dijelu ovog kontinenta mogli su se
pronaći pčelinjaci. Iako nisu imali
veliku brojnost, med se itekako vrcao.
Tridesetih godina proteklog stoljeća,
pčelarstvo počinje doživljavati pravu
renesansu. Industrija proizvodnje

meda i pčelinjih proizvoda polako
se razvijala. Poređenja radi, godišnja
proizvodnja meda između 1921. i
1925. iznosila je oko 3.200 tona, da bi
u periodu između 1949. i 1954. godine
bila četiri puta veća.
Broj košnica skoro je dosegao cifru
od pola miliona. Iz godine u godinu,
pčelari su mukotrpno radili. Rezultat
nije izostajao. Naime, početkom
sedamdesetih, 524 hiljade košnica
proizvodile su 22 hiljade tona meda.
Ta brojka u ‘osamdesetim godinama
iznosila je 25 hiljada tona meda
proizvedenih u 546 hiljada košnica.
Od 1920. godine, proizvodnja se
povećala za deset puta uprkos čišćenju
i uništavanju medonosnih biljaka.
Moderno pčelarenje
Ovaj period u istoriji pčelarstva
Australije počinje sa „pokretnim
ramom“ kojeg je 1852. godine izumio
Amerikanac Langstroth, koja će
kasnije biti modificirana od strane
Hoffmana. Po prvi put, pčelarima je
omogućeno prenošenje pčela i legla sa
okvira, te uzimanje meda sa okvira bez
uništavanja ili ubijanja pčela.
Od tada pčelari Australije uživaju
u pčelarenju. Naime, pčelari danas
izvrcaju preko 30 hiljada tona meda,
čija se vrijednost procjenjuje na oko
50 miliona dolara. Otprilike, 25 do
30 odsto proizvodnje se izvozi što
Australija svrstava u deset najvećih
svjetskih izvoznika meda. U posljednjih
nekoliko godina, proizvodnja meda
smanjena je s obzirom na velike suše

ОКТОБАР 2016.

ПЧЕЛАРСТВО
i pojavu šumskih požara.
Sve ovo bitno je uticalo na smanjenje
proizvodnje meda. No, vrijednost
industrije je ostala relativno stabilna
zbog povećanja cijena meda. Trenutno,
cijene su pod velikim pritiskom ostalih
velikih proizvođača meda i izuzetne
vrijednosti australijskog dolara.
Osim meda, kao i kod nas,
australijski pčelari proizvode
pčelinji vosak, matice, rojeve, polen,
matičnu mliječ, propolis i pčelinji
otrov, a veliku zaradu imaju i od
pružanja usluga oprašivanja u sektoru
voćarstva.
I Australiji prijeti varoa
Australija i Havaji su jedine dvije
države u svijetu koje nemaju problema
sa varoom. Bar za sada. Međutim,
australijski naučnici strahuju kako će
varoa u narednim godinama stići i u
ovu zemlju, i to iz susjednih zemalja,
Novog Zelanda i Papua Nove Gvineje.
Ako se to dogodi, poljoprivreda ove
zemlje biće na koljenima.
Naučnici su kazali kako će u
slijedećih 30 godina, varoa ovu zemlju
koštati od 20 do 50 miliona američkih
dolara. Pčelarska indrustrija ne bi
bila toliko na udaru koliko uzgajivači
badema, avokada, pamuka, svih vrsta
voća, dinja i tikvi.
Kako se ovo ne bi desilo, vlasti
ove zemlje donijele su striktne mjere
o uvozu hrane i životinja. Napravljeni
su posebni karantini u svakom dijelu
zemlje.
Biznis od oprašivanja
U jednom od proteklih brojeva
našeg časopisa pisali smo o pčelarstvu
Švajcarske gdje smo se uvjerili kako
proizvodnja meda i ostalih pčelinjih
proizvoda ne mora biti osnov za
bavljenje pčelarstvom. Naime, pčelari
ove zemlje na osnovu prizvodnje meda
zarade oko 65 miliona dolara.
Ali, pazite sada. Od oprašivanja
različitih voćarskih kultura i naknade
za to, pčelari Australije zarade od
100 miliona do 1,7 milijardi dolara
godišnje. Na ovu cifru, svaki komentar
je suvišan.
(J. Hadžiahmetović,
www.bhpcelar.com)
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URBANO PČELARSTVO U „GRADU SVJETLOSTI“

Pariz brzo postaje pčelarska
prijestonica svijeta!
Zahvaljujući obnovljenom interesu
za pčelarstvo, Pariz bi uskoro mogao
postati prava prijestonica urbanog
pčelarstva u svijetu. Grad trenutno
broji preko 400 košnica a taj broj
je u stalnom porastu. Ljudi košnice
postavljaju na balkone porodičnih
apartmana, drugi u
javne parkove ili na
krovove poznatih
istorijskih građevina.
Uzgoj pčela i
proizvodnja meda
za privatne svrhe i
potrošnju je postao
uobičajena norma
za neke od najboljih
restorana i hotela na
svijetu, koji se nalaze
u samom srcu Pariza.
Poznati restoran „Tour
d’Argent“, koji se
nalazi preko puta katedrale „Notre
Dame“, nedavno je postavio nekoliko
košnica na svom krovu, a istu stvar je
učinila i uprava hotela „Westin“, koji je
nalazi u jednoj od najpoznatijih ulica
Pariza, Rue de Rivoli.
Veći izbor flore
Ono što je dovelo do širenja ovog
trenda je sve veća svjesnost javnosti
o ugroženosti pčela i krizi u kojoj se
današnje pčelarstvo nalazi. Iznenađuje
činjenica da su gradske pčele ne
samo imune na bolesti koje pogađaju
njihove seoske rođake, već su i daleko
produktivnije.
Prema podacima pariske pčelarske
organizacije „L’Abeille de Grand“,
gradska košnica proizvede 50 kg
meda u prosječnoj godini, dok će one
u prirodnom okruženju proizvesti tek
oko 30 kg meda.
Posljednjih deset godina glavni
grad Francuske je službeno područje
na kojem nema pesticida, što
djelimično može objasniti veliki uspjeh
i produktivnost gradskih pčela. Ovome
doprinosi i toplina gradskog okruženja.
Ipak, glavni razlog za uspjeh
pariskih pčela je raznolikost flore u
gradu, koja je daleko raznovrsnija i
kvalitetnija od one na selima.

– Ljudi koji žive u gradu vole cvijeće.
Pariz je bogat parkovima, balkonima,
velikim vrtovima, a ljudi po njima sade
raznovrsno bilje tokom cijele godine.
Za razliku od grada, na selu dominira
jedna vrsta cvijeća, i kada im prođe
sezona, pčele ostaju bez nektara. U

gradu je situacija drugačija i pčele
imaju nepresušni izvor hrane – kazao
je Simonpierre Delorme, koji drži pčele
blizu pariske željezničke stanice.
Pčele polako preuzimaju grad
Baš kao i druge zemlje Evrope i
Amerike, Francuska je posljednjih
godina svjedočila o zabrinjavajućem
padu u broju pčelinjih zajednica. Od
1995. godine 100 hiljada francuskih
košnica je izgubljeno a količina meda je
spala sa 32 hiljade tona na 20 hiljada.
Smrtnost pčela je tri puta veća od
normalne granice.
Prije 100 godina u Parizu se nalazilo
preko 1000 košnica, ali su skoro
sve uništene tokom i nakon Drugog
svjetskog rata. Pariska Opera je bila
među prvim koji su na svoje krovove
postavili košnice, skoro prije 15 godina.
Proizvedeni med prodaju u poznatoj
luksuznoj prodavnici Fauchon.
Druge kolonije danas žive krovovima
Velike palate i poslovnim soliterima La
Defense. Pravila za držanje košnica su
prilično jednostavna: košnice moraju
biti registrovane kod veterinara i moraju
biti udaljene 25 metara od škola ili
bolnica.
(www.bhpcelar.com)
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СЕДМА РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА МЕДА У
ПЉЕВЉИМА ОКУПИЛА 38 ИЗЛАГАЧА

Богати штандови упркос лошој години

Р

егионална изложба меда, пчелињих производа
и пчеларске опреме у Пљевљима, постала је
препознатљива не само у Црној Гори већ и у
региону, како по броју учесника тако и по доброј
организацији и посјећености. Овогодишња, седма
регионална изложба, одржана 9. септембра, окупила је
38 излагача из Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине
и Републике Српске.
Повољни климатско-вегетацијски услови, брдовитост
терена са богатством разноликог биља, велике површине
природних ливада, пружају повољне природне услове
за развој пчеларства и производњу квалитеног меда у
општини Пљевља.

Предсједник Општине
Пљевља Мирко Ђачић отвара
регионалну изложбу меда

Мирко Ђачић, предсједник Општине, отварајући
манифестацију казао је да у пљеваљској општини има
350 пчелара, 3.500 пчелињих друштава, док је годишња
производња меда од 30 до 35 тона. Овакве манифестације,
како је истакао, помажу пчеларима и популарисању ове
дјелатности, а Министарство пољопривреде и руралног
развоја и ресорни општински секретаријат издашно
су помагали пљеваљске пчеларе у протеклом периоду.
Поздрављајући присутне у име Министарства
пољопривреде и руралног развоја Данијела Столица,
генерална директорица Директората за пољопривреду
и рибарство, истакла је да манифестација попут
ове представља одличну прилику да произвођачи
меда афирмишу своје производе. Она је подсјетила
на активности које је Министарство предузимало
претходних година на унапређењу пчеларства у Црној
Гори и истакла да је доказ да се у томе успјело све већи
број младих пчелара.
- Заједничким напорима постигнути су значајни
помаци. У протеклом периоду Министарство је у сарадњи
са Савезом пчеларских организација покренуло бројне
активности које су усмјерене на унапрјеђење пчеларства.
Кућа меда коју смо направили у Даниловграду круна
је досадашњих активности и представља центар који
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омогућава пчеларима да добију квалитетне инпуте
за пчеларење и лакше дођу до тржишта са својим
производима - казала је Столица, поручујући да ће
Министарство наставити са подршком овом сектору.
У име организатора манифестације Будимир
Бајчетић, секретар Секретаријата за привреду, казао је
да ову изложбу није било лако организовати у изузетно
неповољној години која није штедјела пољопривреднике,
па ни пчеларе.
- Већина пчелара се данас бори да одржи своје
пчелињаке због минималних приноса меда. Већина
сајмова и изложби у регону се из тих разлога неће
одржати. Зато се радујемо оволиком броју излагача. Као
будуће језгро пљеваљског пчеларства у последње двије
године 45 младих пчелара је користило мјере подршке
општинског Агробуџета у набавци преко 150 кошница са
ројевима. У сарадњи са пчеларским удружењем „Матица“
наставићемо са едукативним процесом, одржавањем
предавања, посјетама сајмовима и изложбама. Осим
тога пружићемо подршку кроз мјере Агробуџета у
ревитализацији пчелињака, у набавци опреме и писању
пројеката – истакао је Бајчетић.
По ријечима Жарка Драгашевића, предсједника
пчеларског удружења „Матица“ ова година је најлошија
у посљедњих 100 година.
- Пчеле су највећи човјеков сапутник. Морамо
имати на уму од пет залогаја које поједемо четири су
обезбијеђене радом пчелињих заједница. Плодови пчела
десет пута користе више друштвеној заједници него
самим пчеларима – рекао је Драгашевић.
Изложба меда коју је организовао Секретаријат
за привреду под покровитељством Министарства
пољопривреде и руралног развоја била је одлично
посјећена, а излагачи су похвалили одличну организацију
и гостипримство Пљевљака. Манифестацију су уљепшала
дјеца из вртића „Еко бајка“ и чланови културноумјетничких друштава „Пљевља“ и „Волођа“.
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Приноси меда мањи, али сналазе се

Вељко Ђуровић,
Вељко
Ђуровић
из Бијелог Поља, више
од 20 година бави се
пчеларством. Почео
је са двије, док данас
има око 300 кошница,
и од пчеларства
издржава четворочлану
породицу
- Бавећи се спортом
и у потрази за здравом
храном дошао сам у
контакт са пчелама.
Пчеларство ми је
једини извор прихода
од којег издржавам
четворочлану
породицу. Ова година
је изузетно лоша за пчеларе. Са мог пчелињака прошле
године имао сам шест тона меда, а ове године једва тону.
Разлози за овако лошу годину за пчеларе су прљаве
кише које су пале у прољеће па су биљке престале да
луче нектар – казао је Ђуровић који памти 1999. годину
као најбољу када је од 80 кошница имао 4,5 тоне меда.
Тада је проглашен рекордером у производњи меда у
Црној Гори.
Слаже са мишљењем већине пчелара да пчеле
треба селити. Ђуровић каже да су његове пчеле
стациониране по пола године у Подгорици, неколико
мјесеци у околини Бијелог Поља, а касније их сели у
планине. Последњу
пашу завршава у
Херцеговини.
- Немам проблема
када је у пит ању
продаја меда. Имам
з а л и хе ко ј е м и
помажу да опстанем
када је лоша година.
Због тога се каже да
за професиналног
пчелара не постоји
лоша година. Има
година када напунимо
магацине и година
када се мед добро
продаје. Ова година
је добра за продају –
Славица и Веселин Чабаркапа
истиче Ђуровић.
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Ђуровић објашњава да је за бављење пчеларством
најбитнији рад и знање. Битно је брзо регаовати у
зависности од временске ситуације. Каже да се данас
лакше бавити пчеларством јер су нова достигнућа и
савремене машине убрзале рад у пчеларству.
- Цијеђење меда се брже обавља него раније. Док је
раније требало четири минута да се отвори један рам,
данас је довољно само три секунде. Неке ваге нам путем
СМС шаљу поруке да ли има паше на терену гдје су
нам смјештене пчеле тако да брзо можемо да реагујемо
и да пребацимо пчеле на мјеста гдје има паше – рекао је
Ђуровић, додајући да осим меда производи прополис,
восак и полен, као и матице за своје потребе.
Веселин и Славица Чабаркапа, Водно, Пљевља,
настављају традицију пчеларства која се у породици
Чабаркапа преноси с кољена на кољено. Веселинов
отац је имао пчеле, а онда је наставио и Веселин са
супругом Славицом и синовима.
- Када смо почињали имали смо 20 кошница. Уз
супруга сам завољела пчеларство. Све послове у
пчелињаку радим. Прошле године узели смо кредит
од 11.000 евра преко Ipard like пројекта и проширили
пчелињак за 60 кошница.Сада имамо 80 кошница.
Десет година се интензивно бавимо пчеларством. Ова
година је изузетно лоша због лоших временских услова.
Прошле године смо имали од 15 до 20 килограма меда
по кошници, а ове године од четири до пет килограма
– казала је Славица Чабаркапа.
Поред меда Чабаркапе прозводе прополис капи,
спрејеве, медовачу, коприву са медом.
М и о д р а г
Радисављевић,
из Ваљева, седми
п у т ј е н а и з л ожб и
меда у П љ ев љ и ма.
Има стациониран
пчелињак у околини
Ваљева. Завршио је
п о љ о п р и в р ед н и и
професионално се
бави пчеларством од
1998. године. Има 250
кошница и са супругом,
која је технолог по
с т ру ц и , о с и м м ед а
производи матице и
матични млеч за који
су се специјализовали.
Миодраг Радисављевић
Баве се и прерадом
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пчелињих производа и производе креме, сапуне,
мелеме и дезодорансе.
- Радим посао који волим и од којег живим. Прије
десет година почео сам прераду пчелињих производа.
Уз помоћ кредита набавили смо машине и тај процес
још није заокружен. Произведемо и по 2000 матица,
два до три килограма матичне млечи. Када је година
добра по 15 килограма меда нађемо по кошници,
а у лошој години шест килограма – нагласио је
Радисављевић. По његовим ријечима пчеле третира
оксалном, мрављом кисјелином и апигардом.
Радослав-Беле Зечевић, из Трновице, Пљевља,
каже да му је три пута мање меда по кошници у односу
на прошлу годину, па се слаже са мишљењем свих
пчелара на изложби меда да ова година пчеларима
у Црној Гори,
као и земљама
у р е г и о н у.
није била баш
наклоњена.
Он је студент
завршне године
Биотехничког
факултета, а
пчеларством
се бави већ
12 година.
Има око 100
кошница и 250
оплодњака.
- Ове године
просјек меда
п о ко ш н и ц и
био шест
килограма,
три пута мањи
у од н о су н а
прошлу годину, Радослав-Беле Зечевић
али моја
производња не заснива само на производњи меда
већ и матица и ројева, а од ове године и произвдњи
матичнг млеча. Производња ројева била је успјешна
захваљјући људима коју су наручили током 2015.
године. Реализовао сам и 1500 флашица прополис
капи, око 700 комада матица и 300 грама матичног
млеча. Поред матичног млеча планирам да повећам
и производњу оплодњака за 100 и матица за 1000
комада. Планирам да проширим пчелињак за 50
кошница. У Трновицама (засеок Хоџићи) гдје су ми
пчеле стациониране у току је изградња модерног
складишта за врцање и производњу меда, а планирам
и набавку савремене електронске опреме и СМС
вага као и набавку дупликатора за прављење
инвертног сирупа за прихрану пчела – казао је
Зечевић који поред сталних купаца мед дистрибуира
и у маркетима.
Светлана Зечевић
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ПРЕДАВАЊЕ У ПЉЕВЉИМА О ЗИМСКОЈ

Вјешт је пчелар који

У

оквиру регионалне изложбе меда у Пљевљима
одржано је предавање на коме је о зимској
припреми и болестима пчела говорио Драган
Ћирковић, ветеринар, 28 година пчелар, и
предавач пчеларства на факултету у Новом Пазару.
Он је пчеларима пренио драгоцјена знања, искуство
из праксе и теоријска знања.
- Најтеже је у цијелом пчеларству добро припремити
кошнице за зиму, а ко зна ваљано да их припреми тај
је вјешт пчелар. Ако имамо лета сачувана од вјетра,
уз добру матицу и довољну количину хране, правимо
јака друштва, односно имаћемо 50 одсто теже ларве
или јаче пчеле, са већом масом медног мјехура, и
дужим летом у вријеме медобрања. Сва досадашња
истраживања указала су да је узрок нестанка пчела из
кошнице, у којима остаје сва храна, пчелиња болест
вароа - тврди Ћирковић и наглашава да је вароа паразит
који исцрпљује пчелу и пчелиња друштва због чега је
потребно да општинска удружења пчелара договоре
третирање против варое у исто вријеме, након скидања
медишта, на примјер од 1. до 19. августа, како би
резултати били што успјешнији.
Вароа је највећи непријатељ пчела и треба је, како
је нагласио, сузбијати на вријеме како не би оптеретила
зимску пчелу која живи од 6 до 8 мјесеци (за разлику
од љетње која најдуже живи 42 дана).
- Вароа иде брзо и буде седам, осам дана на пчели,
сише хемолимфу док не осјети да је пчела изнурена.
У току 24 сата она убоде пчелу десет пута. Вароа
својом иглицом убацује патогене - вирусе, бактерије
или гљивице. Она иде у отворено легло и размонажава
се, па је ту највећи проблем. Скраћује живот пчели.
Ја сам налазио по 17 вароа у једном леглу, док је
покојни Ђуро Сулејмановић говорио да је налазио по
27 вароа – објаснио је Ћирковић истичући да се наша
пчела се са варом сусрела 1976. године када је први
пут дијагностификована у Београду, а да је у Ковину
страдало 400 друштава.
Најбољи начин борбе против варое је, како
сматра Ћирковић, након воћне паше, употребом рама
грађевњака, којим се уништава преко 80 одсто паразита,
без употребе хемикалија. Он рам грађевњак ставља
између рама са леглом и поленом.
- У кошницу у коју стављамо грађевњак имамо
двије варијанте - да из медишта извадимо један рам и
у њега ставимо рам из плодишта (или да у плодиште
ставимо полумедишни рам). Доље је празан простор
а пчела не трпи празан простор и она на оном раму
прави наставак, ту је стопроцентно трутовско легло каже Ћирковић, који као предавач није ни један лијек
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ПРИПРЕМИ И БОЛЕСТИМА ПЧЕЛА

ваљано припреми кошнице за зиму
ни хвалио, ни кудио, али је исцрпно причао о начину
употребе пет врста препарата за сузбијање варое:
димним, испарљивим, контактним, систематицима
и распршујућим препаратима, истичући да пчелару
може да направи велики проблем ако се погријеши у
дозирању препарата.
Ова година је специфична када је пчеларство у
питању, јер, како је казао, нешто у природи ове године
није било добро, биље није медило. Ћирковић је некада
имао и 120 друштава а ове године од близу 80 кошница,
на три локалитета, ни једном није окренуо центрифугу.
- Да би биље медило ноћна темпаратура не би смјела
да падне испод 14 °C, дневна испод 27 °C, уз влажност
земље 50 до 70 одсто и влажност ваздуха 60 до 80 одсто.
Карактеристика биљака плитког коријена је да меде на
темпаратури од 32 °C. Биљке дубоког коријена меде на

Драган Ћирковић и Будимир Бајчетић

температури од 34 °C. Ни једна биљка не меди ако је
темпаратура виша од 37 °C. Највећи проблем је што није
било паше до краја јула – казао је Ћирковић, истичући
да је ове године било много влаге и много више варое
за разлику од сушних година.
Ћирковић је одговарао на питања пчелара, а свакако
је пчеларима користан одговор искусног пчелара и
ветеринара када је у питању вријеме када матицу треба
замијенити. Ћирковић тврди да код селећих друштва
матицу треба мијењати чешће, сваке године, а код
стационарних заједница на четири године, односно
матица из 2015. користи се до 2018. године. Због
боље изолације од хладноће Ћирковић препоручује
узимљавање пчела на два наставка, чак и на три код
ЛР кошница, па је добро ставити и празан наставак на
подњачу, па ако је спољна температура минус 11 °C у
трећем наставку се креће од 15 до 33 °C.
Јако је друштво које у овом периоду има девет улица
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код ЛР-а. Пчеле презимљавају у клубету које се формира
на мјесту гдје је било посљедње легло. Потребно је да
у кошници буде 20 килограма меда, двије трећине меда
у горењем а једна трећина у доњем клубету.
- Сва литература свијета и моје искуство кажу да би
количина меда 1. марта требало да буде од 12 до 15 кг, а
ако 1. априла нема од 9 до 12 кг то друштво у новој сезони
медобрања неће ништа донијети – казао је Ћирковић
препоручујући да се у прољеће изврши дезинфекција
кошница методом „попаљивања“ лет лампом.
Примјери третирања варое
У петом периоду, од половине јула до половине
септембра, умножава се зимска пчела а када нестане
легла настаје период биолошког мировања.
- Све што купите у малим бочицама је амитраз, који
је канцероген, а има пчелара који третирају амитразом, а
нису скинули медиште. Швајцарци су написали упутсво
за употребу - третирати четири пута са размаком од
четири дана. Друга група препрата су испарљиви као
што је тимол, Руси о њеми пишу још осамдесетих
година, а добра страна је што стимулише матицу на
рад. Ако се користи мравља кисјелина постоје два
третмана, краткорочни када се употребљава три пута
са размаком од четири дана, и дугорочни - четири
дана са размаком од седам дана - рекао је Ћирковић
савјетујући да ако пчелар користи мрављу кисјелину,
ако капље одозго, користи највише два милилитра по
улици 60 процентне киселине, ако се капље одоздо три
милилитра на темапартуру од 15 до 20 степени.
Други примјер Ћирковић наводи третирање оксалном
кисјелином, од краја октобра до почетка децембра, када
је температура изнад 0 °C.
- Швеђани овај третман раде тако што одаберу
одговарајући картон или трулекс крпу натопљену
кисјелином која се убацује у кесу у којој се пакује погаче.
Кеса се стави у замрзивач, а смрзнута се буши како би
полако испаравала. Шведска литература 2001. године
пише да се узима се 7,5 грама кристалата оксалне
кисјелине, 100 гр шећера, 100 мл воде и добијамо 3,2
процетни раствор, који загријемо на 30 до 40 °C и онда
капљемо по пчелама. Мале заједнице не више од 25 мл,
нормнално друштва од 25 до 30, ако је друштво јако до
35 мл - нагласио је Ћирковић истичући да се контактни
препарати „летвице“ стављају по једна на пет рамова и
држе по једнима 42, а по другим 16 дана, при чему се
послије тога може урадити једно контролно димљење.
С. Зечевић
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ИЗЛОЖБА МЕДА У ХЕРЦЕГНОВОМ

Лоши приноси „прориједили“ излагаче

У

дружење пчелара Херцегнови организовало је
изложбу меда 11. септембра, а на платоу испред
Мјесне заједнице Баошићи мали број излагача
био је права слика по приносима меда лоше
пчеларске године. Ипак, посјетиоци су уз шеталиште
поред саме обале, могли да бирају мед из различитих
крајева Црне Горе – поред домаћина било је излагача из
Мојковца, Цетиња, Плужина, Улциња и Подгорице. Уз
то на једном штанду је била пчеларска литература, а на
једном пчеларска опрема. Но, иако је било мање меда,
није изостала хуманост пчелара излагача – по теглу
меда поклонили су Дјечијем дому „Младост“ у Бијелој.
Изложба је привукла велики број пчелара, како
домаћих, тако и из других крајева Црне Горе (Мојковац,
Плужине, Никшић, Даниловград, Подгорица, Зета,
Цетиње, Котор, Улцињ, Будва, Тиват, Грбаљ...) и Требиња,
које је у име домаћина поздравио Митар Кривокапић,
предсједник МЗ Баошићи, и пожелио им успјешан рад.
- Сви знамо да је мед са простора Црне Горе веома
цијењен у ширем региону о чему говори и његова
цијена. Пошто је пчеларство веома специфична грана
пољопривреде и захтијева сталну едукацију и нова
сазнања, у том смислу покушали смо да у оквиру изложбе
организујемо једно дружење како би освјежили знања
и како би би производ који је веома цијењен у ширем
региону, довели до нивоа да и даље буде такав, да
задовољи потребе, прво свог тржишта, а онда и ширег
региона, јер је за њега пласман свуда обезбијеђен – казао
је Мирко Матковић, предсједник Удружења пчелара
Херцегнови, пожељевши добродошлицу пчеларима
из разних крајева.
Он је захвалио пчеларима на помоћи у
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организацији, Општини Херцегнови, чија се помоћ све
више огледа не само у помоћи око организације овог
дружења, него и у субвенцијама у репроматеријалу за
пчеларе, Савезу пчеларских организација Црне Горе,
предсједнику МЗ Баошићи Митру Кривокапићу, који им
је омогућио одржавање ове манифестације и предавања
у овом дивном простору надомак мора. Захвалио је и
Министарству пољоприведе и руралног развоја које је
пуно урадило за развој пчеларства.
Матковић је, у оквиру, најавио неколико предавања
Ферида Велагића,
Данијела
Столица
који се више од 40
година студиозно
и научно, али и
парктично, дружи
са пчелама, и који
ће да несебично
п од и ј е л и с в о ј а
знања са присутним
пчеларима како би
унаприједили своје
пчеларење. Теме
предавања су биле восак, економично пчеларење и
заштита од варое.
- Сви знамо да не можемо да утичемо на временска
прилике, али можемо да утичемо на ниво едуакције,
а ово је тако специфична дјелатност да у одређеним
ситуацијама, кад су године као што је ова, морамо
интервенисати. Јер, не може се пчеларити као што се
пчеларило прије двадесетак године ту је потребно знање
и виши степен едукованости – оцијенио је Матковић,
наглашавајући да је у том циљу и ова изложба планирана
заједно са предавањем и дружењем пчелара.
У име Министарства пољопривреде и руралног
развоја пчеларима се обратила Данијела Столица,
генерална директорица Директората за пољопривреду
и рибарство. Она је истакла да је циљ оваквих
манифестација размјена искустава пчелара, како у
Црној Гори, тако и пчелара из региона, како би се
даље унапређивао сектор пчеларства. Министарство
пољопривреде и руралног развоја, како је додала, доста
улаже у развој овог сектора, јер производња меда има
перспективу.
Подсјетила је да је Министарство посљедњих година
доста уложило у развој пчеларства, између осталог и
у Кућу меда са више производних линија и простором
за организацију предавања и радионица. Недавно су,
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истакла је, Кућу меда обишли и пчелари из Словеније
који су пожељели да имају такав објекат. То значи,
додала је, да смо и ми у нечему испред других и да нас
хвале пчелари из Словеније која је у Европској унији.
- Морамо још више радити на подизању квалитета
меда. Не само држава него сви заједно морамо радити
на сузбијању фалсификованог меда, да се створи бренд
црногорски мед, а црногорски пчелари најбоље између
себе знају ко производи црногорски мед и ко може да
носи ознаку црногорски мед. Велика перспектива је у
органској пољопривреди, па и у органском пчеларењу.
Министарство ту даје субвенције, тако да сви они који су
окренути органском пчеларству имају додатни стимуланс
државе. Сигурно је да органски производи имају много
лакши пласман, што кажу колеге уз Хрватске, који су
скоро ушли у ЕУ, за органске производе једино је небо
граница. Ми, наравно, не можемо да будемо конкурентни
количином меда у извозу у далеке земље, али можемо
да покријемо своје тржиште и подигнемо квалитет
меда – оцијенила је Данијела Столица, додајући да
у туристичким крајевима постоје повољни услови за
пласман меда, тзв. извоз на прагу.
Говорећи о активностима Министарства у области
пчеларства она је посебно истакла едукацију, било је
неколико студијских путовања у иностранству и с том
праксом ће се наставити.
- Оно што је посебно интересантно, и што показује
да је пчеласрствио све више атрактивно, то је да
сваке године имамо све више младих људи који су
заинтересовани да се баве пчеларством, сваке године
се све више младих пчелара тражи подршку, па ће се
размотрити могућност да та подршка идуће године буде
још већа - најавила је Данијела Столица.
Предсједник Савеза пчеларских организацијаРадуле
Гости и домаћини

Миљанић казао је да је много проблема са којима се
сусријеће наше пчеларство, и уопште у окружењу и у
свијету.
- Молим вас да озбиљно схватимо ове проблеме
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са воском, који су тема једног од предавања. Имамо
најбољу позицију у Европи кад је у питању прерада
воска. И прерађујте восак, цијена је врло приступачна,
гарантује вам се квалитетана сировина коју ћете
добити. Немојмо да држимо по 15 година сатне основе
у кошницама јер се са
Радуле Миљанић
таквим пчеларством
не може с е ићи
напријед. Ту су пчеле
врло лоше, смањених
д и м е н з и ј а , и ма ј у
краћи вијек трајања,
и велика је опасност
за боле сти. Треба
користити ресурсе
Куће меда. Она није
профитабилна, али
морају се покрити
основни трошкови.
Инвертни сируп
с е п р о и з в од и п о
најсавременијој технологији, погаче су квалитетне и
направили смо позитивну конкуренцију у производњи
погача на црногорском тржишту – навео је Миљанић
предности производа из Куће меда и у наставку говорио о
предстојећим активностима СПОЦГ, посебно издвајајући
нормативно сређивање али и борбу против квази медова
или вјештачких творевина, који се углавном увозе и праве
штете потрошачима и црногорским произвођачима меда.
Предсједник Миљанић је похвалио рад Удружења
пчелара у Херцегновом, и рад предсједника Матковића
који настоји да врати организацију тамо гдје јој је мјесто,
јер херцегновски пчелари имају потенцијале
- Имали сте увијек врхунске пчеларе, имате тржиште
и треба да кренете тим путем
и да пчеларска организација
добије мјесто које јој припада.
Желим пчеларској организацији
Херцегновог да сљедеће године
буде са дупло више чланова, јер
сигурно има дупло више пчелара
на овом подручју – казао је
Миљанић пожељевши да свака
сљедећа година буде успјешнија,
и да ова пчеларска манифестација
сваке године буде масовнија.
Послије завршених предавања
пчелари су наставили дружење у
разговору и размјени пчеларских
искустава у ресторану „Галија“, а у име гостију
домаћинима је на гостопримству захвалио Војин
Ђукановић.
В. Станишић
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PREDAVANJA FERIDA VELAGIĆA U HERCEGNOVOM O ZNAČAJU
PRIRODNOG VOSKA I BORBI PROTIV VAROE

P

Vratite prirodu u košnice!

čele više od 70 odsto vemena provedu u saću i na
saću i dobro bi bilo da ga provedu u saću koje su
oduvijek izgrađivale i dorađivale. Uvijek su pčele
proizvodile vosak, a danas i ljudi
proizvode vosak, e tu je problem. Rijetko
kada pčele pogriješe, ali zato mi griješimo,
bilo slučajno, bilo namjerno – kazao je
Ferid Velagić.
Da bi se manje griješilo, potrebno je
više edukacije.
- Eksperimentišite, ali na jednoj košnici,
a ne na svim košnicama. Svi mi mislimo
da nešto znamo o pčelama. O pčelama je
napisano najviše knjiga u svijetu, ali vjerujte
da to što znamo o pčelama to je kao da bi
pustili jednu kap u moru. Ja kao pčelar
profesionalac što više radim oko pčela, i
što više zapažam oko pčela, sve više vidim
koliko ne znam. I svi moramo to priznati, i zato je znanje
najveći kapital koji imate – naglasio je.
Velagić, po zanimanju diplomirani inžinjer mašinstva,
pčelar profesionalac, proizvodi matice, matičnu mliječ...
autor 12 knjiga, kazao je da je u svojim pčelinjacima izbacio
hemiju iz košnica, te da je prije 12 godina kompletno zamijenio
vosak i sada je u organskoj proizvodnji.
- Da bi saće odgovaralo pčelama ono mora da zadovolji
neophodne uslove. Da ima neophodnu čvrstoću, da je
hemijskog sastava koji su pčele sa zadovoljstvom izgradili,
ali one povrate pčelaru to što se potrudio da im da prirodne
uslove. Svake godine u prostoru plodišta promijenimo
kompletno saće u toku proizvodne sezone. Zato što se sve
bolesti pčela u pčelinjem društvu nalaze u plodištu, rijetko
kada u medištu. Mijenjajte saće u prostoru plodišta i rješavate
jedan od velikih problema – preporučio je Velagić.
Pčelinji vosak je nezamjenjiv za život, rad pčela ali i
rezultate koje pčelari od njih očekuju.
- Vosak se dobija iz košnica i vraća se u košnicu. Uvijek

ima viška voska, jer i vosak je pčelinji proizvod. To sakupljate
i to čuvajte. Vosak nekad sadrži spore američke i evropske
truleži itd. I kad se pčelinjak proširuje pčelar treba da od
svojih pčela obezbijedi vosak za to proširenje
– imperativno je kazao Velagić obraćajući
se pčelarima da postave sebi pitanje kakav
vosak daju svojim pčelama.
On je posebno upozorio na opasnost od
voskovog moljca koji je „najveći potrošač
voska na svijetu“.
- Malo voska se koristi koliko voska od
nesavjesnih pčelara uništi voskov moljac.
Morate zapamtiti, kad imate najjača pčelinja
društva u toku proizvodne sezone, leptir
voskovog moljca ulazi u košnice. Pčele ga
prihvataju, ne istjeruju ga, on polaže jaja i
čeka određeni momenat kad pčelinja društva
oslabe ili uginu, i on onda kreće u akciju.
Nemojte to sebi nikad dozvoliti! – apelovao je Velagić
savjetujući pčelarima da spasu vosak, da ga pretope.
Satna osnova, po njegovom mišljenju, jedan je od velikih
problema u pčelarstvu, jer sa kvalitetnom osnovom kad je
pčelar ugrađuje u košnicu uvodi red i stumulaciju pčela na
dalji život, na veće prinose, na bolje rezultate. Zato pčelari
treba da otvore svoje oči gledaju što kupuju.
- U svoje košnice vratite prirodu, a pokušajte postepeno
izbaciti hemiju. I prosječne kvalitetne matice kada im date
prirodni vosak, ta košnica onda „kipi od pčela“ jer kvalitetna
osnova nikad nije skupa, a ne može loše i jeftino nikad parirati
prirodnom vosku. Vosak počinje da omekšava na 37 stepeni, a
parafin u satnoj osnovi, odnosno izgrađen u saću na 30 stepeni,
na nižoj temperaturi, i onda dolazi brže do srozavanja. Satna
osnova koja se na temperaturi ravlači i deformiše ne može
da nosi sama sebe, a ne med, odnosno leglo izgrađeno u tom
saću. Znači, sva priča se svodi na to koliko je moguće vratite
prirodni vosak u vaše košnice – naglasio je Ferid Velagić na
kraju predavanja o značaju prirodnog voska.

PROTIV OPASNOG KRPELJA TREBA SE ORGANIZOVANIJE BORITI

Varoa vrti pčelare oko malog prsta
Trebamo se bolje organizovati u borbi sa varoom.
Mi smo iz naših košnica izbacili hemiju, a varoa nas
vrti oko malog prsta više od 30 godina. I trajaće dok ne
budemo bar približno lukavi kao varoa i organizovani
kao pčelinje društvo – formula je Ferida Velagića, nimalo
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jednostavna, niti lako ostvarljiva.
- Bilo koji lijek za koji se odlučite sjutra, ili isti dan
predveče, kontrolišite opadanje varoe. Ne čekajte sedam,
deset ili 15 dana, da dodate lijek i da okrenete leđa
pčelinjaku, jer možete doživjeti katastrofu. Svaki lijek
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treba da pokaže rezultate u 24 časa. Ali vreba i opasnost
jer mogu vas mravi prevariti, jer to ponekad čiste i
odnose - savjetovao je Velagić pčelare upozoravajući da
je obavezno da se kontroliše rezultat upotrebe lijekova,
ali i oprez ako vide mrave oko košnice.
Zlatno pravilo, po njegovim riječima, je da se borba
sa varom ne dobija na pčelinjaku, već da borba treba da
se vodi 365 dana u godini.
- Pčelari su prisiljeni da se druže sa pčelama, ali i
sa varom. Što budemo slabije orgnizovani taj period će
duže trajati. Šta ja radim tokom godine? Danas u svim
košnicama imamo podnjače sa varoom mrežom, sa limom,
malo su skuplje. Ram
građevnjak koristim u
svakoj košnici u dvije
varijante. U cijeloj
površini rama kad
pčele obilno izgrađuju
saće, a u periodu
kada pčele izgrađuju
saće sa smanjenim
kapacitetom onda
koristim ram podijeljen
po horizontali.
Trudim se da ramom
građevnjakom uklonim
što više varoe i varou
koja ostane poslije
oksalne kisjeline. Ram
građevnjak je prisutan
u plodištu svake godine od 15. aprila do 15. jula – naveo
je lično iskustvo ističući da primjena rama građevnjaka
oduzima dosta vremena ali i daje rezultate.
Najveća opasnost za pčelinja društva su duga sušna
ljeta kad, kako je naglasio, pčela ne može obezbijediti
dovoljnu količinu polena, odnosno perge za uzgoj pčele.
- Lako je pčelariti sa varoom koja je na pčeli, neki
lijek i uklonite je. Problem je pčelariti sa varoom koja
je u leglu, ta stvara probleme. Zato je pravi momenat za
posljednju bitku sa njom krajem jeseni kada u košnici
nema legla i kada se sva preostala varoa nalazi na pčeli.
- Sve sam koristio i primjenjivao, sve lijekove koje
sam nalazio u literaturi, savjete iskusnih pčelara, api life
var italijanski, apigard, sa njim nisam bio zadovoljan.
Timovar sam koristio jedno četiri godine, najbolji je od
preparata na bazi timola, jeste najskuplji ali je najbolji.
U 2010. godini eksperimentalno sam koristio bivital, ali
nisam u potpunosti zadovoljan. Svaki naredni lijek koji
koristitite mora u nasljeđe da primi tolerantan broj varoa.
Sa bivitalom sam bio zadovoljan dvije godine, ali bez
paste je samo sredstvo za stimulaciju za samočišćenje,
na povećano higijensko ponašanje. Sa pastom je lijek
protiv varoe – naveo je i upozorio na osnovu iskustva.
Velagić je istakao da mu je u borbi protiv varoe dobre
rezultate dao peludal, zamjena za polen, kada ga nema
u prirodi a ni u košnici, a već godinama koristi i Kas 81,
sa pelimom i borovim pupoljcima.
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- Kas 81 koristim u sirupu kao dopunu hrane za
zimovanje. Odem u Hercegovinu po pelim i naberem
borove pupoljke kad su dugi 3-4 cm. Od toga pravimo
čaj i kako sam to počeo da koristim, kao uzgajivač
matica dva puta godišnje nosim pčelinje leglo na analizu
i nikad nisu našli prisustvo nozeme. Predlažem da ovo
koristite kad god možete u zimskoj hrani, ali nemojte
ovo davati u proljeće, pred medobranje, ni slučajno u
medobranju, jer će vam med biti gorak – preporučio je
Velagić naglašavajući da Kas 81 treba dodavati u hranu
zimi, da ga pčele potroše u toku zime.
Kas 81 se priprema veoma jednostavno.
- U lonac stavimo
900 grama pelima.
Prvo isječemo
krajem aprila mlade
izdanke duge 2030 cm, pa krajem
avgusta, kada je žute
boje, kad procvjeta
i formira sjeme,
isječemo ga cijelu
masu, pa sušimo
kao čaj. I borove
pupoljke koristimo
suve. Ukupno
kilogram mase za
čaj u deset litara
vode – 900 grama
pelima koji je ubran
krajem avgusta, 50 grama pelima koji je ubran krajem
aprila i 50 grama borovih pupoljaka. I sve u lonac i
deset litara vode. Kuva se oko 2,5 sata, četiri litara
vode ispari i ostaje šest litara. Tih šest litara, to je sirup,
i sa njegovim korišćenjem nećete imati problema sa
krečnim leglom i nozemom. A društva dobro prinose
– prenio je svoje iskustvo Velagić preporučujući
pčelarima da, ako su u mogućnosti, ovo koriste jer je
to samo priroda u košnici.
Naveo je i doziranje. Litar sirupa stavlja se na 50
litara vode, tako da od šest litara sirupa dobije 300 litara
rastvora. To, kazao je, podijeli i pčelarima, da imaju svi
zdrave pčele i daleko oko njega. To je i njegov cilj.
Polovinom novembra koristi oksalnu kisjelinu, a
koristi je duže od deset godina.
- Mislim da ne postoji jeftiniji lijek a da je tako
efikasan. Ja obično poslije prvog mraza, kad matica
smanji leglo, ili je na minimumu, zabilježim kada je
bio prvi mraz, i poslije 25 dana pratim kada ću dodati
oksalnu kisjelinu. Koristim 35 grama oksalne kisjeline na
litar pripremljenog sirupa – naglasio je Velagić dodajući
da se sva varoa time neće ukloniti, ali što se više varoe
ukloni bolje je za pčelu.
Koristi i mravlju kisjelinu, ali sa dozatorima koji
doziraju ispravanje mravlje kisjelinu zavisno od spolnje
temperature.
V. Stanišić
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ДАНИ МЕДА У НИКШИЋУ

Киша није прекинула традицију

Н

и досадна, права јесења,
киша није спријечила око
четрде сетак пчелара из
Никшића, али и из разних
крајева Црне Горе, да се 17. септембра
нађу на платоу испред Робне куће
на традиционалним Данима меда.
В р и ј е д н и ч л а н о в и п ч е л а р с ке
организације су изложили своје
производе, али велико невријеме
није дозволило да присуство грађана
буде масовније - ни приближно
прошлогодишњој посјећености. Ни
протокол није могао бити, из истих
разлога, испоштован, јер је због
обилне кише отказан припремљени
културно умјетнички програм.
Војин Ђукановић, предсједник

- Ову традиционалну
манифестацију организујемо низ
година и она показује да смо у овој
дјелатности у сталном успону. Сами
податак да на овој манифестацији
учествује око четрдест пчелара из
Никшића и других црногорских градова

Уче снике манифе стације
поздравио је Радуле Миљанић,
предсједник Савеза пчеларских
организација Црне Горе, који је у свом
обраћању нагласио значај пчеларства,
како у производњи меда тако и у
пољопривреди уопште. Посебно

Пчеларске организације Никшић
с е први обратио окупљенима,
поздрављајући потпредсједника
Владе Црне Горе професора др Петра
Ивановића, предсједника Општине
Никшић Веселина Грбовића са
сарадницима, предсједника Савеза
пчеларских организација Црне Горе
Радула Миљанића, потом предсједнике
пчеларских организација из скоро
свих црногорских градова, педесетак
пчелара из пријатељске Словеније који
су боравили у студијско-туристичкој
посјети Црној Гори, излагаче и остале
присутне.

показује да се ради о једној озбиљној
дјелатности у оквиру Министарства
пољопривреде и руралног развоја.
Напомињем да смо најбројније и
једно од најорганизованијих друштава
у Црној Гори а да ћемо у наредном
периоду бити још бољи. Организацију
наше манифестације помогли су
Министарство пољопривреде и
руралног развоја, Општина Никшић
и поједини колективи из Никшића и
Подгорице, на чему им захваљујемо –
казао је Ђукановић пожељевши свима
да се лијепо осјећају у слободарском
Никшићу.

је нагласио да је Министарство
пољопривреде и руралног развоја
имало слуха за развој пчеларства.
- Пчеларство у Црној Гори добило
је нову форму развоја, али и улогу
лидера у области пољопривреде
по темпу постигнутог, највише
захваљујући подршци државе овом
сектору. Више је разлога који наводе
на такав закључак: организованост
пчеларске асоцијације, подршка
државе кроз многе програме, пројекти
ЕУ, улагања и напори пчелара,
међународна сарадња, многе кампање,
сајмови. Овакав амбијент ствара
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- Година није била добра за пчеларе, али важно је да из године
у годину повећавамо приносе, повећавамо број људи који се
све озбиљније и све професионалније баве овом дјелатношћу.
Пчеларство је важно јер кад не би било пчеларства у Црној Гори,
нама би трошкови у пољопривреди били толико велики да би се
поставило уопште питање смисла бављења пољопривредном
производњом. Зато не смијемо да станемо, треба да се из
године у годину све више едукујемо – казао је, између осталог,
потпредсједник Владе проф, др Петар Ивановић.
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велике изазовове свима нама који
смо укључени у пчеларску причу. То
је добро за нас јер нас изазови гурају
напријед да радимо више и боље, што
ћемо и радити. Захваљујући подршци
државе имамо све више младих
пчелара - казао је Миљанић истичући
да данас у Црној Гори имамо не само
квалитетан мед већ и бројне пчеларе.
Додао је и да људи треба да се угледају
на пчеле и у раду и понашању.
Своје обраћање пчеларима и
присутнима на Данима меда
потпредсјесник Владе проф. др Петар
Ивановић почео је причом како се
прије три године, када је први пут
дошао на овакву манифестацију, срео
са једним излагачем из Требиња који
му је упорно објашњавао колико су
они у том моменту били испред нас.
Причали смо, казао је, прије неколико
дана и иста особа ми је рекла – е,
данас сте ви далеко испред нас.
- Све смо то постигли радећи
заједно. Направили смо Кућу меда,
набавили смо потребну опрему, како
би ваш посао био олкашан, уредили
смо регистре, направили смо неколико

докумената који су важни, јер како
се примичемо ЕУ морамо све више
поштовати правила. И то је оно
што смо могли да урадимо. На ове
временске прилике нисмо могли да
утичемо. Знам да година није била
добра за пчеларе, знам да ове године
нисте могли изврцати онолико меда
колико сте хтјели, али важно је да из
године у годину повећавамо приносе,
повећавамо број људи који се све
озбиљније и све професионалније
баве овом дјелатношћу. А о томе
колико је она важна најбоље знате

РИЈЕЧИ ИЗЛАГАЧА

Сви једногласно – лоша година
На никшићкој пчеларској манифестацији разговарали смо са
неколико гостију из других црногорских пчеларских крајева. Ево
њихових импресија.
Милија Маџгаљ из Мојковца је Никшићанима понудио мед, кандирано
воће у меду, препарат за простату, прополис капи...
- За ову пчеларску годину можемо рећи да је била лоша, да су
приноси чак 60% мањи него лани. Природа нам није ишла на руку и дужи
кишни периоди су учинили да се оствари овакав подбачај. Задовољан
сам организацијом скупа који никшићки пшелари традиционално раде
- казао је Маџагљ, додајући да то говори као предсједник удружења
пчелара Мојковца.
Веско Радишић из Добрског села крај Цетиња се представио са
медом, медом са сувим воћем, прополис капима.. Он има уљаник са око
60 друштава које не сели већ стационарно бораве годинама на истом
мјесту. Друштва су му, каже, здрава јер ради прописане третмане, а
принос није био „Бог зна“ - просјек 8 до 10 кг по кошници.
Богато је било на штанду Бјелопољца Вељка Ђуровића, који има
300 кошница и селећи је пчелар. То му је основно занимање и од тога
се, како каже, живи.
- Ова година на сјеверу била је исувише „танка“. У прошлој години
имао сам шест тона меда, а ове сам једва сакупио тону. То је довољан
показатељ о подбачају. Од пчелињака један сам селио на пет локација,
од Подгорице, па околине Бијелог Поља, преко Стожера код Пљеваља
и Шаранаца до Доњих Брезана. Велики труд, и рад, и опет далеко од
очекиваног – оцијенио је Ђуровић, додајући да му је била и најезда
варое, али захваљујући тимолу и мрављој кисјелини некако се изборио
са неугодним крпељом.
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ви, јер кад не би било вас, кад не би
било пчеларства у Црној Гори, нама
би трошкови у пољопривреди били
толико велики да би се поставило
уопште питање смисла бављења
пољопривредном производњом. Зато
вас ја љубазно молим да наставимо да
радимо заједно овако како смо радили
током претходне три године да ни на
који начин не дамо себи луксуз да
станемо, јер ово је дјелатност којој
никад нема краја кад је у питању
развој, да се из године у годину све
више едукујемо, идемо вани, гледамо
колико су други још увијек испред
нас и пробамо да их у што краћем
року достигнемо. Надам се да ће нам
сљедеће године бити много боље и
плодније него што је била ова 2016.
година – казао је потпредсједник
Владе Ивановић, проглашавајући
манифестацију отвореном.
На изложбеним штандовима
вриједних пчелара било је свих
могућих пчелињих производа, па
кошница али и друге опреме и прибора
за квалитетан рад у пчелињаку.
Гости-представници из пчеларских
друштава Црне Горе, наставили
су након отварања дружење са
домаћинима у никшићком пчеларском
клубу. Након тога је у ресторану
Спортског центра у Никшићу, за
госте и све излагаче организован
заједнички ручак. Било је ту приче
о недаћама и великим проблемима
пчелара који су били условиљени
лошим временским условима. У име
гостију на гостопримству и дочеку
организаторима Манифестације,
никшићким пчеларима, захвалио је
Мирко Шћепановић, предсједник
пчеларске организације Подгорице.
Благоје Ђукановић
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PČELARI U MEDIJIMA - RADOJE KILBARDA U „LJETU U GRADOVIMA“

Zajedno šesta, sedma i osma generacija pčelara

U

emisiji Televizije Crne Gore „Ljeto u gradovima“
iz Nikšića, pored bogatog kulturno-umjetničkog
programa, bilo je više izlagača poljoprivrednih
proizvoda, a među njima i jedan pčelar Radoje
Kilibarda, delegiran od Pčelarske organizacije Nikšić.
Porazgovarali smo sa ovim vrijednim i skusnim
pčelarom, koji je ušao u devetu deceniju života i saznali
mnogo interesantnih detalja. Radoje je predstavnik šeste
generacije pčelara u porodici,
u zaseoku Cerak, pod planinom
Njegoš u Banjanima, a zanat
je naslijedio od svog đeda i
oca. Sa pčelama je zajedno
„otkad zna za sebe“ i ta ljubav
ga ne napušta ni sada, iako
biološki faktor utiče da ima sve
manje snage. Raduje ga, ipak
činjenica, da njegov sin Miloš
(45), inače rudarski inženjer, pa
Miloševa supruga MagdalenaLena, profesor matematike,
i Miloševi sinovi, Radojevi
unuci, Đorđije (15) i Janko (13),
svi rade u pčelinjaku, tako da je to sedma i osma generacija
posvećena ovoj po svemu interesantnoj grani.
U pčelinjaku Kilibarda uoči drugog svjetskog rata je
bilo mnogo dubina, toliko da je u Banjanima ostala legenda
da je Radojev otac Đorđije „davao vola onom ko ih tačno
prebroji a da ih ne obilježi“. Interesantan je podatak da je
prva vještačka košnica u nikšićkom srezu stigla upravo kod
Radojevog oca 1937. godine, kao poklon pčelarskog društva
iz Zagreba. Samo godinu dana kasnije došla je druga, opet

poklon od direktora nikšićke gimnazije profesora Nikole
Keslera. Sada se pored Radoja pčelarstvom bave i njegova
braća Milorad i Dušan, dok se tim zanatom bavio za života i
brat Vuko. On je 1960. godine išao u školu pčelarstva punu
godinu dana, u Novim Vinodolskim kod Rijeke, a poslije je to
svoje veliko znanje prenosio svim pčelarima koji su od njega
tražili savjet, a posebno braći i široj porodici. Napominjemo
da je Radojev sin Miloš pohađao i ušpješno završio školu
pčelarstva u Trebinju i ima
zvanje „diplomiranog pčelara“.
Radoje, sa sinom, snahom
i unucima, trenutno prati rad
više od stopedeset društava, što
proizvodnih što nukleusa.
-Veliki je to rad, ali ljubav
i tradicija su jači od svega.
Posvećeni smo svi tim vrijednim
bićima, čija vrednoća može biti
primjer svima. Mora se stalno
biti uz njih jer razne bolesti
vrebaju pčele više nego ikada
ranije - kaže Kilibarda.
Ova godina njije bila
naklonjena pčelarima?
- U Banjanima je zbog dugog kišovitog perioda, a kasnije
sušnog, prinos bio ispod očekivanja, u Goliji je bilo znatno
bolje, ali kad sagledam ukupno, prinosi su bili ispod prosjeka.
Takva je bila godina i svaki drugi komentar je izlišan - rekao
nam je na kraju razgovora Radoje Kilibarda, dodajući da u
zimskom periodu pčele iz Banjana i iz Golije sele na Slap
kod Danilovgrada
B. Đukanović

REGIONALNA SARADNJA PČELARSKE ORGANIZACIJE NIKŠIĆ

Razmjena iskustava sa slovenačkim pčelarima

Tragom informacije da je pčelarska organizacija Nikšića
najbrojnija i najorganizovanija u Crnoj Gori, došlo je
sredinom septembra do posjete delegacije slovenačkih
pčelara od 51 člana. Oni su ovdje boravili tri dana, a nešto
više o ovom događaju saznali smo u razgovoru sa dr
Dušanom Martinovićem, jednim od njihovih domaćina,
pošto su posjetili i njegov objekat i opremu u Gornjem
Polju i njegov pčelarnik u Dugi Nikšićkoj
- Veći dio delegacije su činili velepčelari, tj proizvođaći
koji imaju od stotinu do hiljadu košnica. Dobar dio od
njih su proizvođači kvalitetnih matica. Slovenci su bili u
prilici da posjete Slobodana Radovića, proizvođača matica

24

iz Glibavca kraj Nikšića. Bili su gosti crnogorske Kuće
meda, gdje su razgovarali sa nekoliko proizvođača matica
i predstavnicima Saveza pčelarskih organizacija Crne
Gore. Gosti iz prijateljske Slovenije su posjetili pčelarski
dan u Nikšiću, obišli okolinu grada sa manastirom Ostrog,
posjetili Muzej na Cetinju, Ivanova korita i Mauzolej na
Lovćenu - kazao je dr Martinović.
Bilo je vremena i za razmjenu iskustava, za upoznavanje
sa obostranom praksom rada. Otputovali su oduševljeni
dočekom, gostoprimstvom i tehnikom pčelarenja u nikšićkoj
organizaciji, ali i bogatiji za nove prijatelje.
B. Đ.
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OBJAVLJEN KUVAR CRNOGORSKIH NACIONALNIH JELA I PUBLIKACIJA „MEDENI
MENI“ U OKVIRU PROJEKTA „PUTEVI MEDA KROZ DURMITOR I HERCEGOVINU“

„Ukusi Crne Gore“ zaslađeni medom

U

druženje šefova kuhinja Crne Gore i Nova Pobjeda
d.o.o. nedavno su objavili kuvar nacionalnih jela
„Ukusi Crne Gore – Taste Montenegro“, izdanje na
čijoj su pripremi više godina radili deset vrhunskih
kuvara i poznavalaca kulinarstva Crne Gore. Dvojezična
luksuzno opremljena publikacija (na našem i engleskom
jeziku) sadrži preko 130 recepata iz svih krajeva Crne
Gore – od hladnih predjela, supa i čorbi, međujela, preko
jela od mesa i jela od ribe, do poslastica. U toj konkurenciji
brojnih i raznovrsnih nacionalnih jela, našla su se tek dva
jela sa medom - Jegulja sa medom i Priganice sa medom.
Toliko da zaslade nacionalni kuvar.
U preporuci čitaocima „Ukusa Crne Gore“ ministar
održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović napisao
je da i gastronomija može obogatiti klasičnu ugostiteljsku
ponudu i naše plaže, planine, gradove, sela, jezera, katune,
hotele i restorane, učiniti atraktivnijim i posjećenijim,
zbog uvjerenja da u tom domenu imamo šta da ponudimo
savremenom turisti u njegovoj potrazi za jedinstvenim
iskustvom u hrani i piću.
- Ima dosta proizvoda po kojima je Crna Gora
prepoznatljiva i koje, uz niz drugih, treba dodatno afirmisati
kroz razvoj gastronomskog turističkog segmenta. Prva
asocijacija je svakako njeguška pršuta, ali ne smijemo
zaboraviti ni kačamak, pogače i pečenja ispod sača, zatim
razne vrste ribe, organskih sireva, meda, maslina, ulja,
vina... – naveo je ministar Gvozdenović ističući da je ovo
izdanje veliki korak naprijed ka brendiranju crnogorske

kuhinje i unaprjeđenju gastronomske komponente naše
turističke ponude.
Predsjednik Udruženja šefova kuhinja Crne Gore Vuko
Mitrović kazao je da postoji veliko interesovanje za „Ukuse
Crne Gore“.
- Knjiga je edukativna i vrlo lijep poklon, pa je zato
i posebno tražena. Ima i interesovanja stranaca. U knjizi
smo objedinili prostor Crne Gore, recepte i ljude koji su
je pisali – objasnio je Mitrović najavljujući uskoro i drugo
izdanje. U tom drugom izdanju biće, kako je i ranije kazao
za naš časopis, više jela sa medom, jer će s porastom svijesti
o značaju meda u ishrani, njegovom mjestu u kilinarstvu i
razvojem turizma, ta jela biti sve traženija.
A da mi imamo jela sa medom, o kojima možda ne
znamo dovoljno, pokazuje i dvojezična brošura „Medeni
meni – Honey menu“ koja je nedavno objavljena u okviru
projekta TERRA Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu,
čiji su nosioci Udruženje za posao LiNK Mostar i Savez
pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa Udruženjem
„Okusi Hercegovinu“ Mostar i Centrom za incijativu iz
oblasti održivog razvoja, Crna Gora. „Medeni meni“ sadrži
32 jela a meda ima u jelima sa mesom, sa ribom, sa sirom,
u čorbama i supama, salatama... i, naravno, u slatkišima.
V.S.

ОКТОБАР 2016.

25

ПЧЕЛАРСТВО

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ГРБАЉ ПРОСЛАВИЛО СЛАВУ СВ. СИМУНДАН

Шире културу пчеларења

Д

руштво пчелара Грбаљ
прославило је 14. септембра
своју крсну славу св. Симеуна
Столпника (Симундан) у
присуству бројних гостију из других
удружења из Црне Горе (Потарје
Мојковац, Даниловград, Црногорска
пчела Подгорица, Херцегнови,
Тиватски пчелари, Бар и Беране) и
представника удружења пчелара из
Ариља. Слави су присуствовали и мр
Радивој Максимовић, предсједник
Савеза удружења пчелара Републике
Српске, Обрад Мандић, предсједник
Маслинарског друштва Бока, које
од почетка рада пружа техничку
подршку Друштву пчелара Грбаљ
у организовању манифестација и
вођењу администрације, и у име
Савеза пчеларских организација
Црне Горе, предсједник Скупштине
Никола Драгомановић.
Поздрављајући све присутне и све
који су на било који начин подржали
рад и активности Друштва пчелара
Грбаљ, јер је свака помоћ добродошла
и значајна у ситуацији када Друштво
утире свој пут наилазећи на многе
изазове, предсједник Божидар
Бујковић је укратко
навео успјехе
Друштва између
двије славе.
- Редовно
одржавамо састанке
Управног одбора и
пажљиво планирамо
активности,
заједнички
доносимо одлуке
и ко н с ул т у ј е м о
своје чланове
и стручњаке,
не прекидамо
д о б р у п р а кс у у
организовању
предавања и
догађаја. Дани меда
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и маслине у Грбљу, у сарадњи са
Маслинарским друштвом Бока,
показују да је такав вид промоције
домаћег меда и произвођача најбоља
реклама како за произвођаче и
производ, тако и за поштоваоце
здраве хране. Пратимо новости из
области пчеларства, информишемо

наше чланове, набављамо лијекове
и погаче, кошнице, матице,
увећавамо број чланова Друштва
и број пчелињих друшт ава,
сарађујемо са другим удружењима
пчелара у земљи и окружењу, а
пред нама је и остварење сарадње
са пчеларима из Грчке. Сваки наш
корак, ма како мали на изглед,
за нас је огроман, јер нас сваки
пут приближава нашем циљу и
доприноси јачању и унапрјеђењу
пчеларства и ширењу културе
пчеларења, прије свега овог краја
али и читаве Црне Горе. И као што
наука каже да би нестанком пчела
за пет дана престао да постоји
живот на земљи овакав какакв
познајемо, треба да нам буде
стално у свијести и да нас управља
ка највећој посвећености, очувању
и унапрјеђењу овог ресурса који
као божји дар не смије угрозити
људско незнање, неодговорност
или било који други материјални
циљеви – казао је Бујковић,
пожељевши добродошлицу свим
присутним, а пчеларима родну
сљедећу годину.
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У

о к в и ру п р о с л а в е с л а в е
Друштво пчелара Грбља је
организовало предавање
на тему Припрема пчела за
презимљавање и прољећни развој,
а предавач је био мр Радивоје
Максимовић из Требиња.
Он је своје предавање подијелио
по мјесецима и активностима које
би пчелари требало да спроведу,
с нагласком да би са припремама
доброг зимовања, зазимљавања
пчела и припремама за сљедећу
годину фактички требало почети
у јуну.
- Да би нека заједница добро
зимовала требамо имати младу и
квалитетну матицу, квалитетно саће,
здраву пчелињу заједницу и
довољну количину квалитетне
хране. То је требало да се
уради од јуна па све до
данашњих дана (средина
септембра-НП), то су неки
од главних услова – истакао
је Максимовић.
Протекла сезона је била
доста лоша, подсјетио је, па
су у недостатку паше пчелари
морали да прихрањују
пчеле. Пчелари који нијесу
селили пчеле морали су да
прихрањују пчеле током
читавог периода, обилно,
сирупима и инвертованим
сирупима који имају предност
у односу на класичне, или
погачама и сирупима да би се одржао
континуитет и развоја пчелиње
заједнице и снага пчелињег друштва
- Пчеларење у Херцеговини
и ј уж н ом д и ј е л у Ц р н е Го р е
доста се разкликује од сјеверних
дјелова Републике Српске и Црне
Горе. У суштини, у јулу, било је
прихрањивање, производња младих
матица, а пчелари који нијесу селили
морали су да третирају пчеле против
варое. Од болести у овом периоду,
вароа је кључна. Ми имамо престанак
легла, вароа прелази на одрасле
пчеле и треба их третирати. Постоји
број регистрованих средстава али и
оних која нијесу. Регистровани су
препарати на бази тимола, api life
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Припрема пчела за
презимљавање
и прољећни развој
var, апигард и мравља и оксална
кисјелина. То су препарати који се
користе и у органској производњи.
Ако смо оставили велику вароу
она ће оштетити, исцрпити пчелу,
и пчелари ће имати проблем током
августа и септембра са недостатаком
легла. Ући ће пчела оштећена од
варое у зимски период. И онда
почелари кажу имали смо у новембру
јако снажну заједницу, а на првом
прегледу у децембру нема уопште
пчела – навео је примјер додајући

да су анализе које су радили и слали
у иностранство показале су да су
пчеле које су страдале углавном
страдале од варое.
Битна ствар је, пошто смо у
јулу због недостатка хране вршили
прихрану, увијек у заједници треба
да има 10 до 15 килограма хране.
- Дијаграм који доста користимо
показује да су пчелиње заједнице
почетком маја и јуна најјаче по броју,
а вароа у том периоду наставља свој
развој. Већ током јула, августа и
септембра, ако нијесмо спровели
третман, вароа остаје бројнија,
и т а к ва п оч е л и њ а з а ј ед н и ц а
неће преживјети – упозорио је
Максимовић.

Говорећи о лијековима казао је
да апигард постиже добре резулате,
али су потребне су и одговарајуће
температуре.
- Сада имате и api life var који се
користи, неки су задовољни неки
нису. Увијек кажем пчеларима да
у јулу и августу послије третмана
са органским препаратима морају
спровести и контролни третман
са неким од акарицида – пренио је
своје искуство.
У а в г у с ту ј е , п о њ е го в и м
ријечима, требало урадити
све што и у јулу. Требало је
извршити замјену матица. У
топлијим крајевима може
и у септембру, али то су
крајњи рокови, јер сигурно
је да је млада матица услов
доброг зимовања и брзог
прољећног развоја.
- Што се тиче
зазимљавања, ако је јака
заједница зазимићемо је у
два тијела, а у у планинским
предјелима практикује се
зазимљавање у два тијела
и са полунастваком пуним
меда. Положај пчелињака
треба да буде на оцједитом
мјесту, кошнице окренуте
југоистиочно, треба одржавати мир
на пчелињаку и сужавати лета да
не би дошло до појаве грабежи –
резиме је препорука Максимовић
који је додао да се лета сужавају и
ради мишева. У недостатку хране,
послије врцања почиње прихрана
сирупом.
У новембру је најважније
обезбиједити мир, обезбиједити
апсолутан мир, заштитити пчеле
од јаких вјетрова, чистити лета,
омогућити лакши повратак пчелама
у кошницу. У приморским крајевима
још има легла, али када престане
легло треба спровести третман
против варое.
- Да ли ћете користити оксалну

27

ПЧЕЛАРСТВО
кисјелину или неке друге препарате,
то ћете ви сами одлучити. Али
ко одради квалитетан третман у
овом периоду сигурно ће пчелама
обезбиједити миран сан што се
тиче варое – казао је Максимовић
истичући да се увијек порепоручује
употреба регистрованих лијекова,
мада је доста илегалних препарата
па би, мисли, државе требало да
раде више на њиховом сузбијању.
Максимовић је нагласио да
пчелари морају у сваком моменту
да прате још једну опасну болест а
то је америчка куга - било да је јул
или октобар или новембар.
- У октобру или новембру
најлакше је примијетити америчку
кугу. Видите разбацано легло,
улегнуте поклопце, избушени
поклопчићи... када узмете чачкалицу
мало повучете угинулу ларвицу,
она се распала и растеже се.. то
су неке претпоставке да се ради о
америчкој куги. Данас можете да
исјечете те узорке са саћем, парче,
и пошаљете у Подгорицу или негдје
даље. То је болест затвореног легла,
веома опака и заразна болест и
наноси велике штете – упозорио
је Максимовић.
Примјењује оксалну кисјелину,
мада се њене концетрације стално
повећавају у односу на неке наше
предаваче. Примјена је могућа и
током љета, у јулу, с тим што се
узима матица у блокатор и држи
неких 25 дана
- Суштина је да се спроведу
билошке методе и примијене
органски препарти и да се изврши
контрола колико је остало варое
на неким заједницама. Морамо
бити обазриви, да производимо
квалитетан мед кроз примјену
б и ол о ш к и х м е тод а а л и и д а
видимо какво нам је стање у
нашим заједницама – закључак је
Максимовића.
Дио предавања о зазимљавању
пчела Максимовић је завршио
упозорењем да је дошло вријеме да
у лошим годинама без прихране не
можемо сачувати наше пчеле, али
и да се обрати пажња да пчеле не
зазимљују на медљици.
В. Станишић
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IN MEMORIAM

Милорад-Мињо Кнежевић

	 
У Подгорици је 21. септембра у 85. години преминуо Милорад-Мињо
Кнежевић, новинар, дугогодишњи уредник емисије за село Радио
Титограда/Црне Горе, а посљедњих 15 година, редовни сарадник
часописа Пчеларство у којему је био и члан прве редакције.
- Затворена је животна књига Милорада – Миња Кнежевића угледног
црногорског новинара, заслужног дугогодишњег уредника емисије за село,
једне од најстаријих и најслушанијих на Радију. Као млади учитељ са
заносом тадашњих просвјетара пошао је прије више од пола вијека са
дјелом своје незаборавне никшићке учитељске генерације у Босну, у
Сарајево па Бугојно, гдје је оставио незабораван траг и као васпитач и
као новинар. Вратио се потом у завичај, посветио као новинар праћењу
живота на селу, обишао хиљаде домаћина, стизао пјешке до далеких
домова који ће дуго памтити сусрете и репортаже Милорада-Миња
Кнежевића, који је својим стваралаштвом задужио Радио Титоград, односно
Радио Црне Горе, и оставио богату документацију о животу и обичајима
у црногорским селима – написао је на вијест о о смрти Милорада-Миња
Кнежевића, новинар и његов дугогодишњи колега Драган Митов Ђуровић.
За двије и по деценије колико је и као сарадник и повремено
као уредник емисије за село путовао Црном Гором са Милорадом
Кнежевићем, Ђуровић је много научио, највише како треба поштовати
саговорника,како треба народним језиком причати и питати, како треба
у новинарству бити и остати човјек.
- Свуда су Милораду Кнежевићу била отворена врата, и као човјеку
и као новинару. Био је мајстор ријечи, разговора, дружења, био је
човјек од тврде ријечи. Црногорским путевима и беспућима стизао је
до катуна и катуништа, до заборављених домова и села, до домаћина
који су опстајали, огњште родитељско чували, од Милорада-Миња
Кнежевића савјет тражили, како до кредита, како мал продати, како до
ветеринарске службе доћи. И увијек су за своју муку нашли лијека, јер
Милорад Кнежевић, није био само новинар,он је био њихов пријатељ
– написао је Ђуровић истичући да зато и он и велики број пријатеља,
међу којима има доста пчелара, остају захвални Милораду Кнежевићу
за разумијевање, за сарадњу, за пријатељство, а Милорад–Мињо
Кнежевић остаје новинарско име за поштовање.
Милорад Кнежевић, као доајен радио новинарства, са богатим
искуством у праћењу села и пољопривреде, одласком у пензију није се
одрекао новинарства, већ је наставио да ради у штампаним медијима.
Прије петнаест година укључио се у тек покренути часопис Пчеларство,
био члан прве редакције, и свих протеклих година, све донедавно, био
редован сарадник гласила наше пчеларске организације.
Био је активан у новинарској организацији, предсједник секције
ветерана а у једном мандату и секретар Удружења новинара Црне
Горе. Добио је више награда између којих и награде за животно дјело
Удружења новинара Црне Горе и Савеза новинара СР Југославије
1994. године.

ОКТОБАР 2016.
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