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Meda manje, da li i pčela?
Da, tako je naslovljena tema ovog broja u kojoj predsjednici
nekoliko pčelarskih udruženja govore o protekloj godini – po prinosima meda za zaborav, ali i sa strahom da se taj najslađi dio
pčelarenja ne zaboravi zbog mogućih teških posljedica po zdravlje
i opstanak pčelinjih zajednica.
Izostanak očekivanih prinosa meda u godini koja je, da pčelarima bude teže, dobro počela, već je, izgleda, „prežaljen“, ali će
nedostatak meda više osjetiti – pčele. Na šećeru će pčele teško
prezimiti, med je med, a šećer je samo šećer. A nije u pitanju samo
zimski period, nego je prihrana počela mnogo ranije, na mnogim
pčelinjacima još u proljeće. Naši sagovornici, predsjednici udruženja,
uglavnom imajući uvid u stanje pčelinjih društava svojih članova, i
upozoravaju da će pčele izaći oslabljene iz zime – zdravstveno ali
i brojčano. Tu je posebno alarmantan podatak iz Pljevalja da „ima
pčelinjaka koji su već stradali u cjelosti, a zima još nije počela“.
Pčelari se nisu probudili sa svojom „mukom“ pred zimu, upozoravali su i tražili pomoć i ranije. Tražili su i povoljnosti za nabavku šećera od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a
odgovor su dobili „sa zadrškom“ – upućeni su na Savez pčelarskih
organizacija Crne Gore. Ćutale su i lokalne samouprave – nisu
se osjetile nadležnim. Nešto konkretno preduzeli su samo (neki)
trgovci – podigli su cijenu šećera vidijevši da ga pčelari više traže.
Kod njih je proradio trgovački nerv, a šta je sa sa svima onima
do čiji su nervi ostali mirni... Po(r)uke će, vjerovatno, neko „viši“
nekad analizirati, a iz naše teme jedna djeluje opominjuće „da se
ne nadamo da će nam iko pomoći već da se oslonimo na pčelarsko iskustvo, vještine i predan rad i brigu o svojim pčelama“.
Opominjuće i zabrinjavajuće u kontekstu hvalospjeva pčelarima,
njihovim udruženjima, Savezu... i pčelarstvu.
Na kraju, na pitanje zašto se to sve tako dogodilo može da
posluži odgovor jednog našeg sagovornika – „ne postoji dovoljan
senzibilitet institucija i zajednice kada je u pitanju značaj pčela za
poljoprivredu i biodiverzitet uopšte“. I dalje: Ovogodišnja situacija,
posebno na sjeveru države, za pčelarstvo je bila elementarna
nepogoda. Ukoliko budemo imali značajnijih gubitaka, to će, bez
sumnje, biti elementarna nepogoda za cijelu zajednicu. Zato moramo izraditi odgovarajuću strategiju, kako ovakve situacije ne bi
bile samo problem pčelara.
TEHNIČKI UREDNIK:
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RADOVI U PČELINJAKU - NOVEMBAR

Utopljavanje, ipak, neophodno

P

čelinja društva u novembru su u stanju pravog
mirovanja sa najmanje aktivnosti i sa najmanje
rada. U ovom mjesecu više ne dolaze u obzir radovi
oko osiguravanja zimnice. Zimske zalihe mogu se
dopuniti samo dodavanjem ramova punih meda koji su
uzeti iz košnica koje imaju višak hrane. Pčelinja društva
su već formirala zimsko klube u kom matica i pčele miruju
i zimuju, najmanje trošeći rezerve hrane u toku godine. Ta
potrošnja iznosi od 0,7-1 kg. U novembru treba pomoći
pčelinjim društvima da, što je više moguće, štede hranu i
energiju. Zbog toga je potrebno uraditi sljedeće:
1. Obezbijediti apsolutni mir na pčelinjaku;
2. Provjeriti i popraviti utopljavajući materijal i
ventilaciju;
3. Zaštita od vjetrova;
4. Uređenje okoline za pristup košnicama;
5. Ćišćenje leta;
6. Priprema i čišćenje pčelarskog alata, pribora i opreme
za sljedeću sezonu;
7. Početak stručnog usavršavanja.
Postoji mnogo suprotnih mišljenja o načinu i materijalu
utopljavanja.
Utopljavanje može biti spoljnje i unutrašnje i zavisi
od toga da li hoćemo da ga sprovodimo iznutra ili spolja.
Utopljavanje može biti i kombinovano. Ni najsavremenije
utopljavanje ne može da nadoknadi nedostatak hrane a
ni da zaštiti izrazito slabo društvo. Ako ih ne utoplimo
pčele će trošiti više hrane, što u nenormalnim zimama, bez
pravovremenih pročisnih izleta može imati štetne posljedice.
Kada su zime sa normalnim klimatskim prilikama pčelinja
društva koja nisu posebno utopljena mogu normalno
prezimiti. Jaka pčelinja društva, sa dovoljno kvalitetne hrane
mogu jednako dobro da prezime u košnicama izgrađenim
od debelih ili tankih dasaka, jedino što će u košnicama od
tanjih dasaka potrošnja hrane biti nešto veća. Bez obzira
što se ovo odnosi samo na debljinu materijala od kog je
napravljena košnica, slikovito nam ilustruje vrijednost
jačine pčelinjeg društva i količine hrane za uspješno
prezimljavanje. Ipak, ne možemo negirati značaj potrebe
utopljavanja, zato što nam nije svejedno da li će pčelinje
društvo potrošiti više ili manje meda i da li će pred kraj
zime ranije ili kasnije krenuti leglo. Bez obzira na sve,
košnice treba utopliti.
Za nastavljaće je jednostavnije i jeftinije rešenje upotreba
novina. Ja iznad poklopne daske ili zbjega stavljam prazan
polunastavak u koji stavljam deblji sloj novina, zato što se
najveći dio toplote može izgubiti baš preko gornjeg dijela
košnice. Osim ovoga u principu ne činim nijedno drugo
utopljavanje. Neki pčelari približavaju košnice jednu do
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druge, a između njih stavljaju sijeno, slamu, stiropor ili
neki drugi izolacioni materijal. Na tako približene košnice
odozgo stavljaju ter papir koji se posebno pričvršćuje. Ovaj
način uzimljavanja je prikladan za hladnije predele (Kanada,
Rusija i sl.) dok kod nas nije potrebno.
Slabiji nukleusi (po dva u jednom LR nastavku) i
slabija društva uzimljena u jednom nastavku, stavljam
iznad normalnih društava, da bi koristila njihovu toplotu.
Ovo isto radim u sistemu uzimljavanja dvojnih društava.
Uopšte uzeto mogu reći da prekomjerno utopljavanje
donosi više štete nego koristi, jer dolazi do povećanja vlage
i pojave plijesni.        
Zaštita od vjetrova naročito je važna u zimskom
periodu zato što hladni sjeverac i istočni vjetar rashlađuju
košnice. Poželjno je da se košnice nalaze na mjestu koje
je zaštićeno od takvih vjetrova. Čak i ograda od letvi ima
uticaj na smanjenja udara vjetrova. Kada ne postoji nikakva
prirodna prepreka poželjno je da se na košnice sa zadnje
strane prislone salonit ploče ili da se oblože ter papirom.
Sve vrste vještačkih ograda ne smiju da dodiruju košnice
kako se pčele ne bi uznemirile. Ukoliko se košnice nalaze
na prostorima gdje vjetrovi nisu česta pojava, posebna
spoljna zaštita nije neophodna. Poklopce košnica treba
opteretiti nekim kamenom ili ciglom, da ih ne bi podigao
ili prevrnuo iznenadni nalet vjetra. Ako je potrebno neku
košnicu premjestiti, u novembru to možemo učiniti bez
posebnih priprema jer pčele izlijeću veoma malo ili nimalo.
Ovdje odmah moramo reći da hladno vrijeme košnicama
ne smeta toliko koliko im smeta vlaga i zagušljivost. Zato
moramo obezbijediti dobro provjetravanje košnica, a to
znači omogućiti gornju ventilaciju. Griješe svi oni koji
košnice tako zaštičuju i utopljavaju da kroz njih ne struji
svjež vazduh. U tako prigušenim košnicama pčelinja društva
ne žive već robuju i lako obolijevaju (nozema). Koliko je
pčelinjem društvu potreban čist vazduh najbolje pokazuje
to što se prvo prolećno leglo javlja do samog leta, praktično
u najhladnijem dijelu košnice.
Novembar je mjesec kada treba urediti okolinu
pčelinjaka, očistiti opalo lišće, granje, suvu travu i sl. Zatim
treba izvršiti dezinfekciju terena, pogotovo ispred košnica
od mumija krečnog legla.
Ovde želim da podsjetim pčelare, a posebno početnike
na pripremu alata, pribora i opreme za narednu pčelarsku
sezonu. Takođe, u novembru mjesecu pčelari treba da
posjećuju predavanja i kurseve o pčelarstvu kao i da
proučavaju stručnu i popularnu literaturu, što će im pomoći
da bolje razviju svoj pčelinjak, ma koliki on bio.
(Naum Bandžov, www.u-pcelara-maradik.org)
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I karton dobar za
utopljavanje

Svako voli komfor pa i
pčele

Kraj novembra i početak decembra je pravo vrijeme
da se pčelinja društva konačno potpuno spreme za zimu i
da se pravilno „utople”! Svrha utopljavanja je višestruka i
mora se uraditi na pravi način. Većina pčelara ovaj posao
rutinski radi iz godine u godinu i ima već svoje razrađene
„sisteme“ utopljavanja. Isprobavajući razne načine i pomalo
eksperimentišući, iskusan pčelar vidi koji način daje najbolje
rezultate.
Većina pčelara kao utopljavajući materijal koristi
najobičniju novinsku hartiju, koja ima mnogo svojih
prednosti, a dostupna je svima. Postupak je jednostavan.
Na lesonitni poklopac koji naliježe direktno na nastavak,
postavlja se sloj novinske hartije debljine nekoliko
santimetara i na to se postavlja poklopna daska, koja je
dovoljno duboka da može da nalegne na lesonit, a da ispod
nje ostane novinska hartija. Neki pčelari zadrže drvene
hranilice na društvima i u svaku tu hranilicu stave deblji sloj
novinske hartije i to prekriju lesonitnim ili nekim drugim
poklopcem. Naravno, na sve to dolazi limeni krov.
Radi boljeg utopljavanja i radi što manjeg kolebanja
temperature u košnicama, pčelari novinsku hartiju koriste
u kombinaciji sa raznim materijalima. Neko koristi stiropor,
neko najlon ili već iskrojene specijalne vreće koje postavlja.
Vrlo dobar materijal za utopljavanje je i karton. Moje lično
iskustvo govori da karton u kombinaciji sa novinskom
hartijom daje najbolje rezultate i da društva mogu da bez
problema izdrže izuzetno niske temperature, pa čak i kad
su relativno slaba. Kada se koristi najlon ili stiropor, mora
se voditi računa da oni smiju doći samo preko novina.
Najlon često koriste neiskusni i novi pčelari. Pokrivaju
pčelinja društva često direktno preko satonoša. Ovo je
potpuno pogrešno, jer ne znaju da najlon skuplja vlagu
koja se oslobađa unutar košnice. Pošto najlon ne propušta
vodu, ona se na njemu kondenzuje, skuplja i pada nazad
na pčele poput kapi kiše. Ovo je izuzetno opasno, jer
konstantno uznemirava pčele, iznuruje ih i može čak da
dođe do propadanja društva. Dakle, najlon treba držati što
dalje od pčela, ispod krova na primjer. Novinska hartija je
fantastična iz razloga što čuva toplotu i uz to upija suvišnu
vlagu i zadržava je u sebi. Kada nastupe topliji dani, hartija
se osuši i opet bude nezamenljiva kao toplotni izolator
i utopljavajući materijal. Napominjem da treba koristiti
novinsku hartiju koja lako upija vlagu (sve dnevne novine
štampaju se na takvoj hartiji).
Nakon što je pčelar sva društva pravilno utoplio,
obezbijedio zalihe hrane i oslobodio ih varoe, jedino
što još treba da uradi je da pčelama obezbijedi
potpuni mir. Uznemiravanje društava koja su u
klubetu je rizično, jer pčele treba da čuvaju snagu
i zalihe hrane za zimu koja je uvijek nepredvidiva.

Oko utopljavanja pčelinjaka postoje podijeljena mišljenja.
Mnogi pčelari tvrde da je priroda obdarila pčele sposobnošću
da prezime, čak i na otvorenom. U tome ima istine, ali drugi
tvrde da svako živo biće voli komfor, pa i pčele. Ukoliko
zimuju u toplom i komforu one će trošiti manje hrane i
dočekaće kraj zime zdravije i u boljoj kondiciji.
Zahlađenje u pčelinjem gnijezdu podstiče brzo povećanje
temperature tijela pčela. Naprimjer, pčele koje se nalaze
u zoni sa temperaturom oko 33 °C imaju temperature na
grudima 34 do 34,5 °C. Pri snižavanju temperature do 30
do 32 °C, temperature tijela pčele se podiže do 37 do 38
°C, zadržava se na tom nivou u toku minut – dva, zatim se
spušta do 35 do 35,5 °C. Skokovite promjene temperature
tijela (grudi) produžavaju se dotle, dok se vazduh koji
okružuje pčelu ne zagrije do početnog nivoa.
Pri značajnijem zahlađenju, nedovoljno je uvećanje
temperature tijela jedne pčele. Koristeći samo to, one bi
brzo istrošile svoj osnovni energetski materijal i uginule.
Postojanost društva prema drugim i dubokim zahlađenjima,
vezano je za sposobnost pčela da regulišu održavanje
toplote klubeta, mijenjajući njegovu toplotnu izolaciju.
One se gusto grupišu na perifernim, najhladnijim djelovima
međuramnih prostora, obrazujući svojim tijelima toplotnu
izolacionu oblogu.
Kada je riječ o zimovanju pčelinjaka od velike je
važnosti zašititi košnice od vjetra. Jer, vjetar je, po mnogim
teoretičarima i praktičarima, najveći neprijatelj pčela u
zimskom periodu. Ako konfiguracija terena ne odgovara,
nema zasada ili ograda, najjednostavnije rješenje je dodatak
na letu, čija je uloga da rasprši udare vjetra. Pravi se od
letvica i veoma je jednostavna.
(www.suprs.info)
Pripremio:
V. Stanišić

(Radimir Danilović, www.zov.rs.)
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ПИСМО ПЧЕЛАРИМА ЗА НОВЕМБАР (СПОС.ИНФО)

Завршни ударац варои

В

ишегодишња устаљена и
ко р и с н а п р а кс а н а ш е г
часописа су писма пчеларима
за неопходне радове по
мјесецима у пчелињацима. Пишу
их најчешће пчелари практичари,
преносећи своја искуства (никада
нису вишак), свим читаоцима
а нарочито млађим колегама. У
писмима се увијек може наћи
нешто ново а служе и за подсјећање
оним цјелодневно запосленим
или заборавним да надокнаде
пропуштено – ако се уистину може
надокнадити. Свакако, понекад и
„задњи воз“ стигне на вријеме!
Читајући писма, често
размишљам о томе да су она
„једнострана“, наравно не било
каквом намјером аутора, већ из
разлога што се писање углавном
односи на термине и радње које су
адекватне равничарским условима,
саобразно биолошком календару
развоја цвјетница и поленарица као и
метеоролошким условима битисања
пчелињих заједница. Такође и
писци чланака су углавном
пчелари са тих подручја,
што их „оправдава“ а гро
пчелара Србије и великих
приноса је у равничарским
дестинацијама. Стога ме
увијек мучи питање (и не
само мене), како обавијестити
брдско-планинске пчеларе
о радњама и захватима по
мјесецима у календарској
години?
З а д уже њ е ко ј е м и ј е
додијелио уредник, односи
се на писмо пчеларима за
мјесец новембар, што ми даје
за право да скоро потпуно
изједначим пчелареве радње
на пчелињаку, како у равници
тако и на брдима.
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- Овог мјесеца слични послови за пчелара и у равници
и у брдско-планинском подручју
- Од средстава против варое најповољније рјешење
оксална кисјелина
- Неопходно обезбиједити вентилацију, заштиту од
вјетрова, заштиту од птица...

Дакле, радови у новембру
мјесецу су веома слични, те се
могу описати на скоро идентичан
начин за све дестинације. Уистину
њих је врло мало али овдје ћемо се
подсјетити шта нам ваља обавити на
пчелињаку током овог мјесеца. Овдје
ћу груписати најнужније радње по
сљедећем редосљеду:
Завршно или зимско
третирање против варое
Свима нам је веома добро познато
каква је напаст вароа, па ко од
пчелара то олако схвата, има великих

проблема на пчелињаку. Зато се
мора врло озбиљно прићи одбрани
пчелињих заједница и поштовати
усвојену стратегију и препоруке ИО
СПОС о доброј пчеларској пракси у
борби против опаког крпеља.
Ако смо сви урадили тзв. летњи
третман, дакле у јулу и августу или
евентуално у септембру (што код
наших пчелара није риједак случај),
врло важно је обавити третирање
у овом мјесецу. Оправдан разлог за
то је што тада углавном нема легла
у кошницама па се сва вароа налази
на пчелама. У пчеларском жаргону
се каже задати „завршни ударац“
варои а ја ћу овдје описати
и препоручити односно
подсјетити на начине како
се то може урадити.
За овај третман
пчеларима је на располагању
више могућности, а ве више
је оних који овај завршни
уд а р а ц в а р о и з а д а ј у
оксалном кисјелином. Многе
предности јој дају примат,
као на примјер, веома је
јефтина, скоро безопасна по
пчелара и пчеле, не оставља
резидуе у воску, меду и
прополису, а брзо и лако се
врши третман.
Пошто се добар дио
пчелара плаши да то уради и
заборавља рецепт, изнијећу
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овдје начин припреме оксалне
кисјелине за употребу:
Направити шећерни сируп
у односу 1:1 на сљедећи начин:
Измијешати 600 милилитара
дестиловане воде и 600 грама
шећера у кристалу. Када се шећер
и вода сједине (добије се количина
нешто мања од литра), сируп благо
загријати (35-40 °C) и сипати у
флашу од литру и по, са широким
отвором. Затим помоћу направљеног
лијевка усути 35 грама дихидрата
оксалне кисјелине у кристалу.
Затворити и снажно измућкати
да се кристали растворе. Оксалну
кисјелину је најсигурније купити у
ветеринарским апотекама.
Третирање вршити на
температури нижој од 10 °C (јер
тада пчеле не излијећу), шприцом
од 50 милилитара и причвршћеном
дужом цјевчицом (може од дјечијих
сокића тако да се лако улази у улицу
између сатоноша), у количини од 5
милилитара по пуној улици пчела.
Дакле, према процјени пчелара,
колико пуних улица толико пута по
5 милилитара а у мање пуне, мању
количину. Оксалном кисјелином
се пчеле третирају само једном а
падање варое се прати у наредном
периоду.
Као заштиту при третирању,
треба носити рукавице, имати балон
воде на пчелињаку, а маска није
неопходна.
Са наведеним завршним и
претходно правилно обављеним
летњим третманом, пчелар нема
потребе да у прољеће ставља било
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каква средства, већ мирно
да сачека следећи летњи
третман.
Добра вентилација
А ко н е и р а н и ј е ,
новембар је мјесец у коме
с е м о р а о бе з б и ј ед и т и
свакој кошници правилна
вентилација о којој је Мирко
Вилус детаљно писао у
Пчелару бр. 9/2006. стр.
396-401. Разлог више
за то јесте појава влаге
у з и м с ком п е р и од у у
многим кошницама на
пчелињацима, нарочито
у б р д с ко - п л а н и н с ко м
подручју, а „влага је један
од најгорих непријатеља
пчела за време зимовања...“
пише Вилус наводећи извор
руски часопис, „Сјеверно
пчеларство“ прије више од 110
година.
Овде бих додао да је најважније
да се свакој заједници обезбиједи
прилив свјежег ваздуха и омогући
његово правилно кретање кроз
кошницу.
Заштита од вјетрова
Искусни пчелари кажу да је вјетар
велика опсаност за презимљавање
пчела. Чак може нанијети већу
штету од снијежних падавина и
веома ниских температура. Зато
сваки пчелар треба још једном
у новембру да провјери положај
својих кошница и не
дозволи да вјетар дува
у лето при зимовању.
Ако већ има вјетра на
пчелињаку, онда је
„најбоље“ да дува са
задње стране кошница.
Ограда (тараба) одакле
вјетар дува треба да
буде висока најмање
два метра.
У супротном се
мора лето заштити а
пчелар треба сам да
осмисли заштиту –
заштитник лета, тер–
папир...

Заштита од птица
Птице су до ста присутне у
зимском периоду на пчелињаку. Разне
су методе и начини борбе против њих
а једна од врло ефиксаних и сигурних,
и само на први поглед скупих, јесте
тер-папир којим се кошнице облажу.
Тај начин заштите сам својевремено
видио код Живана Веселиновића,
велепчелара из Шапца..
Живан је то прихватио од једног
канадског пчелара са 1000 кошница,
чији пчелињак је једном приликом
посјетио. Послије вишегодишње
примјене, Живан је закључио: „Терпапир изванредно штити заједнице,
али и кошнице од птица, вјетра и
осталих временских непогодности.
Заједнице се у прољеће брже
развијају, а кошнице трају много
дуже. Ниједна од мојих, говорио је,
није млађа од 30 година“.
Додавање прве погаче
Познајем многе пчеларе који
из њима знаних разлога, стављају
погаче у кошнице. Овдје је неопходно
рећи, не улазећи у анализу разлога,
да се оне могу давати већ крајем
новембра (Т. Јевтић, шећерни колач),
а у тежини од 1,5-2 кг. Постоје
многи рецепти за справљање овог
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шећерног тијеста, а прва погача је
енергетског значаја и довољно је
шећер и вода (5:1) уз мали додатак
сока од лимуна.
Остали радови
Новембар мјесец је погодан за
евентуално помјерање кошница на
самом пчелињаку, те пчелар то може
урадити без страха за посљедице по
пчелињу заједницу, наравно уз сваки
опрез и пажњу при том захвату.
Обавезно прегледати постоља која
због неријетких киша могу постати
лабава, учврстити их, склонити
непотребан материјал са пчелињака,
поправити ограду, увјерити се
да поклопци на кошницама не
прокишњавају, евентуално поправити
их и др.
Свим овим радњама пчелар мора
обезбиједити у наредном зимујућем
п е р и од у п от п у н м и р н а с в ом
пчелињаку.
У новембру мјесецу почињу
стручна предавања и дебатни клубови
скоро у свим удружењима па то треба
искористити да се стекну нова знања
и освјежи заборављено.
И на самом крају, изнијећу један
од начина мог обезбјеђивања кретања
пчела за храном у зимском периоду у
брдско-планинском подручју а који се
може обезбиједити и у току новембра
мјесеца. Разлог томе је што сам прије
седам година имао потпун губитак од
глади у неколико кошница иако су са
стране била по два рама пуна са медом.
Наиме, познато је да се пчела
у клубету закономјерно креће
вертикално уз рамове па ако пробије
медну капу може настрадати јер због
велике хладноће не може да пређе на
сусједне рамове са храном.
Ја углавном, сводећи кошнице на 8-9
рамова, бушим све рамове са двије до
три рупе, зашиљеним дрветом нешто
дебљим од оловке на 5-6 сантиметара
испод сатоноше, осим задњих. Пчеле
те отворе обраде и веома једноставно
се крећу ка сусједном раму. То ми се
показало корисним и од тада немам
ниједан губитак ако има меда на
сусједним рамовима у кошници.
Ђоко Зечевић
(www.spos.info)
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Бијела застава пред

В

ећ у другој половини јула,
сходно својим биолошким
особинама, вароа почиње да
прави много веће проблеме
пчеларима. Тај тренутак морамо
дочекати спремно, ст ручно
потковани. То знање се, наравно,
мора преточити у праксу.
Овдје ћемо навести неке податке
битне за стварање ваљане стратегије
бробе против варое. Пчелари често
заборављају неке основне податке
о развоју варое у ово доба године
и ваља их подсјетити. Преломни
тренутак за појаву већих штета од
варое догодиће се онда када пчеле
буду почеле да избацују трутове
из кошнице, уз скоро истовремени
или нешто ранији или каснији
престанак гајења трутовског легла.
Тада ће доћи до пресељења варое из
трутовског у радиличко легло. Док
трутовског легла има у уобичајеној
количини (5-15% у односу на укупно
легло) код крањске расе пчела којом
пчеларимо, све је у реду, јер у таквој
ситуацији чак 92% вароа бира
трутовске ларве за паразитирање
(S. Fuchs, 1990). Када оно нестане,
варое одлазе у радиличко легло у
коме ће се одгајити зимске варое.
У истом тренутку, матица почиње
благо да смањује број положених
јаја, и онда се исти број вароа
распореди у знатно мањи број
ћелија са леглом, па оптерећење
једне ларве радиличког легла буде
много веће него до тог доба године.
Значи, наизглед одједном добијамо
већу релативну зараженост пчелиње
заједнице вароом, док је апсолутна
зараженост, бар у том стартном
тренутку, потпуно истовјетна.
Касније ће вароа наставити
свој развој и почети са оштећивањем
зимских пчела сисањем њихове
хемолимфе. Имунитет таквих пчела
пада, па је то доба године када се
чешће него у другим дјеловима
сезоне, може јавити америчка трулеж
легла у заједницама у којима постоји

инфективни потенцијал, тј. довољан
број спора. Зато је врло важно у том
тренутку правилно сузбијати вароу.
Међутим, ни то неће бити довољно за
добру припрему за зиму, ако не буде
довољно поленске паше у природи.
Такође треба подсјетити да крајем
јула, нарочито током читавог августа,
расте број вароа на одраслим
радилицама, крећући се до око 50%,
за разлику од дотадашњих 20-30%
(табела).
Уз то, треба знати да вароа, од
одраслих пчела, за свог домаћина
углавном бира младе пчеле које хране
легло, али ипак, цијелих 20% вароа
се опредјељује за излетнице (Nestor
Fernandez, Yves Coineau, 2007),
што гарантује бољу дисперзију
варое у друге пчелиње заједнице
и опстанак врсте. То се најчешће
догађа прено сом варое преко
цвјетова на којима се варое могу
да задрже након спадања са пчеле
и више од седам дана, али и путем
залијетања пчела, тј. феномена који
се на енглеском назива drifting, када
пчела у повратку са паше уђе у туђу
кошницу (J. L. Gould, C. Grant Gould,
1989). Другим ријечима, у августу се
на излетницама налази максимално
10% од укупног броја варое. Зато је
без оправдања одлагање третмана
против варое зато што су излетнице
ван кошнице, ако је већ дошао
оптимални тренутак за третман.
И никад не заборавите да пред
собом немате чудовиште, већ
једног врло осјетљивог и крхког
непријатеља. Варамо се кад мислимо
да је вароа савршена и неуништива.
Нека истраживања показују да њен
циклус размножавања има многе
слабе тачке. У чак 20% ћелија легла
са вароом, мужјак варое угине
прије него што оплоди женку (S.
J. Martin, 1995, 1996) и из таквих
ћелија не излазе нове плодне варое.
На плодност варое итекако утиче
и исхрана (A. De Ruijter, 1987;
S. Martin, K. Holland, M. Murraz,
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НЕПРЕСТАНА

инвазијом варое? Одлучно не!

1997; C. Otten, S. Fuchs, 1990; P.
Rosenkranz, I. Fries, O. Boecking,
Sturmer, 1997). Када је лоша, изводи
се мање плодних вароа. Вароа је
мање плодна и ако се храни на
зимској пчели (зато размножавање
варое током касне зиме и раног
пролећа не креће одмах са првим
леглом, већ вароа чека прву обилнију
поленску пашу), али и на врло младој
пчели (која тек треба да једе полен,
како би имала довољно протеина
у својој хемолимфи да задовољи
потребе варое). Варои тешко пада
и зимовање, иако на први поглед
ми сматрамо да је пчелиње клубе
рај за вароу. Јер, током зиме, и да
ничим не третирамо, угинуло би 50%
вароа (I. Fries, S. Camazine, J. Sneyd,
1994). Наравно, ни то није довољно,
јер је опет преостало много варое
у кошници, па је зимски третман
обавезан, тј. не сме се пропустити ни
по коју цену као јединствена прилика
да заједницу пчела ослободимо
варое у максималном проценту.
Таква шанса нам се никад више неће
указати током године.
Основна мјера успјеха зимског
третмана је да у пчелињем друштву
остане мање од 50 вароа, јер са
тако малим стартним бројем и
без инвазије варое из других
пчелињака током сезоне (удаљеност
од других пчелињака минимално
два километра), мирно можете,
без икаквог додатног третмана, да
сачекате крај јула. Иако на први
поглед изгледа немогуће знати
колико је вароа остало у кошници,
то заправо није тако. Нема ничег
лакшег у борби против варое, него
знати колико је вароа преостало у
заједници након зимског третмана.
Једино треба бројати опале варое!
Пошто средства за зимски третман
варое имају минималну ефикасност
од 90%, лако ћемо утврдити колико
је варое остало у друштву. Другим
ријечима, ако је у петнаестак дана
након третмана опало 450 вароа,
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то значи да је третман преживјело
максимално 50 вароа, тј. девети дио
опалог броја вароа (9×50 је управо
450).
Мало подсећање: Како вароа
утиче на пчеле?

Иако сви знамо како вароа
дјелује на пчеле, није лоше и да се
подсјетимо шта је све наука прецизно
утврдила о томе. Вароа директно и
индиректно наноси штету пчелама.
Индиректно доводи до варијација
у саставу хемолимфе. Количина
хемолимфе у инфестираној ларви
пада за 10-20% (H. V. Daly, D. De Jong,
N. D. Dstone, 1988;
Z. Glinski, J. Jarosz,
1984). Долази и до
промјена у понашању
п ч е л а . Та ко ђ е ,
паразитирање варое
повећава учесталост
других обољења
пчеле које изазивају
вируси, бактерије и
гљивице. Доказано је
да у лабораторијским
условима вароа може
да прене с е неке
вирусе: вирус акутне парализе
(APV), вирус деформисаних крила
(DWV) и вирус хроничне парализе
(CPV) (B. Ball, M. Allen, 1988; Batuev,
1979). Вирус деформисаних крила је
узрочник појаве деформисаних, тј.
недовољно развијених крила, код
пчела, смањења њихове величине,
па и сљедствене смрти, а не вароа
директно (L. Bailey, B. Ball, 1991; B.
Ball, 1989). И друге студије говоре
о измењеним крилима и смањењу
величине абдомена, као и мањој
маси пчеле приликом излијегања
из ћелије (D. De Jong, 1984; D. De
Jong, P. H. De Jong, L. S. Goncalves,
1982; J. Marcangelli, L. Monetti,
N. Fernandez, 1992; L. Monetti, J.
Marcangelli, M. Eguaras, N. Fernandez,
1991; K. Schanton-Gadelmazer, W.

Engels, 1988). Доказане су и неке
незнатне, микрометријске варијације
(H. V. Daly, D. De Jong, N. D. Dstone,
1988). Вароа такође ствара, одржава
и увећава сепсу, убацујући бактерије
у хемолимфу пчеле кроз отворе
које је начинила на кутикули пчеле.
Након поклапања ћелије са
леглом у коју је ушла вароа, дужина
живота пчеле се скрати на само
14 дана ако је у ћелију ушла једна
вароа, и на свега 8-9 дана, ако је у
ћелију ушло више од једне варое.
Све то уз подразумијевану честу
појаву деформисаних крила и опште
слабости пчеле (H. Shimanuki, N. W.
Calderone, D. A. Knox, 1994).

Студије су такође доказале да те
варијације постоје због физиолошких
промена које вароа изазива, зато што
њен паразитизам производи пад
имунолошке одбране (W. Drescher,
P. Schneider, 1988).
Коначно, по стоје пчелиња
д ру ш т ва ко ј а у г и њ а ва ј у ве ћ
при броју вароа од само 3000
до 5000 јединки, док нека друга
преживљавају и више од 30000
вароа. Научници још нису успјели
да објасне овај феномен, мада се
оправдано сумња да је прекретница
између живота и смрти заправо
превелика зараженост вирусима,
али и присуство неких других
болести, нарочито ноземозе
(www.spos.info)
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ZAVRŠETAK PROJEKTA „PUT MEDA KROZ
DURMITOR I HERCEGOVINU”

Svečano otvoren promotivno-prodajni
objekat u Pošćenju kod Šavnika

- U Crnoj Gori promotivno-prodajni objekti otvoreni i u Bogetićima i Mojkovcu

P

rojekat „Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu,
o kome smo ranije pisali, počeo je sa realizacijom
prije dvije godine. U okviru Projekta bilo je niz
aktivnosti, kojima se paralelno radilo na razvoju
kvaliteta pčelinjih proizvoda i na razvoju turističkog
proizvoda. Ovaj projekat je finansiran od strane EU kroz IPA
program prekogranične saradnje između Crne Gore i BiH.
U okviru projekta su obuhvaćena 22 pčelara i osam
ugostitelja sa crnogorske strane i isto toliko sa hercegovačke
strane, koja čini ovu temtasku stazu, a sa kojima je rađeno
na razvoju i identifikaciji njihove ponude. Njihova ponuda
je prezentovana u katalozima, a kao dodatni vid promocije
su otvarena promotivno-prodajna mjesta. Kod nas projekat
je realizovan u opštinama Nikšić, Plužine, Šavnik,
Žabljak, Mojkovac i Kolašin. U Crnoj Gori su otvorena
tri promotivno-prodajna mjesta u Bogetićima (Nikšić),
Pošćenju (Šavnik) i Mojkovcu, na ulazu u nacionalni park
Biogradska gora, dok su u Hercegovini na četiri lokacije
– u Mostaru, Ravnom, Gckom i Trebinju. Objekti u Crnoj
Gori su tipskog karaktera, izgrađeni od drveta i površine
su 25 m².
U okvru ovih objekata pčelari sa tog područja će moći
plasirati svoj med i ostale pčelinje proizvode pod uslovima
koji su definisali članovi projektnog tima sa lokalnim
pčelarskim organizacijama i pčelarima.
Projekat ima i kontrolnu ulogu, tako da će svaki proizvod
koji bude plasiran, morati da prođe analizu. Turisti koji
posjete ove objekte, dobiće informacije gdje još mogu
da svrate i šta sve lokalna pčelarska domaćinstva nude u
svojoj ponudi.
Na svečanosti povodom otvaranja promotivno-prodajnog
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objekta u selu Pošćenje, održanoj 10. oktobra, prisustvovali
su predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,
predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja,
predstavnici opština kao i pčelari sa ovog područja.

Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore
Radule Miljanić, kazao je da je Crna Gora kroz ovaj projekat,
između ostalog, dobila tri promotivno-prodajne pčelarske
kućice na vrlo atraktivnim pozcijama.
- Nadamo se da ćemo u ovim objektima valorizovati
kvalitet i uspjeh crnogorskih pčelara u narednom periodu
- naveo je Miljanić.
On je ocijenio da je projekat značajan za pčelarstvo,
poljoprivredu Crne Gore i državu.
Generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u
Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Darko
Konjević, smatra da je prezentacija promotivno-prodajnog
objekta jasan pokazatelj da politika tog resora ima efekta i
da se pčelarstvo kao poljoprivredna grana razvija.
- Broj košnica u Crnoj Gori se povećava. To je nama
samo dodatni impuls da sve ove aktivnosti koje radimo još
jače na korist krajnjih potrošača, u ovom slučaju pčelara
- poručio je Konjević.
Svako lokalno udruženje pčelara, kako je naveo,
pokušava da svoje proizvode plasira.
- Jedan od najboljih načina je da to bude na jednom
mjestu, možda pod jednim brendom - istakao je Konjević.
Projektni tim koji je realizovao ovaj projekat zahvaljuje
donatoru kao i svim institucijama i pojedincima koji su
dali doprinos u njegovoj realizaciji.
Vlado Radulović
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ПЧЕЛАРСТВО
Projekat „Tipični proizvodi
kao pokretač razvoja ruralnih
područja - TERRA „Putevi meda
kroz Durmitor i Hercegovinu”
doprinijeće da pčelarska
gazdinstva ostvare benefite,
ukoliko budu ulagali u svoje
resurse i infrastrukturu,
ocijenjeno je na završnoj
prezenatciji tog projekta.

T

okom trajanja projekta, kojeg
finansira Evropska unija, Savez
pčelarskih organizacija Crne
Gore i Centar za inicijative iz
oblasti održivog turizma sa crnogorske,
u saradnji sa udruženjima LiNK i „Okusi
Hercegovinu“ (Mostar), sa bosanskohercegovačke strane, uspostavili su
novi turistički proizvod „Putevi meda
kroz Durmitor i Hercegovinu”, kao
jedinstvenu turističku ponudu navedene
prekogranične oblasti.
Predstavnik SPOCG Vladimir
Radulović ocijenio je da je projekat
stvorio uslove za novu verziju
razvoja pčelarstva na području gdje je
implementiran – u Nikšiću, Plužinama,
Šavniku, Žabljaku, Mojkovcu i Kolašinu.
- U ovaj projekat uključen je veliki
broj pčelara, kao i ugostiteljskih
objekata, restorana i hotela, koji će
u lancu stvoriti jedan novi turistički
proizvod - naveo je Radulović na
predstavljanju Projekta u PR Centru
17. oktobra.
Projekat će, kako je pojasnio,
stvoriti uslove i mogućnosti da pčelari,
kroz svoje angažovanje, stvaraju
dodatnu vrijednost plasirajući pčelarsku
priču kroz proizvode i marketing.
- Svi oni koji budu ozbiljno shvatili
ovaj projekat, koji se budu angažovali
da tu pčelarski priču iznesu na pravi
način, i koji budu ulagali u sebe i
infrastukturu, u svoj porodični biznis,
smatram da će imati koristi i da će
ovaj projekat doprinijeti da njihova
pčelarska gazdinstva ostvare benefite
- istakao je Radulović.
Izvršna direktorica CSTI Svetlana
Vujičić kazala je da je ukupna vrijednost
Projekta u Crnoj Gori 205,1 hiljada
eura od čega Evropska unija finansira
85 odsto.
- Kreiranjem ovog novog

НОВЕМБАР 2016.

ZATVOREN PROJEKAT „PUTEVI MEDA
KROZ DURMITOR I HERCEGOVINU“

Organizovana
završna konferencija

turističkog proizvoda, koji se zasniva
na kvalitetnim pčelinjim i ostalim
domaćim proizvodima i uslugama,
kao i na prirodnoj, istorijskoj i
kulturnoj baštini regiona, želimo
podstaći društveno-ekonomski razvoj
prekogranične oblasti između Bosne i
Hercegovine i Crne Gore - navela je
Vujičić, dodajući da Projekat uključuje
osam promotivno-prodajnih stanica
meda duž glavnih puteva.
Ova tematske ruta, kao je pojasnila,
namijenjena je turistima koji traže
autentičan doživljaj i ambijent,
ocijenjući da predstavlja dobrobit za
proizvođače domaćih proizvoda, lokalne
turističke poslenike i tradicionalne
zajednice iz ovog područja.
Ona je kazala da su kroz Projekat
uključili i restorane koji će distribuirati
glavni promotivni materijal i uključiti
proizvode meda u svojoj ponudi, kao
i turističke organizacije i akademske
zajednice koje će, kako je navela,
unaprijediti rutu i koristiti je za budući
ruralni turistički razvoj.
Predstavnica udruženja LINK Alma
Papić rekla je da se u Bosni i Hercegovini,
kao i u Crnoj Gori, novi turistički
proizvod oslanja na tri glavna stuba.
- Prvi stub ponude su pčelari,

koji su udruženi i koji su prošli
obuku. Oni turistima nude obilazak
svojih pčelinjaka, savjete i radionice,
gastronomsku ponudu o prenoćište
ukoliko imaju kapaciteta - navela je
Papić.
Drugi stub ponude su, kako je
objasnila, ugostiteljski objekti koji će u
svojoj gastronomskoj ponudi nuditi jela
gdje se med koristi kao ravnopravna
namirnica u pripremi.
- Treći stub turističkog proizvoda
su promotivno-prodajna mjesta.
Prromotivno prodajna mjesta se nalaze
u Mostaru, Trebinju i Sarajevu - navela
je Papić.
Predstavnica udruženja
„Okusi Hercegovinu“ Adrijana
Kvesić podsjetila je da je početkom
godine održana gastronomska
radionica u Miločeru, koja je rezultirala
izdavanjem zbirke recepata koju su
nazvali „Medni meni“ sa 30 autentičnih
jela Durmitora i Hercegovine, a koja
su zasnovana na konzumaciji meda.
Publikacija će biti iozložena u svim
promotivno-prodajnim centrima uz
ostali promotivni materijal koji je
izrađen tokom Projekta.
(www.portalanalitika.me)
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PROTEKLA LOŠA PČELARSKA GODINA IZ UGLA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA PČELARA

Meda manje, da li i pčela?

P

o svim pokazateljima i ocjenama protekla
pčelarska godina po prinosima meda bila je
nepovoljna, posebno na području sjevernih
opština, ali uz rijetke izuzetke, posljedice
nepovoljne pčelarske godine izražene su i u ostalim
područjima.
Da bi pčelarsku godinu, koju bi svi pčelari željeli što
prije da zaborave i još više da se nikad ne ponovi, bolje
predstavili, potražili smo odgovore od predsjednika
nekoliko većih pčelarskih udruženja. Objavljujemo
odgovore iz Pljevalja, Bijelog Polja, Rožaja, Danilovgrada,
Virpazara, Cetinja i Budve.
Pitanja su bila sljedeća:
1. Nepovoljne vremenske prilike u vrijeme najvažnije
pčelinje paše uticale su da meda skoro i nema. Da li je,
ipak, bilo nešto meda za pčelare i u kojim područjima
vaše opštine? O kojim količinama, prosječno po košnici
se može govoriti? Koliko je to manje od uobičajenog
prosjeka?
2. Kakvo je, uopšte, stanje pčelinjih zajednica
kod članova vašeg udruženja, da li su adekvatno
pripremljene za uzimljavanje, da li je obezbijeđeno
dovoljno hrane? Je li bilo nekih povoljnosti za nabavku
šećera?
3. Pčele će, izvjesno je, prezimiti sa manje meda nego
što je to uobičajeno i neophodno. Kako će se to odraziti
na zdravlje pčela, njihov opstanak i, posebno, proljećnji
razvoj?
4. Od pčela nemaju koristi samo pčelari. Naprotiv,
veća je korist ostalih subjekata – da ih sada ne nabrajamo.
Smatrate li da je, bez obzira na to, loša pčelarska godina,
kada pčelari umjesto plasmana meda više brinu kako
da spasu i održe pčelinja društva do pčelinje paše iduće
godine, isključivo pala na leđa pčelara, i da li je baš tako
moralo da bude?
5. Iskusni pčelari kažu da je ovo najlošija pčelarska
godina u posljednjih nekoliko decenija pa se, sudeći
po tome, ne može očekivati da se uskoro ponovi. No,
klimatske promjene sa raznim ekstremima su sve više
realnost i, izgleda, treba da budemo stalno pripravni. Da
li smo iz ove loše pčelarske godine izvukli neke pouke,
nešto naučili što bi nam pomoglo ako se ponovi neka
slična godina, ili smo uvjereni da se tako nešto neće
skoro ponoviti?
6. Šta možete još navesti o protekloj pčelarskoj godini
i ko bi i šta trebalo da preduzme da se ublaže posljedice
ako bi se slična nepovoljna godina ponovila?
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ŽARKO DRAGAŠEVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA „MATICA“ PLJEVLJA

Očekujemo velike gubitke

1. Meda je bilo, ali vrlo malo. Rekorderi su oni sa pet
kilograma po košnici. Gledano ukupno prinos je manji za 90%.
2. Opšte stanje pčelinjih zajednica je vrlo kritično.
Očekujemo velike zimske gubitke, više od 30%. Nažalost,
ima pčelinjaka koji su već
stradali u cjelosti, a zima
još nije počela.
3. Kvalitet zimskih
zaliha hrane je vrlo loš,
učešće šećera preko
80%. Nedostaje polen,
kao osnovna gradivna
materija i preduslov za brz
proljećni razvoj i uspješnu
smjenu zimskih i ljetnjih
pčela.
4. Pomoć pčelarima
je izostala. Mišljenja
smo da je to posljedica
predizbornog stanja ,
u kojem se privremeni
ministar poljoprivrede nije osjećao obaveznim da pomogne
pčelarima da adekvatno pripreme pčelinje zajednice za zimu.
5. Slične pašne prilike će se sigurno ponavljati u
budućnosti. Nadamo će da će šira društvena zajednica
shvatiti da bez pčela nema opstanka biljnom i životinjskom
svijetu i da će izdašno i kontinuirano pomagati razvoj i
unaprjeđenje pčelarstva u Crnoj Gori.
6. Mora se unaprijediti edukacija pčelara i značajno
veća sredstva ulagati u njihovo obrazovanje, s jedne
strane, i obezbijediti redovna sredstva iz budžeta opština
i Države za stimulaciju građana da se bave pčelarstvom.
VLADIMIR ŠEBEK, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA „PČELAR“ BIJELO POLJE

Umjesto povoljnosti
za pčelare šećer poskupio!
1. Do sada smo više puta pričali na ovu temu.
Komunicirajući sa pčelarima sa terena, nijedan se nije
izjasnio da je imao prinos. Naprotiv, svi su tokom čitave
sezone vršili prihranu da bi održali društva u životu. Nije
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ПЧЕЛАРСТВО
mi poznato da je bilo koji pčelar sa područja Bijelog
Polja imao vrcanje, izuzev selećih pčelara koi su imali
prinos manji od jednog kilograma po košnici. Može se
reći da je prosjek meda po košnici u odnosu na ranije
godine manji za 99 posto.
2. Stanje kod pčelinjih zajednica na području Bijelog
Polja je ispod prosjeka, jer u košnicama nema adekvatne
prirodne hrane – meda, i pčelinja društva su zazimljena
isključivo na šećeru.
Povoljnosti za šećer nije
bilo nikakvih. Naprotiv,
trgovine su povećale
cijenu šećera pošto su
saznali da meda nema
pa su pčelari prinuđeni
na kupovinu istog.
3. Izvjesno je da
su pčele zazimljene
isključivo na šećeru
i samim tim je jasno
da je to nužno zlo.
Nedostatak adekvatne
hrane za zimu sigurno
će se negativno odraziti
na pčele, jer će biti
izložene padu imuniteta
i podložne raznim virusima pa je njihovo zdravlje i
prezimljavanje neizvjesno. Sigurno je da će proljećni razvoj
kod zajednica koje prežive biti slab te će iskustvo pčelara
biti od velike važnost i da ih koliko toliko osposobe za
normalan razvoj i funkciju u košnici. Iz ovih razloga
Udruženje će nastojati da permanentno održava što veći
broj sastanaka za edukaciju pčelara kako bi pričali na
tu temu i iskustveno pomogli da se ovaj nezapamćeni
problem prevaziđe. Već ovih dana se pčelari javljaju da
im pčelinja društva slabe a neka nestaju. Šta nas čeka do
kraja zime ne smijemo ni pretpostaviti.
4. Razna istraživanja i uticaj pčela na životnu sredinu
pokazuju da su pčele neizostavni oprašivači od kojih veću
korist imaju svi od samog pčelara. Uticaj jedne pčelinje
zajednice u toku jedne godine da doprinosa 1.200 eura od
čega pčelar ima manje od 10 odsto, a sve ostalo ima šira
društvena zajednica, što pčelare čini jednim od najvećih i
najiskrenijih volontera na svijetu, dok je odnos društvene
prema ovoj populaciji na najnižem nivou. Pokazuju ili
veliku nemarnost ili neznanje, ali mislim da je ovo prvo.
Istina je da su pčelari potpuno zanemarili što prinosa meda
nije bilo i sada su samo preokupirani da se pčele održe u
životu što će biti jedan vrlo težak i neizvjestan period koji
je pred njima. Teret je sigurno na leđima pčelara. Mnogo
se više priča nego što se ulaže u pčelarstvo i ove godine
je očito predočeno od strane viših instanci da su pčelari
prepušteni sami sebi što je nažalost velika greška. Ako
se u narednom periodu pod hitno ne skrene pažnja i ne
podstaknu pčelari, zažalićemo svi.
5-6. Da se ova godina nikad više ne ponovi. Nikada
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se ne zna šta nas sjutra čeka ali pčelari su jedini sugurno
pripravni i daće sve od sebe da se pčele održe u životu
pa makar i ne imali prinose, jer smo izgleda mi jedini
svjesni posljedica ukoliko nestane pčela. Za pomoć ne
znam kome se više možemo obratiti sem Bogu.
HUSEIN NURKOVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA „MEDLJIKA“ ROŽAJE

Meda nije bilo ni za lijek

1. Prošla pčelarska godina je za rožajske pčelare, koji
stacionirano pčelare, bila katastrofalna kada je u pitanju
prinos meda. Zanimljivo je da na čitavom prostoru naše
opštine meda nije bilo ni za lijek. Ovako lošu godinu ne
pamte ni najstariji pčelari rožajskog kraja,pa su centrifuge
kod svih pčelara mirovale tokom cijele godine. Da „zlo“
bude veće, ovo je druga godina zaredom svojevrsnog
pčelarskog posta na području naše opštine. I prošla (2015)
godina je bila veoma loša po prinosu meda. Samo u
pojednim enklavama opštine je bilo nešto malo prinosa,
jedva oko 1,5 - 2 kg meda po društvu.
2-3. U uslovim bez grama meda u košnicama, naši
pčelari su bili prinuđeni da od samog početka proljećnog
razvoja vrše prihranu pčela šećernim sirupom zaključno
sa pripremom za nastupajuću zimsku sezonu. Sama
činjenica da će pčele zimovati isključivo na šećernom
sirupu predstavlja latentnu opasnost po zdravstveno
stanje pčelinjih zajednica i njihovo bezbjedno i kvalitetno
izimljavanje.
U ovakvoj situaciji pčelari su tokom cijele godine
imali ogromne troškove u očuvanju pčelinjih društava.
Posebno su velike troškove imali pčelari sa većim brojem
društava. Mislim da dobar dio pčelara nije obezbijedio
dovoljne količine hrane za pčele za ovu zimsku sezonu i
da će nedostajuće količine hrane pokušati da obezbijede
„naknadno“ u toku zimovanja. Ovo iz prostog razloga
što su pčelari finansijski veoma iscrpljeni i da nijesu
imali sredstava za potpuno obezbjeđenje zaliha hrane
po normativima za bezbjedno zazimljavanje pčelinjih
zajednica. Takvo stanje može izazvati velika uginuća
pčela tokom zime a posebno prvih proljećnih dana jer
će se „zimska pčela“ iscrpjeti kontinuiranim dodavanjem
šećernih pogača i oslabiti njihova fiziološka funkcija i
fizička snaga, čime postaje lak plijen virusnih infekcija.
Otežavajuću okolnost i direktni „udar“ na budžet
pčelara izazvalo je poskupljenje šećera u maloprodaji.
Poskupljenje ovog artikla za iznuđenu prihranu pčelinjih
zajednica išlo je i do 40% u odnosu na prošlu godinu.
Pomoć pčelarima je sigurno bila i opravdana i nužna, ali
nažalost od nikoga je nije bilo.
Generalno gledano, pčelinje zajednice svih pčelara na
području naše opštine ušle su u zimski period sa velikim
rizikom opstanka i pojave virusnih infekcija, što će se
svakako negativno odraziti na proljećni razvoj. Jednom
riječju neka nam je sam Bog u pomoć.
4. Značaj pčelarstva kao poljoprivredne djelatnosti je
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ogroman i više dimenzionalan. Iz tih razloga Ministarstvo
poljoprivrede pruža podršku pčelarima kroz subvencije
iz budžetskih sredstava. Tokom posljednje decenije sa
državnog nivoa dosta
je urađeno na razvoju
i podršci crnogorskom
pčelarstvu. Međutim,
postavlja se pitanje:
da li su te subvencije
adekvatne i dovoljne?
Svakako NE! U
uslovima svojevrsne
elementarne
nepogode, kao što
je bila ova godina
(a za rožajski kraj i
prošla), Ministarstvo
poljoprivrede treba
da ima „sluha“
za adekvatnom
intervencijom, u
smislu pružanja
pomoći pčelarima da sačuvaju pčelinje zajednice od
sigurnog uginuća. Pčelarstvo je jako skupa poljoprivredna
djelatnost za onog ko se njome bavi, a sa druge strane,
izuzetno osjetljiva i veoma ranjiva djelatnost. Iz tog
razloga je neophodna veća i sveobuhvatnija intervencija
sa nivoa Države, odnosno resornog Ministarstva što je
nažalost u ovoj godini neopravdano izostalo.
5. Kada su u pitanju klimatske promjene, one su
evidentne i realno prisutne.Te promjene će se u budućnosti
sve više odražavati na floru, posebno samoniklu, koja
predstavlja okosnicu pčelinje paše na prostoru naše države.
Iz navedenog, za očekivati je sve više ovakvih, za pčelare,
posnih godina. Međutim, i pored ove negativne prognoze,
pčelarima ide na ruku sve preciznija vremenska prognoza
dnevnih temperatura za duži period (više uzastopnih dana),
koju saopštava Hidrometeorološki zavod, što se može
vješto koristiti u procesu selidbe pčelinjih društava na
nove lokalitete gdje se očekuje bolja paša i medonosnija
vegetacija. Dakle, selidba pčelinjih zajednica je izgleda
neminovnost. Uz ovaj uslov nameće se i izrada katastra
medonosnog bilja na prostorima naše zemlje. Ova dva
faktora se nameću kao „moranje“, i što se prije efekturaju,
prije će mo, kao pčelari, reagovati na negativne trendove
klimatskih promjena.
6. O prošloj godini ne bih više ništa govorio, osim
da je bila i da se više nikada ne ponovi. Ona bi trebala da
bude opomena svim pčelarima, a posebno odgovornim u
Ministarstvu poljoprivrede, jer ovoj djelatnosti u uslovima
kada „viša sila“ ugrozi egzistenciju pčelinjih zajednica,
pčelarima ne može niko pomoći osim Država. Iz navedenog
mora i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji
sa opštinskim udruženjima povesti sveobuhvatnu i
pravovremenu aktivnost u pravcu iznalaženja rješenja
za pomoć ugroženim pčelarima.
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VELIZAR-MIKI PAVIĆEVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA DANILOVGRAD

Godina loša, prinosi – rekordni!
1. Udruženje pčelara Danilovgrad ima registrovano
preko 100 članova sa oko 3000 pčelinjih društava. Većina
od pomenutih 3000 košnica u toku ljetnje paše seli se u
sjeverni dio Crne Gore. Pčelari koji svoja društva nisu
selili, nego su ljetnju pašu dočekali u danilovgradskoj
opštini, imali su prinos i do 15 kg po košnici, što predstavlja
rekordni prinos u posljednjih desetak godina. Košnice koje
su ljeto provele
na planini imale
su minimalne
prinose, tek da
pokriju troškove.
Zato bi se moglo
reći da je taj med
za pčelare prilično
- gorak.
2. Što se tiče
stanja pčelinjih
zajednica u
našem udruženju,
prilično sam
zadovoljan - kako
sa zdravstvenim
stanjem tako i sa
pripremljenošću zajednica za zimovanje. Što se tiče
zdravlja pčelinjih zajednica veliku ulogu je odigrala
dostupnost savremenih preparata koja su se mogla nabaviti
preko udruženja.
3. Što se tiče našeg udruženja pčelari su lošu planinsku
pašu nadomjestili nabavkom invertnog sirupa i pogača iz
Kuće meda, kao i pojava jesenje paše na metvici i vrijesku.
4. Bez obzira što u našem društvu još uvijek nije
prepoznata sva korist koju donosi pčelarstvo, pčelar kao
dobar pastir je dužan da sačuva svoje pčelinje zajednice
do početka sljedeće sezone.
5. Da, moramo stalno biti pripravni i ponašati se u
skladu sa nekadašnjim motom iz sistema opštenarodne
odbrane - Moramo živjeti kao da će sto godina biti mir,
a pripremati se kao da će sjutra izbiti rat.
6. Pitanje pčelarstva kao poljoprivredne grane potrebno
je rješavati kroz globalni plan razvoja poljoprivrede u Crnoj
Gori, a naša dužnost je da se organizovano potrudimo da
pčelarstvo zauzme mjesto koje mu objektivno pripada.
JOVAN JOVANOVIĆ, PREDSJEDNIK
PČELARSKOGF DRUŠTVA CETINJE

Pčelari su izvukli pouku –
da se oslone na sebe!
1. U opštini Cetinje prinosi meda u ovoj godini
su mnogo manji upoređujući ih sa decenijom i više
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unazad. Na nekim
lokalitetima je bilo
po nešto bolje,
oko 10 kilograma
po košnici, ali u
većini lokaliteta 6
do 7 kilograma pa i
manje. Moglo bi se
reći da je to nešto
manje od polovine
uobičajenog
prosjeka u odnosu
na raniji period.
2. Koliko je
meni poznato
stanje pčelinjih
zajednica u našem
pčelarskom društvu
je solidno osim u
lokalitetu ČešljariŠtitari sa još nekoliko okolnih sela gdje je došlo do pojave
bolesti virusa deformisanih krila i paralize pčela što je
laboratorijski potvrđeno. Što se tiče zazimljavanja pčela,
kišna i hladna jesen nije išla na ruku pčelarima tako da
su uglavnom morali prihranjivati svoje pčele. No, bez
obzira na ovako ekstremno lošu godinu neshvatljivo je
da je pomoć Države izostala. Teško je povjerovati da ne
postoji stalni fond za ovakve ekstremne situacije gdje bi
se pčelarima pomoglo da i onako lošu finansijsku situaciju
što lakše prebrode, i bolje i brojnije svoja pčelinja društva
izvedu na proljeće. To bi se moglo nazvati pomoć za
razvoj pčelarstva, što se često može čuti.
3. Kod određenog broja pčelara biće i uginuća, pčele
će biti znatno slabije razvijene, a to će naravno rezultirati
slabijem prinosu meda u narednoj godini.
4. Da, a dali je tako moralo biti treba pitati one koji su
tako odlučili. Pčelarstvo je postalo sve skuplje zanimanje.
Od pčelarstva se izgleda može dobro zaraditi ali pod
uslovom da nijeste pčelar.
5. Mi pčelari smo sigurno izvukli pouke, a najvažniju
da se ne nadamo da će nam iko pomoći već da se oslonimo
na pčelarsko iskustvo, vještine i predan rad i brigu o
svojim pčelama. Da pčelama ne uzimamo previše meda,
da održavamo što jača pčelinja društva, da vodimo računa
o higijeni i redovnoj zamjeni voska (i to sopstvenog,
u Kuci meda, a ne u prodaji), da varou suzbijamo na
vrijeme i to provjerenim sredstvima, i da pčele prihranimo
u vrijeme i dovoljno pa koliko god za to bilo ponekad
teško izdvojiti novac.
6. Pčelari ne mogu uticati na klimatske uslove koji
uglavnom diktiraju pčelinju pašu i prinose meda. Indirektno
bi se, po mom mišljenju, moglo uticati nabavkom i
regresiranjem lijeka za varou koji ce biti efikasan i za
pčelare prihvatljiv, ulaganjem u edukaciju pčelara na
način da to ima rezultate, racionalnijim korišćenjem
regresnih sredstava od strane Mininstarstva poljoprivrede,
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obezbjeđivanjem rezervnih sredstava za elementarne
nepogode koja bi služila za intervencije u vanrednim
prilikama, a ne sporadično izdvajanje i čuvene odgovore
da za to nema sredstava, i najvažnije obezbjeđivanje
zdravstvene zaštite pčela, posebno preventivne, što nažalost
u Crnoj Gori nemamo. Prema nekim informacijama virusi
se sve više šire što ozbiljno prijeti našem pčelarstvu uradimo sve što je moguće da to spriječimo.
MARIJAN PLANTAK, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA VIRPAZAR

Pčelarstvo je pogodila
elementarna nepogoda,
možda će i cijelu zajednicu
1. Iz razgovora sa pčelarima sa prostora opštine Bar
može se zaključiti da dijele sudbinu svih crnogorskih
pčelara - postoji jedinstvena ocjena da je ovo najgora
pčelarska godina u posljednjih dvadeset godina. Na
pojedinim lokacijama meda uopšte nije bilo, dok su kod
ostalih prinosi manji i do 50 % u odnosu na višegodišnji
prosjek. Sve su očiglednije posljedice klimatskih promjena
na koje nemamo adekvatnih odgovora uzimajući u obzir
i činjenicu da se one odvijaju mnogo brže nego što je to
primjereno genetskoj sposobnosti medonosnih biljaka u
prilagođavanju takvim promjenama.
2. Trenutno su pčelinje zajednice u dobroj kondiciji
zahvaljujući toploj jeseni i činjenici da je bilo dovoljno
unosa polena. Na nekim lokacijama bilo je nešto unosa sa
vrijeska, majčine
dušice i bršljana.
Bez obzira na
to ozbiljno je
povećan rizik
kada je u pitanju
preživljavanje
pčelinjih
društava tokom
zime. Nismo
uspjeli u
naporima kako
bi se obezbjedila
podrška za
nabavku hrane za
pčele. Očigledno
institucije nisu
dovoljno senzibilizovane za adekvatnu reakciju u
slučajevima kada su nepovoljne prilike i pčele ne mogu
obezbijediti dovoljne količine hrane za sebe.
3. Dodane su veće količine vještačke hrane, što će
zahtijevati veću pažnju pčelara, posebno u kontinentalnom
dijelu države.Treba se samo nadati da su pčelari obavili
prihranu ranije, što bi značilo da zimske pčele nisu
učestvovale u preradi te hrane. Povećane količine
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vještačke hrane će imati negativan učinak na zdravlje
i preživljavanje pčela. Posljedice će sigurno biti manje
tamo gdje je korištena invertovana hrana.Taj učinak će
biti još gori tamo gdje nije bilo i dovoljno polena i gdje
će pčelinje društvo morati intenzivno trošiti vlastite zalihe
bjelančevina na podizanje prvog legala. Ovakvo stanje
je ozbiljno upozorenje da period pred nama moramo
iskoristiti za izradu ozbiljne zajedničke strategije te treba
pokušati naći adekvatnu zamjenu za polen (koje i ima),
čime možemo bitno umanjiti štete u godinama koje dolaze.
4,5. i 6. Kao što sam već rekao, ne postoji dovoljan
senzibilitet institucija i zajednice kada je u pitanju značaj
pčela za poljoprivredu i biodiverzitet uopšte. Ovogodišnja
situacija, posebno na sjeveru države, za pčelarstvo je bila
elementarna nepogoda. Ukoliko budemo imali značajnijih
gubitaka, to će, bez sumnje, biti elementarna nepogoda
za cijelu zajednicu. Zato i kažem da moramo izraditi
odgovarajuću strategiju, kako ovakve situacije ne bi bile
samo problem pčelara. Biljnu proizvodnju najvećeg broja
kultura kao i održavanje neizmjernog bogatstva biljnih
vrsta u ovoj državi nije moguće bez pčela. Došlo je vrijeme
da donosioce odluka konačno uvjerimo koliki je značaj
oprašivanja i medonosne pčele za tu oblast. Nadam se
da smo izvukli veoma značajne pouke, te da smo svjesni
koliki značaj može imati, za budućnost pčelarstva, jaka
nacionalna asocijacija sa jakim udruženjima pčelara.
Ta snaga će nam trebati u godinama koje dolaze, kako
odgovornost za zdravlje i život pčela ne bi bila samo naša.
KRSTO LJUBANOVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA BUDVA

Prinosi polovični,
pomoć pčelarima izostala
1. Većina pčelara našeg Udruženja slobodno mogu
reći da je nezadovoljna ovogodišnjim medobranjem.
Neki nisu ni pokušali da vrcaju jer nisu imali što
izvrcati, drugi su izvrcali po 2-3 kg po košnici (među
kojima sam i sam), a bilo je i onih koji su se pohvalili
sasvim dobrim prinosom meda od po 12-15 kg po
košnici. Ovo se odnosi na naše pčelare čiji se pčelinjaci
nalaze na lokacijama sela Lapčići, Pobori, Stanjevići
i Brajići, a koji su vrcanje meda obavili na samom
kraju mjeseca jula.
2. Na osnovu informacija sa kojima raspolažem
trenutno stanje pčelinjih zajednica naših članova je
zadovoljavajuće. Tokom bespašnog perioda, društva
su liječena i prihranjivana, a ukoliko nam vrijeme
bude naklonjeno biće još unosa nektara od maginjeplanike, buvača, bršljana... tako da se nadamo da će
uspješno prezimiti. Povoljnosti za nabavku šećera nije
bilo niotkud. Očekivao sam da kao NVO od opštine
Budva dobijemo neka značajnija sredstva za ovu
godinu, međutim, ista su za sada izostala. No, ukoliko
se dese biće blagovremeno usmjerena prema članovima
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našeg Udruženja.
3. Kao brižni i odgovorni pčelari i ljudi nećemo
dozvoliti da nam pčelinja društva ostanu bez hrane, za
koju će se i one same pobrinuti da u oktobru, novembru
pa čak i u decembru obezbijede potrebne zimske zalihe.
Naša velika pogodnost leži u činjenici što su naši
pčelinjaci stacionirani uglavnom u priobalnom pojasu
pa naše pčele, u slučaju povoljnih vremenskih uslova,
rade praktično čitave godine. Tretiranje oksalnom
kisjelinom obavljamo krajem decembra pa živimo
u uvjerenju da će naša pčelinja društva optimalno
dočekati proljeće.
4. Nažalost, naši pčelari godinama nisu navikli
na značajnije benefite kako od države tako i od naše
opštine. Uglavnom, prepušteni su sami sebi da se bore
i snalaze kako znaju i umiju, bez obzira na lošu ili
dobru pčelarsku godinu. Ako se želi intezivniji razvoj
pčelarstva onda i država, a posebno lokalna samouprava
moraju adekvatno reagovati posebno prema onim
pčelarima koji posjeduju 50 i više košnica.
5. Pčelarim više od 20 godina i zaista ne pamtim
lošiju pčelarsku
godinu. Čini mi
se da sam na
vrijeme, još od
avgusta prošle
godine uradio
sve što je bilo u
mojoj moći da
bude uspješna.
Nažalost, nije bilo
tako, po meni,
zahvaljujući isključivo lošim
vremenskim
uslovima.
Moj pčelinjak
stacioniran je u
mom rodnom
selu Svinjišta na
četiri kilometra od Budve i odatle ga ne želim seliti,
a nijesam ni u godinama kada oko toga mogu raditi.
Moje pčele neću prihranjivati u aprilu, maju i junu,
pa što im Bog da. Ja uostalom, nijesam medar već
samo pčelar-hobista, koji za 22 godine pčelarenja
nije prodao ni kilogram meda, jer bolje je prijatelju
pokloniti kilo meda nego litar rakije ili bocu viskija.
6. Smatram da bi u slučaju ovako loše pčelarske
godine Ministarstvo poljoprivrede i SPOCG, kao i
nadležne lokalne samouprave-opštine, morale pružiti
pomoć svim pčelarima, a posebno velepčelarima u
nabavci šećera, šećernih pogača ili invertovanog sirupa,
kako bi se, koliko je to moguće, bar djelimično sanirali
gubici naših pčelara.
Pripremio: V. Stanišić
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PODRŠKA EVROPSKE UNIJE NAŠIM PČELARIMA U OKVIRU
IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE

Tri udruženja u „Pčelarstvu bez granica“

U okviru IPA programa prekogranične saradnje između
Crne Gore i Srbije, Savezu pčelarskih organizacija Crne
Gore i Opštini Arilje dodijeljen je projekat „Pčelarstvo
bez granica“.
Cilj ovog projekta biće unaprjeđenje prekograničnog
efekta bavljenja pčelarstvom, edukacija pčelara, povećanje
pčelinjeg fonda, nabavka pčelarske opreme i košnica,
promovisanje vrijednosti pčelarstva itd. Partneri na projektu
sa crnogorske strane biće pčelarske organizacije: „Matica“
Pljevalja, „Pčelar“ Bijelo Polje i „Uljanik“ Berane. Sa
srbijanske strane partneri će biti društvo pčelara „Savo
Popović“ iz Arilja i Asocijacija za razvoj Ibarske doline

iz Kraljeva. U okviru projekta biće formiran projektni tim
koji će zajedno sa partnerima iz Arilja implementirati ovaj
projekat. Projekat je počeo sa realizacijom 15. septembra
ove godine i trajaće 18 mjeseci.
Savez pčelarskih organizacija Crne Gore sa ovim
projektom dobija još jednu priliku da na najbolji način
promoviše vrijednosti pčelarstva i obezbijedi jednom širem
području mogućnost razvoja ovog sektora poljoprivrede.
Takođe, Savez iskazuje zahvalnost donatoru, komisiji
Evropske Unije, koja je prepoznala značaj pčelarstva i
podržala ovaj veoma važan projekat.
V.R.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVE POMOGLA UDRUŽENJU PČELARA

Svima iste etikete za med
U okviru brendiranja cijele turističke destinacije
Budvanske rivijere „Full.feel Budva“ i logotipa „Rural
Budva“ koji je namijenjen brendiranju kompletne ponude
ruralnog turizma na teritoriji opštine, i Strategije razvoja
ruralnog turizma u budvanskim selima 2014-2019, Turistička
organizacija Budve je obezbijedila jednoobrazne etikete i
deklaracije za med za 95 članova Udruženja pčelara Budve.
Direktorica Turističke organizacije Budva Jelena
Rađenović i koordinatorka Milena Krivokapić, uručujući 13.
oktobra etikete predstavnicima Udruženja pčelara, kazale
su da je urađeno 16100 etiketa, da je ispoštovana zakonska
obaveza šta sve treba da sadrži etiketa i deklaracija, a da
je ostavljen prostor za upisivanje godine i broj rješenja

Podsticaj za sve mlade pčelare
Predstavnici Udruženja pčelara Budve ove godine
su na Skupštini Saveza pčelarskih organizacija Crne
Gore iskazali revolt zbog raspodjele podsticaja u akciji
Podrška mladim pčelarima, koja je vođena od strane
Ministarstva poljoprivrede i SPOCG. Onu si nezadovoljni
što su od šest kandidata ovog udruženja po tri košnice
dobili samo dva mlada pčelara (Darko Bujković i Balša
Lazović) ocjenjujući to kao maćehinsko ponašanje prema
budvanskom udruženju.
- Sve više mladih u našoj opštini je zainteresovano
da se bavi pčelarstvom, pa smo obećali podršku svima
koji su se javili. Tako je naše udruženje smoglo snage da
ispuni obećanje prema našim mladim pčelarima Tomu
Đukoviću, Daliboru Vujoševiću, Mladenu Vukmiroviću
i Milanu Baboviću, i obezbijedi im po dvije košnice i po
dva roja, koja im je pripremio i isporučio naš uvaženi
kolega i istaknuti pčelar Dušan Krkeljić – kazao je
predsjednik Udruženja Krsto Ljubanović.
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Veterinarske uprave. Etiketa i deklaracija sadrže ime i
prezime, adresu i broj telefona pčelara, a tu je i logo Udruženja
pčelara Budve i logo Rural Budva. Određeni broj etiketa
štampan je na ime Udruženja pčelara Budve.
Zahvaljujući u ime Udruženja pčelara Krsto Ljubanović
je kazao da je Turistička organizacija i proteklih godina
pomagala pčelarima, a ova donacija će im puno značiti.
- Sada ćemo svi imati jednoobrazne etikete tako da će svi
oni koji žele da izlažu i na budvanskoj ruralnoj pijaci i svuda
po Crnoj Gori moći da predstave i Udruženje pčelara Budve
i Turističku organizaciju Budve – istakao je Ljubanović.
V.S.
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22. ПОДГОРИЧКИ ДАНИ МЕДА 2016.

Афирмација пчеларства и меда

Л

оша пчеларска година и лоше временске прилике
од 7. до 9. октобра утицали су да 22. по реду
државна пчеларска манифестација Подгорички
дани меда по броју излагача и посјетилаца
не буде на уобичајеном нивоу. Пчелиње производе,
медикаменте и козметику на бази пчелињих производа,
и пчеларску опрему, представило је 55 излагача – 20 из
Подгорице, остали из других градова Црне Горе, а било
је и неколико излагача из Србије и Републике Српске.
- Ова манифестација по свом обиму и карактеру не
припада само нашем удружењу већ свим пчеларима из
Црне Горе и окружења, свим људима који воле природу,
здраву храну и здраву животну средину. Кроз све
наше активности, а посебно преко ове манифестације,
настојимо да афирмишемо пчеларство као једну
озбиљну и слободно могу рећи најорганизованију грану
пољопривреде. Кроз афирмацију пчеларства настојимо да
промовишемо мед као здраву храну и лијек као и остале
пчелиње производе. Ту је и савремена пчеларска опрема
и стручна литература без чега се не може ни замислити
савремено и успјешно пчеларење. Зато је пчеларство у
Подгорици и Црној Гори поново постало важна грана
на стаблу пољопривреде. Томе дају велики допринос
све манифестације у Црној Гори па и „Подгорички дани
меда“ са излагачима из земље и региона. Морам нагласити
да је ова наша манифестација специфична и посебна из
разлога што на једном мјесту окупи оволико излагача,
произвођача једне врсте хране и опреме, у трајању од три
дана, на отвореном простору и на најљепшој локацији
нашег главног града – казао је предсједник Удружења
пчелара Подгорице Мирко Шћепановић, пожељевши
добродошлицу учесницима, гостима и посјетиоцима.
Како пчелари тако и грађани знају да је ова година
била толико лоша по приносима меда, да се скоро таква
и не памти, па је, по ријечима Шћепановића, зато било
тешко и организовати ову манифестацију, те ове године
има 30 излагача мање у односу на претходну.
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- Преко ове манифестације, као и свих претходних у
Црној Гори, настојимо да створимо што већу сарадњу
између пчелара и удружења, као и све већу повезаност
између пчелара и потрошача, а што неминовно доприноси

већој потражњи за медом и осталим пчелињим
производима – истакао је Шћепановић посебно додајући
да сви произвођачи који су изложили мед, у складу са
уговором који су потписали са организатором, имају
потребне сертификате о исправности меда.
Предсједник Савеза пчеларских органиазција Црне
Горе Радуле Миљанић казао је да је задовољство бити
на Тргу независности и дијелити радост са пчеларима
и пријатељима пчеларства.
- Пчеле нас сваког дана зближавају све више, окупљају
нас у једну велику породицу коју сви заједно морамо
брижно чувати и поштовати. За нас пчеларе ово су дани
радости када се окупљамо и са колегама размјењујемо
мишљења и сумирамо годишње резултате. У овој
години се не можемо похвалити добрим резултатима.
Била је ово једна од најлошијих пчеларских сезона, али
без обзира на све не смијемо посустати, нити губити
ентузијазам – апеловао је Миљанић наглашавајући да
се морамо окренути наредним годинама, баш као и сви
остали пчелари у региону, који су такође остали без
приноса у овој години.
Пчеларство у Црној Гори, по његовим ријечима,
добија једну нову форму развоја, добија улогу лидера
у области пољопривреде.
- Много је разлога који наводе на такав закључак:
организованост наше асоцијације, подршка државе
и Министарства пољопривреде и руралног развоја
кроз многе програме, пројекти ЕУ, улагања пчелара,
међународна сарадња, многе кампање, сајмови итд.
Овакав амбијент ствара велике изазове свима нама који
смо укључени у пчеларство. То је добро јер нас нови
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изазови наводе да идемо даље, више, савременије... Тако
ћемо и радити, више и боље, а све у циљу унапрјеђења
нашег пчеларства – казао је Миљанић додајући да
савремено пчеларство отвара врата за многе процесе, да
предстоји низ активности које се морају заједнички и у
континуитету рјешавати, а то су норматива, стратегија
здравствене заштите, едуакција пчелара и потрошача
пчелињих производа, регулаторни оквир за праћење
квалитета меда, осталих пчеларских производа итд.
Миљанић је пожелио да свака сљедећа манифестација
„Подгорички дани меда“ буде богатија и садржајнија, а
све вас присутне поздравио „у име пчела и пчеларства“.
Министар пољопривреде и руралног развоја у
Влади Црне Горе Будимир Мугоша казао је да је част и
задовољство бити са окупљенима „око најслађе ствари
на свијету и око највриједнијег бића на овом свијету“.
- Не може нас пчеларе ни овако лоше вријеме данас,
нити овако лоша пчеларска година спријечити, нити
поколебати, да будемо овдје и да се бавимо овим лијепим
послом који није ни хоби нити професија, већ опсесија.
Хвала Удружењу пчелара Подгорице које организује
ову манифестацију већ 22 године – казао је министар
Мугоша додајући да на територији главног града има
још пчеларских организација које би требало заједно
да блиско сарађују како би ова манифестација била још
боља, јер су ово ипак Подгорички дани меда.
Мугоша је наводећи податке о традицији и историји
пчеларства у Подгорици и Црној Гори, и природним
повољностима које посебно има Подгорица, говорио и
о предстојећим задацима у развоју пчеларства.
- Иако пчелари важе за најорганизованије и
наједукованије пољопривредне произвођаче, иако је
пчеларство достигло висок ниво развоја гдје је улога
државе била евидентна, изазови који данас стоје пред
пчеларима су такви да се пчеларство даље не може
развијати на аматерској основи. Урађено је неколико
нормативних аката али предстоји низ озбиљних послова
који се морају урадити како бисмо пратили савремене
токове у пчеларству. Морамо урадити Закон о пчеларству,
или пак модификовати Закон о сточарству у којему ће
пчеларство бити дефинисано, Правилник о квалитету
меда, стандардизовати кошнице, урадити Правилник о
селекцији и производњи матица, формирати лабораторију
за мед, набавити опрему и обучити ветеринаре за
испитивање пчелињих болести, извршити обиљежавање
кошница, а над свим тим обезбиједити државну контролу.
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Све ово намећу европске директиве са једне стране, а
са друге стране климатске промјене, све већа употреба
пестицида и појава нових болести и паразита који узимају
данак и који ће бити проблем за све пчеларе, а посебно
оне који би да пчеларе по систему како је пчеларио њихов

ђед. И поред свих објективних и субјективних проблема
ја лично дубоко вјерујем у црногорско пчеларство. Ми
данас имамо 50 хиљада кошница и вриједност свих
пчелињих производа је на нивоу 10 милиона еура. Црна
Гора по простору и богатству флоре може имати 250
хиљада кошница – казао је Мугоша, додајући да тај
број нећемо имати никада, али да је 100 хиљада реално
могуће уз улагање од два милиона еура.
Министар Мугоша је посебно нагласио да смо са
садашњом потрошњом меда од мање од једног килограма
по глави становника на зачељу Европе, а имамо мед
који је на самом врху по квалитету.
- Оно што се продаје по цијени од пар еура, а на
њему пише мед са медом има само једну везу, а то
је да су слатки. Зато савјетујем нашим грађанима да
купују домаћи мед јер у односу на квалитет он није
скуп. И рекао бих један мој став генерално о меду: није
мед толико добар колико је лош мед опасан – казао је
на крају министар Мугоша пожељевши учесницима
„Подгоричких дана меда“ да манифестацију искористе
за дружење и размјену мишљења и искустава.
Тродневна пчеларска манифестација, по мишљењу
организатора и учесника, била је добро организована и
успјела је, али остаје жал што због лошег времена није
било више посјетилаца. Интересовање пчелара за нашу
највећу изложбу пчелињих производа и пчеларске опреме
било је велико. Присуствовали су пчелари из већине
пчеларских удружења из Црне Горе, а међу гостима су
били и Ратко Живановић и Зоран Николић, представници
побратимског удружења пчелара из Крагујевца.
„Подгорички дани меда“ организовани су под
покровитељством Главног града Подгорице, генерални
спонзор било је Министарство пољопривреде и руралног
развоја, а манифестацију је подржало и помогло више
спонзора. Пчелари излагачи су и ове године показали
традиционалну хуманост па су одређену количину
меда поклонили дјеци са посебним потребама која су
штићеници Католичког духовног центра у Сукурућу,
у Тузима.

17

ПЧЕЛАРСТВО

РИЈЕЧИ ИЗЛАГАЧА

Не пчелари се због лоших година

Н

енад Цоцић, љекар и пчелар из Лесковца,
долази „десетак и више година“ на пчеларску
манифестацију у Подгорици.
- Ни ми се ове године не можемо похвалити
неким великим приносима, али не пчелари се због лоших
него због добрих година.
Надамо се да ће убудуће
бити бољих година али
смо сачували производе и
за ову годину и надам се
да ћемо обрадовати купце.
Има овдје интересовања
за мед са југа Србије, има
продаје јер свака роба
има свога купца – казао
је Цоцић додајући да је
стекао повјерење купаца,
да је педијатар по струци,
и да оно што даје својој дјеци нуди и купцима, тако да
муштерије уопште не треба да брину.
Он засад учествује само на изложбама меда у
Београду (Ташмајдан) и Подгорици, а када за коју годину
буде пензионер, каже, активираће се и учествовати на
више пчеларских изложби.
Нема меда без точкова

Цица Чабаркапа са својим супругом Милошем, из
Соколца код Бијелог Поља, пчелари преко 40 година, а
за протеклу годину каже да је била толико „добра“ да
је што прије заборавимо.
- Нас је спасао један пчелињак у Малесији гдје
смо имали око 60 пчелињих друштава гдје је било око
20 килограма по кошници. На сјеверу, иако смо дуго
пчелари, иако знамо припремити пчелиње друштво да буде
максимално спремно да искористи и најмању пчелињу
пашу, нисмо успјели да имамо просјек преко пет килограма,
што је за нас катастрофа – казала је понављајући да за
протеклих 40 година не памте овакву годину.
Она сматра да се треба организованије посветити
сељењу пчела јер „нема меда без точкова“ - ако изда
паша на једној локацији, на другој, трећој, или петој,
негдје ће дати меда.
- Предлажем, прије свега, да се прати медобрање у
Црној Гори, медни приноси. То су уствари пчеларске
ваге које су постављене на разним локацијама, оне
јављају колики су приноси на тој локацији. И ми
пчелари се онда јавимо предсједнику тог пчеларског
удружења и он нас распореди, а не камион на камион
да смо натрпани, него да свако има неки свој дио, неки
свој дио „колача“ – предлаже Цица и додаје да се тако
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радило у Словенији,
док су тамо пчеларили,
да су пчелари два
пута недјељно обавјештавани колики је
принос меда.
За саму пчеларску
манифестацију сматра
да су очекивања
и злаг ача ув и јек
већа, јер сви дођу да
би нешто зарадили, али да је куповна моћ нашег
становништва сваке године све мања и мања.
Увијек лијепо доћи у Подгорицу

Да нема меда без точкова, односно да по старој
изреци мед рађа на точковима, наглашава и Марјан
Гојковић из Чачка, којему су ово били 20. Подгорички
дани меда – није био само на прве двије манифестације.
- Ова година је очит примјер лоше године. Багрем је
код нас најјача паша, ја сам ове године селио „на четири
багрема“ а исциједио неких 800 килограма из скоро
200 друштава. Рекло би се да је то као једна најлошија
паша, али опет мало се надокнадило се са пуно сељења.
Липа је била изванредна ове године, ливада ништа
посебно, али нама, оно што је најбоље, то је сунцокрет
у Банату. „Напунили“ смо за себе, има нешто тржишних
вишкова, јер је унос био
око 32 килограма – наводи
Гојковић наглашавајући да
„нема ништа без сељења“,
да је у јулу прешао осам
хиљада километара „три
дана овдје, четири дана
овдје, пет дана овдје, седам
дана овдје... јер другачије
не може да се опстане“
На изложби меда у
Подгорици се одомаћио.
Каже да овдје има своје
име, своје купце, али да није у томе сва поента приче.
- Увијек дођем овдје да се видим са другарима,
колегама пчеларима из Подгорице и осталих крајева
Црне Горе, пошто гајимо једно добро пријатељство.
Ја дођем код њих, они код мене у Чачак, тако да је
мени увијек лијепо доћи у Подгорицу. И због продаје
и због дружења са колегама пчеларима – казао је
Гојковић.
В. Станишић
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ПЧЕЛАРИ ИЗ НИКШИЋА НА САЈМУ У БЕОГРАДУ

Ч

Корисна посјета и предавање

ланови Пчеларске организације Никшић, њих 28,
посјетили су 42. Међународни пчеларски сајам
који је одржан у Београду од 28. септембра до
3. октобра. На Сајму у Ташмајданском парку,
признатој, традиционалној, масовној манифестацији у
организацији друштва пчелара Београда, било је свега од свих врста меда, па до осталих пчелињих производа,
прополиса, полена, затим мелема, козметике, разних
лијекова, до пчеларске опреме и прибора.
Никшићки пчелари су Сајам посјетили претпосљедњег
дана када су присуствовали и предавању које су тог дана
на тему „Контејнерски начин пчеларења- искуство
и пракса“ одржали предавачи др Бранко Тоновић и
његов син Слободан из Ужица. Они пчеларе са око 500
кошница, распоређених на девет локација. Почели су са
радом 1999. године са три кошнице (дванаесторамске
ДБ) а то препоручују
свим почетницима у
пчеларењу. Најприје су
за сељење користили
камион „дајц“, потом
д в и ј е п р и ко л и ц е ,
а онда прешли на
контејнерски начин
пчеларења, као бољи
и савременији.
У т и с ке
с а
предавања, које може
бити поучно за све
ко ј и ч и т а ј у н а ш
л и с т, п р е н о с и д р
Душан Мартиновић,
ч л а н Уп р а в н о г
од б о р а П ч е л а р с ке
организације Никшић.
- Камион има доста недостака, треба га регистровати
и добити атест, гуме и акумулатори му страдају, долази
до зачепљења горива због ријетког паљења, а код
приколица такође страдају гуме, па је све то трошак. Зато
препоручују стандардне, типизиране, контејнере, у које
може да се смјести 30 до 50 кошница, и то контејнере са
хидрауличним или ваздушним подизачима. Наведени,
контејнерски начин пчеларења има своје предности и
недостатке. Предности су: лакши рад са већим бројем
кошница, брзо спремање 50 кошница за селидбу, не
подлијеже регистрацији, мање је налијетање пчела, нема
разлике у прољећном развоју у односу на размјештање
кошница на ливади, матице се спарују добро, нема
разлике ако су кошнице офарбане шаховски, може се у
контејнерима радити по киши. Недостаци овог начина
пчеларења су: за пчеле је боље када су распоређене

НОВЕМБАР 2016.

на ледини због бољег прилагођавања положаја
кошнице. Идеалан положај је југ или југоисток, док
се контејнери постављају само у правцу исток-запад.
У току медобрања није толико важан положај пошто
тада има доста сунчаних дана, па ће кошница у току
дана бити довољно изложена сунцу. Између кошница
се појављује доста штетних материја па се кошнице
повремено морају вадити и стављати на ледину. Пчеле
се више узбуђују у контејнерима и већа је могућност
грабежи. Контејнерски начин пчеларења је незамјенљив
у медобрању када је потребно чешће мијењати локацију
због паше. Они у контејнере смјештају кошнице у два
реда, у првом реду плодиште са два наставка а у другом
плодиште са три наставка. Закључак предавача је био
да се након свих сагледавања предности и недостатака
препоручује контејнерски начин пчеларења јер он доноси
боље приносе - резиме
је др Мартиновића.
Предавачи су
изнијели податак да
су просјечни приноси
за предходних пет
година износили 34
кг по кошници, док су
у овој изузетно лошој
години били свега 15
кг по кошници.
П р едавачи су
нагласили да врше
годишње шест
селидби, а матице
мијењају сваке
друге године - једне
по слије багремове
паше, а друге послије
сунцокретове паше коју обављају у Банату, уз додатно
тиху смјену. Они од 500 кошница половину селе
контејнерски. У Ужицама има око стотину павиљона–
контејнера, а Република Србија врши суфинансирање
њихове набавке.
На Сајму су презентоване и одређене иновације:
хватач за полен, оплодњаци-тродјелни и четвородјелни
и преносиоци ројева.
Боравак на Сајму у Београду је био веома
користан за чланове Пчеларске организације Никшић,
јер су могли доста тога да виде, да купе и додатно се
едукују. Сви до једног су понијели позитивне утиске
са жељом да и идуће године буду на овој престижној
манифестацији.
Благоје Ђукановић
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ПРЕДАВАЊЕ О
ЕКОНОМИЧНОМ
ПЧЕЛАРЕЊУ

Важнија здрава и јака

М

- Да би економично пчеларили, пчелари треба да се труде
се да у сваком периоду, а посебно у току паше, имају што
јача пчелиња друштва сразмјерно терену на којему пчеларе

и живимо од пчела, стално
се едукујемо и трудимо се да
у производњу уложимо што
мање новчаних средстава
и радног времена, а да добијемо
што више готових производа
задовољавајућег квалитета, односно
ква литет на првом мје сту уз
економично пчеларење – формула је
економичног пчеларења како је навео
Ферид Велагић, професионални
пчелар из Тузле и аутор 12 књига из
области пчеларства, на предавању
пчеларима окупљеним на изложби
меда у Херцегновом 11. септембра.
- Да ли је од вас неко израчунао
колико га кошта килограм меда,
вјероватно нико. Ми као фирма
водимо све трошкове и ми знамо
колико у нашим условима кошта
килограм меда. Веома скупо да знате.
Значи, ово је веома скуп производ
када би ви писали од 1. августа што
сте уложили у у своје пчелињаке па
док не изврцате мед, глава би вас
забољела. Али, пишите – препоручио
је Велагић, додајући да при томе
нико не рачуна свој рад.
Пчелари, посебно они који су
добри говорници, кад изврцају
мед из неколико јаких пчелињих
друштава, хвале се, а не спомињу
она слаба, из којих нису врцали мед,
које ће у току зиме зазимити слаба.
- У слаба пчелиња друштва
највише улажете а имате од њих
има најмање. Слабим пчелињим
друштвима производна цијена
пчелињих производа је превише
висока, ако има производње. Зашто
кријете своје грешке, ја не кријем,
размијените их са успјешним
пчеларима, да их ријешите са
својег пчелињака, да их ријешите
комплетно са једног терена. Зашто
сте неодлучни у току августа и
септембра кад требате слаба друштва,
односно слабиће, елиминисати са
својих пчелињака који вам стварају
главобољу. Улажете у њих а велики
вам је ризик да ли ће дочекати
прољеће и да ли ће се развити до
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прве наредне производне сезоне.
Зато никад нећете погријешити
кад на свом пчелињаку спојите
два пчелиња друштва – истакао је
Велагић, посебно наглашавајући
да није препоручљиво спајати два
слабића већ да би требало спајати
једног слабића са једним просјечно
јаким пчелињим друштвом.
Да би економично пчеларили,
пчелари треба да се труде се да у
сваком периоду, а посебно у току
паше, имају што јача пчелиња друштва
сразмјерно терену на којему пчеларе.
- Не трудите се да имате гигантски
јака пчелиња друштва, већ таква која
ви на вашим пчелињим пашама,
највише ливадским и овим тихим,
можете искоритити. Значи, правите
таква друштва која су сразмјерно
паши довољно задовољавајућа да
сакупе мед. Буде и добрих година,
буде и лоших као што је ова, али
искористите ту добру годину, медну
годину, какве можда треба дуго
чекати, а тада не смијете бити
неспремни. Да ли се у току августа
сјетите дуге и хладне зиме, са ниским

температурама, или кишовитог
прољећа, која су све чешће и чешће,
кад нешто исцвјета а пчеле не
могу напоље, а у кошницама нема
довољно резерви меда које треба
оставити ујесен – подсјетио је
и истакао да пчеле треба ујесен
обезбиједити са количином хране
која је потребна за зимовање и за
прољећни развој.
Велагић је посебно нагласио да
је најважније да пчелиња друштва
буду стално здрава и јака.
- Да ли се у августу сјетите ваших
кошница које ћете, можда наћи у
прољеће, празне? Не сјетите се, али
треба да се сјетите. Значи, тотално
ослабљена пчелиња друштва у којима
је остало мало пчела на вријеме
уклањате са пчелињака. Она су
извор болести, извор грабежи, извор
великог трошка, великог времена
око тих слабића. Зато у августу и
септембру размишљајте за идућу
годину, за пашу. Тада припремајте
своје пчеле, све оно што им треба,
и не хвалите се са великим бројем
кошница. Хвалисање са великим
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пчелиња друштва него број кошница
бројем кошница на једном пчелињаку
није показатељ доброг пчелара.
Добар пчелар је онај који увијек,
у сваком моменту, у пола зиме, у
пола паше, увијек има јака здрава
пчелиња друштва која могу сваког
момента искористити пашу кад
се она појави. Код нас је на два
пчелињака ове године девет дана
обилно ливада медила. Ко је тих девет
дана имао јака пчелиња друштва
имао је изобиље меда ове године, ко
је имао слабиће који су се изројили,
два и три роја из кошница, тај виче не
ваља година, није медило, не исплати
се пчеларити... што, међутим, није
тачно – закључио је Велагић.
Да би повећали економичност
пчеларења, пчелари, по његовим
ријечима, мора да рјешавају проблем
природног ројењег пчела.
- Код нас се пчеле не роје. Односно,
могу се похвалити да су ове године
на нашим пчелињацима излетјела
два роја, један смо видијели, један
је ухватио један пчелар и ми га
нисмо видијели. И срећан сам због
тога. Зашто? Зато да кажем својим
сарадницима који не схватају кад
људи кажу „изројило се, па слабо,
нема резултата од тих кошница...“
Онда сам тако ту изројену кошницу
оставио да им неколико пута покажем
шта значи имати изројено друштво
од тог момента па до краја паше.
Пустош, главобоља, много рада,
из осталих врцамо, а у тој нема ни
за пчеле. Ево примјер да видите
како не треба – илустративно је
објаснио поново истичући да се не
може говорити о економичности
пчеларења уз присуство природног
ројења пчела.
Смањите ројење пчела и повећавајте
продуктивност сваког пчелињег
друштва, апелује Велагић и наводи
два примјера, из живинарства и
говедарства.
- Замислите кад перадар не би
рачунао колико улаже у коке носиље,
а колико му носе јаја, или кад би
фармер имао краву која се не тели
или се не музе. Значи, смањите
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ројење и повећавајте продуктивност.
Не може пчелар да каже „нема
везе“ ако има једну кошницу, или
више кошница, која се роји или
изроји, и из које нема меда – навео је
инсистирајући на значају повећања
економичности.
Природно ројење пчела може се
ријешити и до пчела које се не роје
може се доћи постепено и годинама.
У супротном, мед би коштао 25 еура,
коме ћете га продати и зашто да га
тако скупо производите и за своје
потребе, запитао се Велагић, поново
апелујући на пчеларе да производе
мед са јаким пчелињим друштвима
и вриједним пчелама, да у августу
припреме пчеле за зиму, и себи
приреде задовољство на прољеће,
јер квалитетана припрема пчела у
августу значи рационално пчеларење
у идућој години.
Из свог искуства он је навео да
је ројење пчела смањио селекцијом
трутова.
- Одабирајте своја пчелиња
друштва, веома једноставно. Како
сам ја почео. Циљано, плански
узгајам на свом пчелињаку трутове
од најбољих матица, јер трут
преноси око 70 одсто насљедних
особина на нове генерације, на
нове матице. Изабретите само једну
најбољу кошницу, која је по свему
најбоља, која се није ројила, која
је мирна, која је донијела доста
меда, квалитетно изградила саће...
Њој додате рам грађевњак, и у њој,
од најбоље, узгајајте трутове. А у
осталим, мање вредноће, исијецајте
трутовско легло, уништавајте трутове
и почињете аутоматски смањивати
ројевно стање. Како? Па ти трутови
од најбоље матице париће се са
матицама које су ројеве, па ћете
аутоматски имати идуће године
смањени проценат ројевног нагона
– савјет је Велагића који је додао да
је то један од почетних корака, али
да су за пчеларе најважнији трутови
од најбољих матица.
Пчеле које нијесу у ројевном
нагону у току паше напуне медом

кошницу, а слаба пчелиња друштва
покупе нектар који би покупиле
вриједне пчеле, па слаба пчелиња
друштва треба уклањати.
- Ако видите рој на грани знајте
да је у кошници остао минус од три
противвриједности овог роја, минус
кроз производ меда. Ако имате на
пчелињаку 30 кошница, из 15 сте
врцали мед, из 15 нисте, нектар
су сакупљаље и пчеле из оних 15
кошница, из слабих друштава. Да
није било тих слабих друштава,
да су тај нектар покупиле пчеле из
јаких друштава, имали би више меда
– казао је Велагић препоручујући
пчеларима да о свему овоме поведу
више рачуна јер су увијек у плусу,
не кад имају велики број пчелињих
друштава, него када им је свака
кошница исплатива.
У д е т а љ н ом и с а д р ж а ј н ом
предавању о повећању економичности
пчеларења, између осталог, навео да
они на својим пчелињацима никад
не утопљавају пчеле - како су у току
љета тако су и у току зиме.
- Немојте тражити оправдање
у ниским температурама, да су
пчелиња друштва квалитетно
спремна, здрава, јака са довољно
хране угинула. Ту немате оправдања
да су угинула од зиме, само могу од
нечега другог да угину или ослабе –
изричит је Велагић.
Он је препоручио пчеларима
што каснију замјену матица, „што
касније то боље, тиме рјешавате
проблем ројења идуће године“,
наводећи да и они тако раде на својим
пчелињацима.
За крај предавања оставио је
посебан савјет.
- Мијењате своје радне, производне
навике. Производите и о стале
пчелиње производе да би повећали
своју преодуктивнст, економичност и
рационалност, производите све према
својим могућностма – савјетовао је
Ферид Велагић.
Припремио:
В. Станишић
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POGLEDI – SULEJMAN ALIJAGIĆ, PROFESOR BIOLOGIJE I PČELARSTVA
Pčelarstvo se izučava na raznim
univerzitetima i pčela je živo biće
koje se najviše izučava u naučnim
krugovima i institutima, pa oni
koji tvrde da im ne trebaju knjige,
znanje, nauka o pčelarstvu…
neka nastave tamo gdje je stao
njihov pradjed.

P

rateći posljednjih nekoliko
godina pčelarstvo kako u BiH
tako i regiji, pitam se kako
dalje? Ima li smisla i može li se
planirati dobar rezultat u pčelarstvu?
Svi mi znamo da su naši pčelinjaci
„tvornice pod vedrim nebom“, izložene
velikim nedaćama, raznim klimatskim
nepogodama, pogotovo se to odražava
posljednje dvije-tri godine, posebno
(2014. i 2016. godina).
Kako dalje? Teško, a plašim se da
će nam u narednim godinama biti sve
teže i teže. Istina je da je u posljednje
vrijeme veliki broj ljudi počeo se
baviti pčelarstvom.
Jedan dio svakako
samo iz pohlepe za
profitom, a dijelom
smo i mi pčelari sami
krivi svojim pričama,
kao naprimjer 2015.
da je bilo meda
„toliko i toliko“…da
se zaradilo mnogo
novca…pa neki
pčelari vodeći se
tim preuveličanim
pričama, a godina
bila sasvim normalna,
čak ispod nekadašnjih
prosjeka, navalili u
pčelarstvo.
Neki ljudi prvo
kupe digitron pa računaju, „aha“ toliko
meda x 15 KM super…umjesto da prvo
nabave koju knjigu, pa još jednu i onda
završe kod nekog iskusnog poštenog
pčelara.
Svima onima kojima je samo novac
u glavi vremenom propadnu planovi ali
u međuvremenu nanose štete poštenim
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Zašto je pčelarstvo
rizična ljubav?!
pčelarima oko sebe jer takvi uglavnom
nisu učlanjeni u lokalna udruženja i nisu
pod veterinarskom kontrolom.
Pčelarstvo je mukotrpan posao
Pčelarstvo je mukotrpan posao,
mnogo rada na vrućinama, mnogo znoja
prolivenog, mnogo fizičkog rada. Neki
ljudi gledaju pčelarstvo samo kroz teglu
meda ili vrcanje. Radno vrijeme pčelara
nije ograničeno već traje od zore do
kasno u noć…na kiši, suncu, vjetru…
mnogo je borbe sa raznim trgovcima
pčelarske opreme kako dobiti kvalitetnu

opremu po povoljnim cijenama, mnogo
nagodbe sa tzv. nakupcima meda…pa
se postavlja pitanje – može li se živjeti
od pčelarstva?
Odgovor na ovo pitanje je težak…
za iskrene zaljubljenike u prirodu
i pčelarstvo kao da pitamo može li
se živjeti bez vazduha? Na žalost,

posljednjih nekoliko godina nas navodi
na razmišljanje kao dalje?
Ogroman problem nama pčelarima
su svakako razni poljoprivredni
proizvođači i sve veća nekontrolisana
upotreba hemijskih sredstava, njihovo
vrijeme upotrebe i neostojanje
koordinacije između udruženja pčelara,
malinara, i drugih poljoprivrednika. Ako
zaboravimo naš rad, trud, znoj, mnogo
fizičkog rada…cjenkanje sa trgovcima
pčelarske opreme, otkupljivačima
meda i drugih pčelinjih proizvoda,
razne klimatske nepogode, malinare,
grozna ministarstva, poljoprivredne
službe…pitamo li se ima li
naših grešaka, nas pčelara.
Većina će reći nema!
Na žalost, smatram da
ima. Među nas pčelare
uvuklo se licemjerstvo,
podmetanja i ponižavanja
drugih, posebno mladih
pčelara početnika, nedostaje
još mogo edukacija, bez
obzira što neki kažu da im
ne treba „teoretsko“ znanje.
Pčelarstvo se izučava na
raznim univerzitetima i
pčela je živo biće koje se
najviše izučava u naučnim
krugovima i institutima,
pa oni koji tvrde da im ne
trebaju knjige, znanje, nauka
o pčelarstvu…neka nastave tamo gdje
je stao njihov pradjed.
Mislim da bi se trebali ponašati
kao jedna normalna zdrava pčelinja
zajednica kako bi mogli nastupati
prema institucijama opštine, kantona,
države. Sve bi to olakšalo ovako
teško stanje u pčelarstvu, pogotovo
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na one teškoće na koje ne možemo
uticati.
Godina 2016. je pokazatelj iskušenja
i teškoća u pčelarstvu.
Nema pravila
Ova godina je, nažalost, pokazala
da više nema „pravila“ i da više ne
počinjemo uzimljavanje početkom
avgusta već mnogo, mnogo ranije.
Savjet pčelarima sa uzimljavanjem
je trebalo početi mnogo ranije od
uobičajenih godina. Znači pregledi
zdravstvenog stanja, dopuna hrane,
spajanje slabih zajednica koje nisu

imale šansu da prezime, kontrola
opadanja varoe…sve ove godine ide
ranije od prethodnih.
Zbog jako teškog stanja ove godine,
neki pčelari, nažalost, nisu izvadili
ni jednog kg meda, a drugi se pak
„šepure“ provokativno po raznim
internet portalima sa „odličnim“
prinosima? Gdje nam je pčelarski
kodeks, solidarnost…?
Smatram da će stanje možda biti
isto ako ne i gore, pa se moramo
pripremati za takve situacije, više
sarađivati među sobom, zaboraviti neke
naše lične nesuglasice za opšti interes
pčelarstva, stvarati bolju saradnju sa

drugim pljoprivrednim udruženjima
zbog nas samih, organizovati veći
broj zajedničkih edukacija nas
pčelara i drugih poljoprivrednika,
uticati na inspekcije da rade svoj
posao, razmjenjivati informacije o
medonosnom bilju jer se pokazalo
više puta da male mikro lokacije
sada odlučuju o većim ili manjim
prinosima…
Nadam se da će pčelarstvo BiH
napokon krenuti stopama regiona i u
to ime neka nam sve buduće godine
budu medne.
(www.bhpcelar.com)

POSLJEDICE I PREDNOSTI PRIHRANJIVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA

P

Najbolja prihrana je MED!

čele se kroz cijeli evolucijski
razvoj prehranjuju s medom,
zato su navikle i prilagođene
toj vrsti prehrane. Visoke
koncetracije minerala prave jaka
oštećenja srednjeg debelog
crijeva pčela. Za zimsku zalihu je
najprimjereniji med s malim postotkom
minerala, i lako probavljivih šećera.
Ponekad pčelar opazi da se med
u saću jako brzo učvrsti. Takav,
cementiran med je skoro nemoguće
istočiti iz saća. Veći problem se pojavi
kada ga društva nakupe za zimsku
zalihu. Radi se o šumskoj medljici
koja sadrži više od 10% melecitoznog
šećera. Melecitoza je saharid, koji
nastaje u procesu razgradnje šećera
iz probavnog trakta vaši.
Cementni med
U srednjoevropskom prostoru, ove
vaši žive na smreki, bijeloj jeli i još
nekim crnogoričnim vrstama drveća.
Stepen kristalizacije meda je viši, ako
med sadrži više melecitoze. Isto tako
je veća električna provodljivost, jer
šumski med sadrži više mineralnih
materija, prvenstveno kalijuma,
fosfora i magnezijuma.
Pčele mogu dio tog šećera
preraditi u jednostavnije saharide, ali
je taj proces mnogo sporiji od prerade
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saharoze u glukozu i fruktozu. Ove
pojave nisu nikakva novost, o pojavi
i osobinama melecitoze su pisali
naučnici: Kloft, Zander i Maurizio.
Zašto je tzv. „cementni med“
neprimjeran za zimsku zalihu?
Odgovor je jasan, postotak
mineralnih materija u kristalisanom
medu, od tri do pet puta je viši od
zimske zalihe u rastvoru saharoze.
Prisutnost kalijuma i magnezijuma je
od 6 do 20 puta viša. Ovako visoke
koncetracije minerala prave jaka
oštećenja srednjeg debelog crijeva
pčela. Zbog toga mogu oboljeti cijela
društva, uz nanošenje velike štete
pčelaru.
Za zimsku zalihu je najprimjereniji
med s malim postotkom minerala i
lako svarljivih šećera. U razdoblju
prihrane je bitan unos polena, jer
iz njega pčele dobijaju enzime za
razgradnju saharoze. U mogućem
jesenskom manjku bjelančevinaste
hrane, organizam pčela je prisiljen
te materije crpiti iz svojih rezervi.
Zbog toga se smanjuju otpornost i
vitalnost pčela.
Saharoza ili fruktoza
Pored navedenih materija,
med sadrži polifenole kao što je
p-kumarinska kisjelina. Radi se

o kisjelini koja u organizmu utiče
na djelovanje gena koji uništavaju
otrovne materije. Polifenole pčele
dobijaju iz polena, ostale za otpornost
važne materije iz propolisa.
Zato se rađa ideja, da pčelar sam
dodaje kumarinsku kiselinu u sirupe
i rasvore saharoze, a treba imati na
umu da uticaji kisjeline na društva
nisu dobro istraženi. Med je svakako
nezamjenjiv izvor važnih materija.
Pčele se kroz cijeli evolucijski razvoj
prehranjuju s medom, zato su se
navikle i prilagodile toj vrsti prihrane.
U sušnom razdoblju i razdoblju
bez paše, trebamo prihranu pčela.
Bitna je i njihova prehrana preko zime.
Sirup s velikim sadržajem fruktoze
koji često koriste pčelari u SAD-u,
testirali su u pčelarskom centru
Carl Hayden u Arizoni. Društva na
kojima su testirali sirup prezimila su
s rastvorom fruktoze.
Rezultat koji su uočili na proljeće
bio je da je hranjenje sa sirupom
lošije uticalo na živahnost i razvoj
testiranih društava. Bolji rezultati su
bili na društvima koja su hranjenja
s rastvorom saharoze. Sličan test
su izveli i na Ratarskom institutu u
Sloveniji.
Maja Smodiš – Škerl
(www.bhpcelar.com)
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PODIJELJENOST U EVROPSKOJ UNIJI OKO ŠTETNOSTI HERBICIDA GLIFOSAT

Upotreba produžena na određeno vrijeme

U

svijetu se godinama sučeljavaju suprotni stavovi
o upotrebi herbicida koji sadrže glifosate - totalne
herbicide za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih
i širokolisnih korova na poljoprivrednim i
nepoljoprivrednim površinama. Glifosat je neselektivni,
sistemični herbicid, koji se primjenjuje folijarno.
Agencija za rak Svjetske zdravstvene organizacije
objavila da je najviše korišćeni herbicid na svijetu „vjerovatni
kancerogen“ u mjeri koja će uzbuniti agrohemijsku industriju
i baštovane amatere. Međunarodna agencija za istraživanje
raka (IARC) okupila je 17 stručnjaka da procijene pet
organofosvatnih pesticida a ta komisija je odlučila da su
dvije od hemikalija „mogući“ (klasa 2B) kancerogeni, a tri
su „vjerovatni“ (klasa 2A) kancerogeni.
Brojni su zahtjevi pojedinih država, i najviše
organizacija i pokreta za zaštitu životne sredine, da se
zabrane herbicidi koji sadrže glifosate, ali, s druge strane,

Hrvatska: Povučeno 13
sredstava
za zaštitu bilja
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske obavjestilo je
da se s tržišta Republike Hrvatske
povlači 13 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne
materijet glifosat, koja sadrže koformulant polietoksilirani
lojev amin (CAS. br. 61791-26-2), u skladu sa Uredbom
Komisije (EU) 2016/1313 o Uredbi (EU) br. 540/2011
u pogledu uslova za odobrenje aktivne materije
glifosat, od 1. avgusta 2016. godine, koja je stupila na
snagu 22. avgusta 2016. godine. Time je propisano
da države članice moraju osigurati da sredstva
za zaštitu bilja koja sadrže glifosat ne sadržavaju
koformulant polietoksilirani lojev amin zbog njegovog
negativnog uticaja na zdravlje ljudi.
Sredstva za zaštitu bilja, na osnovi aktivne
materije glifosat, koja se na tržištu Hrvatske
nalaze pod pod trgovačkim nazivima:
Cidokor, Cleaness, Clinic, Dominator, Galaxia, Gallup
360, Glyfonova, Glyfos, Herkules Super, Rosate
36, Shyfo, Total 480 SL i Weedmaster u svom sastavu
sadrže koformulant polietoksilirani lojev amin.
Od 1. oktobra 2016. godine navedenim sredstvima
za zaštitu bilja prestaje vrijediti registracija za stavljanje
na tržište i zabranjuje se prodaja, distribucija i primjena
postojećih zaliha na području Republike Hrvatske.
www.pcelinjak.hr prema www.agroklub.com
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i mnoge države još uvijek nisu za takvu zabranu. Rezultat
tih podijeljenih mišljenja je i odluka Evropske komisije
koja je sredinom godine objavila produženje na maksimalno
godinu i po dana upotrebe ovog kontroverznog herbicida u
Evropskoj uniji uprkos protivljenju nekih zemalja članica.
U saopštenju Komisije stoji da je „odluka o produženju
upotrebe glifosata donesena na ograničeno razdoblje,
odnosno dok Evropska agencija za hemijske proizvode
ne objavi svoje stanovište, a to će biti najkasnije do kraja
2017. godine”.
Brisel je odobrio odluku jer su zemlje članice odbile
„preuzeti odgovornost“ o tom pitanju, a Komisija je
odlučna u namjeri da se dopuštenje za upotrebu glifosata
produži, s obzirom na to da nije uspjela dobiti podršku
potrebne većine zemalja članica.
Evropski političari ranije su predložili da se upotreba
glifosata odobri na idućih sedam, umjesto 15 predloženih
godina, a aktivisti za zaštitu okoline zatražili su zabranu
njegove upotrebe. Naime, ovaj se herbicid koristi u
proizvodima poput „Roundupa“, biotehnološke firme
„Monsanto“, i po mišljenju nekih naučnika EU-a i UN-ove
agencije za istraživanje raka (IARC) uzrokuje karcinom.
Poslanici Evropskog parlamenta su na plenarnoj sjednici
u aprilu u neobavezujućoj rezoluciji od Komisije zatražili
da zbog moguće kancerogenosti i štetnih svojstava glifosata
za endokrini sistem umjesto na predloženih 15 godina,
obnovi odobrenje za njegovu upotrebu na tržištu na samo
sedam godina.
Predstavnici 28 zemalja EU-a više su puta raspravljali
o upotrebi nekih hemijskih supstanci, no dosad se nisu
uspjeli usaglasiti. Tokom glasanja 24. juna, uprkos tome što
je većina od 19 zemalja bila za njihovu upotrebu, predlog
Komisije je odbačen jer nije bilo kvoruma. Francuska i
Malta protiv su korištenja glifosata, a sedam zemalja EU-a,
Njemačka, Italija, Portugal, Austrija, Luksemburg, Grčka
i Bugarska, uzdržale su se od glasanja.
Brisel se obavezao da će voditi računa o korištenju
ovog herbicida, koji je u širokoj upotrebi u poljoprivredi,
šumarstvu i vrtlarstvu te da se on ne bi trebao koristiti u
blizini javnih parkova, igrališta i vrtova.
Dok se čeka na zvanični stav Evropske agencije za
hemijske proizvode objavljuju se brojni tekstovi sa podacima
o štenosti glifosata. Dva, po kojima je glifosat pronađen u
medu i kako uništava dobre bakterije u našem organizmu,
objavljujemo u ovom broju.
Pripremio:
V. Stanišić
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Uništava dobre bakterije
u našem organizmu

STUDIJA O UTICAJU
GLIFOSATA NA
MIKROFLORU

N

ova studija pod nazivom „Uticaj glifosata na
mikrofloru i proizvodnju botulinum neurotoksina
tokom fermentacije u predželucu” potvrdila je
rastuću sumnju da GM hrana koja sadrži ubikvitarnu
agrohemikaliju „Roundup“ uzrokuje razne promjene na
mikroflori onih koji je konzumiraju, pri čemu nastaju tjelesne
promjene koje mogu dovesti do niza smrtonosnih bolesti.
Novija istraživanja ukazuju na to da najpopularniji
herbicid na svijetu uzrokuje disbiozu (patogenizaciju
crijevnih bakterija), stanje koje duboko utiče na takozvani
holobiont, tj. na sve organizme koji sačinjavaju naše tijelo,
zajedno sa ljudskim ćelijama, a samim tim i na zdravlje.
Pošto zavisimo od tačno određene količine bakterija
sa kojima koevoluiramo eonima, bilo kakvo značajnije
remećenje ovog mikrobiološkog svijeta dovešće do
nepravilnog funkcionisanja organizma, a zatim i do bolesti.
Postoji i sumnja da je pojačana osjetljivost na gluten
direktan rezultat povećanog prisustva hrane sa glifosatom.
Brilijantna naučnica sa MIT-a Stefani Senef objasnila je
da glifosat djeluje tako što prekida put šikiminske kisjeline,
metaboličku funkciju koja kod biljaka stvara esencijalne
aminokisjeline.
- Kada se ovaj put prekine, biljke umiru. Ljudi nemaju
put šikiminske kisjeline, pa su naučnici pogrešno mislili
da će izlaganje glifosatu biti bezazleno - rekla je Stefani.

Međutim, sada je poznato da glifosat utiče na mikrofloru,
koja čini osnovu našeg zdravlja, tako što pospješuje rast
štetnih bakterija.
Zaista, nova studija je pokazala da glifosat utiče na
mikrofloru četvorogodišnjih krava, tako što pospješuje rast
Clostridium botulinum bakterija, pri čemu se botulinum
toksin stvara u buragu.
Uzmite u obzir da je botulinum najtoksičnija supstanca
na svijetu i da se, iako je odobrena od strane FDA za
„kozmetičku” upotrebu (botoks), posmatra kao potencijalno
biološko oružje jer je 75 ng botulinuma dovoljno da
ubije osobu tešku 75 kg. Procjenjuje se da bi kilogram
botulinuma bio dovoljan da ubije čitavo čovečanstvo.
Svaka hemikalija koja je sposobna da poveća broj
bakterija koje proizvode botulinum trebalo bi da se smatra
jasnom prijetnjom po ljudsko zdravlje.
Dok se istraživanja o toksičnosti glifosata budu
nagomilavala, konzumenti imaju samo jednu opciju da
izbjegnu štetu: da po svaku cijenu izbjegavaju hranu
proizvedenu sa ovom hemikalijom i da kupuju hranu koja
je označena kao ne-GMO ili koja je proizvedena organski.
Ova studija postaje posebno zabrinjavajuća kada
se uzme u obzir da je zdravlje crijeva povezano sa opštim
zdravljem imunog sistema.
(www.webtribune.rs)

ISTRAŽIVANJE AMERIČKE AGENCIJE ZA HRANU I LIJEKOVE

Glifosat u medu!

A

merička agencija za hranu i lijekove (FDA) provela
je prva sistemska ispitivanja prisutnosti glifosata u
medu. Rezultati su porazni jer je u svim testiranim
uzorcima meda otkriven taj otrovni pesticid. Prošle
godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)
svrstala je glifosat u grupu vjerovatnih kancerogena, a ove
godine Evropski parlament zatražio je od Evropske komisije
da se glifosat eliminiše s tržišta. U SAD-u je glifosat još
uvijek pod zaštitom firme „Monsanto“ jer se kao aktivna
supstanca nalazi u njenom najprodavanijem herbicidu pod
nazivom „Roundup“.
Prikupljeni uzorci meda potiču iz mnogih američkih
saveznih država i ni jedan uzorak nije bio čist. Narong
Chamkasem, hemijski analitičar iz FDA, priznaje: Nemoguće
je naći slijepu probu, uzorak meda bez glifosata. Prikupio
sam uzorke proizvoda na tržištu i svi sadrže glifosat, čak i
organski proizvodi planinskoga meda.
Simbioza glifosata i GMO-a
S pojavom genetski modifikovanih (GM) usjeva
naglo je porasla potrošnja glifosata u SAD-u, Kanadi,
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Argentini, ali, zbog niske cijene, i u Evropskoj uniji. GMusjevi žive u „hemijskoj simbiozi“ s glifosatom i jedine
su biljke na svijetu kojima je ugrađen gen za otpornost
prema tom herbicidu. Zbog toga su polja na kojima se
sije GM-sjeme redovno zatrovana glifosatom, koji se
zadržava u tlu i do godinu dana, a podzemnim vodama
raznosi se do udaljenih područja. Glifosat je postao
sveprisutna hemikalija pa je tako američko ministarstvo
poljoprivrede 2011. godine objavilo da se glifosat nalazi
u 90 odsto uzoraka soje u dozama višim od 2 ppm (engl.
parts per milion – jedan dio na milion djelova), zatim je
2012. godine britanska Agencija za hranu (FSA) otkrila
da je 25 posto hljeba na tržištu zagađeno s više od
0,2 ppm glifosata te je ove godine bavarski Institut za
okolinu objavio da se glifosat nalazi u gotovo svakom
pivu, a u nekim vrstama piva koncentracija glifosata je
i do 300 puta (!) veća od službeno dopuštene količine
za glifosat u vodi.
Valerije Vrček
(www.pcelinjak.hr
prema on line izdanju Glas koncila)
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MEDONOSNO BILJE – BRŠLJAN

B

Posljednja medonosnica –

ršljan (Hedera helix L.) drvenasta zimzelena
penjačica, može dostići visinu/dužinu i do 30
m, a deblo može imati promjer i do 20 cm. Pri
penjanju se pričvršćuje adventivnim („vazdušnim“)
korijenjem za podlogu, a to je najčešće drveće. Listovi su
naizmjenični, kožasti, na licu tamnozeleni, sjajni, na naličju
žutozeleni, dok su mladi obrasli su dlačicama, kasnije su
goli. Cvjetovi su sitni zelenkastobijele boje složeni u guste
poluloptaste, štitaste grozdove, dok su plodovi malene
tamnoplave bobice. Plodovi u sebi sadrže 3-4 sjemenke,
dozrijevaju u kasnu zimu i odličan su izvor hrane pticama.
Uspijeva i u mediteranskom i u kontinentalnom klimatskom
području. Potiče iz zapadne Evrope odakle se proširio kroz
cijelu Evropu i zapadnu Aziju i dalje u svijet. U prirodi se
može naći od nizina do planinskih područja, do 1500 m
nadmorske visine, a po nekim podacima može doživjeti i
do hiljadu godina starosti.
Cvjeta od septembra do novembra. Praktično je
posljednja medonosna biljka čije cvjetanje može da
se proteže do pojave prvih snijegova, mada je manje
poznat kao medonosna biljka, posebno u kontinentalnom
području. Poslednja bršljanova paša pčelama obezbjeđuje
kvalitetnu hrane za prezimljavanje, posebno u septembru
i oktobru. Ta paša je veoma važna za prihranu pčelinjih
društava u predstojećem periodu, kako bi pčelari spremno
dočekali zimu i imali zdrave pčele na proljeće. Cvjetovi
snažno privlače pčele koje ga masovno posjećuju, a u
nedostatku ostalih paša, s obzirom na rasprostranjenost i
otpornost, pčelama pruža u vrijeme cvjetanja nezaobilaznu
pašu kako u području gradova tako i izvan njih. Njegov
nektar je visokog kvaliteta, sa puno šećera - prema nekim
istraživanjima i do 49 odsto. U bršljanovoj paši, međutim,
najvažniji je polen - on je nezamjenjiv i pčele ga lageruju
za proljećni razvoj.
Ukrasna biljka
Bršljan se negdje sadi i kao ukrasna biljka, u vrtovima,
na grobljima... Popularan je kao biljka koja prekriva gole
zidove ali ga je potrebno držati pod kontrolom. Svojim
čupavim, malim, adventivnim korijenjem lijepi se na
zidove te kada se makne na zidovima i mjestima gdje se
hvatao ostavlja neprivlačne mrlje koje se teško skidaju.
Podrezivanjem se kontroliše ali i ubrzava i podstiče rast na
željenim mjestima i u željenim smjerovima. Podrezivanje
bršljana se ne obavlja u ranim već u kasnijim fazama kada
je biljka već dobro ukorijenjena. Otporan je na gradska
zagađenja.
Razmnožava se sjemenom i reznicama koje se lako ožile.
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Istrovremeno i ljekovit i otrovan
Bršljan sadrži djelotvorne materije, saponine, koji se
izdvajaju iz listova, a svoje ime dobili su zato što stvaraju
pjenu kad se otope u vodi. Nakon brojnih kliničkih
ispitivanja, čiji su rezultati pokazali i dokazali djelotvornost
bršljana, odnosno njegovog aktivnog sastojka alfa-hederina
u liječenju kašlja, opisan je i njegov mehanizam djelovanja
u ćeliji. No, treba biti oprezan jer bršljan je istovremeno
ljekovita i otrovna biljka - svi djelovi bršljana mogu, ukoliko
ih progutamo, izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.
Listovi bršljana služe kod problema sa disajnim
organima, posebno kod dugog i nadraženog kašlja. Olakšava
iskašljavanje i razrijeđuje neugodnu sluz. Njihova spoljna
primjena pogodna je kod gljivičnih infekcija kože i povoljnog
djelovanja na celulit.
Plodovi bršljana su otrovni, ukus im je gorak, a sadrže
saponin, hederin, smolu, taninsku kiselinu i druge tvari.
Saponin posebno doprinosi ljekovitosti meda od
bršljana
Od paše bršljana se može dobiti med izuzetno dobrog
ukusa i kvaliteta, ali taj med se malo koristi u ljudskoj ishrani
jer veoma brzo počinje njegova kristalizacija, nekad i za
24 sata, pa ga nije uvijek moguće ni izvaditi iz košnice jer
je veoma tvrd. Bršljan privlači opojnim mirisom i blagim,
prijatnim nadražajem disajnih organa. Ovo svojstvo aktivnog
principa saponina, koji sadrži bršljan zadržava se i u medu,
pa med od bršljana prouzrokuje lučenje tečnosti.
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dopunska prihrana za zimu
Kao ljekovito sredstvo u vidu preparata takav med, uz
dodatke drugih proizvoda medonosne pčele odgovarajućim
tehnološkim postupkom koji primijeni kvalifikovani
apiterapeut, može se uspješno koristiti za eliminaciju guste
sluzi iz disajnih organa-bronhija.
Takav preparat primjenjuje se u liječenju akutnog i
hroničnog, opstruktivnog bronhitisa, bronhijalne astme
i bronhiekstazija (proširenja šupljine disajnih cијevi u
kojima dolazi do zastoja sekreta gdje gusta sluz zatvara put
normalnom strujanju vazduha). Osim toga ovakvi preparati
koji sadrže saponine kao aktivne principe, istovremeno su
i odlična ekspektorantna ljekovita sredstva (sredstva za
olakšano iskašljavanje i izbacivanje patološki povećanog
bronhijalnog sekreta), što je izuzetno važno kod ovih bolesti).
Ostala svojstva saponina sadržanih u medu od bršljana:
stimulisanje želuca i digestivnog trakta, regulisanje varenja,
diuretska svojstva, a obzirom da su po hemijskim svojstvima
najsličniji glikozidima (grupa jedinjenja koja imaju
zajedničko svojstvo da se razlažu-hidrolizuju u prisustvu
vode na proste šećere i nešećerni deo), imaju i svojstvo
jačanja srca (kardiotonici), sredstva za čišćenje organizma
(stimulacija znojenja i eliminacija toksina iz tijela).
Ljekovita svojstva poznata od davnina
		
Poznati francuski „učitelj travara” Morice Messegue
navodi da ga „neki nazivaju pjesnikov bšljan, jer predstavllja
simbol vjerne ljubavi... da je kod starih Grka bio oznaka
Dionisa, boga vina, životne snage i radosti... i, takođe, simbol
besmrtnosti... Ljekari toga doba kao Dioskurid koristili su
ga protiv svih vrsta bolesti, posebno dizenterije, bolesti
slezine, čireva, upale uha i jake zubobolje... U srednjem
vijeku popis indikacija se proširuje: žutica, gluvoća, smetnje
vida, glavobolje, neredovne menstruacije i sl......
Za spoljnju primjenu bršljan može postati jedan od
najdjelotvornijih lijekova: djeluje kao lagano nadražujuće
sredstvo, spušta povišenu tjelesnu temperaturu, prouzrokuje
znojenje, reguliše menstruaciju i liječi oštećena tkiva (kod
čireva, otoka i dr)... Uspješno sam ga upotrebio protiv teških
opekotina... dobar je antireumatik i najbolje sredstvo protiv
bolova koje možete naći na dva koraka od svoje kuće ili
čak na svom balkonu... koristite meleme, vruće obloge,
grgljanja, kupke od bršljanja, uvijek kada treba ublažiti
bol od zubobolje, bolova u ušima... dobar je diuretik... I
najzad i naročito bršljan je dobra biljka za ljepotu: u vrućim
oblozima naročito, rastapa suvišnu masnoću i odstranjuje
celulit. Simbol je vjernih srca i uljepšava pripadnice lepšeg
pola. A ove dvije osobine idu zajedno.”
U zaključku treba razgraničiti primjenu meda od bršljana
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za liječenje, koji se može slobodno koristiti kao i svaki drugi
med, ali uz uputstva apiterapeuta i primjenu bršljana kao
ljekovite biljke, kada obavezno treba konsultovati iskusnog
fitoterapeua, jer može biti otrovan posebno za unutrašnju
upotrebu, kada se primijeni u velikim količinama.
Maurice Messegie preporučuje samo bršljanove listove i
eventualno i cvjetove, plodovi su opasni, naročito za djecu.
Ulje od bršljana odlično protiv celulita...

Ulje od bršljana sadrži karotin, tanin, inozit, glukozide,
fitnocide, jabučnu kisjelinu i mravlju kisjelinu. Ulje od
bršljana, jedno od najboljih i najprimjenjenijih prirodnih
preparata koji se koristi u borbi protiv celulita. Ipak, tu se
sfera djelovanja bršljanovog ulja ne zaustavlja jer ovo ulje
efikasno pomaže i u borbi protiv drugih problema i stanja
koji se mogu javiti na koži, ali i unutar organizma: celulit,
bore i gubitak elastičnosti kože usljed starenja, lišajevi na
koži, kurje oko, manje reumatske smetnje i bolovi, različti
obilici iritacija na koži, usporena cirkulacija i osjećaj trnjenja
u nogama i masne naslage na određenim djelovima tijela
Ulje bršljana odgovara svim tipovima kože i koristi
se tako što se svakodnevno utrljava u kožu, odnosno dio
tijela zahvaćen nekim od navedenih problema. Ukoliko se
bršljanova ulje koristi u borbi protiv celulita tada je važno
prilikom utrljavanja koristiti masažne pokrete koji će dodatno
doprinijeti razgradnji i uklanjanju celulita.
							
Pripremio: V. Stanišić
Izvori:
www.pcelarsko-drustvo-ogulin.hr
www.umeljic.com
www.agroklub.rs
www.pcelarstvo.hr
www.plantea.com.hr
www.apiterapija.net
www.kokosovoulje.com
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ПЧЕЛАРСТВО

PČELARSKE NEDOUMICE: PELIM I PELIN – ISTE ILI RAZLIČITE BILJKE

P

Jedan ljubičast, drugi žut,
pa opet dileme

elim, žalfija ili kadulja (lat. Salvia officinalis) je jedna
biljka, višegodišnja, polugrmovita visine 30-60 cm,
uskih listova, tamnoljubičastih cvjetova... a pelin
(lat. Artemisia absinthium) je, takođe, višegodišnja
polugrmovita biljka, ali visoka do 1 m sa cvjetovima
zlatnožute ili zelenožute boje.
Iako izgleda da je razlika sasvm jasna, za žalfiju (lat.
Salvia officinalis) su
u upotrebi i svi ostali
nazivi, posebno pelim
i pelin – možda zbog
sličnosti posljednjih
slova i našeg „brkanja“
tih slova ne samo u
ovom nazivu.
Pelim je posebno
rasprostranjem u našim
južnim i središnjim
djelovima, cijenjena
je medonosna biljka i
Pelim (lat. Salvia officinalis)
to je odomaćeni naziv
za žalfiju ili kadulju.
Najbrojniji je na osunčanim mjestima, gdje je izraziti
kamenjar, i vrlo je značajan u očuvanju oskudnog zemljišta
na takvim staništima. Pelin je na našem području manje
poznata biljka, a prema podacima iz susjedne Hrvatske,
takođe raste uglavnom u primorskim krajevima.
Zajedničko im je da su ljekovite i medonosne biljke,
mada se po mednosnosti izdvaja pelim.
Pelim (žalfija, kadulja) ima jak korijen i drvenastu
stabljiku. Donji delovi stabljike su drvenasti a gornji
zeljasti. Stabljika je uspravna i četverouglasta. Listovi su
uski, elipticni, sitno naborani s dugačkom peteljkom, a na
stabljici nasuprotno poređani. Veliki tamnoljubičasti cvjetovi
skupljeni su u cvasti poput klasova koji su sastavljeni od
pršljenova. Cvijet je dvousnat, a cašica i vjenčić imaju
žljezdaste dlake.
Naziv ove biljke na latinskom (Salvia officinalis) upućuje
nas da je smatramo veoma ljekovitom - njeno ime, naime,
znači spasonosna i ljekovita - žalfija liječi promuklost, čisti
krv i jaca živce, grije želudac, otklanja vjetrove, pomaže kod
svake vrsti nahlade, katara i influence. Djeluje na cišcenje
krvi i time oslobađa organizam uzročnika mnogih bolesti.
Ima i protivupalno djejstvo, tako da se toplo preporučuje
kod svih zapaljenja. U stanju je da reguliše i znojenje,
odnosno da ga dovede na pravu mjeru: kada se znojite od
slabosti poslije gripa ili zapaljenja pluća žalfija taj problem
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rješava za par dana. Vrlo je stimulativna i podiže tonus.
Liječi, takođe, i oboljele od reumatizma i, rečeno modernim
rječnikom, antibiotik je širokog spektra. Za period puberteta
i menopauze ona je upravo biljka izbora, jer je nježan ali
efikasan hormonalni regulator. Izvrstan je lijek za cišcenje
jetre, za bolesti bubrega i protiv noćnog znojenja. Ako
uberete svježe listove žalfije i protrljate njima predio oko
zuba, desni, učinićete ih zdravijim i čvršćim.
Osim po ljekovitim i medonosnim svojstvima, ova
mediteranska biljna vrsta od davnina je cijenjena po svojim
aromatičnim (začinskim) svojstvima.
Pelin (lat. Artemisia absinthium) ima zeljastu, uspravnu,
razgranatu, dlakavu stabljiku. Cvjetovi su sitni i složeni
u metličastu cvast. Cvjeta u toku ljeta. Raste kao korov
po poljima, međama, kraj puteva, oko naselja, po suvim i
kamenitim obroncima. Zbog snažnog mirisa u svojoj okolini
djelotvorno uklanja lisne uši i druge štetne insekte. Može
se koristiti i protiv buva kućnih ljubimaca.
Upotrebljivi djelovi biljke su listovi i gornji dio grane
sa cvijetom i listovima u
vrijeme dok se cvjetovi
još nisu potpuno razvili,
odnosno otvorili.
Pelin je odlično
sredstvo za poboljšanje
apetita. Brzo otklanja
sve smetnje u varenju
i nadimanje. Treba ga
koristiti i kod nervne
iscrpljenosti. Odlično
djeluje kod proliva,
grčeva u organima za
varenje, žgaravice,
žutice, želudačnog
katara, kod suvišne
Pelin (lat. Artemisia absinthium)
želudačne kiseline.
Pospješuje rad bubrega, jača jetru, srce, pluća, želudac.
Posebno se preporučuje ženama kod porođaja. Kao čaj
uspješno istjeruje gliste. Natopljen u rakiji koristi se za
utrljavanje kod reume i gihta. Prokuvan u sirćetu deluje
protiv trovanja gljivama.
Pripremio: V. Stanišić
Izvori:
www.herbateka.eu,
www.nparkovi.me,
www.herbalia.org,
www.snagabilja.rs
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LINIJA ZA STERILIZACIJU I PRERADU VOSKA
LINIJA
ZA STERILIZACIJU
OPREMA
PROIZVOĐAČA:I PRERADU
BERNARDVOSKA
RIETCHE-NJEMAČKA
OPREMA
PROIZVOĐAČA:
BERNARDZA
RIETCHE-NJEMAČKA
CIJENA STERILIZACIJE
I PRERADE
ČLANOVE SPOCG: 0.50€/KG, ZA OSTALE 1,00€/KG
CIJENA
STERILIZACIJE
I PRERADE
ZA ČLANOVE SPOCG: 0.50€/KG, ZA OSTALE 1,00€/KG
KONTAKT:
069 015 864;
068 370 011
E mail: spocg@t-com.me
KONTAKT:
069 015 864; 068 370 011
E mail: spocg@t-com.me
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