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Javni poziv za IPARD like 1.2 projekat
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu, objavilo je novi javni poziv za dodjelu
sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva kroz IPARD like projekat. Kroz javni poziv IPARD like 1.2
poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju 1,5 milion €.
IPARD like projekat finansira Evropska unija, a realizuje ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja
u saradnji sa Svjetskom bankom.
Cilj IPARD like projekta je jačanje crnogorske poljoprivrede i
dostizanje potrebnih standarda, posebno u dijelu pripreme Crne
Gore za korišćenje IPARD sredstava, planiranih za 2017. godinu.
Pravo da apliciraju na ovaj javni poziv imaju poljoprivredna gazdinstava koja su registrovana u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Minimalan iznos investicije je 10.000 €, a maksimalan 70.000 €.
Prijem zahtjeva za odobravanje projekata vršiće se od 1. decembra 2016. godine do 31. januara 2017. godine.
Planirana je info kampanja a predstavnici Direktorata za plaćanja
organizovaće radionice na kojima će biti predstavljen javni poziv
i pojašnjena procedura podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške,
kao i uslovi i kriterijumi poziva koje je neophodno ispuniti da bi se
ostvarilo pravo na podršku. Poljoprivredni proizvođaći biće redovno
obavještavani o radionicama koje se planiraju u svim opštinama
Za sektor pčelarstva može se aplicirati za:
- formiranje i/ili proširenje pčelinjaka sa pripadajućom opremom;
- opremu za vrcanje, skladištenje i punjenje meda, kao i oprema
za očuvanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti meda i drugih pčelinjih proizvoda, oprema za reprodukciju centara za uzgoj matica,
oprema za proizvodnju košnica, podnjača i drugih djelova košnice;
- Na dan objavljivanja Javnog poziva, korisnik mora da ima najmanje 20 pčelinjih društava;
- Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, ili nabavka
opreme, broj pčelinjih društava na kraju investicije ne smije biti
manji od broja pčelinjih društava na početku investicije, odnosno
mora biti uvećan za broj podržanih pčelinjih društava.
Ministarstvo poljoprivrede poziva sve poljoprivredne proizvođače
da prisustvuju info-radionicama.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 020/672-026.
TEHNIČKI UREDNIK:
Dragan Lučić
Redakcijski odbor „Pčelarstva“:
Prof. dr Srđa Popović, predsjednik,
Žarko Dragašević, Ratko Bataković,
Sehad Ljuljanaj, Marijan Plantak i
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RADOVI U PČELINJAKU - DECEMBAR

Košnice ne otvarati, snijeg ne skidati,
hranu i strašila ne zaboraviti!
Otvaranjem košnica pokidamo propolis kojim su pčele začepile sve nepotrebne
otvore, a novi sloj propolisa neće moći nanijeti jer propolis pčele sakupljaju
kad je veća temperatura i kad opšte sa prirodom • Snijeg ne treba uklanjati sa i
oko košnica jer je dobar izolator • Snijeg ponekad prekrije u potpunosti košnice
ali ne treba se bojati za dotok vazuduha jer je snijeg porozan • Uklanjanjem
snijega samo bi uznemirili pčelinje klube i vjerovatno doveli do stradanja pčela
koje bi se odvojile od klubeta

K

ažu, med je svima sladak, a jedino pčelaru gorak,
jer pčelar nema godišnjeg doba u kojem bi mogao
reći da nema nikakva posla i obaveza. Kako zima
stiže, sve se više vremena provodi u radionici jer
valja se pripremiti za narednu sezonu i spremno je dočekati.
Pčelar se uvijek nada da će sljedeća sezona biti bolja od
prošle pa se priprema za nju i sa nestrpljenjem je očekuje.
Umilni zvuk zujanja pčela i cvijetne livade u zimskim
mjesecima zamjenjuje zvuk stolarskih mašina i prašnjava
radionica. To je zatvor za pčelara, ali tješi misao da će
proljeće brzo doći i ponovo će umilni zvuk pčela i miris

cvijeća okupirati pčelarev um i tijelo te ga osloboditi tog
zatvora zvanog zima.
Pčelinje zajednice uglavnom nisu aktivne. Ta smanjena
aktivnost je vrlo važna zbog štednje zaliha hrane. Zimske
pčele u ovom i naredna dva mjeseca štede i hranu i
snagu za kritični period izvođenja prvih generacija pčela
i izimljavanje, a tad su im snaga i hrana najpotrebnije.
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Pčelinjim zajednicama je potrebno obezbijediti mir da bi
mogle održavati temperaturu.
Svako uznemiravanje dovodi do povećane potrošnje
hrane i oscilacija u temperaturi. Kako se spoljna temperatura
smanjuje tako se pojačava rad pčela na održavanju toplote,
pa pčele troše i više hrane.
Košnice se ne smiju otvarati a pogotovo ramovi vaditi
jer na taj način remetimo mikroklimu u košnici. Otvaranjem
košnica pokidamo propolis kojim su pčele začepile sve
nepotrebne otvore, a novi sloj propolisa neće moći nanijeti jer
propolis pčele sakupljaju kad je veća temperatura i kad opšte
sa prirodom. Pčelinjak je neophodno
adekvatno ograditi jer bilo domaće ili
divlje životinje svojim uznemiravanjem
mogu dovesti u pitanje prezimljavanje
pčelinje zajednice. Ako je pčelinjak
izložen uznemiravanju od krupne
stoke ili divljači, nužno je postavljanje
električnog pastira, koji će istu držati
na distanci.
Potrebno je postaviti i strašila za
ptice jer česti su slučajevi da djetlići
naprave velike štete na pčelinjacima
bušeći košnice. Druge ptice svojim
pretraživanjem leta košnica u potrazi
za uginulim pčelama uznemiravaju
pčelinje zajednice. Pčelari posebnu
brigu trebaju voditi o zaštiti pčelinjaka
od miševa postavljanjem otrova ispod košnica i okolini
pčelinjaka.
Miševi mogu nanijeti ogromnu štetu na pčelinjaku jer
pčele kad su u klubetu, ne mogu se braniti. Miševi koriste
toplotu koju pčele proizvode pa se čak i razmnožavaju unutar
košnice tokom zime. Pored otrova potrebno je suziti leta i
postaviti češljeve da se spriječi ulazak miševa u košnice.
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Ali, treba voditi računa ako se pojavi koji topliji dan pa
pčele izlijeću van, da se češljevi uklone zbog eventualnog
izbacivanja uginulih pčela iz košnice.
Decembar je mjesec u kojem sniježni prekrivač prekrije
košnice i hladnoća zaustavi pčelama svaki kontakt sa
vanjskim svijetom. Pčele u klubetu strpljivo čekaju proljeće.
Što je spoljna temperatura niža to se pčele više zbiju u
klubetu i obratno. Pčele se lako izbore sa hladnoćom ako su
zazimljene sa dovoljno hrane i na vrijeme očišćene od varoe.
Pčelar na pčelinjaku nema puno radova osim redovnih
provjera stanja i mira na pčelinjaku. Snijeg ne treba uklanjati
sa i oko košnica jer je dobar izolator. Snijeg ponekad
prekrije u potpunosti košnice ali ne treba se bojati za
dotok vazduha jer je snijeg porozan. Uklanjanjem snijega
samo bi uznemirili pčelinje klube i vjerovatno doveli do
stradanja pčela koje bi se odvojile od klubeta. Potreban je
samo oprez u slučaju da se snijeg počne topiti, da na letu
se ne zaledi i na taj način blokira dotok vazduha u košnicu
što bi bilo pogubno, posebno u košnicama koje nemaju
gornju ventilaciju.
U takvim situacijama krajnje nježno treba ukloniti snijeg
sa prednjeg dijela krova košnice kao i sa leta. Ako imamo
sumnju da neka košnica ne zimuje dobro trebamo utvrditi
njeno stanje, a to radimo osluškivanjem. Možemo se koristiti
gumenim crijevom čiji jedan kraj gurnemo na leto, a drugi
prislonimo na uho ili da uho prislonimo direktno na košnicu
zatim košnicu malo „kvrcnemo“ najbolje pčelarskim nožem.
Po zvuku koji dolazi iz košnice možemo prilično pouzdano
da utvrdimo da li pčelinje društvo normalno zimuje ili ima
određenih problema.
Kad je zvuk jasan, ravnomjeran, naglo počne i naglo
završi, tada društvo normalno zimuje. Ako je zujanje
pojačano, neravnomjerno i dugo traje, to je znak da nešto nije
u redu ili da je društvo ostalo bez matice. Ako primijetimo
na letu usitnjeno saće i dijelove pčela, a zujanje je pojačano,
odmah možemo da posumnjamo da je u košnici miš. Sve
uočene nedostatke zabilježimo i dok vremenske prilike
dozvole pristupamo njihovom saniranju. Ako se ukaže
topao dan koji pčele iskoriste za pročisni izlet neodložno
je da budemo prisutni na pčelinjaku.

Po izletu pčela možemo utvrditi koje su slabije jer
one košnice koje su slabije i lošije zimuju prve izlaze na
pročisni izlet, dok one koje su jake i zimuju bez problema
izlaze nešto kasnije na pročisni izlet. Taj dan možemo
iskoristiti za dodavanje hrane ako je neka zajednica iz
nekog razloga ušla u zimu sa manjim količinama hrane.
Najbolje je dodati okvire sa medom iz zalihe odmah
do klubeta ili dodati šećerno-mednu pogaču na satonoše
iznad klubeta.
Decembar je mjesec kad u pravilu nema legla pa je
neophodno taj trenutak iskoristiti za zadnji udarac varoi
i uraditi tretman oksalnom kisjelinom. Sad se sva varoa
nalazi na pčelama i može se pravilnim tretmanom skinuti
i do 99% varoa iz pčelinje zajednice. Pčelar zimske
mjesece treba iskoristiti pored prodaje pčelinjih proizvoda i
ubiranja plodova svog i pčelinjeg rada i za remont opreme
i košnica, da posjećuje pčelarske sajmove, obnovi svoje
teoretsko znanje kroz čitanje pčelarske literature jer praksa
ne može bez teorije.
(Elvir Šehić, www.bhpcelar)

Sredina klupka –
toplotni centar
U ovo doba godine u sredini pčelinjeg klupka
nalazi se toplotni centar, sa stalnom temperaturom
od 20 do 32 oC, dok je u ostalim djelovima prosječna
temperature 21 do 22 oC, a samo nekada može
da spadne na 10,7 oC. Ukoliko je vrijeme hladnije,
utoliko pčelinje klupko traži više hrane za održavanje
optimalne temperature u klubetu. Pčele slabijih
društava ulažu veće napore za stvaranje toplote.
Tako npr. površina na klubetu koje ispušta tolpotu,
u jednom pčelinjem društvu od 15 hiljada pčela biće
za oko 10 odsto veća od površine u društvu sa oko
30 hiljada pčela. Dakle, da bi održavalo potrebnu
temperature u klubetu slabije društvo će morati da
utroši više hrane. Slaba društva mogu za vrijeme
jakih zima da uginu od hladnoće. Zbog toga slabija
društva u jesen treba spajati sa jačim.
Fiziološko stanje pčela koje zimuju, posebno
onih iz jesenjeg legla, prilagođeno je predstojećem
zimovanju. U odnosu na ljetne pčele, kod ovih su
podždrelne žlijezde i masno tkivo bolje razvijeni, u
njima je nagomilana veća količina bjelančevinastih
materija i masti. Procenat suvih materija u tijelu
ovih pčela je veći, jer imaju i veću količinu hranljivih
materija, a ukupna količina vode u njihovim tkivima je
manja. Osim toga u krvi pčela se povećava količina
običnih šećera – glikoze. Sve je ovo veoma važno
za prilagođavanje pčela zimovanju, pošto smanjuje
tačku zamrzavanja tjelesnih sokova i obezbjeđuje
rezerve hranljivih materija.
(www.suprs.info)
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ПИСМО ПЧЕЛАРИМА ЗА ДЕЦЕМБАР (СПОС.ИНФО)

Чешће обилазити пчелињак

- Иако има и другачијих мишљења, третман оксалном кисјелином у децембру
доприноси да пчеле изиме без варое и да имају изванредан прољећни развој
- Неопходно осматрање пчела – у добром су стању ако излијећу из кошнице „као из пушке“
- Децембар је вријеме за усавршавање – нема пчелара који све зна и коме је
ново знање непотребно

Д

а ли напредак научног
сазнања, технике и
технологије у савременом
д ру ш т ву, д о с т и г а в ш и
степен који нису предвидијели
ни најоптимистичкији духови
прошлости, значи истовремено и
приближавање хуманости према
пчеларству? Да ли је савремен
човјек на Западу, зато што живи у
релативном материјалном изобиљу,
задовољнији, човјечнији, здравији
од својих предака? Да ли човјек,
који данас на основи акумулираног
научног знања у свим областима, па
и у пчеларству, успјешно рјешава
проблеме који су до сада спадали
у научну фантастику, са истом
успјешношћу одговара на питања
своје људске егзистенције? Да ли
је данас човјеков мисаони напор
подједнако усмјерен у правцу
проналажења нових могућности,
како једну природу коју је ставио
у неприроду одржати успјешном
или успјешнијом него у њеној
првобитној природи? То су само
нека питања на које данас покушава
да одговори сваки пчелар.
Ушли смо у децембар, први
мјесец зиме у континенталном
климатском подручју. Треба
одмах на почетку рећи да су
пчеле још од претходног мјесеца
у зимском клубету. У овом мјесецу
температуре иду испод нуле, али не
често и не предуго. Децембар је још
увијек почетак уласка пчела у зиму
па је њихова снага, ако је све добро
урађено у претходним мјесецима,
изузетна, те им не пријети ама баш
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никаква опасност. Потрошња хране
је сасвим безначајна. Истраживања
су показала да и најјача друштва
у овом мјесецу потроше око један
килограм меда.
Мајка природа се постарала
да се пчелиње клубе формира
непосредно испод медне капе у
плодишту. У подручјима која су
нешто хладнија могуће су и обилне
снијежне падавине. Оне не треба да
брину пчеларе, јер ће то за пчелиње
заједнице бити права удобност. С
обзиром да је децембар познат и
као мјесец са бројним сунчаним
данима, често и са температуром
изнад 12 °C, пчеле могу, што и
чине, да опште са околином и могу
избацити несварљиве остатке од
зимске хране.
Обилазак пчелињака
и могуће штеточине
У овом мјесецу је јако битно
да пчелар нешто чешће обилази
свој пчелињак. Један од разлога
су и бројне штеточине којима
такође погодује ова климатска
ситуација. Ту је и радозналост
људи, несташност дјеце, домаће и
дивље животиње, птице, живина,
поготову ако пчелињак није
ограђен.
Ако је пчелињак на вјетровитом
терену, још увек није касно да
га заштитимо од јаких удара
вјетра сноповима шаше који су
изванредан материјал за заштиту,
а уз то и најјевтинији, јер осим
нашег рада нема баш никакву

цијену. Заштита од птица је
нешто тежа, мада многи пчелари
успешно штите своје кошнице на
тај начин што комаде ма каквог
меса, најчешће сланине стављају
на оближње стабло и оне радо иду
на то. Неки поставе читаву одрану
свињску кожу па се птичице у
дужем периоду задржавају на њој
и не обраћају пажњу на кошнице.
Контрола постављених чешљева
на летима је рутина при свакој
посјети пчелињаку у децембру.
Стално провјеравати постоља
на којима су кошнице и њихову
стабилност пратити сво вријеме.
Све то треба радити да због честих
падавина не би тло под теретом
пропало, па и се кошнице нагнуле
или истумбале, а самим тим и
клубе одвојило од зазимљеног
положаја и угинуло.
Редовно по сматрати лета,
контролисати да није ушао миш.
Здрава и јака друштва у овом
мјесецу, ако се ближе примакнемо
кошници, оглашавају се тихим
и мирним радом у свом клубету,
што пчелару даје знак да је у том
друштву све у реду.
Третман варое
у децембру
Постоје у нашој пчеларској
јавности па и у стручној литератури
подијељена мишљења о томе
да ли треба ма шта радити на
сузбијању варое у овом мјесецу.
Једни заговарају да је то нужност
јер сву заосталу вароу можемо сада
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ефикасно уништити јер нема легла
и сва је вароа на пчелама одакле
се најлакше обара, а климатски
услови постоје. Други пак сматрају
да је све урађено у претходним
месецима и сада можемо само да
ометамо пчеле.
Када се неко суочи са таквом
лепезом разноврсних мишљења и
оцјена, веома му је тешко да заузме
сопствени став. Исправан начин за
то је да се систематски, темељно и
цјеловито проучи оно што су наши
и страни, прије свега истраживачи
и практичари урадили и до каквих
су резултата дошли.
Ако се осврнемо на оне који
упорно трагају и упорно на својим
пчелињацима уништавају вароу,
можемо на бројним примјерима
констатовати сљедеће: Кошнице
третиране оксалном кисјелином
у овом мјесецу изимјеле су без
овог паразита и имале изванредан
прољећни развој ако је све остало
било у реду. Такође, кошнице
т ретиране у овом мје с ецу
Апитолом, имале су изванредан
прољећни развој. Није упутно
третирати у овом мјесецу димним
средствима јер су пчеле у клубету
и ефекат је слабији од очекиваног.
Осматрањем обавити
зимски преглед
Пчелари који од пчеларства
очекују профит неће пропустити
ни једну прилику да при посјети
свог пчелињака изврше преглед
пчела осматрањем. Такав преглед
пчела њих не узнемирава. Пчелар
им обезбјеђује мир тако што
кошницама прилази са предње
стране и дјелимично са бочних
страна. Осматра се опште стање
кошница са посебним освртом на
полетаљку. Најприје се осматрају
отвори и констатује се да ли су
они у онаквом стању какви су
остали посљедњи пут приликом
обиласка пчелињака. Ако пчеле
излијећу тог дана, прати се њихово
излијетање. У добром су стању ако
излијећу из своје кошнице „као
из пушке“. Напротив, ако пчеле
излазе безглаво, шетају и трче
по полетаљци и предњој страни
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кошнице, ако још има и ситног
отпада на улазу у кошницу, то је
већ знак да нешто није у реду.
Израда нове опреме
Бољих тренутака у току
једне године за израду рамова
и кошница нема него у зимском
периоду. Децембар је један од
погодних мјесеци за те послове,
па ако се све не заврши ту су и
јануар и фебруар. Старе рамове
по правилу треба користити само
ако су одузети из здравих друштава,
очистити их, дезинфиковати,
ужичити и оставити на за то
добро припремљено мјесто гдје
ће сачекати вријеме за постављање
у кошницу. Све оне рамове који
нису добри или су из друштава која
су имала кречно легло, нозему, а
поготову америчку трулеж, одмах
спалити. Исти је поступак и са
старим кошницама.
Најбољи је начин замјене
старих рамова новим и старих
кошница новим кошницама.
Пчелар процјењује колико ће
нових друштава у наредној години
напунити, па према томе и ради
толики број нових кошница са
понеком резервном.
Стручно усавршавање
Децембар је један од
најпогоднијих мјесеци за стручно
индивидуално усавршавање. Нема
тог пчелара који може рећи да
све зна и да му је ново знање
непотребно. Пракса нам говори
да они пчелари који много знају
највише и уче. Добар пчелар је
стално уз литературу и присутан
је на бројним предавањима која
се на задовољство пчелара у
нашим друштвима и другдје у
овим зимским мјесецима највише
и организују. Најпростији вид
образовања је учење на сопственим
грешкама. Овакав вид образовања
најскупље плаћа сам пчелар. Помоћ
искусних пчелара, а поготову
пчелара који се стално усавршавају,
драгоцјена је.
Организацију образовања
спроводе код нас углавно пчеларска

друштва и удружења. Зато је
потребно члановима презентирати
програм образовања благовремено
како би свако био у ситуацији да сва
предавања одслуша и упозна се са
новим достигнућима. Треба рећи и
то да СПОС обавезује све предаваче
са своје листе да обавезно у једној
календарској години одрже једно
бесплатно предавање, додуше са
плаћањем путних трошкова. Тако
и СПОС чини напоре да бар једно
предавање сваки пчелар одслуша.
Треба подсетити и на наш часопис
Пчелар који редовно прати сва
достигнућа код нас и у свијету и
редовно нас обавјештава.
Профит?
Шта то бијаше?
Свака производња у децембру
с в од и р ач у н у с п ј е ш н о с т и
производње. Пчеларска
производња, показало се то у
предходним годинама, тражи
велики рад и огромна улагања. Због
ове чињенице сваки пчелар, иако га
ни један закон на то не обавезује,
треба да сведе свој годишњи
завршни рачун. Ако знамо да је у
Србији пчелар препуштен сам себи
и да нема организованог тржишта
за пласман својих производа онда
је јасно свима у каквој се ситуцији
налази наше пчеларство па и сваки
поштен пчелар као произвођач.
Cијена меда и других пчелињих
производа је толико ниска да не
може да покрије превелик рад
пчелара у току године и трошкове
неопходне за производњу. Пчелари
се труде да што више произведу
пчелињих производа по кошници,
улажу и све већа средства, умјесто
да се труде да са малим улагањима
и знатно мањим радом добију ону
количину пчелињих производа од
које ће имати већу корист. Или како
то много лијепо рече предсједник
нашег Савеза у својој књизи „Како
да извучете профит из пчеларства“
на 29. страни: „Успјех није што
већи принос по кошници, већ
што мање улагање по јединици
производа“.
(Драгутин Гајић,
www.spos.info)
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Decembar - vrijeme
za oksalnu kisjelinu

Z

ima je pred vratima i nastupa vrijeme za
uništavanje varoe i to najbolje oksalnom
kisjelinom. Upotrebljavamo ju kad se
u košnicama izlegne zadnja leglo, a
to je obično krajem novembra ili početkom
decembra - što svakako zavisi o mikroklimatskim
uslovima na pčelinjaku i prosječnim
dnevnim temperaturama u ovo doba godine.
Iako na tržištu postoje razne dimilice i sublimatori
najpraktičnija je metoda nakapavanja po pčelama s
rastvorom oksalne kisjeline i šećera u destilovanoj
vodi. Rastvor pripremimo tako, da odmjerimo 600
ml destilovane vode i u tu količinu umiješamo
600 grama šećera. Rastvoru, koji zagrijemo na
35-40 °C, dodamo još 35 grama dihidrata oksalne
kisjeline. Po pčelama nakapavamo ako spoljna
temperatura nije niža od 3 °C ali i ne viša od
10 °C. Pri toj temperaturi najlakše ocijenimo
snagu pčelinjeg društva i odredimo odgovarajuće
doze. Zagrijani rastvor nakapavamo po pčelama
u ulicama pčelinjeg klupka ravnomjerno, tako
da pčele neposredno pokapamo s najviše 5 ml
rastvora na svaku punu ulicu. Za zatiranje varoa
u pčelinjoj zajednici treba nam od 20 do 40 ml
rastvora, zavisno o snazi društva. Postupak na
zimskim pčelama možemo ponoviti još jedanput,
jer pri češćoj upotrebi oksalne kisjeline dolazi, radi
njenog koncentrovanja u organizmu, do trovanja
i smrti pčele.
Ako smo opisani postupak izveli pravilno,
djelotvornost rastvora oksalne kisjeline neće biti
manja od 90 posto. Po mišljenju brojnih stručnjaka
u proljeće u pčelinjoj zajednici ne bi smjelo biti
više od 50 varoa. Ako po zatiranju s oksalnom
kisjelinom otpadne više od 500 varoa, to je loš
znak, jer je u pčelinjem društvu mnogo invalida.
To je, takođe, vrlo slaba poruka za nadolazeću
pčelarsku sezonu i dokaz, da u prijašnjim akcijama
zatiranja nismo bili dovoljno uspješni.Te greške,
nažalost, sada više nije moguće popraviti, jer ne
postoji sredstvo, koje bi zacijelilo rane invalidnih
pčela.
(www.pcelinjak.hr)

6

Nusproizvodi i isparavanja
oksalne kisjeline
i sigurnost rada pčelara

U

nekim napisima o osalnoj kisjelini pominje
se nastajanje mravlje kisjeline i drugih
nusproizvoda. Povodom toga obraćali su mi
se mnogi pčelari tražeći detaljnija objašnjenja,
a kod nekih je to izazvalo konfuziju o mehanizmu
djelovanja oksalne kisjeline, dovodeći u pitanje čak i
njenu dalju primjenu. Zato ću pokušati da, oslanjajući se
na naučnu istinu, meni dostupna savremena istraživanja,
kao i vlastito iskustvo, dam svoj doprinos u tretiranju
ovog složenog pitanja.
Da bi se dobilo što više podataka šta se dešava u
realnim uslovima u košnici i pribavilo više podataka
u vezi radne sigurnosti pčelara, u tu svrhu (njemačko
udruženje Mellifera e.V.) isparavanje je vršeno u Varrox
vaporizeru, proizvedenom u kompaniji Andermatt
Biocontrol A.G. Pare koje su se pojavile usisavane su
u vodenom kupatilu, a njihovo ispitivanje na sadržaj
formaldehida, acetaldehida i mravlje kisjeline vršila je
nazavisna laboratorija, pri čemu su dobijeni sljedeći
rezultati: ni formaldehid ni acetaldehid nisu detektovani
(pri čemu je granica detekcije za formaldehid bila 100
mikrograma po gramu, a za acetaldehid 80 mikrograma
po gramu isparene oksalne kisjeline).
Ispitivana mravlja kisjelina zaista je i detektovana, ali
je dobijeni prinos iznosio svega 1% odnosno, preciznije,
10 mikrograma mravlje ksijeline po jednom gramu
isparene oksalne kisjeline. Ovako mali prinos mravlje
kisjeline upravo dobro korespondira sa osobinom
oksalne kisjeline koja se pažljivim zagrijevanjem
dijelom raspada na ugljenodioksid i malu količinu
mavlje kisjeline:
HOOC-COOH>CO2 + H-COOH
a pri jačem zagrijavanju (ili pod djejstvom
koncetrovane sumporne kisjeline) razlaže se na
ugljenodioksid i vodu:
HOOC-COOH>CO2 + CO + H2O
(Udžbenik organske hemije, Noler, str. 199)
Ako se zna da su u Varrox vaporizeru visoke
temperature, tj. iznad tačke sublimacije oksalne kisjeline
(oko 160 °C), znači da nije bilo uslova za nastajanje
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Količina oksalne kisjeline poslije isparavanja

Prosjek

Pojedinačne vrijednosti

Dihidrat oksalne kisjeline

54%

50,7%; 52,3%; 58,5%

Oksalna kisjelina u želatinskim kapsulama

34%

63,5%; 35,2%: 39,2%

većih količina mravlje kisjeline. Ova činjenica je
veoma bitna jer je u vezi sa mehanizmom djejstva
oksalne kisjeline, o čemu će biti riječi u nastvaku
ovog teksta.
Dalja ispitivanja su bila usmjerena na količinu
oksalne kisjeline koja se poslije isparavanja nije
raspala na nusproizvode već je sublimirala i dala
bijeli talog. Isparavanjem dihidratne kristalne
oksalne kisjeline u prosjeku je nađeno 54% od
prvobitno korišćene količine oksalne kisjeline dok
kod isparavanja oksalne kisjeline u želatinskim
kapsulama, taj prosjek iznosi 34%.
Iz dosadašnjih ispitivanja može se zaključiti da se
oko polovine oksalne kisjeline raspada u bezopasni
CO2 i HO2. Druga polovina isparava i formira fine
kapljice i finu prašinu oksalne kisjeline koja se taloži
svuda u košnici. Zbog jednake distribucije ovih finih
čestica moguća je visoka i konzistentna efikasnost
protiv varoe.
Ispitivanja su nastavljena u pravcu iznalaženja
odgovora na pitanje da li je pronađena oksalna
kisjelina poslije isparavanja identična upotrijebljenoj
oksalnoj kisjelini? Određen je FT/IR spektar bijelog
taloga poslije isparavanja. Metodom infracrvene
spektoskopije detektovano je da je istaložena oksalne
kisjelina poslije isparavanja garantovano identična
prvobitno upotrijebljenoj oksalnoj kisjelini.
Kod svakog rukovanja kristalima oksalne kisjeline
(pravljenje rastvora za metodu nakapavanja) postoji
opasnost da se udahne prašina oksalne kisjeline, ali
zato postoje vrlo uspješne metode zaštite o čemu je
dosta pisano. Međutim, u septembru 2001. godine
razvijena je spcijalna tableta za isparavanje u Varrox
vaporizeru. Ova tableta u blister ambalaži omogućava
pčelarima da napune isparivač sa tačnom dozom
oksalne kisjeline bez rizika udisanja prašine jer
eliminiše direktan kontakt sa kristalima kisjeline.
Vrlo male količine oksalne kisjeline koje eventualno
mogu izaći kroz otvore iz košnice pčelar može lako
izbjeći korakom unatrag i obraćanjem pažnje na
pravac vjetra.
U nekim zemljama preporučuje se tretman
prskanjem rastvorom sa 3% oksalne kisjeline. U
Švajcarskoj je to dio zvaničnog državnog koncepta
borbe protiv varoe. Švajcarski Institut za medicinu
i higijenu rada u Cirihu navodi: Kada se korektno
vrši tretman sa 3%-om oksalnom kisjelinom, on
ne predstavlja opasnost za pčelara. Za vrijeme ove
procedure koncetracija oksalne kisjeline se produkuje
u vazduh u opsegu od mikrogram po litru. Čak i ako
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se ova para na kratko udahne ne postoji opasnost
trovanja. Pošto sprejovanje oksalnom kisjelinom
iritira sluzokožu kada se udahne otvorenim ustima
prouzrokovaće kašalj. Međutim, rezultat toga je da će
se čak i nepažljivi korisnik podsjetiti da pri korišćenju
ovog biocida zaštiti oči, respiratorne organe i kožu.
Većina kapljica koje nastaju pri metodi sprejovanja
imaju prečnik od nekoliko milimikrona. Udruženje
Mellifera e.V. je razvilo metodu sprejovanja (metoda
4) i izvršila određena ispitivanja. Metodom sprejovanja
oksalna kisjelina se raspršava na mnogo malih kapljica
tako da se sa 1 cm² naprska polje površine od 4,5 cm²
. Zbog veoma velike površine, male čestice se brzo
suše i stvaraju prašinu oksalne kisjeline sa velikim
procentom kisjelosti. Ova ispitivanja, kao i ispitivanja
mnogobrojnih drugih autora, potvrđuju da je upravo
kisjelost čestica odgovorna za djejstvo na varou.
Kod metode isparavanja može se pretpostaviti da
sublimovane čestice oksalne kisjeline ne ostaju suve
jer se brzo vezuju sa vlagom iz vazduha. Stoga kod
sprejovanja i isparavanja oksalne kisjeline treba nositi
specijalnu masku za čvrste/tečne čestice aerosola.
ZAKLJUČAK
Prezentovani rezultati ispitivanja opravdano
preporučuju primjenu metode isparavanja jer se
potrebne mjere predostrožnosti mogu lako sprovesti.
Bezbjednost korisnika je u svakom pogledu veća od
one koju nudi metoda sprejovanja sa dva izvršioca,
od kojih jedan drži ram a drugi radi prskalicom. U
tom slučaju se zaista može govoriti o negativnoj
strani oksalne kisjeline – otrovnosti, ali se to ne može
uopštavati za usavršenije metode i tehnike primjene
oksalne kisjeline gdje je mogućnost trovanja praktično
eliminisana.
Što se tiče rukovanja ovom kisjelinom, ukoliko
se koriste nove tablete, sigurnost je čak veća nego
metodom nakapavanja. Inače, metoda nakapavanja
je jedna jednostavna, brza i jeftina metoda i, kao
takva, prihvatljiva za najveći broj pčelara koji se iz
bilo kojih razloga ne odlučuju za metodu isparavanja.
Konačno, izbor metode, pored ostalog zavisi i od
ličnih sklonosti samog pčelara.
Ovaj tekst zavšimo konstatacijom da je razvijen
Varrox vaporizer i da je optmiziran na pčelinjacima
upravo da bi se garantovala sigurnost primjene i
tolerancija pčela.
Mr chem. Jovan Marković
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МАСОВАН ПОМОР ПЧЕЛА У МОЈКОВАЧКОМ КРАЈУ

Ноземоза збрисала већину пчелињака
Пчеле су страдале и у другим дијеловима општине, али у Потарју највише • Узорци
угинулих пчела, према налазима ветеринарских установа, указују на ноземозу • Пчелари
који су остали без пчела очекују помоћ од Државе

М

ојковачки крај погодио је у
октобру незапамћен помор
пчела, посебно у Потарју,
низводно од Мојковца. У
том дијелу општине страдало је
преко 400 пчелињих заједница, од ,
како је касније утврђено, ноземозе
- заразне болести пчелињих органа
за варење. Око 80% пчелара са тог
подручја, по ријечима предсједника
Удружења пчелара „Потарје“ Ранка
Медојевића, остало је без пчелињака.
- Пчеле су страдале и у другим
дијеловима општине, али у Потарју
највише, тако да постоји реална
опасност да ће угинути све пчеле
на подручју општине, што би
имало несагледиве посљедице.
Директне штете су већ сада огромне
и премашују 50.000 еура. Индиректне
ће бити знатно веће, јер ће се нестанак
пчела одразити на воћарство и
првртарство и читав биљни свијет
- казао је Медојевић.
Он је додао да су узорци угинулих
пчела преко локалне ветеринарске
установе „Др Васо Ђуровић“, одмах
послате на анализу у Подгорицу, у
Ветеринарску лабораторију.
- Сви налази су били позитивни
на нозему, односно ноземозу, заразну
болест органа за варење пчела.
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Лабораторија, међутим, није била
у могућности да утврди о којој се
ноземи ради, јер за ту врсту прецизне
анализе, како су нам рекли, нијесу
опремљени. Постоје двије ноземе
–апис и церана. Ми сумњамо да се
ради о овој другој, јер оно што се
догађало поклапа се са стучним и
научним сазнањима. Нозему церану
је, наиме, тешко примијетити, јер
обољеле пчеле напуштају кошницу
и угину много даље од ње. То иде
постепено, све док се кошница
не испразни толико да је касно за
интервенцију. Тако смо и остали
без пчела. Ми смо, рецимо, имали
проблема да пронађемо довољан
број угинулих пчела за узорке, јер
их није било ни у кошницама ни
испред њих. Ја сам, рецимо, имао
шездесетак друштава, сад је све то
празно - испричао је Медојевић.
Милован Меденица, из Лепенца,
пчелари већ 13 година. Имао је 35
друштава. Ниједно му није остало.
- Била су то јака друштва. Имала
су у кошницама довољно меда,
тако да нијесу побјегла од глади,
како су то неки у овом крају лаички
причали. Слао сам узорке на анализу,
али сам једино добио резултат
да није америчка куга у питању.
И ту ми је мало
лакнуло, јер ћу
моћи да користим
досадашње
кошнице. Сад је
ту проблем како
набавити пчеле.
Јавило ми се више
колега из Србије,
гд ј е р е д о в н о
идем да излажем
мед, и изразило
спремност да
помогне. И поред

тога, неће бити нимало лако. Имао
сам, као регистровани пчелар,
здрав уљаник, и у неким идеалним
условима требаће ми барем годину
и по да га обновим, а то озбиљно
могу почети тек на прољеће. Нешто,
међутим, морам одрадити и прије

Ранко Медојевић

тога, јер као пчелар не могу да
замислим да уђем у зиму а да немам
барем пет-шест кошница. Штета
је дакле велика, и ја, као ни други
пчелари, нећемо моћи сами да је
надокнадимо. Очекујем да ће држава
помоћи и нама, као што је помогла и
људима који су остали без имовине
од болести квргаве коже говеда.
Мислим да би то било потпуно у
реду - сматра Меденица.
Неколико дана након што је
примијећен масован помор пчела,
Удружење „Потарје“ обавијестило
је Ветеринарску управу Црне Горе,
Минист арство пољопривреде
и руралног развоја, мојковачку
ветеринарску установу, локалну
у п р а ву и С а в е з п ч е л а р с к и х
организација Црне Горе.
Р. Ћетковић
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ПОВОДИ

Претпоставкама се не
рјешавају проблеми
(Писмо којим се поводом новинских написа о „помору пчела у Мојковцу“
Маријан Плантак, предсједник Комисије за нормативну дјелатност СПОЦГ,
обратио Министарству пољопривреде и руралног развоја • Управи за
безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове)

У

дневном листу Побједа
од 2.11, 3.11. и 4.11.2016.
године, као и дневном
листу Вије сти од
10.11.2016. године имао сам
прилику прочитати неколико
чланака којима је свима заједнички
именитељ садржан у два крајње
лоше новинарски креирана наслова, првом: „Вирус уништио 80
по сто пчелињака“ и задњем:
„Помор пчела у Мојковцу“.
Читајући сва четири чланка
задовољан сам чињеницом крајње
професионалне реакције директора
Специјалистичке ветеринарске
лабораторије г. Дејана Лаушевића,
али и дубоко разочаран количином
претпоставки изречених у сва
четири чланка, а којима није ни мало
допринесено, у професионалном
смислу, поимању правог извора
проблема, објективној клиничкој
слици затеченог стања уз адекватну
и прецизну дијагностику затеченог
стања, а коју је требала утврдити
ангажирана ветеринарска
амбуланта.
Полазећи од заист а забрињавајућег податка да
је „уништено преко 80 посто
пчелињака у Удружењу пчелара
„Потарје“, још ме више забрињава
чињеница изречена од стране г.
Лаушевића (Побједа, 4.11.2016.
године) да су достављена два
узорка са само два пчелињака.
Поред тога достављени узорци
мртвих пчела су недовољни у
погледу прописаног броја јединки
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неопходних за компетентно
лабораторијско испитивање када је,
као у овом случају, испостављена
сумња на присуство заразних или
паразитских узрочника за наведени
помор.
Такође ме чуди да није урађен
комплетан преглед пчелињака
са којега је изузет предметни
узорак и сачињен одговарајући
записник (или се то барем не
види из новинских чланака), а
гдје је нужно требало указати
на стање у празним кошницама,
присуство остатака хране, могући
трагови грабежи, квалитет воска,
евентуални остаци легла, остаци и
садржина остатака на подњачама
и др. Ово је било нужно, прије
свега што је у чланку од 2.11.2016.
године изражена сумња како је
узрочник овом помору „virus
nosema cerana“. Прије свега
н о с е ма н и ј е в и ру с н е го ј е
праживотиња-микроспоридија,
а осим чињенице да у кошницама
нема пчела нема ничега другога
што би потврдило сумњу на
присуство тог паразита.
Што с е тиче чланка од
3.11.2016. године „Пчеле одлазе
када су гладне или болесне“.
Имам дваде сетогодишње
пчеларско искуство које сам се
трудио унаприједити и обогатити
одређеним знањима и вјештинама
п р и с у с т в о м в е л и ко м б р о ј у
симпозијума и стручних семинара
од Словеније, Хрватске и Србије,
прије свега, пажљиво пратећи теме

које се тичу пчелињих болести,
њихов утицај на ква литет и
безбједност пчелињих производа, те
одговорност пчелара за здравствено
стање његових пчелињих друштава.
Када је у питању глад свако бјежи
из куће у којој нема хране. Пчеле то
не могу увијек урадити – да ли ће
напустити кошницу у случају глади
зависи од тренутних климатских
услова. Када су болести у питању
пчеле ће напустити кошницу
само код вароозе - у случајевима
презаражености овом паразитском
грињом пчелиње друштво ће
побјећи из кошнице иако је на
крају чека смрт јер и са њом одлази
велики број паразита. И ово зависи
од климатских услова у моменту
заразе, уколико је температура
нижа од 13 степени пчелиње
друштво ће остати и умријети у
кошници.
Код свих о сталих боле сти
пчелиње друштво остаје у кошници
и полагано слаби и преживљава
или умире (нпр. paenibacillus larvae,
nosema cerana). Зашто код неких
болести (као ове двије наведене) не
остају јединке у кошници, већ се
јавља тзв. нестајање - наслијеђену
генетску особину, која је омогућила
п р е ж и в љ а ва њ е п ч е л а то ком
миленијума, чини управо особина
умирања јединке ван пчелињег
друштва што штити остале чланове
друштва и представља основу
хигијенско-санитарних особина
проистеклих из наведених генских
особина.
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ПЧЕЛАРСТВО
Ово сам морао навести као
реакцију на напор поштованог
проф. др Владимира Пешића и
намјера ми није никаква врста
полемике. Прича о CCD-у или
„Colony Losses“ је настала у
моменту када је био неопходан
вакум који је тражила стручна
јавност, прије свега, у Америци.
Било јој је неопходно вријеме
како би покушала дати одговор
на евидентно нестајање пчела у
Америци и добити на времену које
јој је било неопходно да призна
оно што је било евидентно. А
евидентна је била чињеница да
су пчеле масовно нестајале у
подручјима у којима су немилице
експлоатисане у опрашивању
монокултура (агруми, бадеми и
љешници). Таквих губитака није
било на опрашивању луцерке јер су
те врсте пратиле и друге ботаничке
врсте. Основу за производњу
хране за пчелиње легло чини
полен (неопходни протеини и
бјеланчевине). Код опрашивања
монокултура пчелиње заједнице
су имале само једну врсту полена
и то је значило крај за те заједнице
и оне јесу нестајале. Уосталом
америчка администрација је овај
проблем ријешила интензивним
увозом пчелињих ројева - прије
свега из Аустралије. Овдје нећу
одузимати вријеме на другог
узрочника - пестициде. Euro bee
комисија, а данас тзв. COOLOS
група прихватили су CCD као
заједнички доминантни узрок,
а који је касније наст ао као
„Colony Losses“. Интензивним
истраживањима коначно је утврђен
темељни кривац за нестајање пчела
-пестициди, односно конкретно
НЕОНИКОТИНОИДИ. Од оба
узрока црногорски пчелари су, за
сада поштеђени. Надам се да ће
јачати свијест о строгој контроли
употребе пестицида посебно код
воћара и повртлара. Уосталом,
интензивним активно стима
Е У Р ОЛ А Б А о р г а н и з о в а н а
је широка мрежа института и
стручних сарадника, а значајно
су унапријеђене и заједничке
пољопривредне политике ЕУ за
сектор пчеларства.
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Овдје, такође, морам признати
да просто трагикомично звучи
т в рд њ а и з н е с е н а у ч л а н ку
објављеном у дневном листу
Вијести а у којој стоји како су
поједини пчелари изгубили
„легла пчела“ те како су њихове
пчеле наспустиле кошнице
н а ко н п р и х р а н е с и р у п о м
(претпостављам инвертованим)
купљеним у Даниловграду.
Кућа меда је лидер пројекат
од изузетног значаја за развој
и унапрјеђење пчеларства у
Ц р н о ј Го р и . Ко н т р ол и с а н а
производња хране за пчеле и
прерада воска нераздвојни су дио
стратегије здравствене заштите
пчела и безбједности пчелињих
производа. Нико не напушта кућу
пуну хране, а посебно не пчеле.
Н а ж а л о с т, у ч л а н ц и м а ј е

претежно предмет интере с а
искључивао још једног могућег
узрочника, а то је варооза.Тек је
успут поменута.
Пођимо од изнијетих чињеница:
1. Страдало је преко 80 посто
друштава у једном Удружењу.
а) шта је са осталих 20 посто?
б) шта је у осталим удружењима
- барем у непосредном окружењу?
ц) чиме и у које вријеме су
третиране пчелиње заједнице
против вароозе?
д) какво је стање у кошницама
у којима нема пчела (восак, храна,
остаци)?
е) какав је квалитет воска у
напуштеним кошницама?
ф) шта су кораци до истине?
г) ако губици у окружењу не прелазе
уобичајене или технолошке онда је
узрочник варооза!

ДОПУНА ОВОМ ПИСМУ
Пчелари Удружења „Потарје“,
али и сви ми остали пчелари, у
складу са регулаторним оквиром
и законским и подзаконским
прописима у области заштите
здравља животиња и безбједности
хране, одговорни смо за
здравствено стање животиња
чији смо власници.То, прије
свега подразумјева примјену
свих познатих и прописаних
метода и средстава за лијечење
болести животиња. Примјена
р е г ул ато р н о г о к в и р а у о во ј
области нас обавезује да у свакој
ситуацији, када постоји и сумња
да болест не можемо држати
под контролом имамо обавезу,
БЛАГОВРЕМЕНО, ангажовати
најближу ветеринарску амбуланту,
како би процедура лијечења била у
складу са најбољом ветеринарском
праксом, а ветеринарима се
омогућило да благовремено и на
компетентан начин изузму узорке,
који су у складу са принципима
ветеринарске струке, валидни
за обављање лабораторијских
анализа у надлежној и овлаштеној
ветеринарској лабораторији. У

третману пчелињих болести пчелар
је дужан користити лијекове који
јесу ауторизовани ветеринарски
производи намијењени третману
одређених болести пчела. У
супротном пчелар, као и остали
држаоци животиња чине прекршај
који се кажњава у складу са
Законом.
Што се тиче пчелињих болести ни код једне од пчелињих болести,
биле оне заразне или незаразне,
пчелиња заједница не страда или
нестаје одмах. Пчелиња заједница
страда одмах само у случају
тровања.
У конкретном случају
чињеница је да надлежна
ветеринарска амбуланта није
ангажована благовремено, чиме
је ветеринарима онемогућено
изузимање компетентних узорака,
неопходних за лабораторијску
анализу. Интегрална заштита
пчелињака од вароозе
подразумијева цјелогодишњу
активност пчелара примјеном
познатих и провјерених метода,
као и употребом валидних и
ауторизованих лијекова.
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2. НА ШТО ИМАМ ОБАВЕЗУ УКАЗАТИ:
На по сљедњој сједници
Уп р а в н о г о д б о р а С П О Ц Г
указали смо на опасности, које
по пчелиња друштва, произлазе
из чињенице да је ова година,
посебно на сјеверу државе, имала
карактер елементарне непогоде за
пчеларство ради одсуства нектара
и лоших климатских услова.
Такође, желим указати и на
још једну чињеницу, а то је да
сам лично,као и заједнички са
колегама из СПОЦГ, указао на
нужност мониторинга када је
у питању НОСЕМА ЦЕРАНА.
Ова опака паразитска болест
дијагностификована је у свим
државама у окружењу. Клиничка
слика овог паразита указује на
екстремну присутност спора у
тестираним кошницама.
Очигледно да је, у конкретном
случају, дошло до одсуства
примјене усвојених метода
заштите и контроле ефикасности
употријебљеног лијека те да је
варооза узрок губитака пчелињих
друштава.
Много смо писали на тему
вароозе, организовано је мноштво
предавања и семинара на ту
тему, предузели смо конкретне
мјере за набавку ауторизованих
лијекова, анимирали употребу
мравље и оксалне кисјелине.
Шта је још чинити. ХОЋЕМО ЛИ
СВЕ ИСПОЧЕТКА КАКО НАМ СЕ
ОВО НЕ БИ ДЕШАВАЛО.
Varroa Destructor постаје
монструозни предатор, који
производи, контролише и преноси
све више врста вируса. Али она
нема мозак. Она је паразит којега,
управо зато што нема мозак,
можемо држати под контролом
и владати њиме, али не на
начин који смо то имали прилике
видјети.
Пчеларима „Потарја“ желим
да обнове своје пчелињаке што
прије, а свима нама осталима
да извучемо неопходне поуке
и схватимо да овакве проблем
можемо само заједнички
рјешавати примјеном савремених
метода и средстава за лијечење
пчелињих болести.
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Пренијећу изјаву неспорног
експерта за ову област (активни је
сарадник Еуролаба):
др сц. Иване Тлак Гајгер
-Ветеринарски факултет у Загребу:
Носема церана је подмукли убица
који „разваљује” пробавни тракт
пчеле због чега је неутољиво
гладна. Живи знатно краће и троши
примјетно веће количине хране.
Заједница нема карактеристичне
знакове болести, али искусније
око могло би примјетити да матица
интензивније носи, да су оквири
пуни легла, да има пуно младих
пчела и мало меда без обзира на
пашне услове. Крајем вегетацијског
раздобља заједнице с екстремном
присутношћу спора носеме церане,
у правилу, једноставно нестајукошнице остају празне.
Зашто сам покренуо наведена
питања и указао на изјаву др Тлак
Гајгер:
1. Присуство носема церане
немогуће је ограничити, просторно,
на једно удружење. Ако би она
била могући узрочник (а то ипак
није ничим доказано) онда би
били у великом проблему. Но, ако
пажљиво прочитамо и изјаву др
Тлак Гајгер, остајем посвећен у
сумњу коју ми изазива варооза.
Поред тога, ако је, ради одсуства
пчелиње паше ове године, прихрана
обављена прекасно, а ту су храну
прерађивале младе пчеле и тиме
биле исцрпљене, још увијек би их
један број био живих.
Ово чиним и ради потребе веома
озбиљне едукације (побогу докле
још) барем предсједника Удружења,
али и једног броја ветеринара у
ветеринарским амбулантама.
ЕПИЛОГ:
Подсјетићу да су г. Сунчица
Бољевић и Маријан Плантак 2004.
године покренули Здравствени
картон пчелињих друштава како
би се, у Црној Гори, компетентно,
стручно и са позитивним
резултатом свео, на најмању могућу
мјеру, број заједница обољелих од
Peanibacillusa larvae. За годину
дана, уз учешће ветеринара и
великог броја веома посвећених
п ч е л а р а и д е н т и ф и ко в а н ј е

највећи број заражених пчелињих
друштава и уништен. У посљедњих
дванае ст година има ли смо
ријетке и спорадичне случајеве
Peanibacillusa larvae, за разлику од
окружења гдје ова болест, и даље,
наноси велике губитке. Данас
имамо много боље кадровске и
материјалне услове и много више
знања - не треба нам здравствени
картон. Треба нам јасна и јавна
стратегија здравствене заштите
наших пчела. Ради богатства
нашег биодиверзитета ми јесмо
једна од малобројних банки гена
која гарантује опстанак пчеларства
у Е в р о п и . У п р е т ход н и м
годинама уложен је огроман труд
Министарства пољопривреде,
осталих институција и пчеларске
а с о ц и ј а ц и ј е у у н ап р ј е ђ е њ е
пчеларског сектора. Управо и ради
тога нисам могао а не реаговати
у интересу заштите онога што
је достигнуто, али и указати
на оно што морамо урадити
како би предуприједили овакве
„случајеве“. Између осталог,
у Црној Гори веома мали број
пчелара врши третман својих
пчелињих друшт ава против
паразита носема спп. Долази
вријеме да се озбиљније посветимо
Ефективним микроорганизмима
у пчеларству, те да одговорније
провјеримо ефекте лијека
ауторизованог назива „Нозевит“.
Поред тога, покушаћу, још једном,
указати на нужност регистрације
ауторизованих ветеринарских
лијекова за пчеле и уклањања,
са тржишта, неауторизованих
производа.
Коначно, никада партнерски
од н о с и зм е ђ у о ве Уп р а ве и
СПОЦГ није имао већи значај
него сада - колики је значај „Јавних
комуникација за јачање капацитета
Ветеринарске управе” (тај пројекат
и није тако стар).
Надам се да ми неће бити
замјерена дужина овог текста једноставно је овај случај и начин
на који је пласиран у јавност
изазвао моју одговорност као
грађанина да реагујем на овај
начин.
Маријан Плантак
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САСТАНАК У АГЕНЦИЈИ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ, ВЕТЕРИНУ И
ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПЧЕЛА
И ПОВОДОМ ПРОБЛЕМА ПЧЕЛАРА У МОЈКОВЦУ

Најављена боља сарадња и утврђивање
правог разлога нестанка пчела у Мојковцу
- Неопходно је хитно успостављање боље сарадње - за то је неопходна константна
ангажованост како Савеза тако и Ветеринарске управе али и самих ветеринара и пчелара.
- Један од главних проблема употреба нерегистрованих препарата којима се третирају
пчелиње заједнице, а Ветеринарска управа би требало да најхитније донесе листу
дозвољених лијекова
- Важно да се дође до правих чињеница и истине о разлозима нестанка пчела у Мојковцу
да се не би доносили закључци који уносе збуњеност и дезинформације

Н

а и н и ц и ј ат и ву С а в е з а
пчеларских организација
Црне Горе 14. новембра
организован је састанак
у Агенцији за безбједност хране,
ветерину и фито санитарне
послове. У име СПОЦГ састанку
су присуствовали предсједник
Радуле Миљанић, предсједник
комисије за нормативу Маријан
Плантак и технички секретар Савеза
Владимир Радуловић. У
име Агенције директорица
Весна Даковић, шефица за
ветерину Сунчица Бољевић
и Ме л в и д а Х р ап о в и ћ .
У име Министарства
пољопривреде и руралног
развоја генерална
директорица Директората за
пољопривреду и рибарство
Данијела Столица и
савјетница за пчеларство
Драгана Шутовић. Главна тема
овог састанка је била успостављање
тјешње срадње са Ветринарском
управом, као и анализа актуелног
проблема која је задесила већи број
пчелара из удружења „Потарје“ из
Мојковца.
Чињеница је да сарадња
пчелара и ветеринара, нажалост,
није на високом нивоу. У циљу
унапрјеђења здравственог стања
сектора пчеларства неопходно је
хитно успостављање боље сарадње.
Међутим, ово није само проблем
наших пчелара и Савеза већ проблем
ширег региона. За успостављање
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б о љ е с а р а д њ е н е о п ход н а ј е
константна ангажованост како Савеза
тако и Ветеринарске управе али и
самих ветринара и пчелара. Један
од главних проблема црногорског
пчеларства у дијелу здравствене
заштите пчела је сте употреба
нерегистрованих препарата којима
се третирају пчелиње заједнице. То
се првенствено односи на употребу
препарата за заштиту пчела од варое.

Свједоци смо да се на тржишту веома
лако могу наћи разни препарати за
које се не зна поријекло, произвођач,
а дистрибутери су углавном трговци
и поједини пчелари који покушавају
зарадити продајом таквих препарата.
Нажалост, ово је велики проблем и
све док се буду слободно продавали
овакви „лијекови“ ризик по пчеле
ће бити огроман! Предсједник
Савеза пчелара Радуле Миљанић је
инсистирао да Управа најхитније
донесе листу дозвољених лијекова.
Са овим би у великој мјери олакшали
пчеларима дајући им могућност
да у овлаштеним ветеринарским

амбулантама купују лијекове. Према
оцјени Маријана Плантака потребно
је успоставити комуникацију са
Ветеринарском комором Црне Горе.
Улога коморе је од велике важности
и представља најкраћу спону између
пчелара и ветеринара. Представници
Ветеринарске управе су изразили
спремност да се спроведу покренута
питања. Инсистирање управе јесте
да пчелари морају успостављати
сарадњу са ветеринарима
као и да морају бити
уписани у регистар
Ветеринарске управе.
Када је у питању губитак
пчела који је задесио дио
пчелара из Мојковца
предсједник је инсистирао
да ветеринарски
инспектор обиђе терен,
да с е узму узорци с а
дијела пчелињака, да се
о свему напише цјеловит извјештај
и да се након тога донесу одређени
закључци. Веома је важно да се
дође до правих чињеница и истине
о разлозима нестанка пчела у
Мојковцу. Оваква ситуација доводи
искључиво до нејасних и паушалних
закључака који уносе збуњеност и
дезинформације, како код пчелара
тако и код јавности. У том смислу
Весна Даковић је обећала ангажовање
ветеринарског инспектора који би са
представницима Савеза обишао
терен и извршио преглед у складу
са процедурама.
В. Р.
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ПЧЕЛАРСТВО

ПРЕДСЈЕДНИК СПОЦГ РАДУЛЕ МИЉАНИЋ ПОВОДОМ
ГУБИТКА ДИЈЕЛА ПЧЕЛИЊИХ ЗАЈЕДНИЦА У МОЈКОВЦУ
И НАПИСА У МЕДИЈИМА
- Коначан закључак о угинућима
пчела треба да донесе струка, али
је велика вјероватноћа да је узрок
угинућа пчелињих друштава скуп
више патогена за чије фаталне
посљедице је управо вароа била
„окидач“
- И з ј а ве у м е д и ј и ма „ д а с у
пчеле напустиле кошнице након
прихрањивања одређеним сирупом
купљеним у Даниловграду” немају
никаквог утемељења, врло су
негативне и наноси директну
штету СПОЦГ и Кући меда, јер је
процес производње у Кући меда
организован веома професионално
и параметри добијених анализа
показују висок квалитет добијеног
производа

З

бог настале ситуације у вези
губитака дијела пчелињих
заједница на територији
општине Мојковац, у име
Савеза пчеларских организација
Црне Горе желим да упознам
јавност са одрђеним чињенцама
које могу помоћи у разјашњавању
овог проблема. Прије свега,
искрено жалим због губитака
које су претрпјеле колеге пчелари
као избог нанесене штете. Према
казивању пчелара коју су остали
без пчела, пчелиња друштва су
ослабила, сведена су на минимум
или су у потпуности остала без
пчела. У кошницама је остао мед,
полен а код неких је остало и
нешто затвореног легла. Колеге
из Мојковца су у сарадњи са
ветеринарима обишли један дио
пчелињака, узели узорке пчела
који су послати у Специјалистичку
ветеринарску лабораторију у
Подгорици. Резултати ових анализа
су показали присуство спора Носема
спп. У међувремену нашем Савезу
се јавио још један број пчелара из
других крајева Црне Горе са истим
проблемом. По позиву ветеринара,
узорковања и анализе узетих узорака
пчела, утврђено је велико присуство

ДЕЦЕМБАР 2016.

Неосноване
оптужбе за сируп
из Куће меда

варое. Свакако да коначан закључак
о свему овоме треба да донесе
струка, међутим намеће се закључак
да је велика вјероватноћа угинућа
пчелињих друштава скуп више
патогена за чије фаталне посљедице
је управо вароа била „окидач“.
Ових дана су се преко медија
могле чути различите верзије изјава
у вези овог проблема. Једна од
њих је „да су пчеле напустиле
кошнице након прихрањивања
одређеним сирупом купљеним
у Даниловграду». Оваква изјава
нема никаквог утемељења, врло је
негативна и наноси директну штету
Савезу пчелара Црне Горе и Кући
меда. Одговорно тврдим да је процес
производње у Кући меда организован
веома професионално. Такође
желим да саопштим да је процес
производње инвертног сирупа у
Кући меда организовао др Зоран
Вујчић, један од највећих ауторитета
у овој области у овом дијелу Европе.
Шећер за производњу инвертног
сирупа се искључиво набавља код
једног од највећих дистрибутера

шећера у Црној Гори, за шта имамо
пратећу декларацију. Вода која се
користи за производњу инвертног
сирупа пролази кроз најсавременије
системе пречишћавања и потпуно
је бактеријолошки чиста. Контролу
квалитета инвертног сирупа су
радиле двије лабораторије у Црној
Гори: Центар за екотоксиколошка
испитивања Црне Горе и Институт за
јавно здравље Црне Горе. Параметри
добијених анализа показују висок
квалитет добијеног производа.
Такође, за сваку шаржу производње
постоји прецизна евиденција и
узорак који је на располагању за
евентуалне анализе. Због свега овога,
у циљу потпуне истине и чињеница
желим да јасно саопштим да су
производи који долазе из Куће меда
апсолутно здравствено безбједни за
наше пчеле. Очигледно да смо са
пројектом Куће меда, организовањем
производње и осталим програмима
пореметили планове одређеним
појединцима који у кућној варијанти
организују „производњу“, баве се
трговином и куде оно што Савез
пчеларских организација Црне Горе
ради. Као одговорна организација,
урадићемо све да заштитимо
интересе црногорског пчеларства
и пчелара. У сарадњи са надлежним
институцијама „урадићемо све да
установимо узроке овог проблема
о чему ћемо обавијестити јавност.
Предсједник Савеза
пчеларских организација
Црне Горе
Радуле Миљанић
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СВЕЧАНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - ЦРНА ГОРА

Додијељени уговори корисницима
пројеката одобрених у трећем позиву

З

аједнички технички секретаријат Програма
прекограничне срадње Србија-Црна Гора уз
подршку Министарства вањских послова и
европских интеграција Црне Горе и Канцеларије
за европске интеграције Републике Србије организовао
је 18. новембра свечану конференцију поводом додјеле
уговора корисницима чији су пројекти одобрени у трећем
позиву у оквиру Програма прекограничне сарадње
Србија-Црна Гора (2007-2013). Програм прекограничне
сарадње Србија-Црна Гора је финансијски подржани
кроз Инструмент за предприступну подршку Европске
уније. Циљ овог Програма је да подржи и унаприједи
социо-економску и културну сарадњу између држава,
као и да помогне становништву са обје стране граница у
рјешавању заједничких проблема. Током Трећег позива за
достављање пројектних приједлога објављеног прошле
године, примљено је 139 пројектних приједлога од
чега је подржано свега пет пројеката. Међу одобреним
појектима је и заједнички пројекат Савеза пчеларских
организација Црне Горе и партнера из Србије-општина
Ариље, под називом „Пчеларство без граница“.
Свечаности су присуствовали локални партнери на
Пројекту из Црне Горе - предсједници пчеларских
удружења из Пљеваља, Бијелог Поља и Берана Жарко
Драгашевић, Владимир Шебек и Велизар Цимбаљевић.
На свечаности орагнизованој поводом додјеле
уговора у име Савеза пчеларских организација Црне
Горе, плакету је примио предсједник Радуле Миљанић.
Предсједник је истакао значај сарадње са Делегацијом
ЕУ која се првенствено односи на унапрјеђење
административних капацитета нашег савеза, усвајања
нових знања у области имплементације пројеката
али и директне подршке коју ће остварити један дио
пчелара у Црној Гори. Предсједник је подсјетио да је
ово други пројекат који Савез у сарадњи са партнерима
реализује. Средином септембра је завршен пројекат
прекограничне сарадње са БиХ „Путеви меда кроз
Дурмитор и Херцеговину“ а сада управо почиње нови
пројекат са Србијом.
У претходном броју смо укратко описали основне
циљеве пројекта, ради подсјећања, пројекат се са
црногорске стране имплементира у општинама Пљевља,
Бијело Поље и Беране, док са србијанске стране обухвата
територију златиборског округа.
Општи циљ пројекта је пружање доприноса
повезивању људи, заједница и размјени идеја у
пограничним подручјима Србије и Црне Горе.
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Специфични циљ пројекта је побољшана продуктивност
и конкурентност руралних подручја у сектору пчеларства
кроз трансфер знања и примјера добре праксе и
заједничких партнерских активности у складу са
принципима заштите животне средине и здравствене
безбједности хране.
Активности које ће допринијети остваривању резултата
су: савјетодавно-стручна подршка, издавање публикација
о пчеларству, јавно заговарање за повећање подршке
пчеларству од стране локалних самоуправа, анализе
узорака меда и набавка потребних љекова, спровођење
кампање за безбједну употребу пестицида у воћарству,
развој и имплементације стандарда у пчеларству, јавни

конкурс за одабир 30 корисника који ће набавити опрему
за унапређење продуктивности и конкурентности,
успостављање интерних процедура за поштовање
„хигијенских услова“, набавка кошница и ројева за 40
нових пчелара, организовање четири сајма меда итд.
СПОЦГ ће у сарадњи са пројектним тимом радити на
што ефикаснијој реализацији пројекта. Од успјешности
реализације пројекта у великој мјери зависи наставак
наших активности у погледу додјеле нових грантова.
Владо Радуловић
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ПЧЕЛАРСТВО

ПЧЕЛАРСКО УДУРЖЕЊЕ „МАТИЦА“ ПЉЕВЉА
У ПРОЈЕКТУ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Најпотребнији топионици воска

Н

акон пет година трајања пројекта SWG- сталне
радне групе за регионални рурални развој
у Југоисточној Европи, на Златибору су 9.
новембра, потписани уговори – грантови
за додјелу бесповратних средстава за финансирање
пројеката у два прекогранична региона, Дрина - Тара
и Дрина-Сава, чија је вриједност преко 260.000 €. Рок
за реализацију 27 одабраних пројеката је 11.мај 2017.
године када ће потписници уговора добити грантове од
SWG-а. Укупна вриједност прихваћених пројеката је
преко 400.000 € јер су учесници пројекта у обавези да
финансирају 25 одсто од укупне вриједности сопственог
пројекта, без ПДВ.
Добитници пројекта су из Црне Горе, Србије
и БиХ, најчешће из јавног сектора, дјелатници у
сеоском туризму, пољопривредном газдинству као и
мала предузећа и поједници који се баве обновљивим
изворима енергије.
Међу 27 корисника једини потписници из Црне
Горе били су Пчеларско удружење „Матица“ и пчелар
Радослав-Беле Зечевић.
Грантови по једном уговору су око 10.000 €, а корисници
учествују са 25 одсто средстава, без трошкова ПДВ.
По ријечима Жарка Драгашевића, предсједника
Пчеларског удружења „Матица“, ово удружење
конкурисало је у пројекту „Јачање регионалних
капацитета за рурални развој кроз интегрисано
управљање шумским и воденим ресурсима у југоисточној
Европи“ за набавку 30 топионика. Основна сврха
пројекта је унапрјеђење производње и квалитета меда

и осталих пчелињих производа набавком одговарајуће
опреме како би се постигла ефикаснија производња
меда као еколошки здравог производа.
Законска обавеза је да сви пчелари буду уписани
у регистар Управе за безбједност хране, ветерину и
фитосанитарне послове.
- Топионици су нам у овом момету били најпотребнији.
Највећи проблем у пчеларству је восак. Често
позајмљујемо топионике што је неприхватљиво
са хигијенског становишта, па због тога би сваки
пчелар требало да набави топионик када почне да
се бави пчеларством. Набавком ових топионика
доћи ће до повећања хигијенске исправности, бољих
санитарних услова производње у пчеларству – истакао
је Драгашевић.
По његовим ријечима пчелари ће морати да извдвоји
за топиник пун износ цијене која ће реализацијом
пројекта бити рефундирана.
- Очекујемо да ће Општина учествовати са 20 одсто,
па ће топионик коштати пчелара око 100 €. Пчелари
који нису прошли на овом конкурсу имају могућност
да учествују у пројекту „Пчеларство без граница“ који
је у току. Учествују стари и млади пчелари за набавку
опреме. Вриједност по уговору је 10.000 €, док је учешће
пчелара 25 одсто – рекао је Драгашевић.
Млади пчелар Радослав-Беле Зечевић планирао да
овим средствима осавремени производњу на пчелињаку,
да прошири број пчелињих заједница, а да производњу,
паковању и складиштење меда аутоматизује.
С. Зечевић

МАНИФЕСТАЦИЈА „НАЈБОЉЕ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ“
У Подгорици је 5. и 6. новембра, у централном дијелу
шопинг мола „Делта сити“ одржана трећа по реду
манифестација „Најбоље из Црне Горе“. Поред осталих
пољопривредних произвођача из разних крајева Црне
Горе који су представили млијечне производе, маслине
и маслиново уље, сокове, љековито биље, чајеве, сокове,
житарице... своје производе понудило је и петнаестак
пчелара из Црне Горе, од којих девет из Подгорице.
На лијепо уређеним штандовима, додуше мало
збијеним, купцима су били понуђени разни производи
из биљне и сточарске производње из свих крајева Црне
Горе.
Што се тиче продаје, могла је бити и боља, али осим
продаје ова манифестација доприноси и популаризацији
и маркетиншком представљању домаћих производа.

И пчелари међу најбољим
пољопривредним произвођачима

А. Ј.

ДЕЦЕМБАР 2016.

15

ПЧЕЛАРСТВО

STUDENTI BIOTEHNIČKOG
FAKULTETA U KUĆI MEDA

S

avez pčelarskih organizacija
Crne Gore u saradnji sa
studentskom organizacijom
za razvoj poljoprivrede IAAS
Montenegro organizovali su 28.
oktobra u Kući meda u Danilovgradu
konferenciju pod nzivom „Dan
pčelarstva“. Na konferenciji su
učestvovali i profesori Biotehničkog
fakulteta dr Neđeljko Latinović i
dr Vučeta Jaćimović koji su održli

Predavanja i dogovor
predavanja na temu zaštite pčela
od uticaja pesticida, kao i osnove
pčelarenja za početnike. Sekretar
Saveza Vladimir Radulović je
prisutne upoznao sa aktivnostima
Saveza pčelara, načinom organizacije
i funkcionisanja, kao i planovima za
budućnost.
Veoma važna aktivnost Saveza
pčelara jeste upoznavanje mladih ljudi
sa značajem i vrijednostima pčelarstva.

KONFERENCIJA O INFORMACIONIM
TEHNOLOGIJAMA U POLJOPRIVREDI

S

avremena poljoprivredna
proizvodnja nije zamisliva
bez korišćenja informacionih
tehnologija. O značaju
korišćenja ove tehnologije razgovaralo
se na konferenciji koju je organizovao
USAID REG program uz podršku
Crnogorskog IT klastera. Konferencija
je održana 3. novembra u Podgorici
a učesnici debate su bili: Aleksandar
Prelević u ime Crnogorskog IT
klastera, Goran Dimovski predstavnik
USAID REG, Danijela Stolica
generalna direktorica Direktorata
za poljoprivredu i ribarstvo kao i
predstavnici Elektrotehničkog fakulteta
iz Podgorice.
Na konferenciji su prezentovani
modeli korišćenja IT u svijetu.
Učesnici su predstavili sve prednosti
i benefite koji se ostvaruju korišćenjem
informatičkih dostignuća, interneta,
itd. Preko mnogobrojnih aplikacija
danas je moguće uspostaviti veoma
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Shvatanje da pčelarstvo nije samo
proizvodnja meda već proces kojim
se obezbjeđuje ogroman doprinos
u proizvodnji hrane sagledan kroz
oprašivanje biljaka. Upravo je to bila i
glavna tema Konferencije, proizvodnja
zdravstveno bezbjedne hrane u simbiozi
prirode i čovjeka. Kontrola upotrebe
preparata za zaštitu bilja (period
cvjetanja) i podizanje svijesti ljudi o
značaju biodiverziteta i sklada između
prirode i svih onih procesa koje čovjek
koristi da bi unaprijedio proizvodnju.
Razvoj pčelarstva u Crnoj Gori je
veoma zapažen, naročito u posljednjih
par godina gdje je uvećan broj
pčelara i pčelinjih društava. Razlog
ovakvog trenda je, između ostalog
angažovanje samih pčelara, Saveza
pčelara, Ministarstva poljoprivrede,
kao i ostalih institucija i pojedinaca
koji daju podršku ideji promocije
i razvoja pčelarstva u Crnoj Gori.
Pčelari su posljednjih godina u velikoj

Sve više primjenjive i

korisne servise u poljoprivredi i
na taj način obezbijediti sigurniju i
kvalitetniju proizvodnju. Primjeri
korišćenja IT su mnogobrojni i
savremana poljoprivreda se u velikoj
mjeri oslanja na servise koji pružaju
mnogobrojne informacije.
Direktorica Direktorata za
poljoprivredu i ribarstvo Danijela
Stolica je navela da organizacije poput
Saveza pčelara, Udruženja maslinara i
ostalih asocijacija mogu u okviru mjera

podrške Agrobudžeta tražiti podršku
za razvoj određenih aplikcija u oblasti
IT. Ministarstvo poljoprivrede će biti
partner za sve dobre ideje u oblasti
korišćenja informacionih tehnologija.
U svijetu pčelarstva već postoje
rešenja koja doprinose unaprjeđenju
proizvodnje. Jedno od njih je upotreba
SMS vaga čijom nadgradnjom mogu
da se obezbijede i dodatni servisi kao
što su mjerenje vlažnosti vazduha,
jačina vjetra, temperatura u košnici,

ДЕЦЕМБАР 2016.

o saradnji
mjeri koristili programe podrške i
kroz njih povećali konkurentnost
proizvodnje nabavkom savremene
opreme, košnica, rojeva, renoviranjem
objekata za oduzimanje i skladištenje
meda...Pčelarstvo na taj način postaje
prepoznatljiva grana poljoprivrede i
biznis ideja jednog dijela ljudi koji se
okreću profesionalno bavljenju ovim
poslom.
Na Konferenciji je dogovorena
saradnja Saveza sa Biotehničkim
fakultetom a prva zajednička aktivnost
bi trebalo da bude izrada promotivnog
materijala (flajera) kojim će se ukazati
na snažnu povezanost pčelara i voćara.
Savez će i dalje nastojati da afirmiše
odnose sa Biotehničkim fakultetom i
da u saradnji sa studentima promoviše
značaj pčelarstva.
Ovaj događaj je ispraćen i medijski
na javnom servisu u okviru emisije
“Hronika gradova”.
V. R.

ПЧЕЛАРСТВО

ZAVRŠEN KONKURS ZA NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

Pobjednik Dušan Stijović

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore je u časopisu Pčelarstvo broj
180 za januar-februar ove godine objavio konkurs za najbolju fotografiju sa
motivima iz svijeta pčelarstva. Ideja je bila da kroz ovakav projekat dobijemo
što više lijepih fotografija koje ća nam „pričati“ lijepe pčelarske priče i koje
ćemo iskoristiti za promovisanje vrijednosti pčela.
Za ovaj poziv smo očekivali veći broj autora fotografije, međutim na
poziv se javilo svega nekoliko autora koji su na svoj način doživjeli ljepotu
pčela i pčelarstva. Najaktivniji među autorima je bio Dušan Stijović koji je na
konkurs poslao preko 60 fotografija. Komisija za odabir najljepše fotografije
je jednoglasno proglasila za pobjednika Dušana Stijovića, a nekoliko njegovih
fotografija objavljujemo. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima
Konkursa a posebno Dušanu Stijoviću koji se potrudio da nam preko objektiva
pretoči ljepotu pčelarske priče.
R.P.

u pčelarstvu
vlažnost u košnici, mjerenje jačine
zvuka u košnici itd.
Trenutno, sve ovo može zvučati
nerealno da ne kažemo nepotrebno,
međutim sigurno da će u godinam
koje dolaze omogućiti dobijanje
veoma korisnih informacija u oblasti
pčelarstva.
Savez pčelarskih organizacija Crne
Gore je ranije uspostavio saradnju sa
studentima Elektrotehničkog fakulteta
gdje smo zajednički radili na razvijanju
SMS vage. Cilj ovog projekta je
razvijanje modela SMS vage koja će
omogućiti veliki broj aplikacija. Model
ove vage se očekuje na proljeće kada
će biti podijeljeno par primjeraka
pčelarima na testranje. Ovo je jedna
od ideja koju smo pokrenuli sa mladim
kolegama naučnicima a dogovoreno
je da nastavimo dalju saradnju u
cilju uspostavljanja novih servisa za
unapredjenje pčelarstva.
V. Radulović
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PROTEKLA LOŠA PČELARSKA GODINA IZ UGLA
PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA PČELARA (2)

Sa zebnjom čekaju proljeće
Po 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, u prethodnom i ovom broju potražili smo
odgovore od predsjednika nekoliko pčelarskih udruženja.u ovom broju objavljujemo odgovore iz Rožaja, Petnjice,
Mojkovca, Hercegnovog, Grblja i Ulcinja.
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?

RANKO MEDOJEVIĆ,
PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
PČELARA „POTARJE“ MOJKOVAC
PREDVIDIJETI SREDSTVA ZA POMOĆ
PČELARIMA U BESPAŠNIM GODINAMA
1. Na području Potarja mogu slobodno izjaviti da pčelari
nijesu koristili vrcalice, osim u izuzetnim slučajevima, gdje
su pojedini pčelari selili svoja društva, a i to je zanemarljivo.
Ne može se izvesti niti prosjek, niti količina s obzirom da
meda nije bilo.
2. Dok pišem odgovor na ovo pitanje, raspolažem sa
katastofalnim podacima, da su svi pčelinjaci na području
Prošćenja, Lepenca, Polja, Bistrice i Jakovića uginuli ili
su pri izumiranju. Svi pčelari su svoje zajednice adekvatno
pripremili što se tiče hrane. Udruženje je izvršilo i dopremanje
određene količine invertnog sirupa svim zainteresovanim
članovima, ali, nažalost, hrana u košnicama je ostala, a
pčele su nestale. Što se tiče nabavke šećera, nažalost, ne
da smo dobili povoljnosti, već smo dobili uvećane cijene
preko maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Stiče se
utisak da prodavci osjete kad je bespašna godina i kada
pčelari imaju potrebu da nabavljaju veće količine šećera.
3. Ja lično strepim da na području Potarja neće preživjeti
većina pčelinjih zajednica, a i ako nešto opstane biće
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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?

malobrojne i plašim se da neće uspjeti da se dovoljno
razviju, kako bi ušle spremne u pašu.
4. Tačno je da je sve palo na leđa pčelara osim skormne
podrške lokalne uprave Mojkovac, koja je obećala premije
pčelarima koji imaju više od pet pčelinjih zajednica, 3€
po košnici. Mi iz Udruženja pčelara Potarje žalimo što
Ministarstvo poljoprivrede nije razumjelo naš apel, potpisan
20. jula ove godine u Beranama, kada su svi predsjednici
udruženja sa sjevera uputili zahtjev za pomoć.
5. Što se tiče našeg udruženja, pčelari su sve preduzeli
da svoje zajednice
uvedu spremne za
zimu, tako da ne
osjećamo grižu savjesti,
niti odgovornost za
posljedice koje su
se desile na našim
pčelinjacima.
6. Apelujem na
SPOCG da preduzme
sve aktivnosti
prema Ministarstvu
poljoprivrede i
Veterinarskoj upravi
kako bi se izvršila
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detaljna kontrola naših pčelinjaka, da se uzorci pošalju
nekom relevantnom institutu ili laboratoriji u okruženju,
kako bi smo dobili tačan odgovor na uzrok uginuća naših
zajednica, da se zahtijeva od Ministarstva poljoprivrede
da se predvide sredstva u budžetu za pomoć pčelarima u
bespašnim godinama kao što je ova, kao i za sanaciju štete
na području gdje nastaje masovni pomor pčela.
MILIJA MADŽGALJ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA MOJKOVAC
POUKA – SELITI PČELE NA VIŠE LOKACIJA
1. Ova godina je na čitavoj teritoriji Crne Gore pa i u
našoj opštini bila jako loša, meda nije bilo, mogu slobodno
da kažem ko nije selio društva da nije koristio vrcalicu.
Ostali što su selili daleko su od zadovoljnog ali ipak su
imali nešto oko 10 kg prosječno po košnici.
2, 3. Stanje pčelinjih društava kod mene mogu reći i
kod ostalih članova društva nije zadovoljavajuće. Razlog
je opet loša godina, društva su zazimljena na minimalnim
količinama meda, pčelari su se trudili da to nadoknade
sirupom, ali svi znamo da društva bez meda lošije zime i
ostaje nam da čekamo i
gledamo kakva će zima
biti i kako će društva
izimiti. Naravno,
napominjem da nijesmo
imali povoljnosti za
nabavku šećera.
4. Jeste, od pčela
nemaju koristi samo
pčelari već i ostali.
Međutim ova godina
je bila kišovita tako
da pčele nijesu mnogo
izlazile kad je cvjetala
jabuka, šljiva, malina
itd. tako da i ovi
proizvođači nijesu imali većeg roda jer znamo svi da
pčele vrše glavno oprašivanje. Pčelarima se desavalao da
jaka društva u jeku pčelinje paše umiru od gladi tako da
su morali da hrane svoja društva da bi ih održali u životu
a ne da im ona donose med.
5. Ovo jeste bila najlošija pčelarska godina, mi pčelari
kažemo neponovila se, ali protiv prirode smo nemoćni. Što
se tiče pouke možda i jeste da društva treba seliti na više
mjesta i lokacija.
6. Mi smo ove godine u julu mjesecu kao udruženje
pčelara Mojkovac, i ostala udruženja sa sjevera poslali
dopis SPOCG kao i Ministarstvu poljoprivrede Crne Gore
za hitnom intervencijom za prihranu pčela u obliku nabavke
šećera. Međutim, još nijesmo dobili zvaničan odgovor
tako da su pčelari prepušteni da sami finansiraju ne malu
prihranu pčelinjih društava zbog loše godine. Bojim se
da sa ovom neintervencijom Ministarstva poljoprivrede
ne prepolovimo broj pčelinjih društava. Ostaje nam da
čekamo proljeće i da vidimo rezultate koje je napravila
zima.
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SABRO RAMCILOVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA „BIHOR“ PETNJICA
OVE GODINE CENTRIFUGE NA ODMORU
1. Naravno da su vremenske neprilike u glavnoj pčelinjoj
paši uticale na prinose meda. To jest da na cijelom području
naše opštine nije bilo vrcanja meda, a o prosjeku da i ne
govorimo, jer smo morali preko cijele godine da hranimo
pčelinje zajednice da
bi ih održali u životu.
2. Što se tiče
stanja pčelinjih
zajednica veoma je
kritično. Očekujemo
velike gubitke tokom
zime. Nažalost, ima i
desetine članova našeg
udruženja koji su ostali
bez pčelinjih zajednica.
Što se tiče priprema
za zimu pčelari su to
odradili na vrijeme
jer iz prirode se nije
imalo šta očekivati.
Povoljnosti nabavke šećera nije bilo, naprotiv u maloprodaji
šećer je poskupio pa su pčelari bili prepušteni sami sebi i
pored zahtjeva prema Vladi, Ministarstvu i lokalnoj upravi
- niko nije imao sluha da pomogne pčelare.
3. Pčelinje zajednice su zazimile sa manje kvalitetne
hrane jer nektara nije bilo u prirodi, pa su zimske zalihe
dopunjene sa šećerom što će se odraziti na loše zimovanje
i zdravlje pčela, to jest i na loš proljećni razvoj.
4. Naravno da nemaju korist samo pčelari od pčela već širi
krug poljoprivrednih proizvođača, a pogotovo proizvođači
voća. Bez obzira što je loša pčelarska godina, još je teže
što su se pčelari morali maksimalno založiti da bi spasili
pčelinje zajednice, spasili od propadanja i da bi održali
pčelinje zajednice do iduće pčelarske sezone. Naravno da
je pala teškoća na leđima pčelara. A nije tako trebalo biti.
5. Mnogo stariji pčelari ne pamte ovako lošu godinu za
pčele i pčelare. Što se tiče našeg područja nije ni za očekivati
mnogo bolje pčelarske sezone u budućnosti, jer su klimatske
promjene učinile svoje i treba da budemo oprezni, izvukli
smo pouke i poruke. Ubuduće da bi blagovremeno priskočili
u pomoć pčelinjim zajednicama u ovome vremenu treba
očekivati loše sezone.
6. Protekla pčelarska sezona osim što nije bila medonosna
nego je još gore što je bilo podložno za zarazne bolesti,
posebno za varou. Taj koji bi nam više mogao pomoći je
jedino dragi Bog.
RASIM ZEKIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA „IBAR“ ROŽAJE
DRUGA UZASTOPNA „POSNA“ GODINA
1. U dugom vremenu druženja sa pčelama, ni stari
pčelari rožajskog kraja ne pamte godinu u kojoj nije bilo
ni grama meda. Nevolja je utoliko veća što se uzastopno,
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evo već drugu godinu bilježe mali ili nikakvi prinosi meda.
Ove godine hladna kiša i hladni dani nisu išli na ruku
pčelarima ovoga kraja koji pčelare na nadmorskoj visini
od 1000-1600 metara.
2. Mnogi pčelari su bili prinuđeni da svoje pčele
prihranjuju i u toku proljeća a i ljeta. A kada je došlo jesenje
prihranjivanje sve zalihe šećera (finansijske zalihe) su već
bile istrošene. Pčelarska udruženja sa sjevera Crne Gore
su tim povodom održali zajednički sastanak. Dogovoreno
je da se Ministarstvo
poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Crne Gore upozna
sa veoma ozbiljnim
stanjem u pčelarstvu
sjevera Crne Gore.
Tr a ž e n o j e d a s e
obezbijede izvjesne
količine šećera,
međutim podrška je
i ovog puta izostala.
3. Pčelari su se
snalazili sami već
kako je ko mogao i
umio. Ima pčelara koji
su i demoralisani, skupo ih je koštao šećer koji su kupovali
tokom čitave godine, a zatim i troškovi za kupovinu
lijekova za liječenje pčela od varoe. Opet veliki troškovi
a novca nema.
To je natjeralo pčelare na davanje manjih porcija hrane
nego što je to zaista trebalo. A kako će se sve to odraziti
na prezimljavanje pčelinjih zajednica, ostaje da vidimo.
4. Svima je poznato da osim neposredne koristi od
pčela (med, vosak, polenov prah, propolis, pčelinji otrov i
matična mliječ), postoji i ona posredna a ništa manje važna
korist - oprašivanje voća i ostalih poljoprivrednih kultura
čime se značajno povećava produktivnost. Sve je veći
broj stručnjaka koji tvrde da su pčelinji proizvodi i rad sa
pčelama korisni za zdravlje i dugovječnost ljudi. Kod nas,
nažalost, pčelarstvo nije ni približno ozbiljno shvaćeno od
strane nadležnih institucija, koliko to zaista i zaslužuje.
5. Nisu samo klimatske promjene sa raznim ekstremima
uzrok loših loših pčelarskih godina. Tu su sve više prisutne
razne bolesti pčela koje dovode do ogromnih gubitaka
pčelinjih zajednica.
6. Pčelarstvo je ujedno organizaciono materijalno
zahtjevna djelatnost, tako da bi smo mi pčelari u ovako
bespašnim vremenima teško mogli da se ubuduće održimo i
razvijamo bez pomoći Ministarstva poljoprivrede i ruralnog
razvoja.
MIRKO MATKOVIĆ, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA HERCEG NOVI
POTREBNO VEĆE UČEŠĆE DRŽAVE
Po završetku pčelarske godine u Herceg Novom možemo
sumirati rezultate na sljedeći način.
Kao i na čitavoj teritoriji Crne Gore i kod nas se ova
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godina može proglasiti najgorom u posljednjih nekoliko
decenija u smislu medobranja. Na pojedinim lokacijama,
priobalno, većina pčelara nije uopšte ni vrcala med, dok
je u zaleđu tj. na većim nadmorskim visinama bilo nešto
meda jer je vegetacija u tom dijelu kasnila i zaobišla
period kiša i lošeg vremena. Ako bi govorili o prosjeku
prinosa na čitavoj teritoriji opštine možemo reći da je to
2 kg po košnici.
Trenutno stanje kod pčelinjih zajednica se može smatrati
kao dobro u smislu potrebnih zaliha meda, pošto se u
periodu avgusta vršilo prihranjivanje i nadopunjavanje
zaliha za zimu. No, međutim u smislu očišćenosti od
varoe primjećujemo da u poslednjih godinu-dvije dana
lijek apiguard ne pokazuje zadovoljavajuce rezultate i
potrebno je i poslije njega, ukoliko to vremenski uslovi
dozvoljavaju, u septembru ili početkom oktobra odraditi
neki dodatni tretman da bi pčelinje zajednice razvijene
dočekale kraj novembra ili početak decembra za tretman
oksalnom kisjelinom. Apiguard je u početku po pojavi na
našem tržištu pokazivao odlične rezultate što nas navodi
na razmišljanje da ili lijek više nije dovoljno kvalitetan ili
varoa stiče rezistenciju na lijek
Nismo imali nikakvih pogodnosti u smislu povoljnije
nabavke prihrane za pčele, već je sve svedeno na troškove
samih pčelara.
U ovako lošim
godinama možemo
izvući i neka
iskustva, da bi se i
tada ostvarili nekakvi
prihodi i barem
pokrili troškovi
opreme. Ta iskustva
se prevashodno
odnose na tehniku
pčelarenja. Naime,
u godinama kada su
vremenske prilike
dobre lako je pčelariti
i ubrati prinose,
potrebno je imati samo dovoljno medišta i blagovremeno
ih dodavati. U lošim godinama, kao što je ova, neophodno
je bilo blagovremeno ograničiti maticu kako bi se smanjila
potrošnja na odgajanju mladog legla. Rad sa matičnom
rešetkom u ovakvim godinama je neizostavan.
Na kraju, kao najadekvatniji način ublažavanja
posljedica ovakvih klimatskih uslova predlažemo veće
učešće Države u što povoljnijem nabavljanju sirovine
za proizvodnju invertnog sirupa i pogača u Kući meda
i shodno tome sezonskom povećanju radne snage u
Kući meda, te organizovana distribucija do osnovnih
udruženja.
Smatramo da pčelarstvu u široj društvenoj zajednici
nije pridat značaj koji pčele po prirodni ambijent i
životnu sredinu imaju. Jer, da jeste, u periodu ovako
loših godina, šira društvena zajednica bi trebalo da
odregauje na način da pčelarima pomogne sa što većim
subvencijama.
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BOŽIDAR BUJKOVIĆ, PREDSJEDNIK
DRUŠTVA PČELARA GRBALJ
PRINOS MEDA MANJI 50-80%
Više od 50 članova Društva pčelara Grbalj, dijeli
istu sudbinu sa ostalim pčelarima u regionu. Uopšteno,
sezona je podbacila, uglavnom zbog nepovoljnih
vremenskih uslova, naročito u vrijeme cvjetanja
medonosnih biljaka i intenzivne aktivnosti pčelinjih
zajednica.
Zavisno od lokaliteta, u odnosu na prošlu godinu, prinos
je bio 50-80% slabiji. Rijetki su pčelari čija su društva
stacionirana na ovom području koji se ove godine mogu
pohvaliti prinosom meda a ima ih koji uopšte nisu vrcali
med. Neizvjesno je i koliko će se ubrati „gorkog“ meda jer
prognoze nisu ohrabrujuće.
Za suzbijanje varoe većina članova koristila je lijek
Apigard u dva navrata, dok je samo mali broj njih, isprobao
,,Api Life Var’’ (organski rastvor za lečenje i profilaksu u
borbi protiv varoe) tokom toplijih dana, odmah nakon ili,
u nekim slučajevima, prije početka perioda „berbe“ meda.
Stanje pčelinjih zajednica je osrednje. Pčelari su prinuđeni
intenzivno prihranjivati društva, kako bi im obezbijedili
hranu za prezimljavanje.
Uspjeh međutim, zavisi i od ekonomske moći pčelara.
Održavanje pčelinjaka u dobrom kondicionom stanju
zahtijeva veliki trud i još veća ulaganja.
Pitanje je kako
će opstati pčelari,
naročito oni sa većim
brojem društava ali
i same pčele na čije
će se zdravstveno
stanje sigurno
odraziti smanjena
upotreba invertnog
šećera u neophodnoj
prihrani, prije svega
zbog visoke cijene i
nedostupnosti ovog
proizvoda.
Bez podrške Opštine Kotor, koja je izostala, i značajnije
podrške državnih institucija, koja je nedovoljna, ne može
da popraviti ni postojeće stanje da bi se u novu sezonu
ušlo sa mnogo bolje pripremljenim pčelinjim zajednicama
a kamoli računati sa ekspanzijom pčelarstva i uvećanjem
proizvodnje meda u ovom kraju.
Začuđuje činjenica da Opština Kotor još uvijek nije
prepoznala značaj ove djelatnosti i kao turističke kategorije
i uvidjela korist koju od razvijenog pčelarstva, osim pčelara,
može imati i čitava zajednica.
Smatramo da bi morala reagovati na vrijeme i donijeti
Program mjera podrške za razvoj ove grane, na godišnjem
nivou, bez obzira da li je godina dobra ili loša za pčelarenje
i posebno podržati brendiranje „gorkog“ meda, kao sadržaja
koji će obogatiti turističku ponudu Kotora i afirmisati
Opštinu kao ozbiljnu instituciju koja brine o interesima
svojih građana.
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DŽELAL MUJA, PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PČELARA ULCINJ
MORAMO BITI SPREMNI NA SVE
Blaga prošla zima i povoljne vremenske prilike na početku
proljeća, najavile su da će ova biti jedna dobra pčelarska
godina. Međutim, to je obmanulo mnoge pčelare, jer dalji
razvoj situacije je pokazao da se uslovi za razvoj pčelinjih
drustava i za unos nektara nisu bili povoljni. Tako da kad
je došlo vrijeme vrcanja meda, iz mnogih košnica nije
bilo što da se vrca. Prosječno jedva se izvrcalo tri do četiri
kilograma po košnici. To je manje od polovine od količina
koja su se mogla izvrcati prethodnih godina. Najbolje se
pokazale pčele na područjima blizu rijeke Bojane, od kojih
se izvrcalo i preko 10 kg po košnici, dok na područjima Ana
e Malit i Krajina prinosi su bili veoma slabi.
Mislim da su većina
naših pčelara dobro
pripremila pčelinja društva
za uzimljavanje. Obezbijedili
su im dovoljne količine
hrane, a i dalje nastavljaju
sa dodavanjem pogača. I to
bez ičije pomoći. Iako je bilo
nekih obećanja od strane
opštinskih vlasti za pružanje
pomoći pčelarima, ipak do
sada to je izostalo.
Ili zbog nedostatka hrane,
a najvjerovatnije iz nekih
drugih razloga, neki naši pčelari su već osjetili nepovoljne
vremenske prilike, tako da su već sada imali gubitke pčelinjih
zajednica. To će se, najvjerovatnije, odraziti i u narednom
periodu, a posebno u proljećnjom razvoju pčelinjih društava.
Ali većina pčelara tvrdi da su im pčele dobro pripljemljene
i zdrave ušle u naredni period zimskog mirovanja.
Normalno, zbog značaja pčelarstva, ne samo za pčelare
nego i koristi koje imaju i drugi segmenti društvene
zajednice, pomoć pčelarima, naročito u uslovima sličnim
ovogodišnjim, bila bi od velikog značaja, pa i nephodna.
Trebalo bi osloboditi udruženja od PDV-a, carina i drugih
dažbina u nabavci sećera za nužnu prihranu pčela.
„Pravilo“ da se ovakva pčelarska godina ne može ponoviti
u bližoj ili daljoj budućnosti ne daje nam za pravo da tvrdimo
da se to stvarno neće dogoditi. Zato moramo biti spremni na
sve moguće situacije, uz pomoc uže i šire društvene zajednice.
Po svim saznanjima, za sve nase pčelare, ova pčelarska
godina bila je jedna od najslabijih, ako ne i najslabija u
posljednjih desetak i više godina. Ubuduće moramo biti
spremni na sve moguće situacije. Moramo traziti pomoć od
resornog ministarstva, lokalne samouprave, odnosno budžeta
opština i ostalih relevantnih činilaca društva. Treba insistirati
da se u budžetu opština uvrsti i dio agrobudžeta, ako to nije
već urađeno, a u okviru agrobudžeta, posebna stavka za
pčelarstvo i pomoć u određenim situacijama i nepovoljnim
vremenskim prilikama za pčele i pčelare.
Pripremio:
V. Stanišić

21

ПЧЕЛАРСТВО

IZ STRUČNOG UGLA

Antibakterijska svojstva meda
Antibacterial properties of honey
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ažetak. Globalni problem bakterijske rezistencije na
antibiotike uzrok je potrage za novim antimikrobnim
lijekovima. Zbog toga se mnogo očekuje od meda
koji ima antimikrobno djelovanje na bakterije otporne
na djelovanje antibiotika. Za antibakterijsku aktivnost
meda odgovorno je više komponenti prisutnih u medu,
u koncentracijama koje se razlikuju kod raznih vrsti
meda. Nepredvidiva antibakterijska aktivnost meda, koja
nije standardizirana, može ote- žati njegovu primjenu
kao antimikrobnog agensa radi uočenih varijacija u in
vitro antibakterijskoj aktivnosti različitih vrsta meda.
Trenutačno se na tržištu može naći nekoliko vrsti meda
sa standardiziranim razinama antibakterijskog djelovanja,
od kojih je najpoznatiji med manuke (lat. Leptospermum
scoparium).
Ključne riječi: antibiotska rezistencija; antimikrobna
tvar; bakterije; med
Abstract. The global problem of antimicrobial
resistance in bacterial pathogens increases the need for
new antimicrobial agents. Therefore, honey with effective
antimicrobial properties against antibiotic-resistant
bacteria is much anticipated. Antibacterial activity of
honey is very complex due to the involvement of multiple
compounds and variations in their concentrations among
different honeys. The unpredictable antibacterial activity
of non-standardized honey may hamper its introduction
as an antimicrobial agent due to variations in the in vitro
antibacterial activity of various honeys. At present, a
number of honeys are put to the market with standardized
levels of antibacterial activity, of which the best known is
manuka (lat. Leptospermum scoparium) honey.
Key words: antibiotic resistance; antimicrobial agent;
bacteria; honey
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DEFINICIJA I PODRIJETLO MEDA
Prema Pravilniku o medu „med je sladak, gust, viskozan,
tekuć ili kristaliziran proizvod što ga medonosne pčele (lat.
Apis mellifera) proizvode od nektara medonosnih biljaka,
sekreta živih dijelova biljaka ili izlučevina kukaca koji
sišu na živim dijelovima biljaka, koji pčele sakupljaju,
dodaju mu vlastite specifične tvari, izdvajaju vodu i odlažu
u stanice saća do sazrijevanja”1 .
Dok naziv ”uniflorni med” služi za opis meda koji
potječe dominantno od nektara (ili medne rose) jedne
biljne vrste, postoje i medovi koji potječu od mješavine
nektara više različitih biljnih vrsta i kao takvi se nazivaju
”multiflorni medovi”2,3.
Kada se govori o podrijetlu meda, prije svega se misli
na njegovo botaničko podrijetlo, tj. na podrijetlo nektara ili
medne rose, koje pčele svojom aktivnošću prerade u med.
Nektar je šećerna otopina koja potječe od biljnih sokova
viših biljaka, iz cvijeta (floralni) ili pak kao sekret posebnih
biljnih organa za lučenje nektara, nektarija (lat. nectaries).
Nektar biljke luče kako bi privukle kukce, a oni izvršili
oprašivanje prilikom pristupa nektaru. Smatra se da danas
ima preko 50 tisuća biljnih vrsta, ovisno o aktivnosti pčela
kao oprašivača, čime uloga pčela u prirodi postaje izuzetno
važna, a prema rezultatima nekih istraživanja, pčele su
najzastupljeniji oprašivači medonosnog mediteranskog bilja
tijekom proljetnih mjeseci4,5. Stoga u mnogim zemljama
ratari i voćari stimuliraju pčelare na postavljanje pčelinjih
zajednica u blizini njihovih kultura, nasada ili voćnjaka.
Drugi izvor meda, mednu rosu, luče parazitski kukci koji
za svoj metabolizam ne rabe nektar iz cvijeća biljaka, već
svojim stiletima smještenim u rostrumu (specijalni usni
aparat) buše ili zarezuju žile listova, odnosno stabljika i
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hrane se uglavnom bjelančevinama sadržanim u biljnim
sokovima koje sišu. Po iskorištenju proteinske dušične
komponente za vlastite metaboličke procese, ekskret –
mednu rosu, vodenu otopinu bogatu šećerima, izbacuju
iz organizma. Ona pada po biljkama i tlu, a pčele je, uz
druge zainteresirane kukce, sakupljaju i prerađuju u med6 .
Nakon što pčela unese nektar ili mednu rosu usnim
aparatom, ona se apsorbira u mednom mjehuru pčele
(lat. borsa melaria), gdje mu ona dodaje vlastite enzime i
sokove. Takva otopina prebacuje se u košnice, gdje pčele
svojom aktivnošću utječu na isparavanje viška vlage te ga
deponiraju u saće da sazrije prije uporabe7.

je voda i njezina količina kreće se od 15 % do, zakonski
maksimalno dozvoljenih, 20%9 . Ostale tvari prisutne u
medu uglavnom se ubrajaju u organske kiseline, mineralne
tvari, proteine i slobodne aminokiseline, enzime, vrlo malo
u vitamine, hidroksimetilfurfural (HMF), pigmente i tvari
arome – kiseline, alkoholi, ketoni, aldehidi i sl. Uzimajući
u obzir navedeni sastav šećera, jednostavnom računicom
o energetskoj vrijednosti meda jasno je da je njegova
energetska vrijednost barem 15 do 20 % manja (uzimajući
u obzir i sadržaj vode) u odnosu na istu količinu običnog,
kristalnog šećera (med – 320 cal/100 g, saharoza – 400
cal/100 g)10.

SASTAV I NUTRITIVNA SVOJSTVA MEDA

ANTIBAKTERIJSKE KOMPONENTE U MEDU

Med je namirnica koja je dominantno sastavljena od
različitih šećera i vode. Kada se izuzme sadržaj vode (u
pravilu 15 – 20 %), ugljikohidrati čine 95 do 99 % suhe
tvari meda; uglavnom su to jednostavni šećeri, fruktoza i
glukoza (85 – 95 % ukupnih šećera) uz nekoliko drugih
monosaharida. Većinom je nešto više fruktoze u odnosu na

Antibakterijsku aktivnost meda prvi je otkrio van Ketel
1892. godine11. Do danas su uloženi veliki napori da se
jasno protumači antibakterijska aktivnost meda i njegov
antibakterijski potencijal iskoristi na najbolji moguć
način. Medovi općenito posjeduju dvije osnovne grupe
mehanizama kojima ostvaruju antibakterijsku aktivnost.
Prvoj grupi pripadaju mehanizmi antibakterijske aktivnosti
zasnovani na njegovim fizičko-kemijskim osobinama
(osmolarnost, viskoznost, pH vrijednost, odnosno aciditet).
Druga grupa mehanizama antibakterijske aktivnosti meda
zasnovana je na kemijskim tvarima koje su u njemu
prisutne (vodikov peroksid, metilglioksal i antimikrobni
peptid pčelinji defensin -1)12.

Vodikov peroksid jedna je od najznačajnijih
antimikrobnih komponenti meda uz
metilglioksal i antimikrobni peptid pčelinji
defensin-1. Zbog utjecaja različitih
čimbenika na antibakterijska svojstva
meda nije moguće precizno predvidjeti
koliku će antibakterijsku aktivnost neki
med posjedovati, stoga je prije moguće
terapijske primjene neophodno testirati
antimikrobna svojstva medova.
glukozu, a posebice je ta razlika izraženija kod tzv. cvjetnih
(nektarnih) vrsta meda u odnosu na medune, odnosno
medljikovce. Određeni sadržaj viših šećera također je
prisutan i to su uglavnom disaharidi, saharoza, maltoza i
izomaltoza te nekoliko trisaharida i oligosaharida, kako je
prikazano u tablici 1. Prevladavanje jednostavnih šećera u
medu uvelike je odgovorno za većinu fizičkih i nutritivnih
svojstava meda8 . Drugi najzastupljeniji sastojak meda
Tablica 1. Sastav meda 8
Komponenta u medu
Fruktoza
Glukoza
Saharoza i ostali disaharidi
Ostali ugljikohidrati a
Voda
Ostale tvari b

Prosječni sadržaj (%)
38
31
8
2
17
4

Visoka osmolarnost meda
Med je u osnovi prezasićena otopina šećera s niskim
aktivitetom vode (aw), što znači da je vrlo malo vode na
raspolaganju za rast i razvoj bakterija i kvasaca. Mnoge
vrste bakterija rast će samo ako je aktivitet vode (aw)
0,94 – 0,99, dok se prosječan aktivitet vode u medu kreće
u rasponu od 0,56 do 0,6212. Visoka osmolarnost meda
važna je u kontekstu kvarljivosti, stoga med ubrajamo u
slabo kvarljive namirnice13. Cooper i sur. pokazali su da
određene vrste meda čak i u koncentraciji od 2 % (v/v)
potpuno inhibiraju rast Staphylococcus aureus, odnosno
u koncentraciji od 4 % (v/v) inhibiraju rast meticilin
rezistentnog S. aureus (MRSA). U istoj studiji minimalna
inhibicijska koncentracija (MIK) za sirup, koji se sastojao
od smjese šećera u istoj koncentraciji kao u medu, iznosila
je 30 % (v/v) i tek u navedenoj koncentraciji sirup je
inhibirao rast spomenutih mikroorganizama14.
Kiselost meda

Za antibakterijska svojstva meda djelomično je zaslužna
i kiselost koja pak ovisi o prisutnosti organskih kiselina,
a
Ostali ugljikohidrati: gentobioza, izomaltoza, maltoza, prvenstveno glukonske kiseline. pH meda uglavnom
se kreće u rasponu od 3,2 do 4,5 i dovoljno je nizak da
saharoza, trehaloza, centoza,1-ketoza, erloza i dr.
12
b
Ostale tvari: kiseline, minerali, proteini i aminokiseline, djeluje inhibicijski na velik broj mikroorganizama .
Studije pokazuju da kiselost meda inhibira rast pojedinih
enzimi i vitamini, tvari arome, lipidi i čestični elementi.
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bakterija te je MIK meda za Corynebacterium diphtheriae
porastao sa 4,5 % na 10 % nakon što je kiselost meda
bila neutralizirana15. Zanimljivo je da je Bacillus cereus
pokazao osjetljivost prema parametru kiselosti meda,
dok je inhibicija bakterijskog porasta nestala korištenjem
neutralizacijskog pufera15,16.
Vodikov peroksid
Dokazano je da je vodikov peroksid jedna od
najznačajnijih antimikrobnih komponenti meda. White i
sur. uočili su da se antibakterijska aktivnost meda može
smanjiti ili potpuno ukloniti dodatkom enzima katalaze.
Također su demonstrirali izravnu povezanost vodikovog
peroksida s antibakterijskim djelovanjem različitih vrsti
meda17. Vodikov peroksid u medu nastaje kao rezultat
djelovanja enzima glukoza oksidaze, koju u nektar
izlučuje pčela. Produkcija vodikovog peroksida tijekom
sazrijevanja meda sprječava kvarenje meda18. Doprinos
vodikovog peroksida na antibakterijsku aktivnost meda
može se odrediti neutralizacijom tog spoja pomo- ću enzima
katalaze. Neutralizacija vodikovog peroksida smanjuje
antibakterijsku aktivnost većine testiranih uzoraka meda.
Dio uzoraka meda nakon neutralizacije vodikovog peroksida
ipak je zadržao minimalnu antibakterijsku aktivnost19,20.
Na smanjenje nakupljanja vodikovog peroksida u medu
utječe inaktivacija enzima glukoza oksidaze kao posljedica
izlaganja meda toplini ili svjetlosti, radi čega dolazi do
razgradnje vodikovog peroksida u medu 12. Koncentracija
vodikova peroksida u razrijeđenom medu varira od uzorka
do uzorka, odnosno ovisi o različitim vrstama meda. To
se povezuje s botaničkim izvorom, budući da neke biljne
komponente sastava mogu djelovati na enzimsku aktivnost
koja će rezultirati ili povećanjem količine ili uništavanjem
vodikova peroksida12.
Metilglioksal (MGO)
Mnogi medovi posjeduju znatnu neperoksidnu
antibakterijsku aktivnost (NPA) 12,21. Med manuke
(podrijetlom s grma manuke – lat. Leptospermum
scoparium) najdetaljnije je ispitan i u njemu su identificirani
mnogi neperoksidni antimikrobni sastojci. Nedavno je
pronađena iznimno visoka razina antimikrobnog spoja
MGO u medu manuke 22. Visoka razina MGO-a u medu
manuke nastaje konverzijom dihidroksiacetona (DHA)
prisutnog u izuzetno visokim koncentracijama u nektaru
cvjetova grma L. scoparium 23. U usporedbi s drugim
namirnicama (žitarice), u kojima koncentracija MGO-a
varira između 3 – 47 mg/kg, ispitivanja su pokazala
da koncentracije ovog spoja u medu manuke iznose od
38 mg/kg do 1541 mg/kg. MGO je također prisutan i u
medovima podrijetlom iz drugih medonosnih biljaka, ali
u ispitivanja 106 različitih uzoraka meda koncentracija
MGO-a nije prešla 24 mg/kg 22,24.
Zbog jake korelacije između razine MGO-a i inhibicije
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rasta S. aureus pretpostavilo se da je ovaj spoj zaslužan za
uočena snažna antibakterijska svojstva meda manuke. No
iako je neutralizacija ovog spoja poništila antibakterijsku
aktivnost protiv S. aureus te smanjila antibakterijsku
aktivnost protiv Bacillus subtilis, nije utjecala na
antibakterijsko djelovanje protiv Escherichia coli i
Pseudomonas aeruginosa 25. Stoga MGO zasigurno ne
predstavlja jedinu komponentu sastava odgovornu za
neperoksidnu antibakterijsku aktivnost meda manuke.
Pčelinji defensin-1
Nedavno je identificiran antimikrobni peptid pčela
defensin-1 u medicinskom medu 24 Revamil ®. Ovaj peptid
(poznat i pod nazivom rojalisin) prethodno je identificiran
u organizmu pčele te u matičnoj mliječi, ali nikada nije bio
otkriven u sastavu meda 26. Pčelinji defensin-1 ima snažno
djelovanje, ali samo protiv gram-pozitivnih bakterija,
uključujući B. subtilis, S. aureus i Paenibacillus larvae 24,
27
. Potonja vrsta uzročnik je američke gnjiloće pčelinjeg
legla, široko rasprostranjene i vrlo tvrdokorne bolesti pčela.
Nakon eksperimentalne infekcije s E. coli, u hemilimfi pčela
stvaraju se četiri vrste različitih antimikrobnih peptida:
hemenoptecin, pčelinji defensin-1, apidaecin i skupina
abaecin peptida. Svaki od tih antimikrobnih peptida ima
različit spektar antimikrobnog djelovanja 28.
Iako je pčelinji defensin-1 relativno lako detektirati
u medicinskom medu Revamil ®, u medu manuke nije
dokazana njegova prisutnost 25. Prisutnost pčelinjeg
defensina-1 u različitim vrstama meda još nije sustavno
istražena.
Ostale antimikrobne tvari u medu
Fenolni spojevi koji potječu iz biljnog nektara predloženi
su kao važni čimbenici za neperoksidno antibakterijsko
djelovanje meda. Nekoliko antibakterijskih fenolnih
spojeva identificirano je u medu, ali njihov doprinos na
ukupnu aktivnost meda za sada ipak ostaje nejasan, s
obzirom na to da je koncentracija pojedinačnih fenola
izoliranih iz meda suviše niska da bi mogla značajnije
pridonijeti antibakterijskom djelovanju12,29. Bakterije i
gljive izolirane iz meda također mogu biti potencijalni izvor
antimikrobnih tvari u medu. U in vitro pokusima pokazano
je da bakterije iz meda produciraju aktivne antimikrobne
tvari, ali još uvijek se ne zna jesu li one prisutne u medu
i u kojoj koncentraciji 30.

Medicinski med, koji je namijenjen
kliničkoj uporabi, mora biti steriliziran
kako bi se uništile sve potencijalno
prisutne bakterijske spore . Najpoznatiji
medicinski med koji je odobren za kliničku
primjenu je med Manuka ®.
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MEDICINSKI MED

pokazale osjetljive na nj, kao i osjetljivi sojevi istih vrsta
bakterija. Osjetljivost na med dokazana je i kod MRSA,
vankomicin – rezistentnog enterokoka (VRE), sojeva
E. coli i Entero-bacter cloacae koji produciraju betalaktamaze proširenog spektra (engl. extended spectrum
beta-lactamase; ESBL) kao i multirezistentnih sojeva
Stenotrophomonas maltophilia i Burkholderia cepacia
(tablica 3) 13,37,38,40-42.

Sirovi med može sadržavati bakterijske spore,
uglavnom apatogenih vrsta roda Bacillus, ali i spore
Clostridium botulinum, koje mogu izazvati botulizam rana
ili dojenački botulizam 31. Stoga tzv. medicinski med, koji
je namijenjen kliničkoj uporabi, mora biti steriliziran kako
bi se uništile sve potencijalno prisutne bakterijske spore.
To se obično postiže pomoću
gama-zračenja 32. Najpoznatiji
Tablica 2.
Antibakterijska aktivnost meda manuke prema odabranim bakterijama
medicinski med koji je odobren
za kliničku primjenu je med
Izvor
Manuka®. Med manuke potiče
MIK (% meda NPA (% meda
Vrsta
mikroorganizma
(literatura)
od nektara cvijeta grma manuke
u otopini)
u otopini)
(lat. scoparium), koji je kao
Gram-negativne bakterije
biljka autohton na Novom
38
Escherichia coli
5
13,2
Zelandu i Australiji.
36
Proteus mirabilis
7,3
13,2
Antibakterijska
36
Pseudomonas aeruginosa
10,8
13,2
neperoksidna aktivnost meda
36
Serratia marcescens
6,3
13,2
manuke izražava se kao tzv.
36
Salmonella Typhimurium
6
13,2
jedinstveni faktor manuke
37
Salmonella Enteritidis
6,8
16,5
(engl. Unique Manuca Factor;
39
Helicobacter pylori
5
16,5
UMF®). UMF® je zaštitni
37
Shigella
flexneri
9,4
16,5
znak kvalitete i terapijskog
Gram-pozitivne bakterije
djelovanja i mogu ga koristiti
38
Staphylococcus aureus
3
13,2
samo oni proizvođači meda
36
Streptococcus pyogenes
3,6
13,2
manuke koji zadovoljavaju
38
Enterococcus faecalis
7
13,2
najstrože kriterije izvrsnosti.
MIK – minimalna inhibicijska koncentracija; NPA – neperoksidna antibakterijska
Antibakterijsko djelovanje
aktivnost (nakon neutralizacije vodikovom katalazom)
meda manuke protiv test
organizma S. aureus, ispituje
se korištenjem agar difuzijske
Tablica 3.
metode 21. Zbog velike varijacije
Antibakterijska aktivnost meda manuke prema rezistentnim vrstama bakterija
u antibakterijskoj aktivnosti
među šaržama proizvedenog
MIK (% meda NPA (% meda
Izvor
Vrsta mikroorganizma
meda manuke, antibakterijska
u otopini)
u otopini)
(literatura)
aktivnost ispituje se za svaku
6,6
ESBL Escherichia coli
16
37
šaržu. Općenito je prihvaćeno
da je za medicinsku uporabu
9,2
ESBL Enterobacter cloacae
16,5
37
prihvatljiv med manuke čiji je
®
UMF viši od 10, dok najviša
Meticilin rezistentan
3
13,2
38
UMF® vrijednost može iznositi
Staphylococcus aureus
2,98
18
14
20, pa i više 21.
Multirezistentan
Stenotrophomonas
14,1
≥ 15
41
Brojna istraživanja
maltophilia
provedena na medu manuke
Vankomicin rezistentan
4,59
pokazala su da je učinkovit
18
14
Enterococcus
faecalis
protiv različitih humanih
Vankomicin rezistentan
4,86
patogena kao što su E. coli,
16,8
14
Enterococcus
faecium
P. aeruginosa, Salmonella
Multirezistentna
Typhimurium, S. aureus,
2,9
13,2
42
Burkholderia cepacia
Streptococcus pyogenes i drugi
(tablica 2)33-39. Laboratorijska
IK – minimalna inhibicijska koncentracija; NPA – neperoksidna antibakterijska
istraživanja pokazala su da aktivnost (nakon neutralizacije vodikovom katalazom)
je med manuke učinkovit
ESBL Escherichia coli: E. coli koja proizvodi prošireni spektar beta laktamaza;
i protiv rezistentnih sojeva ESBL Enterobacter cloacae: E. cloacae koji proizvodi prošireni spektar beta
nekih vrsta bakterija koje su se laktamaza
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METODE U ISPITIVANJU ANTIBAKTERIJSKE
AKTIVNOSTI MEDA
Agar–difuzijska metoda kojim se ispituje osjetljivost
bakterije S. aureus na antimikrobne tvari trenutno je najčešće
korištena metoda za procjenu antibakterijske aktivnosti
meda 19. Ova metoda ipak posjeduje nekoliko ograničenja.
Ispituje se samo antibakterijsko djelovanje meda protiv S.
aureus, a poznato je da su različite vrste bakterija različito
osjetljive na različite vrste meda. Nadalje, agar-difuzijskom
metodom aktivnost meda procjenjuje se prema veličini
zone inhibicije rasta koja ne ovisi samo o antimikrobnoj
aktivnosti, već i o brzini difuzije antibakterijskih
komponenti kroz agar. Antibakterijska aktivnost meda,
zbog spojeva relativno visoke molekulske mase koji su
ograničeni u migraciji kroz agar, može posljedično biti
pogrešno okarakterizirana kao niska aktivnost. Pomoću
ove metode također nije moguće odrediti ima li određeni
med i baktericidno djelovanje ili kvantificirati ga i odrediti
kinetiku baktericidnog djelovanja toga meda 43. Navedena
ograničenja nastoje se prevladati određivanjem MIK-a
i minimalne baktericidne koncentracije (MBK) meda
dilucijskom metodom. Ovaj kvantitativni test koristi se
i za karakterizaciju pojedinačnih komponenti meda koje
imaju antibakterijsko djelovanje.
VARIJACIJE U ANTIBAKTERIJSKOJ
AKTIVNOSTI MEDA
MIK meda najniža je koncentracija nekog meda koja
zaustavlja rast bakterija u suspenziji. Brojna su istraživanja
o osjetljivosti bakterija i gljiva na različite vrste meda, no
vrlo je teško uspoređivati dobivene rezultate, jer se vrlo
često koristila samo jedna koncentracija meda. Ponekad
je ta koncentracija meda inhibirala rast mikroorganizama,
najvjerojatnije samo uslijed osmotskog učinka šećera u
medu. Isto tako, u mnogim objavljenim istraživanjima, gdje
su prikazane vrijednosti MIK-a za ispitivani med, nedostaju
usporedbe s već ispitivanim vrstama meda kao što je meda
manuke, tako da nerijetko rezultati među različitim vrstama
meda variraju čak i 100 puta. Stoga je preporučljivo da

se antibakterijsko djelovanje meda ocjenjuje u odnosu
na standardni protokol koji se primjenjuje za antiseptik,
fenol. Kada bi se antibakterijska svojstva meda ispitivala
standardiziranom metodom, tada bi se moglo usporediti
potentnost različitih vrsta meda 18.
Iako je općenito uvriježena percepcija da pojedine
vrste meda, zbog medonosnih biljaka od kojih potječu,
posjeduju i bolju antibakterijsku aktivnost od drugih,
još uvijek ne postoji dovoljno dokaza koji bi potkrijepili
takvu tvrdnju. U velikom broju studija ispitivao se mali
broj uzoraka, odnosno, pokazane su samo varijacije među
različitim uzorcima meda podrijetlom od istih medonosnih
botaničkih izvora18.
Nekoliko je studija provedeno na tzv. „tamnom medu” iz
planinskih dijelova srednje Europe za koji je dokazano da
ima jaku antibakterijsku aktivnost18,41. Riječ je o medunu,
tj. medu koji za svoju osnovu nema nektar već mednu rosu
ili medljiku. Uzimajući u obzir važnost reprezentativnosti
uzoraka meda, odnosno pripadnosti određenoj vrsti meda,
uzorci meda podvrgnuti su standardnoj provjeri njihova
sastava i botaničkog podrijetla, kako bi se pouzdano utvrdila
njihova autentičnost. Rezultati našeg ispitivanja također su
ukazali na visoku antimikrobnu aktivnost uzoraka meduna
jele (lat. Abies alba L.) u odnosu na ostale ispitivane medove
(tablica 4). Osim uzoraka meduna jele, antibakterijsku
aktivnost pokazali su i uzorci multiflornih livadnih medova
te uzorci uniflornog meda kestena (lat. Castanea sativa
Mill.). Najmanju antimikrobnu aktivnost pokazali su uzorci
meda javora (lat. Acer sp.) i meda bagrema (lat. Robinia
pseudoacacia L.), kako je prikazano u tablici 3 44.
Osjetljivost rezistentnih bakterija na med

Otpornost na antibiotike često nastaje kao rezultat
selektivnog uzgoja i križanja različitih sojeva bakterija.
Zbog visokog osmotskog djelovanja, med u pravilu
nije medij u kojem bakterije mogu preživjeti, stoga su i
prilike za razvijanje rezistencije minimalne. U studiji u
kojoj su različite vrste bakterija bile izlagane različitim
koncentracijama ovog meda ispitano je dolazi li do razvijanja
otpornosti na med manuke. Rezultati su pokazali da niti
jedna od ispitivanih bakterija
Tablica 4. Antibakterijska aktivnost različitih vrsta meda (prikazano kao % meda
nije razvila rezistenciju na ovaj
u otopini) prema bakterijama Staphylococcus aureus i Escherichia coli44
med te su autori zaključili da
je rizik za razvijanje otpornosti
Stapylococcus
Escherichia coli
na ovaj med vrlo nizak45.
Vrsta meda

Medun jele (Abies alba L.)
Livadni proljetni med
Med lipe (Tilia spp.)
Med bagrema (Robinia pseudoacacia L.)
Med kadulje (Salvia officinalis L.)
Med javora (Acer spp.)

aureus MIK MBK
5
5
5
5
10
10
40
40
10
10
40
40

MIK – minimalna inhibicijska koncentracija
MBK – minimalna baktericidna koncentracija
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MIK MBK
10
10
10
10
20
20
40
40
20
20
40
40

Osjetljivost bakterija u
biofilmu na med
Poznato je da neke vrste
bakterija mogu formirati
biofilm. Biofilm prekriva
površinu od čvrstog materijala
i omogućuje bakterijama da
ostanu vezane za površinu te
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im osigurava zaštitu od antimikrobnih tvari. Bakterije
mogu stvarati biofilm i na površini otvorenih rana i
sluznici paranazalnih sinusa. Liječenje ovakvih infekcija
je vrlo složeno i vrlo često neefikasno. Nedavno je
pokazano da je med manuke pokazao učinkovitost i
prema bakterijama u biofilmu te se pokazalo da je 33
%-tna otopina meda manuke (NPA 28) bila dovoljna za
uništavanje S. aureus u biofilmu. Medicinski med (NPA
≥ 18) u koncentraciji od 6 % uništio je MRSA i meticilin
rezistentnog Staphylococcus epidermidis (MRSE) u
biofilmu, a koncentracija od 12 % bila je dovoljna za
uništavanje P. aeruginosa i ESBL sojeva K. pneumoniae
u biofilmu. Dodatno, čak upola manja koncentracija meda
bila je dovoljna za sprječavanje formiranja biofilma od
strane navedenih bakterija46.
ZAKLJUČAK
Ovim je radom pokazano da potencijal antibakterijske
aktivnosti meda značajno varira, ovisno o botaničkom
podrijetlu meda. Utvrđivanje botaničkog podrijetla meda
te njihove lokacije proizvodnje stvara pretpostavku
autentičnosti uzoraka meda kojima se određuje antimikrobni
potencijal. Isto tako, potrebno je istaknuti važnost
poznavanja postupaka proizvodnje meda koji uvelike
determiniraju njegovu kakvoću, odnosno fizikalno-kemijska
svojstva odgovorna za antimikrobni učinak. Zbog utjecaja
različitih faktora na antibakterijska svojstva meda nije
mogu-će precizno predvidjeti koliku će antibakterijsku
aktivnost neki med posjedovati. Stoga je neophodno
testirati antimikrobna svojstva svih vrsti meda za moguću
terapijsku primjenu.
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