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УТИЦАЈ АГРОЕКОЛОШКИХ УСЛОВА НА 

РАЗВОЈ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И ЊИХОВО 

ЗИМОВАЊЕ 

Проф др Мића Младеновић, Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет у Земуну 

 

УВОД 

На основу процене светске организације Апимондије, у 

свету постоји око 73 милиона пчелињих друштава, а сваке 

године формира се око 50 милиона нових ројева. С обзиром да 

су ови подаци за целу земљину куглу, они нису толико били 

забрињавајући јер се родносило и  на 2/3 несврстаних земаља 

где је пчеларство слабије развијено. Међутим, када су пчеле 

рапидно почеле да нестају у водећим земљама света, како по 

броју пчелињих друштава, тако и због  ниске производње и 

извоза меда, посебно у Европи и Северној Америци, отпочело 

се са системским испитивањем, анализирањем и тражења 

главних узрока нестајања пчела. Тренутно је  око 25%, мање 

кошница у Европи и  60% мање у САД-у, мада ништа мање 

није боља слика ни  у многим деловима света. Тако на пример, 

у Шпанији је до сада нестало од 7-67% пчелињих друштава, у 

Пољској око 18%, у Швајцарској од 20-30%, у Израелу 40%, у 
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Француској 23%, у  Турској око 30% (од 4,9 милиона пчелињих 

друштава), у Словенији 23%, у Аустрији 30%, у   Ирану 25%, у 

Хрватској око 10%, а у Србији од 20-37%. 

У посљедњих неколико година убрзано се ради на 

међународном усаглашавању методологије истраживања 

нестанка пчелињих заједница. У јулу 2008. године покренута је 

акција у стварању међународне групе експерата у свим 

областима пчеларства. Основни циљ научне групе COLOSS-а је 

откривање фактора и њихових узајамних односа (нпр. утицај 

варое, пестициде, вируса, климатских промена и сл.) који 

доприносе нестајању медоносних пчела превасходно у Европи, 

као и у осталом делу света. Оваквим приступом требало би да 

се ублаже штетне последице нестајања медоносних пчела, како 

за пчеларе тако и за укупну биолошку разноврсност. 

COLOSS данас броји 248 чланова (научници и 

стручњаци-практичари) из 52 земље и 91 институције. Међу 

приоритетима COLOSS-а налазе се: разрјешавање и 

спречавање губитака пчелињих друштава већих размјера; 

развој стандарда за праћење и истраживање губитака; 

проналажење кључних фактора и механизама и развој 

одрживих начина пчеларења. COLOSS је структурно 

организован у четири радне групе (RG) и то: (RG1) 

Мониторинг и дијагноза; (RG2) Штеточине и патогени; (RG3) 

Животна средина и пчеларство и (RG4) Разноврсност и 

виталност. 

Августа 2011.године се и у Београду одржала 

Конференција COLOSS -а и три   ворк шопа са 68 учесника-

експерата из целога света.  Основни циљ је био 

како   стандардизовати податаке о нестајању пчелињих 



9 

друштава, који ће бити упоредиви међу земљама и годинама; 

како утврдити факторе који изазивају велике губитке пчелињих 

друштава. 

Усаглашено је и утврђено  мапирање губитака пчелињих 

друштава за различите климатске зоне на основу резултата 

“Упитника 2011-12 за нестајање друштава” и усаглашена је 

евалуација методологије тестирања и примене статистике. 

Такође је рађено на мапирању присуства и одсуства болести на 

основу “Заједничког експеримента 4. радне групе” на 

интеракцијама генотип-животна средина; на процени 

генотипских и срединских утицаја на распрострањеност 

болести. и у Халеу, у Немачкој смо септембра прошле 2012. 

године радили на стандардизацији дијагностичких техника и 

протокола, са циљем развоја поузданих техника за 

верификацију присуства и ефеката од губитака пчелињих 

друштава. На крају, ових дана је изашла књига “Bee book”са 

закључцима и препорукама, али и главним ефектима који су 

утицали или још увек утичу на нестајање пчела. 

Поред описаних узрока, у овој књизи се предвиђају и 

мере санације и ми ћемо врло брзо  моћи да примењујемо 

препоруке стручњака из Европе и остатка света и на нашим 

пчелињацима. Евидентирано је и описано преко 15-ак 

узрочника нестајања пчела, а међу њима су и погоршани 

метеоролошки фактори са глобалним загревањем планете.  
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ЗАЧАЈ  КЛИМАТСКИХ  УСЛОВА  ЗА ОПСТАНАК  

ПЧЕЛИЊИХ  ДРУШТАВА 

Под климом се подразумева скуп физичких, хемијских и 

биолошких елемената који заједно утичу на живот биљака и 

животиња. Они карактеришу услове живота не само једног 

региона, већ и читавих континената и целе земљине кугле. Они 

се споро мењају и разноврсност живота се и понајвише базира 

на устаљеним специфичностима одређеног краја, а еволиција 

живих бића је утицала на уску распрострањеност биљног и 

животињског света, Међутим, последњих 100 година, развојем 

модерне тенологије, човек је разорио постојећу равнотежу и у 

трци за профитом угрозио и своју егзистенцију. На то нас 

свакодневно упозоравају нагле промене на које сигурно немамо 

одговаора, а посебно биљни и животињски свет. Сам ефекат 

"стаклене баште" због повећања угљен диоксида и метана  од 

180-200 ppm, порасли на 270 ppm у ваздуху, тј повећани за 25-

30% и јако убрзали промену не само метеоролошких, већ и 

климатских фактора, који су стабилнији и који су постојанији и 

више векова. Повећаном потрошњом енергената и све већом 

индустријализацијом, изазива да се сваких десет година 

повећава температуру од 0,1-0,8 
о
C, количина падавина и 

њихов годишњи распоред. Нарушава се против тежа пораста 

испаравања из великх водених површина, мења се влажност 

ваздуха, повећава се осунчаност, топе се глечери и повећава се 

ниво укупне воде (веома брзо чак за 0,2-1,4 m), мења се 

салинитет земљишта, све израженија суша, ерозија, а самим 

тим се мења и разноврсност биљног покривача.  

Повећане падавине изазивају бујице и спирање 

земљишта али и губитак вегетације на вишим надморским 
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висинама. Мења се и влажност земљишта и биолошка 

активност земљишта јер нема кореновог система који би 

сачувао и усвојио ту воду и минералне материје, што све мења 

распоред и капацитет медоносног биља. 

 
 

Сл. 1. Суша смањује или изоставља 

нектарност  

 

Деградација земљишта ерозијом, ацидификацијом, 

салинизацијом, физичком деградацијом и екстремним влажним 

режимима, је обично комплексан процесс јер се огледа преко 

губитка плодног земљишта, а тако се губи производни 

капацитет и опет изазива биолошку деградацију смањењем 

биодиверзитата, променом абиотичких и биотичких фактора. 

Посебан проблем деградације земљишта је утицај човека са 

неконтролисаном употребом пестицида у пољопривреди, са 

веома спорим процесом распадања и са променом позитивне 

микрофлоре земљишта. Промена вегетације и стрктура 
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заступљености појединих биљних врсти утиче и на медоносну 

пчелу и на њену једноличну исхрану, што такође негативно 

делује на њен опстанак. 

 

УТИЦАЈ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЧИНИОЦА НА БИЉКЕ И 

ПЧЕЛЕ 

Температура ваздуха је веома значајна за опстанак, 

раст и развиће пчелињег друштва, али она делује и на околину, 

односно на медоносно биље. Пчеле су се током еволуције 

прилагодиле на годишња доба. У односу на агроеколошке 

услове и оне се развијају И формирају легло или формирају 

клубе како би премостиле ниске температуре, матица одморила 

и уз најмању потрошњу хране превела у следеће годишње доба, 

у активни сезону. Температура утиче на радно расположење 

пчела и  на њихову повећану активност, тако на пример, оне  

излећу из кошнице по лепом и топлом времену.  

 
 

Сл. 2. Високе температуре ометају пчеле у сакупљању 

нектара 
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Излет пчела је ограничен температуром, тако пчеле из 

кошнице излећу када спољашња температура ваздуха прелази 

13,9 
о
C, а на температури од 9 

о
C прелазе у фазу клубета.  

Температура такође утиче и на све физиолошке и 

биохемијске процесе код медоносних биљака, а оптимална 

температура за њихово нектарење се креће у опсегу од 20 
о
C до 

30 
о
C. Количина нектара варира не само од различитих врста 

већ и у истој врсти између јединки у зависности од кондиције и 

стања биљке и спољажњих услова као што су: киша, 

температура, количина светлости, влажност, тип земљишта и 

минерали. Најхладнији месец у Србији је јануар месец са 

најнижим вишегодишњим просеком ( - 1,0 
о
C), а најтоплији 

месец је август (23,3 
о
C), што је јако важно и за медоносну 

пчелу. 

 

 

Падавине  

Распоред и количина падавина могу значајно утицати на 

квалитет и количину медоносне паше, али и на саме медоносне 

пчеле. Вода је незаменљиво хемијско једињење које је 

неопходно за целокупан живи свет на Земљи. 

Вода је универзални растварач и преносилац 

минералних материја из земљишта у све органе медоносних 

биљака, она је преносилац различитих органских једињења у 

виду раствора у биљкама и основна је компонента за нормално 

протицање фотосинтезе, али и апсорбовање, разношење 

топлоте по телу и тегулисању телесне температуре. 
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Сл. 3. Велике кише и невреме значајно утичу на нектарност и 

сакупљање нектара 

 

За лучење нектара медоносних биљака најбоља су 

умерена кишна лета, док су дуги кишни периоди неповољни, 

јер спирају нектар са цветова и пчеле остају без њега. Да би 

нектарије могле да луче нектар, ћелије морају бити испуњене 

водом или мешавином воде и и шећера. Нектар мора да добије 

снажан притисак споља, како би дошло до притиска еластичног 

зида ћелија. кроз релативно танку мембрану нектарија. Чим 

нектар дође на спољну површину, он се исушује и формира 

раствор гушћи него што је био у ћелији. Хладна киша са 

наглим падом температуре често доводи до тога да нектар 

престаје да тече. 

Пад за 10 или више степени узрокује почетак  преобраћања 

скроба у шећер. Ако је нектар незаштићен може се спрати и 

више се не лучити помоћу осмозе. Магла је важан фактор у 

продукцији меда на широком потезу земљине кугле и битан је 

фактор при лучењу нектара.  
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Сл. 4. Магла је битан фактор при лучењу нектара 

 

 

За медоносну пчелу вода је неопходна материја јер 

учествује као незаменљив растварач при коришћењу залиха 

меда и припремању хране за ларве. Поред тога, вода је важна и 

за терморегулацију пчелињег друштва у кошници у време 

високих дневних температура, као и за одржавање оптималне 

ваздушне влажности у кошници. Међутим, при дуготрајним 

падавинама пчеле бивају заробљене у кошници и могу настати 

неповољни микроклиматски услови у пчелињем друштву. У 

састав тела пчела, вода је заступљена од 75-80%, па је потреба 

за водом веома велика, поготиву у рано пролеће и за време 

жарких летњих дана. У току године пчелиње друштво потроши 

око 30 литара воде, до 1.марта по 42 g/дан, до 1.јуна по 294 

g/дан, до 1.септембра 101 g/дан и до 1. Октобра по 26 g/дан. 

Ова потреба је још већа за време сувих и ветровитих дана, а 

поготову ако друштво поседује велику површину са отвореним 

леглом, када се потреба повећава од 50 до 200 ml/дан. 
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Светлост 
Медоносна пчела најрадије посећује цветове биљака по 

лепом и сунчаном времену. Облачност регулише количину 

сунчевог зрачења која доспева до земљине површине. У току 

облачног времена пчеле се углавном враћају у кошницу и 

смањују активност сакупљања нектара. Са друге стране од 

интензитета светлости и дужине његовог трајања зависи и 

процес фотосинтезе у биљкама. Зелене биљке, користећи 

светлост као извор енергије, у процесу фотосинтезе синтетишу 

примарна органска једињења из угљен диоксида и воде, а из 

њих сва остала органска једињења која су везана за њихову 

животну функцију. Под утицајем сунчеве светлостс 

интензивирају се биохемијски процеси у биљци и лучење 

нектара бива веће.  

Ветар такође може утицати на лучење нектара. Топли и 

врући ветрови могу доста повредити медоносну биљку 

изазивајући опадање листова и увенуће цветова. Ветар 

неповољно утиче на образовање нектара. Ваздушна струјања 

смањују продукцију нактара, без обзира да ли је хладан или 

топао. Ветар често убрзава исушивање нектара, а из многих 

цветова односи доста поленовог праха. Доста  медоносних 

биљака су веома осетљиве на јаче и дуготрајније ветрове. Осим 

тога, ветрови обично отежавају летење пчела, међутим хладни, 

североисточни и јужни ветрови могу да смање лучење нектара 

и до 2-3 пута. Биљке са више отворених нектарија , као што је 

уљана репица и хељда, су осетљивије на дејство ветра, а биљке 

са дубљим нектаријама и дубоким цветом, какав је багремов, су 

отпорније на дејство ветра.  
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Сл. 5. Јаки ветрови ометају пчеле у раду 

 

Сакупљени нектар, пчеле доносе у кошницу у 

такозваном медном желуцу (или вољци). Сакупљени нектар 

добрим делом пчеле искористе за своју исхрану и исхрану 

легла. Преостали део нектара прерађују у мед и одлажу га у 

ћелије саћа.  

Велики значај за посећивање пчела има таксономска 

припадност биљних врста. Постоји велики број фамилија у 

којима нема ниједне биљке коју посећују пчеле. Највећи број 

медоносних биљака сврстан је у шест фамилија. Врсте из 

фамилије Salicaceae (врбе) припадају медоносним биљкама и 

дају пчелама доста поленовог праха. Пошто врбе цветају рано у 

пролеће, оне су значајне као пчелиња паша за тај период 

вегетације. Фамилија Rosaceae обухвата велики број 

дрвенастих (воћке) и зељастих медоносних биљака. У 

фамилији Brassicaceae налазе се високо вредне медоносне 

биљке, као што су: уљана репица, горушица и друге. Фамилија 

Fabaceae обухвата изузетно вредне медоносне биљне врсте, од 

којих је најзначајнији багрем. Најцењенија медоносна биљка у 

фамилији Asteraceae је сунцокрет, а овде спадају и маслачак, 
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различак и многе друге важне медоносне врсте. Готово све 

биљке из фамилије Lamiaceae су медоносне, међу којима су 

најзначајније: жалфија, мртва коприва, врес, мајкина душица и 

многе друге.   

Различите врсте и типови земљишта различито 

погодују појединим медоносним биљкама. На добром и 

плодном земљишту медоносне биљке се боље развијају и луче 

нектар са већим процентом шећера. Већина медоносне флоре 

даје боље ефекте на плодним, лакшим, растреситијим и 

кречним земљиштима. Свакако да се добром обрадом 

земљишта, као и применом осталих савремених агротехничких 

мера стварају бољи услови за развој и медење медоносних 

биљака. Земљиште се разним мелиоративним захватима може 

поправити и прилагодити одговарајућим медоносним биљкама.  

Правилно ђубрење усева може да повећа лучење нектара 

и садржај шећера у њему. Према испитивању неких аутора, 

ђубрењем се може повећати количина нектара за 30-67 %, што 

зависи од врсте биљке, врсте ђубрива, времена и начина 

ђубрења, да ли се употребљавају само минерална, или само 

органска, или пак обе врсте ђубрива у повољној комбинацији 

итд. 

Ређе засејане, односно засађене медоносне биљке, 

излучују више нектара са више шећера и обрнуто. Такође, то 

зависи и од сорте биљке. Ако се медоносне биљке засеју у 

оптималном року, може се добити и до десет пута више 

нектара од исте сорте под истим условима гајења у односу на 

закаснелу сетву.  
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ЗНАЧАЈ  АГРОЕКОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ 

УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА ЗА 

ЗИМУ 

  Због непредвидљивих и различитих сушних и кишних 

година, тачан датум почетка припреме пчела за  зиму у нашим 

агроеколошким условима почиње  избацивањем  трутова из 

кошнице.  

Без обзира на величину пчелињака, тип кошница или 

медоносне паше, припрема пчелињих друштава за зиму се 

састоји у примени бар четири правила: 

1. Сваком друштву  обезбедити што млађу и 

квалитетнију матицу јер је предност таквих матица 

вишеструка: 

- младе матице боље одржавају пчеле у клубету јер луче 

већу количину матичне супстанце,  

- смртност једногодишњих матица  у току зиме је 0,2%, 

двогодишњих 2,7%, трогодишњих 10%, 

- у току зиме друштва са млађим матицама утроше мању 

количину хране, 

- пчеле се мање исцрпљују, а  већа количина масног ткива 

им омогућује дужи живот, 

- измена зимских и пролећних пчела је код друштава са 

млађим матицама каснија у пролеће,тј дуже живе, 

- пролећни развој је експлозивнији, тј.ствара се већа 

површина легла, па је и унос нектара и полена већи, 

- у паши цветања воћњака, а посебно багрема, поред веће 

површине легла, повећан је унос нектара, односно остварује се 

већи принос меда са једногодишњим матицама и до 40%, а са 

двогодишњим око 20-25% у односу на трогодишње. 
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2. Без обзира са којим типом кошница се пчелари важно 

је да свако друштво уђе у зимовање са што већим бројем и са 

што бољом старосном структуром пчела. У умерено 

континенталним условима, пчелиња друштва испод пет улица 

пчела потребно је спојити. У брдско континенталним 

пределима Србије, утврђено је да пчеле излежене у јулу и првој 

декади августа у процесу зимовања угину 68 %, излежене од 

друге декаде августа до половине септембра 18%, а излежене 

после 10. септембра 28%. Због тога треба форсирати легло од 

10. августа до 10. септембра. Због тога у овом периоду је 

потребно форсирати легло без обзира да ли у природи постији 

паша или не. То се постиже стимулативним прихрањивањем 

шећерним сирупом (1:1/ шећер:вода) од по300-500 ml  или 

додавањем шећерно медног теста (погаче) од 1-3 kg по 

пчелињем друштву.  

3. Да се сваком друштву обезбеди оптимална количина 

и квалитетна храна. Довољна количина се сматра 2 кг меда по 

улици пчела, и то цветног, зрелог- поклопљеног меда, никако 

медљиковца, који може изазвати диареју или пролив пчела 

(често се поистовећује са проливом од ноземозе). У недостатку 

оптималне количине меда, потребна количина се може 

надохнадити прихрањивањем пчела шећерним сирупом 2:1 или 

3:2 (шећер:вода), али само до 1/3 од укупне количине меда у 

кошници. Пожељно је ту допуну обавити у присуству летњих 

пчела (које не улазе у процес презимљавања) и у време уноса 

поленовог праха. Допуна се обавља у већим оброцима (2-3 

литре сирупа свако вече) и у што краћем времену (за неколико 

дана). Водити рачуна да полен не потиче од биљака које нису 

третиране имидаклопридом и да полен не потиче од трговаца 
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који увозе полен, због опасности уноса полена од ген 

модификованих биљака. 

4. Сва пчелиња друштва морају да уђу у период 

зимовања растерећена свих болести и штеточина. Посебно се 

препоручује обавезни третман против варое, и то одмах са 

завршетком последње пчелиње паше, у време припрема пчела 

за зиму и бар један контролни третман, када у кошници нема 

легла- у току почетка зимовања. Летње третирање се обавља 

неком органском киселином ( најчешће мрављом киселином), а 

контролни третман оксалном, апитолом, перизином или неким 

фумигантом (октобра- новембра месеца). 

 

 

ПРИПРЕМА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА ЗА ЗИМУ 

  Уобичајено је да се плодишта сужавају преградном 

даском постављајући је до последњих оквира запоседнутих 

пчелама.  Други пак избацују незапоседнуте рамове са пчелама, 

а трећи зазимљавају искључиво на рамовима са медом. Један 

вид зазимљавања је скидање медишта код настављача  и 

зимовање на једном или два наставка или елиминисање рамова 

са празним саћаћем код полошки. 

У случају да у кошници постоји медљика, потребно је 

извршити замену тих рамова са рамовима који садрже цветни 

мед или извршити допуну хране.(не заборавити: укупна 

количина додате хране не сме бити већа од 1/3 укупно 

потребне хране). 

У принципу, пчеле саме уреде плодиште за зиму како 

њима највише одговара ако су у зимовник враћене 

правовремено. Ако се прегледом установи да плодиште из било 
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којих разлога (суша, застој у развоју друштва, кашњење у 

развоју роја, касно изројавање и сл.) није уређено како треба, 

потребна је интервенција пчелара.  

Плодиште се код ЛР кошнице  може уредити  тако да се 

легло, резервна храна и пчеле налазе у горњем наставку, а у 

доњем остатак меда и полена са  празним саћем. Из доњег 

наставка, нарочито у подручјима са влажнијом климом, треба 

извадити 1-2 оквира, тако да се обезбеди већи празан простор 

између зида кошнице и саћа. Тиме се избегава да се крајњи 

оквири уплесниве, а тако се и обезбеђује боља вентилација у 

преосталом делу кошнице. Оквири у доњем наставку плодишта 

треба да се подесе тако да се улице поклапају по вертикали са 

улицама у горњем наставку. По правилу старо саће уклонити, а 

посебно црно и заменити га млађим у коме је већ извођено 

легло (неколико генерација). Медишно  саће се скида, или се 

чува испод плодишних наставака, као први наставак на 

подњачи ЛР или ДБ кошнице. 

На крају узимљавања (почетком септембра) распоред 

саћа у плодишту је следећи, с тим да може да буде и више 

легал (М-мед, П-полен, Л-легло, С-празно саће): 

- у горњем наставку: М, М, П, Лм, Лм, Лм, П, М, М, М,  а 

- у доњем наставку: -, М, С, С, С, С, С, С, М, -, 

Залихе меда у пчелињем гнезду никада не смеју пасти 

испод 8 kg. Добро узимљено друштво са око 30.000 пчела у 

току зиме потроши у биолошком мировању од 600 до 1200 

грама меда, док у еколошком мировању, у клубету са леглом од 

1,5 до 3, а касније и 5 килограма меда месечно. Дакле, најмања 

количина за узимљено нормално друштво је око 12-15 kg меда 

плус онај минимум од 8 kg за пролећни развој друштва (за 
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брдско планински део се каже: „са колико се зазими, толико ће 

се врцати”). 

Познато је да је у пролеће количина легла у директној 

зависности са количином хране у кошници. Зато се не треба 

опредељивати за доњу границу зимске количине хране. 

Довољном количином хране за презимљавање и почетак 

пролећног развоја сматра се количина од 17-20 kg меда и 2-4 

оквира полена заливеног медом (око 3-5 kg), што укупно 

износи 20 kg хране. Боље је имати четири оквира полена у 

зимским залихама јер то обезбеђује сигуран континуитет у 

пролећном развоју легла. Ако се друштво узими са два оквира 

полена, у пролеће може бити потребно прихрањивање 

протеинским погачама до појаве веће количине полена у 

природи, односно до цветања џанарике и кајсије. 

Процена количине хране врши се на основу површине 

саћа попуњеног храном: један дм
2
 саћа са поклопљеним медом 

са обе стране садржи укупно 250-350 g меда, а један LR оквир 

има око 1,8-2,2 kg меда. Искуства показују да друштва успешно 

презимљавају и са мањом количином резерви меда (15 -17 kg ), 

али је то ризично јер се не обезбеђује успешан почетак 

пролећног развоја и правовремени почетак лежења пролећних 

пчела. Ако се пчеле узиме без залиха полена, касниће ће се са 

пролећним развојем јер ће у оскудици полена одгајати мала 

количина легла. Снага таквих друштава опада током фебруара, 

па и марта, тј. све док се губитак старих пчела не почне 

надокнађивати младим новоизлеженим пчелама. 

Добро, нормално друштво у  периоду зазимљавања има 

око 8-10 улица зимских пчела. Она  слабија, која не могу 

самостално да презиме, узимљавати изнад јаких друштава. Она 
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која не могу да презиме самостално, припојајају се неком 

средње јаком друштву, претходно одстранивши лошију матицу. 

Друштво не треба утопљавати новинском хартијом све 

до краја биолошког мировања, до децембра- јануара,   али је 

потребно до бербе кукуруза поставити чешљеве на лета 

кошнице како би се спречио улаз мишева и волухарица.  

Кошнице још у јесен или касније постепено окретати 

према југозападној страни света јер је ова страна најбоља за 

зимовање. Утврђено је да ултравиолетни зраци у поподневним 

сатима, не само да обезбеђују сигуран повратак пчела са 

прочисног лета, већ провоцирају пчеле и на сам прочисни лет, 

па тако и оне које не би изашле, то чине раније.  

Пчелињак је потребно добро оградити, не само од људи, 

већ и од домаћих животиња. Пожељно је оградом пчелињак 

заштитити и од доминантних ветрова и не дозволити да дува 

директно у „лета“ кошнице већ са стране или отпозади. Тако се 

спречава брза измена ваздуха у кошници, што јако исцрпљује 

пчеле на одржавању микроклиме у кошници, повећава се 

потрошња хране и смањује се дужина живота, што на крају 

води пребрзој измени зимских и пролећних пчела.. 

 

Зимовање пчела 

Током зимовања сва пчелиња друштва пролазе кроз две 

фазе живота потпуно различита једно од друге. Клубе без легла 

је најстабилнији део живота једног друштва у току целе године, 

а почетак клубета у рано пролеће или током зиме је 

најнестабилнији и најризичнији период. Због тога је и највећи 

губитак пчелињих друштава управо у пролеће и то у другом 



25 

делу, када се у кошници развија највише легла, у време касних 

пролећних мразева. 

 

Сл. 6. Завејане кошнице 

  Да би ова констатација била што јаснија, помоћи ће нам 

анализа процеса зимовања кроз обе ове фазе: 

Биолошко мировање или клубе без легла се 

карактерише потпуно различитим температурним режимом, 

влажношћу ваздуха и гасним стањем од еколошког 

мировања, односно клубета са леглом.  

Из приказане табеле (Сл. 7.) се јасно може видети да 

температура у биолошком периоду јако варира, али никада 

испод 6,6 ºC, док је температура у средини клубета, тамо где је 

матица, никада испод 14 ºC . Ово су критичне тачке за опстанак 

пчелињег друштва које се регулишу оптималним бројем пчела 

и адекватном залихом хране. Ово је стабилан период зимовања 

и у овој фази, готово свако пчелиње друштво може без већих 

проблема да пређе у следећу фазу зимовања, тј. еколошког 

миривања или клубета са леглом. Међутим, у овој фази, када 

почиње легло а пчеле су још у клубету, температурни режим се 
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драстично мења. У средини клубета, које постаје плодиште, 

температура мора да порасте до 32-36 ºC. То се постиже 

повећаном потрошњом хране, првенствено потрошњом меда. 

Температура у овом периоду на периферији клубета није 

0.03%1-3-5%CO2

21%18%O2
GASNO STANJE

60-80%40-50%VLAŽNOST VAZDUHA

32-36°CDO 14°CU CENTRU

DO 14°CDO 6,6°CNA POVRŠINITEMPERATURNI 

REŽIM

EKOLOŠKO 

MIROVANJE

BIOLOŠKO 

MIROVANJEFaze zimovanja

 
 

Сл. 7. Температурно, влажно и гасно стањеза време 

биолошког и еколошког мировања 

 

никада идентична као у средини плодишта и она се креће 

наниже, али никада испод 14 ºC. Због тога је потребно 

утопљавање баш у овом периду, како би се спречиле велике 

осцилације ниских ноћних и високих дневних температура. 

Помоћ човека је, од овог периода па све до краја сезоне, 

потребна сваком пчелињем друштву ако се жели иоле нека 

економска корист. Дакле, ако друштва нису утопљена, ово је 
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последњи тренутак да се то учини. Вероватно пчелари због 

тога  утопљавају друштва још у јесен. 

Анализа влажности ваздуха такође показује различите 

вредности у току зимовања. Клубе без легла увек има влажност 

ваздуха испод 50 % и она може падати све до 40%. Ова ниска 

влажност је неопходна за стабилно мировање и због тога је 

добра новинска хартија која упија сувишну влагу. Међутим, 

када почиње легло, влажност се мења и то за готово 50%, тј. 

нема легла ако нема влажности ваздуха у кошници бар 60%. 

Она се може код појединих друштава дизати и до 80%, али 

никако више јер може угрозити и само легло, а посебно залиху 

полена и меда који могу да ферментишу. Дакле, без влаге нема 

ни легла, па је пчелама највећи проблем у овом периоду 

обезбедити потребну количину воде, односно влаге за опстанак 

отвореног легла. У почетку довољна количина воде се 

обезбеђује из меда, касније из кондензованих водених капљица 

добијених у процесу дисања, а касније и уносом воде из 

спољашне средине. Због тога код пролећног развоја, од свих 

излетница, 70% чине водоноше, 20% нектаруше и 10% 

поленаруше. Из овога се намеће потреба активирања појила у 

рано пролеће са здравом и питком водом по могућству и 

топлом како би је пчеле што брже и у што већој количини 

узимале. 

 

Гасно стање у току зимовања је такође веома 

интересантно. Стабилно мировање се обезбеђује ако је смањена 

количина кисеоника за 3%, а за толико се повећева количина 

угљен диоксида. Међутим, у ваздуху  угљен диоксида има само 

0,03%, а да би се он повећао до 1-3 па чак и до 5%, то није 3% , 
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већ 300 пута више, односно 30.000%. Да парадокс буде већи, 

најача друштва имају највећу количину угљендиоксида од 3-

5%, а слабија од 1-3%. Јача друштва са својим пчелама и 

лепезањем крила могу лако то урадити, међутим, то не чине јер 

им је он потребан за омамљивање. Са повећаним садржајем 

угљен диоксида, пчеле у латентном стању са врло малом 

потрошњом хране могу да преживе и у најсуровијим условима 

средине (чак и у Сибиру) на минус 50 ºЦ. Међутим када 

почиње легло, гасно стање мора да се мења, тј количина 

кисеоника мора да порасте на 21%, а количина угљен диоксида 

да се смањи на 0,03%. Без  кисеоника нема легла, због тога се 

прво легло јавља испод медне капе али и у чеоном делу 

кошнице, изнад лета кошнице, где је највећи прилив свежег 

ваздуха. Ово важи ако на кошници постоји само један отвор- 

лето кошнице. Ако постоји било који други отвор, онда се 

вентилација мења, јер свеж ваздух улази кроз доње лето а 

истрошен и загрејан кроз горњи отвор (у сезони обрнуто, свеж 

ваздух кроз горњи отвор, без обзира где се он налазио, а 

истрошен кроз доње лето). Због тога се препоручује отвор на 

хранилици или додатни замрежени отвор са чеоне стране 

кошнице. Најлошија варијанта отвора за хранилицу или 

вентилацију је са задње стране збега, а нешто блажа варијанта 

на средину збега или поклопне даске. Код сазревања меда и код 

великих врућина се овакав положај и препоручује јер стуб 

измене ваздуха иде кроз средину кошнице, међутим у периоду 

пролећног развоја због прехладе легла се на све могуће начине 

избегава.  
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ПРВЕ АКТИВНОСТИ ПЧЕЛАРА НА ПЧЕЛУЊАКУ 

Због свих ових наведених разлика биолошког и 

еколошког мировања, јасно се намеће обавеза да од периода 

еколошког мировања сваки пчелар мора да се активира и што 

чешће испомаже пчелињим друштвима у њиховом развоју. 

Ако пчелар није сигуран да у кошници има довољно 

квалитетне хране, друштва не сме касно прихрањивати, већ 

крајем новембра додати једну а по потреби и две погаче. 

Преко зиме се не препоручује скидање снега са кошница 

јер је одличан утопљавајући материјал али се обавезно скида 

када наступи топљење, посебно је важно скинути га са кровова 

и лета да преко ноћи створени лед не би затворио лета и 

изазвао гушење. 

У процесу биолошког мировања (клубе без легла) додају 

се погаче без додатака, а када наступи еколошко мировање 

(клубе са почетним леглом) поред обавезног утопљавања, 

додају се обогаћене погаче са витаминима, минералима и 

хормонима раста. 

Потребно је повремено проверити вентилацију кошнице 

изнад клубета. Преко поклопне даске са замреженим отвором 

за вентилацију или за прихрану, поставити четири- пет листова 

новинске хартије ради утопљавања и упијања влаге. Влага се 

кондензује на најхладнијим местима кошнице - око лета и уз 

бочне зидове где је слабије проветравање. Зато треба оставити 

довољно велико лето: онолико центиметара колико пчелиње 

друштво има улица пчела. По потреби, излазак водене паре 

треба омогућити и делимичним отварањем замреженог отвора 

у подњачи. 
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Помоћним друштвима која зимују самостално треба 

преградним даскама сузити гнездо и утоплити их и са стране 

стављањем утопљавајућег материјала између зида кошнице и 

преградне даске. Боље је, узимити их изнад јаког друштва 

преко поклопне даске. 

Крајем зиме пчелама се обавезно даје нека погача за 

подстицање развоја легла, па била то најобичнија шећерна 

погача без додатка протеина и подстицајних средстава. Врста 

погаче бира се према стању резерви полена у кошници и 

условима уноса из природе. Најбоља врста погаче 

(неоплемењена, шећерна)  примењује се ако су пчеле правилно 

узимљене (са довољно хране, од чега 2 оквира са поленом 

заливеним медом - перга), а пчелињак се налази на локацији 

богатој биљкама погодним за пролећни развој (близу потока и 

шуме). 

Протеинске погаче дају се пчелама када одгајају легло у 

неповољним условима, ако немају довољне залихе перге у 

саћу, или у природи нема цветног праха. Боље је давати више 

пута по мању количину протеинске погаче, ради смањења 

трошкова. Већа количина може да се убуђа, јер пчеле 

постепено престају да је троше сразмерно појави цветног праха 

у природи. Друштвима без залихе перге довољно је 0,5 кг 

протеинске погаче до појаве довољне количине праха у 

природи. Замена за полен је боља када се састоји из више 

протеинских компоненти: сојино брашно, пивски квасац, млеко 

у праху и витамински препарати. 

Прва, погача са поленом даје се шест недеља пре 

уношења полена из природе (врба, топола). Најважније је дати 
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ову прву протеинску погачу, јер се тиме побољшава одгајање 

раног пролећног легла. 

Друга, погача са заменом за полен, даје се четири 

недеље пре уноса полена из природе, односно следећа погача, 

са или без протеина, даје се по потреби (нема праха у природи, 

лоше време), у марту и почетком априла. 

Ако су друштва успешно изимела, са цветањем шљиве 

џанарике настаје буран пролећни развој пчелињих друштава. 

Ово је период пуне активности пчелара на пчелињаку, где би 

сваки пчелар морао уради следеће послове: контролу 

утопљавајућег материјала, контролу вентилације, контролу 

количине резервне хране, прихрањивање пчелињег друштва, 

прво проширење пчелињег гнезда, стимулативно надражајно 

прихрањивање пчелињег друштва, главни пролећни преглед 

пчела, проширење гнезда у воћној паши, проширење простора 

у кошници (делокација наставака код настављача), спречавање 

нагона за ројење у воћној паши и припрема друштава за 

багремову пашу.  
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ПЧЕЛАРСТВО МАЂАРСКЕ У ЕВРОПСКОЈ 

УНИЈИ 
Др Бекеши Золтан, Института за ситне животиње 

Одсека за пчеларство, Геделе,Мађарска 

 

 
СТАЊЕ ПЧЕЛАРСТВА У МАЂАРСКОЈ 

Природни ресурси Мађарске су повољни и добри за 

развој пчеларства. Време цветања биљака односно период када 

пчеле могу да дођу до нектара је релативно дуг. Мађарска 

располаже са великим површинама под багремовим шумама 

(400 000 хектара) а багрем је за мађарско пчеларство  

најважнија пчелиња паша а багремов мед је основа пчеларске 

производње. И липове шуме дају добру пчелињу пашу. Врба, 

воћњаци, јавор су врло важни за пролећни развој пчела. У 

јужним деловима земље свиленица (циганско перје) зна у 

време кишовитог времена дати добре резултате. Питомог 

кестена има само мало, острвски је распоређен и само тамо има 

значаја за пчеларство. Од индустријских биљака значајне су 

репица и сунцокрет.  Фацелија, слачица,  лаванда  као и неке 

лековите и индустијске биљке су такође острвски распоређене. 

Мађарско пчеларство производи 1% бруто 

пољопривредне производње док 3 % представља у односу на 

сточарство. Тренутно постоји око 17.000 пчелињака који 

непосредно дају егзистенцију за скоро 100.000 људи или их  

бар повремено запошљавају  и на овај начин доприносе 

опстанку и останку људи на селу и одржавању еколошке 

равнотеже.  
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У Мађарској тренутно има више од 1.000.000 кошница, а  

професионалних пчелара који поседују најмање 150 кошница је  

преко 1.000. Највећи мађарски пчелињак има 6.000 кошница. 

Просечна густина кошница на квадратни километар у 

Мађарској је 11. Од 26 земаља чланица ЕУ Мађарска је на 6. 

месту по броју кошница. По броју пчелара се налази негде у 

средини али по густини кошница после Грчке се налази на 

другом месту. Што се тиче производње меда у последњих 10 

година се  кретала од 15.000 до 30.000 тона годишње. У 

производњи меда у Мађарској главну улогу има багремов мед. 

Половину годишње производње даје багремов мед. Поред њега, 

багремовог меда у већој количини има и меда од репице и 

сунцокрета који се најчешће  продаје као мешани цветни мед. 

Производња прополиса, пчелињег отрова и др. 

пчелињих производа који су пре имали и економски значај, 

последњих година губе и значају. У последње три године је 

међутим порасла тражња за цветним прахом у ЕУ посебно за 

оним који није сушен него свеже замрзнут. Ову могућност 

користи велики број пчелара тако да почињу производњу 

односно скупљање  полена. 

Главну улогу у систему контроле квалитета имају 

окружни ветеринарски инспекцијски органи као и органи 

задужени за сигурност и безбедност хране, који уз помоћ 

мониторинга и методе случајног узорка врше контроле. 

Извозници меда пре преузимања врше појединачне  

лабораторијске анализе, а кад је припремљен контигент тада се 

и он анализира. За контролу квалитета меда на располагању су 

акредитоване лабораторије. 
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Квалитет мађарског меда је  изванредан тако да се на 

светском тржишту може продати за 10 до 40% већу цену. Ово 

се обезбеђује и сталном контролом квалитета са 

субвенционисаним ценама које се остварују помоћу Програма 

националног развоја пчеларства. 

 

 

Сл. 8 Кошница велики боцонади 

 

Примењена пчеларска технологија се не мења значајно 

мада професионални пчелари примењују савременије 

технологије пчеларења. 

 У Мађарској постоје три типа оквира и два основна 

типа кошница. Значајан број кошница су лежеће 

такозвани Велики Боцонади која потиче са почетка 

прошлог века, а остало, око једне трећине укупног 

броја кошница су модерне настављаче. 

 Већина пчелара близу 70% њих сели своје 

пчелињаке, односно су селећи пчелари. Утоват 

кошница на превозна средства као и њихово скидање 
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се најчешће врши ручно док се у последње време 

повећава број пчелара који користе дизалице за ове 

радње. 1 до 2 % пчелара располаже својим 

превозним средством. Очекује се даље повећање 

контејнерског пчеларења као и даље усавршавање 

селења пчелињака. 

 Карактеристика мађарског пчеларења је да 81% 

произведеног меда пчелари продају у бурадима, 

откупљивачима, 1% конфекционирају и продају 

малопродајним објектима, 1% продају кондиторској 

индустрији, а само 17% продају непосредно 

потрошачима и то од куће или на пијацама. Ипак 

количина меда која се продаје и нуди непосредно 

потрошачима стално расте. 

Располажемо једним вариететом крајнске пчеле, која је 

недавно проглашена аутохтоном, Панонском пчелом ( Apis 

mellifera carnica pannonica ) и која је добро прилагођена 

еколошким условима поднебља.  Узгајање матица ове пчеле је 

годинама под надзором, у контролисаним и регулисаним 

условима. Квалитет матичних друштава од којих се производе 

матице контролише пчеларски  институт у Геделеу (Сл. 1.) 

Борба против пчелињих болести се одвија уз помоћ и 

преко мреже пчеларских саветника који својим саветима и 

контролама помажу пчеларима и ветеринарима. Цела мрежа 

пчеларских саветника, прегледача ради под окриљем и 

надзором ветеринарске инспекције. Велика густина пчелињака 

као и интензивна сеоба представљају сталну опасност за 

ширење болести. 
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Највећу опасност, као на свету свугде представља вароа. 

Без добре стратегије у борби против варое, она може изазвати 

угибање великог броја друштава. Опасност од паразита, варое 

још више је изражена јер она преноси опасне вирусе који су већ 

скоро присутни у свим пчелињацима. Борбу против варое 

отежава и чињеница да су нека средства повучена из употребе, 

а на нека је паразит постао резистентан, отпоран (пиретроиди). 

 

Сл. 9. Институт за пчеларство у Геделеу (Мађарска) 

 

Са такозваним алтернативним средствима се упознају 

пчелари (етерична уља, органске киселине). У стручној и 

доброј одбрани од болести незаобилазно је заменити оне 

хемијске материје које остављају резидуе у меду и пчелињим 

производима са онима које су добре из угла безбедности хране 

односно не остављају никакве штетне резидуе у меду. 

Због климатских промена зиме су постале непредвидиве 

(дуга, блага јесен, јаки мразеви крајем фебруара и током марта) 

и воде ка све већим зимским губицима. Овоме  се још додаје и 
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појава и распрострањене  нове врсте паразита Носема церанае 

(нозема типа C). Дуга топла лета доприносе појави и ширењу 

америчке куге пчелињег легла. Забрањена употреба 

антибиотика због нулте толеранције доводи до тога да се о 

стратегији борбе против ове болести мора поново размислити. 

У Мађарској се заражене пчелиње заједнице уништавају и 

власници добијају оштету односно накнаду. 

 

Сл. 10. Музеј пчеларства у Геделеу (Мађарска) 

 

Узроци такозване појаве напуштања кошница (нестајање 

пчелињих заједница – CCD) још нису утврђени (учешће у 

COLOSS међународној анкети).  Угинућу пчелињих заједница 

најчешће доприноси вароа, нозема типа C и тровања. 

У Мађарској није дозвољено гајење ГМО биљака што је 

добро из угла квалитета меда и међународном признању 

квалитета истог. 
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Извор опасности за пчеле ипак представљају 

неконтролисана и нестручна употреба инсектицида и 

хербицида. 

Површине под биљкама чије семе је третирано 

хемикалијама сличним са нервним отровима из године у 

годину расте и њихов штетан утицај на пчеле се испитује. 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПЧЕЛАРСТВА МАЂАРСКЕ 

Мађарска је 2004. године примљена у ЕУ. Систем 

субвенција је пчеларска организација прва разрадила у 

Националном програму развоја пчеларства који је имао за циљ 

побољшање услова производње и продаје меда. На основу њега 

пчелари могу користити субвенције током три године, колико 

дуго траје један програм и до висине предвиђених средстава. 

Део средстава што одваја држава за субвенционисање је 

предвиђен буџетом. Укупна средства за субвенције у 

пчеларству су годишње 4 милиона евра ( од тога 50% су 

средства из ЕУ ) 

Главне тачке Програма су: 

 

1. Субвенционисање пчеларских удружења и друштава у 

организовању даљег усавршавања пчелара, организација 

изложби, стручних екскурзија, функционисање и рад 

прегледача пчела и др. 

2. Субвенционисање борбе против варое 

3. Усавршавање транспорта кошница, средстава за сеобу 

пчела  

4. Контрола квалитета меда 
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5. Одржавање броја кошница, субвенционисање 

селекционисаних матица 

6. Примењена истраживања у циљу побољшања квалитета 

меда. 

На одржавање квалитета пчеларења у Мађарској 

позитивно утиче традиција пчеларења, љубав према пчелама, 

организованост пчелара као и њихова међусобна солидарност.  

Организованост  пчелара је добра и у могућности је да 

препозна проблеме пчелара као и да их  репрезентативно 

представљају пред  властима. 

Реализација Првог и Другог Националног Програма  

доприноси  проширивању видика и знања  и  њихову примена. 

Нова сазнања се стичу током зимских месеци преко стручног 

усавршавања,  објављивањем резултата истраживања и др. У 

сваком округу постоји  стручни сарадник за пчеларство који у 

многоме помаже пчеларима у решавању њихових проблема. 

 

 

НАПУШТАЊЕ КОШНИCА ОД СТРАНЕ ПЧЕЛА И 

СИТУАCИЈА У ЕВРОПИ  

 

1. Тајанствено напуштање кошница на целом свету, CCD 

2. Узроци и дешавања у Америци 

3. Узроци  

I.     Iсхрана 

II.    Отровне материје 

III.   Клима и климатске промене 

IV.   Узрочници болести 
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          а.1.     Распрострањеност варое на свету 

          а.1.1    Распрострањеност вируса 

          а.1.1.1  Појава нове врсте Ноземе , Н. церане 

 

4. Зимски губици пчела у Европи 

5. Отпорност пчела, резистенција 

а.  генска мапа пчела и први закључци 

б. отпорност и исхрана (Alaux и остали, 2010) 

ц. селекција на отпорност – досадашњи резултати 

6. Интегрална застита, односно борба против Варое 

деструктор 

а. контрола и праћење популације варое као и 

успешност појединих препарата 

б. третирање, само ако је неопходно 

ц. употреба најмање два средства 

7. Нова нозема  (nozema C типа) 

а. узрочник 

б. симптоми  

ц. диагноза 

д. могућности лечења 

8. Потреба сталног праћења (мониторинг програми) 

9. Будућност пчеларења у духу промена 

Прве вести о угинућу пчела су стигле 2006. године из 

Америке. Иако су у последњим десетлећима стизале вести из 

света о угинућу пчела, узроци су врло брзо откривени 

(трахеални крпељ, вароза, ноземоза итд.). Ово у Америци је 

ипак било нешто друго јер и поред великог броја испитивања 

нису се  открили прави узрочници. 



42 

Симптоми су били карактеристични и уочљиви, ако је 

пчелар пратио стање на пчелињаку. Прво је то било 

неуобичајено да поједина друштва заостају у развоју у односу 

на друга, у пролеће се спорије и слабије развијају и заврше 

годину са много мање приноса меда. Следеће године и поред 

свог труда пчелара ситуација је само лошија. Пчеле не граде, не 

лепе прополисом, не нападају и не бране се. Ова друштва су 

колабирала (CCD – Colony Collaps Disorder) иако је било легла, 

шачица пчела није могла да отхрани легло, и како су излетнице 

нестале (одатле потиче мађарско име појаве – напуштање 

кошнице) матица остаје скоро усамљена у кошници без обзира 

што има и меда и полена. У пчелињацима са великим бројем 

кошница прегледи су само констатовали напуштање кошница 

бар код половине друштава. 

Прегледи су поставили више сумњи, о узроцима појаве 

CCD направљено је више теорија. Најједноставније је било 

убацити новог узрочника у целу причу. То би био израелски 

вирус акутне парализе пчела али се касније испоставило да је 

он одавно присутан на територији Америке. У исто време су се 

појавили први радови о појави нове врсте ноземе у Европе и то 

Nosema ceranae. Нова врста ноземе је нађена и у Америци. 

Слабљење и нестајање пчелињих заједница у Шпанији је 

приписивано новој ноземи и тврдили су да ако се не врше 

третирања друштва ће нестати. Скоро свугде је пронађена нова 

нозема која се ширила захваљујући свом агресивнијем 

размножавању и потиснула Nosemu apis. Iпак, насупрот овој 

појави у неким северним земљама Европе и у Немачкој није се 

појавила болест и није било симптома налик оних описаних у 

америчким пчелињацима. 
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Често је као узрочник нестанака пчелињих заједница 

била детектована Вароа деструктор и вируси које она преноси. 

Појавом нестанка пчелињих заједница  аналитичко 

истраживања загађености околине у којој живе пчеле добија 

све већи значај (употреба пестицида, средстава за заштиту 

семена и др.,) монокултуре у пољопривреди и не мање значајно 

је употреба хемикалија од стране пчелара, антибиотика и др. 

На основу свега реченог са великом сигурношћу 

можемо закључити да појава CCD-a је полифакторијалана 

болест (већи број узрочника). 

Randy  Oliver, познати стручњак и писац стручних 

чланака ову проблематику је поредио са појавом четири јахача 

апокалипсе који се спомињу у Библији: 

I       Проблеми са исхраном 

II      Утицаји отрова, toxina 

III     Промене околине и климатских 

IV     Узрочници разних болести 

а.  вируси 

b.  Вароа 

c.  Нозема 

У Европи су покренута интензивна истраживања 

спорадичних угинућа пчелињих заједница као и повећање 

процента зимских губитака. Формиран је COLOSS COSТ 

програм финансиран од стране европске уније којем су се 

придружиле многе ваневропске земље, а са циљем да се утврде 

стварни губици као и да се пронађу стварни узроци нестајања 

броја пчелињих заједница. Мађарска је била члан овог  

анкетног истраживања које се завршава. По њему у Мађарској 

је током зиме 2010 -  2011 године било 9,2% губитака, а 2011 – 
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2012 нешто преко 8 %. што је ипак на неки начин прихватљива 

бројка. 

Током програма приређене су бројне конференције, 

радионице и  објављено је на стотине заједничких радова а 

управо је у припреми такозвана КЊIГА ПЧЕЛА која садржи 

методе израђен од стране стручњака програма COLOSS. 

На место споменутог програма примењује се 

двогодишњи програм узорковања и испитивања пчела из свих 

региона и њихово испитивање у ЕУ референтној лабораторији. 

На основу ових резултата ће се покушати пронаћи 

најзначајнији здравствени проблеми пчела. 

Закључујући на основу досадашњих испитивања 

можемо видети да се у Европи за сада не примећује превелико 

број угинућа али је број зимских губитака у неким земљама 

ипак већи, а чији узрок могу бити климатске промене и 

промене околине (недостатак полена), вароа као и вируси које 

она шири. 

Број кошница у Мађарској се не смањује него се 

повећава последњих година. Густина кошница је премашила 10 

комада на један квадратни километар што представља највећу 

густину у Европи. Поред овога стална сеоба је повећала 

могућности ширења пчелињих болести, а уједно и смањује 

ефикасну борбу против истих. Велики проблем представља и 

забрана неких већ ефикасних лекова и увођење нових. Пошто 

се у будућности не може говорити о могућностима промене 

пољопривредне технологије, тако да се њено негативно дејство 

може утицати на здравствено стање пчела и изазвати значајне 

проблема. 
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ХЕЉДА КАО МЕДОНОСНА БИЉКА 

 

Др Владимир Сикора 

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 

 

Хељда се с правом може назвати житарицом будућности 

из два разлога. Први је изузетан хемијски састав зрна, које је 

богато храњивим састојцима, минералним солима 

и витаминима. Зрно хељде је најбогатије угљеним хидратима 

(72,9%), беланчевинама (11,7%), и биљним уљем (2,4%). Од 

минералних састојака највише има калијума (448 mg%), 

фосфора (282 mg калцијума (114 mg%), а нису занемарљиве ни 

количине магнезијума, натријума и гвожђа. Поред тога, хељда 

садржи и микроелементе као што су јод, цинк, бром и друге, 

затим органске киселине и рутин. Такође је богата витаминима 

групе B. Енергетска вредност 100 грама зрна хељде износи 

1,407 килоџула или 335 килокалорија.  

Други разлог због кога је хељда веома интересантна су 

њена лековита својства. Iз цветних изданака се добија рутин 

чији садржај у време цветања достиже и до 2,5%. Овај 
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драгоцени састојак се користи као средство које повећава 

еластичност и пропустљивост капилара а примењује се при 

лечењу хипертензије односно повећаног крвног притиска, 

затим реуматизма, глаукома, дијабетеса и болести које настају 

услед радиоактивног зрачења. Народна медицина препоручује 

цвет хељде као лек против кашља и слузи у горњим дисајним 

путевима. Чај од листа и цвета се употребљава за 

атеросклерозу. Од хељдине прекрупе се може спремити здрава 

и укусна каша, која спада у врхунске дијететске производе. Ова 

каша  је, такодје, лек против болести желуца и црева и помаже 

при нервном растројству, малокрвности и гојазности. 

Ова житарица зељастог стабла води порекли из Азије, 

одакле је током крсташких ратова у XV веку пренета у Европу. 

Данас је дивљу хељду могуће наћи на Хималајима а као 

коровску биљку у Сибиру и на Далеком истоку.  

Према наводима FAO хељда се у свету гаји на скоро 2 

милиона хектара, при чему се највеће површине налазе у 

Европи и Азији. Просечни приноси су испод једне тоне зрна по 

хектару, с тим да се највећи приноси постижу у Северној и 

Јужној Америци а најнижи у Европи (табела 1). 

Стабло хељде је чврсто, ребрасто, на крају вегетације 

постаје грубо и разгранато. Листови се налазе на главном 

стаблу и његовим бочним гранама, копљастог су или 

стреластог облика. Cветови имају пет светлоцрвених или 

црвених круничних листића. Cветање, а самим тим и сазревање 

зрна, је сукцесивно од базалног дела према врху цвасти. Плод 

је орашац, троугластог облика, прекривен доста чврстим 

прекривачем, унутар којег се налази језгро (слика 1).  
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Табела 1: Производња хељде у свету 2010. године (FAOSTAT, 

2012) 

                Површина (ха)    Принос  

   (kg ha
-1

) 

   Производња 

(t) 

Европа 928.829 770 715.198 

Азија 817.469 798 652.340 

Сев. Америка 80.100 1.062 85.066 

Јужна Америка 45.900 1.235 56.687 

Африка 10.030 821 8.235 

Укупно 1.882.328  1.517.526 

Просек  807  

 

 

ПРОИЗВОДЊА ХЕЉДЕ 

Захтеви према условима спољне средине. За нормалан 

раст и развој биљака хељда има релативно скромне захтеве 

у погледу услова средине. Осетљива је на мраз (уништавају је 

температуре испод -1 
о
C) и високе температуре, јер се изнад 30 

о
C формира мање цветова и знатно је слабија оплодња. Поред 

тога је осетљива и на преобилне падавине и ветар. Минимална 

температура за клијање износи 5 
о
C а оптимална при којој 

хељда клија за три дана је 26 
о
C. Да би се постигла максимална 

олподња оптимални температурни интервал у време цветања је 

19-25 
о
C. Iако има изузетно велик транспирациони коефицијент 

(500-600) количине падавина довољне за период од клијања до 

цветања су 70 милиметара, а затим до краја вегетације још 20 

милиметара.  
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Сл. 11: Биљка, цвет и плод (зрно) хељде 

Технологија производње. У плодореду за најбоље 

предусеве хељде важе махунарке и окопавине, док се гајење 

у монокултури не препоручује. Највише јој одговарају лакша 

земљишта због тога што на влажним или тежим парцелама по 

правилу долази до полегања и смањења приноса. Време сетве 

зависи од начина гајења. Ако се гаји као главни усев, сетва 

треба да се обави до 15. маја, а ако се гаји као закаснели или 

пострни усев са сетвом треба завршити до 10. јула. 

У свету се користи неколико техника сетве, са 

међуредним размаком од 12,5 до 50 сантиметара. Сетвена 

норма зависи управо од удаљености између редова. Добро 

развиће биљака са одговарајућим гранањем се при сетви на 

12,5 сантиметара добија уз 60-90 килограма, при међуредном 

размаку од 25 сантиметара уз 50-70 килограма а при 45-50 

сантиметара уз 30-40 килограма семена. Дубина сетве је на 

тежим земљиштима 4-5, а на лакшим 5-6 сантиметара. 

У погледу зашите усева од корова, треба истаћи да не 

постоји хербицид који би се могао препоручити за хељду. Док 

се код усева са ширим међуредним размаком могу обавити 
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једно или два шпартања, усев у густом склопу, услед брзог 

раста биљака хељде, релативно брзо засењује комплетну 

површину тако да је развој корова знатно отежан и примена 

хербицида није неопходна. Од штеточина могу да се појаве 

једино бувач и лисне ваши, али пошто они не узрокују 

економски значајнију штету хемијска заштита у том смислу 

није неопходна, тако да се хељда уклапа у систем еколошке 

пољопривредне производње.  

На сиромашнијим земљиштима хељда боље успева од 

осталих жита, док на земљиштима богатијим хумусом најчешће 

долази до полегања усева. За принос од 1.500 кг/ха зрна и 4.000 

кг/ха сламе потребно је 60 килограма N, 50 килограма P2O5 

и 110 килограма K2O, од чега се са зрном изнесе 27 килограма 

N, 20 килограма P2O5 и 15 килограма K2O по хектару. Ђубрење 

се обавља на основу анализе земљишта и планираних приноса 

а препоручена доза је од 100-120 килограма азота, 60 

килограма фосфора и 100-120 килограма калијума по хектару. 

С обзиром на постепено цветање и формирање зрна 

продукциони потенцијал биљака није могуће у потпуности 

искористити. Најпрактичније је жетву обавити у време када је 

две трећине зрна мрке боје. Такође се препоручује десикација 

недељу дана пре жетве. Брзина комбајна и обртања бубја 

(максимално 600 обртаја у минуту) морају бити прилагођени 

порасту да би се избегли губици у жетви. 

Због специфичног раста и постепеног сазревања зрна, 

просечни приноси хељде веома варирају и када се у нашим 

условима гаји као главни усев обично се крећу у распону 1,5-

2,5 tha
-1

, док су у пострној сетви приноси мањи и у просеку 

износе 400-800 kgha
-1 

(табела 2). Зрно хељде се складишти са 
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влагом од 14-15%. Од 100 килограма зрна хељде се добије 60-

70 килограма брашна и 30-40 килограма мекиња. Уколико се 

жели добити чисто бело брашно онда је то максимално 55 

килограма од 100 килограма зрна. 

  

 

Табела 2: Приноси хељде у сортним огледима 2009. године у 

редовној и пострној сетви 

(Iнститут за ратарство и повртарство Нови Сад) 

Сорта Редовна 

сетва 

/kgha
-1

/ 

Ранг Пострна 

сетва 

/kgha
-1

/ 

Ранг 

1 Новосадска 1541 5 808 2 

2 Бамбy 2864 1 390 7 

3 Чешка 1724 4 618 3 

4 Дарја 1374 7 574 4 

5 Прекмурска 1496 6 540 5 

6 Чебелица 1741 3 434 6 

7 Француска 2560 2 830 1 

Просек 1900  599  

 

ХЕЉДА КАО ПЧЕЛИЊА ПАША 

Први цветови се на биљкама хељде у нормалним 

условима појављују већ за три недеље након ницања. 

Појединачни цветови почињу да се отварају са изласком сунца 

и остају отворени до послеподнева (6-7 часова). У условима 

влажног и тмурног времена цветови могу да остану отворени и 
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следећи дан, али у њима тада више нема нектара. Од појаве 

првог до завршетка цветања задњег цвета на појединачним 

биљкама у просеку протекне 20-25 дана, тако да цветање 

биљака на једној парцели укупно траје 30-35 дана. За разлику 

од других  житарица, на разгранатој зељастој стабиљци хељде 

се развије и до 2000 крупних и мирисних, белих, љубичастих 

или црвених цветова. 

Пчеле чине од 72-94% свих инсеката који се могу наћи 

на пољима хељде и њихова главна улога је пренос полена са 

цветова једне на цветове других биљака, чиме се обезбеђује 

оплодња и заметање плода. На малим раздаљинама када се 

ради о суседним биљкама ветар може обезбедити транспорт 

полена и странооплодњу до максимално 50% оплођених 

цветова. Са повећањем раздаљине од извора полена значај 

ветра као опрашивача се смањује, а на удаљености  од 100 m 

ветром се опраши само око 1% цветова. 

Iако се пчеле налазе у порасту хељде током целог дана, 

њихова максимална активност је око 9 часова ујутру. Када се 

посматра целокупни периода цветања пчеле су најактивније 15. 

и 16. дана након почетка цветања. 

У нашим агроклиматским условима је оптимални број 

кошница по једном хектару пораста хељде 3-5, док је 

препоручени број кошница у Русији 2-8, а у Канади 2,5 по 

хектару.  

У условима када се пчеле налазе у порасту хељде 

оплодња а самим тим и приноси зрна су значајно већи у 

поређењу са порастом без кошница. У експериментима са 

кавезима који су извођени у Кореји је разлика у приносима 

износила више од 80%. На биљкама изолованим у платненом 
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кавезу са пчелама је забележена оплодња 55,7% цветова и 

просечна производња 140,7 зрна по биљци, док је у истим 

условима али без полинатора оплођено свега 6,7% цветова а по 

биљци у просеку произведено свега 7,3 зрна.  

Са повећањем квалитета нектара и квантитета полена 

долази и до веће посећености цветова од стране полинатора, 

што опет резултира већим приносом зрна. Резултати 

испитивања руских истраживача указују на високо значајну 

повезаност између приноса зрна и количина продукованог 

нектара (р=0,91) односно приноса зрна и броја цветова на 

биљци (р=0,87). 

У условима када на парцелама у Русији и Украјини 

скоро није било пчела приноси зрна хељде су били мањи за 50-

75% у поређењу са парцелама на којима су биле постављене 

кошнице.  

 

Продукција нектара. Након отварања цветова влага из 

нектара се испарује тако да у преподневним часовима могу 

унутар цвета да се примете брилијантне тачкице сувог нектара. 

Хељда у нашим производним уловима производи 9-17 мг 

нектара на 100 цветова. У неким областима Русије је 

забележена продукција од 87 мг на 100 цветова. Пољска 

истраживања говоре о рекордној продукцији од 92 кг нектара 

по хектару уз концентрацију шећера од 36,9%. Највећи део 

нектара цветови луче у периоду од 9-12 часова пре подне и 

један мањи део пред вече. У другачијим климатским условима 

какви владају на пример у Канади лучење нектара траје само 

током неколико сати у подне.  
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Продукција нектара са јединице површине под хељдом 

је детерминисана бројем биљака, бројем цветова по биљци и 

садржајем шећера у цветовима. Временски услови током 

цветања такође могу у значајној мери утицати на лучење 

нектара у цветовима. Украјинска испитивања утицаја времена 

сетве и сорте на продукцију нектара указују да се највећи 

садржај шећера у цветовима хељде добија при раној сетви 

почетком априла месеца. Мања продукција шећера у случају 

касније сетве односно када до максималног цветања долази у 

јулу и августу узрокује мању посећеност пчела а самим тим и 

слабију оплодњу и ниже приносе (графикон 1). 

  

ХЕЉДА КАО ПЧЕЛИЊА ПАША 

Први цветови се на биљкама хељде у нормалним 

условима појављују већ за три недеље након ницања. 

Појединачни цветови почињу да се отварају са изласком сунца 

и остају отворени до послеподнева (6-7 часова). У условима 

влажног и тмурног времена цветови могу да остану отворени и 

следећи дан, али у њима тада више нема нектара. Од појаве 

првог до завршетка цветања задњег цвета на појединачним 

биљкама у просеку протекне 20-25 дана, тако да цветање 

биљака на једној парцели укупно траје 30-35 дана. За разлику 

од других  житарица, на разгранатој зељастој стабиљци хељде 

се развије и до 2000 крупних и мирисних, белих, љубичастих 

или црвених цветова. 

Пчеле чине од 72-94% свих инсеката који се могу наћи 

на пољима хељде и њихова главна улога је пренос полена са 

цветова једне на цветове других биљака, чиме се обезбеђује 
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оплодња и заметање плода. На малим раздаљинама када се 

ради о суседним биљкама ветар може обезбедити транспорт 

полена и странооплодњу до максимално 50% оплођених 

цветова. Са повећањем раздаљине од извора полена значај 

ветра као опрашивача се смањује, а на удаљености  од 100 м 

ветром се опраши само око 1% цветова. 

Iако се пчеле налазе у порасту хељде током целог дана, 

њихова максимална активност је око 9 часова ујутру. Када се 

посматра целокупни периода цветања пчеле су најактивније 15. 

и 16. дана након почетка цветања. 

У нашим агроклиматским условима је оптимални број 

кошница по једном хектару пораста хељде 3-5, док је 

препоручени број кошница у Русији 2-8 а у Канади 2,5 по 

хектару.  

У условима када се пчеле налазе у порасту хељде 

оплодња а самим тим и приноси зрна су значајно већи у 

поређењу са порастом без кошница. У експериментима са 

кавезима који су извођени у Кореји је разлика у приносима 

износила више од 80%. На биљкама изолованим у платненом 

кавезу са пчелама је забележена оплодња 55,7% цветова и 

просечна производња 140,7 зрна по биљци, док је у истим 

условима али без полинатора оплођено свега 6,7% цветова а по 

биљци у просеку произведено свега 7,3 зрна.  

Са повећањем квалитета нектара и квантитета полена 

долази и до веће посећености цветова од стране полинатора, 

што опет резултира већим приносом зрна. Резултати 

испитивања руских истраживача указују на високо значајну 

повезаност између приноса зрна и количина продукованог 
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нектара (р=0,91) односно приноса зрна и броја цветова на 

биљци (р=0,87). 

У условима када на парцелама у Русији и Украјини 

скоро није било пчела приноси зрна хељде су били мањи за 50-

75% у поређењу са парцелама на којима су биле постављене 

кошнице.  

 

Продукција нектара. Након отварања цветова влага из 

нектара се испарује тако да у преподневним часовима могу 

унутар цвета да се примете брилијантне тачкице сувог нектара. 

Хељда у нашим производним уловима производи 9-17 mg 

нектара на 100 цветова. У неким областима Русије је 

забележена продукција од 87 mg на 100 цветова. Пољска 

истраживања говоре о рекордној продукцији од 92 kg нектара 

по хектару уз концентрацију шећера од 36.9%. Највећи део 

нектара цветови луче у периоду од 9-12 часова пре подне и 

један мањи део пред вече. У другачијим климатским условима 

какви владају на пример у Канади лучење нектара траје само 

током неколико сати у подне.  

Продукција нектара са јединице површине под хељдом 

је детерминисана бројем биљака, бројем цветова по биљци и 

садржајем шећера у цветовима. Временски услови током 

цветања такође могу у значајној мери утицати на лучење 

нектара у цветовима. Украјинска испитивања утицаја времена 

сетве и сорте на продукцију нектара указују да се највећи 

садржај шећера у цветовима хељде добија при раној сетви 

почетком априла месеца. Мања продукција шећера у случају 

касније сетве односно када до максималног цветања долази у 
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јулу и августу узрокује мању посећеност пчела а самим тим и 

слабију оплодњу и ниже приносе (графикон 1). 

 

Продукција полена. У биљном свету полен представља 

мушку полну ћелију, а за медоносну пчелу извор протеина, 

масти, минерала и витамина без  чега се не може одвијати 

репродукција пчелињег друштва. Полен је такође производ 

пчела, ако га пчеле сакупе као вишак може представљати 

додатни приход пчелара, јер се све више користи као саставни 

део лековитих и дијететских производа за људску употребу.   

Антере хељде почињу да пуцају и ослобађају полен око 

9 часова ујутро а након само 2-3 сата сва поленова зрнца су 

ослобођена. Полен хељде је жуте боје а његова просечна 

продукција по цвету износи 1,7 mg. Iако је забележена његова 

активност и након 38 сати, полен је у просеку активан око 6 

сати (на 20 
о
C) а са повећањем температуре на 25 

о
C 

способност оплодње се скраћује на само 2 сата.    

Продукција меда. У комерцијалној производњи 

продукција меда са једног хектара хељде изразито варира и 

креће се од  70-100 kgha
-1

 у неповољнијим условима до 

максималних150-300 kgha
-1 

колико се добија у повољним 

условима код најпродуктивнијих сорти. У Румунији се дневно 

од једне кошнице добије 4-6 kg а у Канади у просеку 170 kg 

меда по хектару.  
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ХЕЉДИН МЕД 

Хељдин мед је тамне боје, специфичног мириса, опор, 

сладуњав и осећа се дуго у устима након конзумације. Боја се 

креће од бакарно жуте преко пурпурне све до скоро црне. У 

поређењу са светлим медом је мање сладак и укус меласе. За 

овај мед је карактеристична непотпуна кристализација у 

кристале средње крупноће. Тамнија боја меда се јавља услед 

високог садржаја антиоxидативних компоненти – полифенола. 

Цена 1 kg хељдиног меда се код нас креће у распону од  10-15 

EUR (слика 2). 

Састав хељдиног меда. Мед садржи више од сто за 

организам важних састојака. То су пре свега шећери којих има  
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Слика 12: Хељдин мед 

 

и до 75% (фруктоза 38%, глукоза 30%, сахароза 1-2%, а остатак 

чине малтоза и остали дисахариди), вода до 18%, органске 

киселине 0,3% (јабучна, винска, лимунска, оксална, млијечна, ), 

ензими (инвертаза, дијастаза, каталаза, фосфатаза, дехидраза, 

оксидаза, пероксидаза...), минерали 0,2% (жељезо, бакар, 

манган, силициј, клор, калциј, калиј, натриј, магнезиј и др.), 

витамини C и B комплекс, А, К и Е, те фитохемикалије 

(флавоноиди и феноли) које имају оксидативна својства. Ове 

материје уз одређене ферменте су природни конзерванси 

меда.Како у меду има и поленових зрнаца он садржи и нешто 

беланчевина.  

Фруктоза је за око 70% слађа од сахарозе а она за 

нијансу слађа од глукозе. Мед светле боје је изузетно сладак 

због високог односа између фруктозе и глукозе. Iако је и у 

хељдином меду од свих полисахарида такође најзаступљенија 

фруктоза, садржај глукозе је већи у поређењу са њеним 

садржајем у меду светлије боје. Овај мед такође попут других 
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тамних садржи мање воде. Енергетска вредност 100 г хељдиног 

меда је око 1,5 kJ.  

Терапеутско дејство хељдиног меда. Хељдин мед је 

богат извор флавоноида и других фенолних компоненти које 

испољавају значајну антиоxидативну активност, која према 

FRAP тесту износи 213,4 ľmolFe(II)100g
-1 

(код ливадског меда 

је то 114-139 ľmolFe(II)100g
-1

). Дневном конзумацијом меда се 

повећава антиоxидативни ниво крви и превентивно се делује 

против нагомилавања холестерола. Концентрација фенолних 

компоненти је идентична као код парадајза и другог воћа и 

поврћа богатог антиоxидантима. Садржај укупних полифенола 

изражен у милиграмима катехина по килограму меда износи 

327,6 mgkg
-1

. Ради поређења у ливадском меду се овај садржај 

креће у уском опсегу од 1074-1284 mg катехина kg
-1

. 

Захваљујући свом хемијском саставу хељдин мед такође 

представља баријеру слободним радикалима (молекуле које 

разарају ћелије) и помаже при обнови ћелија. Активност 

против слободних радикала према DPPH тесту износи 71,6% 

(код ливадског меда је то 25%-30%).  

Хељдин мед има терапеутско антисептичко дејство при 

лечењу површинских рана и опекотина. Он абсорбује воду 

чиме се ране суше и спречава развој бактерија и гљивица. 

Такође садржи ензиме који у комбинацији са абсорбованом 

водом из рана производе хидроген пероxид. Овај мед се као 

здравија алтернатива препоручује као лек против кашља код 

деце испод шест година. 
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ПРОИЗВОДЊА МАТИЧНОГ МЛЕЧА, ОСОБИНЕ 

И ПРИМЕНА 
 

Огњен Делић, ДВМ, пчелар из Ердевика    

                      
 

Најмоћнија природна храна (пчелиње млеко).Матична 

млеч је храна високе вредности која је способна да нормализује 

поремећене животне функције у организму. Млеч има својства 

којима помаже регенерацију организма, инхибира раст многих 

бактерија, вируса и гљивица, дакле има антимикробно 

деловање. У свету још нема лабораторије која може матичну 

млеч да произведе синтетским путем. 

Матичну млеч производе младе пчеле радилице, старе 

између 5 и 15 дана, радом својих субфарингеалних и 

мандибуларних жлезда. Iако се сматра једним од најважнијих 

пчелињих производа, наши пчелари се не могу похвалити 

нивоом њене производње. Разлоге мале производње млечи 

треба тражити у недовољној обучености пчелара, али и у 

непостојању стратегије развоја пчеларске производње. 

Због оваквог стања мало је  пчелара који покреће 

производњу матичне млечи, која у колико се правилно изводи, 

пчеларски посао чини изузетно исплативим.  
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ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАТИЧНЕ МЛЕЧИ 

Производња матичне млечи се може применити у свакој 

кошници са покретним саћем са већим или мањим успехом. 

Подручја где је константна тиха нектарна паша и богата 

поленска паша су идеални услови за рентабилну производњу 

матичног млеча. 

Приликом бирања кошница за производњу млеча 

морамо водити рачуна да то буде што јаче друштво и да има 

доста хране, не само у време одабира заједнице већ током 

целог периода производње млечи. Следећи услов за рентабилну 

производњу матичног млеча је млада матица чије пчеле имају 

генетску предиспозицију према већем лучењу матичног млеча. 

Свакако обратити пажњу на количину перге у кошници, ако је 

нема у довољној количини мора се надокнадити из других 

кошница. Довољне количине перге за организовано сакупљање 

матичне млечи се морају обезбедити у време када је има у 

изобиљу и чувати до момента када је нопходно пергу додати у 

пчелињу заједницу у којој вршимо производњу матичног 

млеча. 

У току сакупљања матичног млеча практикује се да се 

додају обогаћене погаче са поленом. Међутим, боље је уместо 

погаче додати оквир са пергом (Сл. 13.). 

Пчелиње заједнице које производе матичну млеч битно 

смањују производњу осталих пчелињих производа, нема 

врцања меда из кошница у којима се обавља интензивна 

производња млеча. Важно је напоменути да се призводња 
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Сл. 13.  Оквир (рам) са пергом 

 

матичног млеча и производња матица врши на исти начин, са 

разликом што се код производње матица сачека да се 

матичњаци затворе (Сл. 14.), матична млеч се сакупља само из 

отворених матичњака (Сл. 15.), па се убрзо после тога 

пресађују у нуклеусе или друштва која су остала без матице. 

Наравно да се за производњу матица врши и посебно 

одабирање пчелињих друштава и матица од којих ће се узети 

ларве за пресађивање. 

  

 
Сл. 14. Матичњаци за производњу матицаи (затворении) 
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  Сл. 15. Матичњаци за производњу млечи (отворении) 

 

 

 

Прибор као што су летвице са воштаним почецима 

матичњака морају се користити само за производњу матичне 

млечи, као додатни прибор за производњу матичне млечи 

потребно је: силиконска лопатица за вађење млечи из 

матичњака (Сл. 16.), тамне флашице за паковање матичног 

млеча, алкохол, теренски фрижидер за чување матичне млечи, 

вакум пумпица за сакупљање млечи (није неопходна).       
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Сл.16. Силиконска лопатица за вађење млечи 

 

 

 

 
 

Сл.17. Восак за израду матичних почетака 
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ПРИПРЕМА ПЧЕЛИЊИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 

САКУПЉАЊЕ МАТИЧНЕ МЛЕЧИ 

Матична млеч може да се производи у кошници у којој 

матица нормално сеје. Припрема се састоји у том да  матицу 

оставимо у плодишту, а већи део легла подигнемо заједно са 

пчелама и пребацимо у медиште. 

Тек када је пчелиња заједница довољно развијена 

односно на врхунцу снаге (Сл. 18.), а није ушла у ројидбени 

нагон, из плодишта вадимо отворено легло и пребацујемо у 

медиште. Празан простор у плодишту попуњавамо са 

изграђеним саћем. У медиште ћемо ставити пет до шест оквира 

са леглом, оквире са медом као и два оквира са пергом, ако 

остане празан простор он се попуњава са изграђеним саћем. 

Може се оставити једно празно место ради уношења оквира са 

пресађеним матичњацима. Плодиште се од медишта прегради 

са Ханемановом решетком. 

После овакве припреме пчелиње заједнице можемо 

почети са пресађивањем ларви у вештачке матичњаке и 

сакупљањем матичне млечи. За производњу матичне млечи у 

већем обиму јако је важно имати свакодневно обезбеђене ларве 

исте старости погодне за пресађивање. У неком пчелињем 

друштву матица се стави у изолатор, то направимо тако  што 

плодиште кошнице вертикално преградимо са Ханемановом 

решетком и у тај преграђени простор ставимо матицу са два 

или три оквира. У изолатору се налази матица која је 

била,неколико дана пре, изолована.  
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Сл.18. Довољно развијене пчелиње заједнице, спремне за сакупљање 

матичне млечи 

 

Када добије могућност за полагање јаја, она то одмах и 

учини. Тренутак када је на централном делу оквира положила 

прво јаје, круг се постепено шири. За 72 сата из јајета ће се 

излећи ларва која је након 10-12 сати најповољнија за 

пресађивање. Из изолатора вадимо оквир са одговарајућим 

ларвама за пресађивање и одмах у изолатор, додајемо нови 

оквир из чијег се саћа излегло три до четири генерације пчела. 

Вађење ларве из таквог оквира биће лако и безбедно у смислу 

повређивања ларве . 

Кориштењем изолатора, у циљу добијања одговарајућих 

ларви за пресађивање, много се штеди на времену и сам посао 

сакупљања матичне млечи постаје лакши.     
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САКУПЉАЊЕ МАТИЧНЕ МЛЕЧИ 

Кошнице из којих се сакупља матична млеч морају да 

имају следеце:да пчеле густо покривају све оквире, да се у 

кошници налазе пчеле свих узраста а највише пчела старости 

од 7-15 дана, да у кошници има најмање четири оквира 

затвореног легла и три оквира отвореног легла различите 

старости, да има најмање десет кг меда и два до три оквира 

перге. У таквом пчелињем друштву младе пчеле ће вршити 

обилну исхрану пресађених ларви, а пчеле старијег узраста 

обезбедиће довољан унос свежег нектара и полена. Уз 

претходни одабир да изабране пчеле карактерише обилније 

лучење матичног млеча. После одабира и припреме пчелиње 

заједнице и обезбеђивања сталног извора десеточасовних ларви 

можемо приступити пресађивању ларви у претходно изграђене 

воштане основе матичњака. Воштане основе матичњака, које 

воском залепимо на  летвицу (20 комада на једној летвици) 

морамо ставити у песебан оквир ( Сл. 19.) и оставити у 

пчелињој заједници око 2 сата на полирање. После полирања 

вадимо летвице са матичним основама. 

 
 

Сл.19. Оквир у који су убачене летвице са воштаним почецима 

матичњака  
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Iз изолатора се вади оквир са ларвама за пресађивање, 

пчеларском четком уклоне се пчеле, а оквир се прекрије 

влажном крпом, да би се сачувала влажност ларви и заштитиле 

од дневне светлости и сунца. Iстовремено у изолатор на место 

изнетог оквира ставимо нови оквир који ће матица да засеје , а 

ми опет имамо погодне ларве за пресађивање у следећем 

циклусу. Број потребних изолатора треба прилагодити 

потребама за десеточасовним ларвама. 

У просторији у којој вршимо пресађивање ларви оквир 

са ларвама за пресађивање стављамо у сталак за пресађивање 

ларви. Скида се летвица са воштаним матичним основама, и 

стави испред пчелара у водоравни положај са матичним 

основама окренутим према горе. 

Код првог пресађивања ставимо кап матичног млеча на 

дно исполиране матичне основе и вршимо пренос ларве у сваку 

матичну основу. На овај начин постижемо боље прихватање 

ларви. 

Пресађивање вршим кинеском иглом са којом се са 

задње стране ларва подухвата и заједно са делом матичног 

млеча у коме ларва плива преноси у матичну основу. Врх игле 

додирне дно матичне основе, а затим се игла пажљиво повлачи 

уназад тако да ларва склизне са игле на дно матичне основе. 

После пресађивања ларви у све матичне основе, оне се покрију 

мокром крпом и врате у оквир који се одмах носи у кошницу. 

 Овај оквир се стави у средину кошнице, коју смо 

претходно припремили, између оквира са отвореним леглом, 

медом и пергом. Овом пчелињем друштву одмах дамо 300 ml 

сирупа (1:1). Прихрану треба понављати свакодневно док траје 

производња матичне млечи. 
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После 55-65 часова приступа се вађењу млеча, унапред 

се припреми потребан прибор, који мора бити беспрекорно 

чист, а бочице у које се млеч сакупља стерилисане и заштићене 

од  светлости .  

Матичњаци се скалпелом сасеку, али само до висине на 

којој се налази млеч у матичњаку (Сл. 20.). Чачкалицом се 

поваде ларве(Сл. 21.), а затим са силиконском (дрвеном или 

пластичном) лопатицом вади млеч из матичњака и одлаже у 

стаклене бочице (Сл. 22.). 

 

 
Сл.20.Сасечени матичњаци пуни млеча са ларвом 

 

 
Сл.21.Сасечени матичњаци из којих су повађене ларве 

  Матични млеч је производ који изискује посебан 

режим приликом свих ових операција, а нарочито је осетљив на 

топлоту и сумнчеву светлост (Сл. 22.). Одмах по вађењу млеча 
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из матичњака и пуњења стаклених бочица оне морају ици на 

лед и све време мора бити на хладном режиму. У теренским 

условима то су прикладни теренски фрижидери (Сл. 23.), а 

доласком кући чува се у замрзивачу. 

  

 
Сл.22. Бочица са матичним млечом заштићена од светлости 

 

 
 Сл.23. Теренски фрижидер 
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         Након одлагања сакупљеног млеча на хладно, 

приступамо поновном пресађивању ларви, враћања оквира у    

кошницу, прихрани пчелиње заједнице. 

    Због одвајања дела отвореног легла од матице пчеле ће за 

кратко време почети на тим оквирима да извлаче матичњаке. 

Зато морамо стално контролисати и рушити започете 

матичњаке. Оваквим начином производње млечи пчеле ће 

некада прихватити 10-15 матичњака, а некада и све додане 

матичњаке. То зависи и о јачини паше временских прилика и 

неких других фактора. Да би пчелињу заједницу одржали у 

сталном расположењу за прихватање и пуњење матичњака 

морамо их приликом свакок другог додавања појачати једним 

оквиром младог легла који ћемо извадити из дотичне кошнице 

ако га у њој има довољно,  а ако  нема извадићемо из неке 

друге кошнице. Легло увек треба пренети заједно са пчелама 

које се на њему налазе. Наравно пазити да се не пренесе 

матица. 

Пчелиња заједница која се овако појачава бице трајно 

способна прихватити матичњаке и производити млеч. 

Сезона за сакупљање матичног млеча је од краја априла 

па до почетка августа.  

 

 

ОСОБИНЕ И ПРИМЕНА 

Матична млеч је густа попут павлаке беле до бледо 

жућкасте боје, киселкасто-љутог укус. Краљица пчела, матица, 

настаје од исте врсте јајета као и пчела радилица. То значи да је 

од сваке пчеле радилице могла настати матица. Једина разлика 

и фактор који одређује да ли ће се развити матица или пчела 
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радилица, је начин исхране у току развоја ларве. Ларва из које 

ће се развити матица се све време храни матичним млечом, док 

се ларва радилице након трећег дана наставља хранити пергом 

и медом. Разлика између пчеле радилице и матице (Таб. 1.), 

иако су обе женског пола огледа се у следећем : 

  
Таб. 1. Разлика између пчеле радилице и матице 

 особина  матица  радилица 

животни век 5-6 година 5-7 седмица 

репродукција  

Веома развијени 

репродуктивни 

органи производе 

дневно 2000 јаја 

 

Закржљали 

репродуктивни 

органи закржљали 

јајници 

трајање развоја 16 дана 21 дан 

исхрана матична млеч 

Млеч три дана, 

перга и мед 

 

   

 

Iз претходне табеле може се закључити колико матична 

млеч утиче на продужење животног века, плодност, раст и 

развој (матица је за око трећину већа од радилице, а излеже се 

неколико дана раније). Свако створење  које има толику 
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количину енергије и виталности мора изазвати дивљење. 

Матична млеч садржи све што је организму потребно – 

најмоћнија природна супстанца. 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ МАТИЧНЕ МЛЕЧИ 

Ова богато концентрована храна није корисна само за 

пчеле. Она поседује изузетне количине протеина, липида 

витамина, хормона, ензима, минералних материја и одређене 

виталне факторе који су биокатализатори ћелијске 

регенерације у људском телу. 

Садржи витамине: А, B комплекса, C, D и Е са посебно 

високом концентрацијом витамина B5 и витамина B6. Садржи 

десет пута више пантотенске киселине витамина B8 него у 

полену, повезана је са дуговечношћу и враћању седе косе у 

првобитну боју. Укупна количина витамина у једном граму 

матичне млечи је 336 до 351 милиграм, зато са сигурношћу 

кажемо да је матична млеч витаминска бомба. 

Млеч је једини извор ацетилхолина у чистом облику, 

иначе неуротрансмитера који омогућава пренос импулса 

између нервних ћелија .   

Поред различитих минерала, ензима и бројних материја 

које спречавају развој бактерија и вируса, овај пчелињи 

природни дар, поседује и већину аминокиселина (18) од којих 

је 8 есенцијалних: валин, леуцин, изолеуцин, треонин, 

метионин, фенилаланин, триптофан . 
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ДЕЛОВАЊЕ МАТИЧНЕ МЛЕЧИ НА ЉУДСКИ 

ОРГАНИЗАМ 

      Матични млеч је чудотворна храна која подстиче развој, 

враћа снагу, регенерише организам и регулише метаболизам. 

Благотворно утиче на многа оболења, а посебно су значајни 

ефекти у јачању имунитета и побољшању крвне слике. 

Матична млеч убрзава опоравак код реконвалесцената, а 

побољшава стање код Паркинсонове болести. Регулише ниво 

шећера у крви код дијабетичара, уз помоћ  пептида који има 

инсулински ефекат. Утиче и на подмлађивање ћелија јер их 

снабдева материјама које се мање производе у нашем 

организму. 

Дејство матичне млечи је више системско, значи на 

нивоу комплетног људског организма више него за одређену 

биолошку функцију, она се препоручује у бројним различитим 

ситуацијама. Iстраживања су доказала дејсто матичне млечи у 

следећим случајевима: 

• премор и сва стања опште исцрпљености 

• астенија  

• анорексија 

• несаница 

• анксиозност 

• бронхијална астма 

• обољења јетре 

• артритис                                                                 

• артеросклероза  

• гихт                                                                       

• обољења бубрега 

• чир на желуцу 
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• недовољан рад јајника 

• успоравање процеса старења 

• стимулисање и регенерација нервног система  

• убрзава зацељења и учвршћивања сломљених костију  

• помаже у решавању проблема са кожом 

• подстиче сексуално подмлађивање 

 

ПРИМЕНА  МАТИЧНЕ МЛЕЧИ 

Подаци у литератури, о начину примене матичне млечи 

варирају у зависности од тога да ли се ради о фармацеутској 

индустрији или ниско-профитабилним пчеларима. 

Фармацеутске куће сматрају да је матична млеч најбоља за 

употребу у облику праха. Метода претварања матичне млечи у 

прах се назива лиофилизација. Међутим пчелари и 

апитерапеути се слажу да је матичну млеч најбоље 

конзумирати свежу, тако да се стави испод језика у дози од 50-

200 mg дневно.              

Око једног се слажу сви, а то је да је матична млеч 

веома осетљива и да је потребно доста труда да матична млеч 

не би изгубила своја лековита својства. Препорука је да 

матичну млеч конзумирате тако сто свежу ставите испод језика 

(само дрвеним, стакленим или пластичним предметом) и 

сачекајте неколико минута док се млеч не отопи. На тај начин 

матична млеч се директно ресорбује у крв што даје најбољи 

ефекат. Никако се не препоручује да се матична млеч на било 

који начин гута, јер у том слуцају деловање пробавног система 

знатно смањује лековито дејство матичне млечи. На жалост 

већина птепарата који се данас могу наћи на тржишту се 

управо конзумирају на овај начин, било да се ради о таблетама 
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или  матичној млечи у другим препаратима који у себи садрже 

мали проценат матичне млечи. 

Код матичне млечи нису забележени нежељени ефекти. 

Iз тог разлога, матична млеч се препоручује и при употреби 

других терапија које доктор пропише, јер може само допринети 

побољшању саме терапије. Једини случајеви нежељених 

ефеката су забележени приликом узимања превелике дозе 

матичне млечи. 

Уколико бисте оставили матичну млеч изложену светлу 

и зраку, на собној температури, за двадесетак минута  матична 

млеч би потпуно променила свој изглед. Да би се заштитила од 

утицаја светлости мора се паковати у тамне бочице, а одмах 

након вађења бочица са млечом се држи у фрижидеру. 

Једној особи за узимање матичне млечи током читаве 

године је довољно 90 г, а максимално колико једна особа сме 

потрошити у току године је 180 г. Матична млеч узима се 

једном дневно, а најбоље ујутро. Не препоручује се узимање 

матичне млечи у вечерњим сатима оним особама које имају 

проблема са несаницом,ј ер матична млеч подиже енергију у 

организму. Важно је матичну млеч узимати у континуитету, за 

шта је потребна самодисциплина. 
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ПРИРОДНА СРЕДСТВА У БОРБИ ПРОТИВ 

ВАРОЕ И ДРУГИХ УЗРОЧНИКА БОЛЕСТИ 

ПЧЕЛА И ЛЕГЛА 
 

Мато Зубац, проналазач Академик САИН 
 

УВОД 

Сваког дана је присутнија тенденција примене 

препарата  и средстава која су настала из природних ресурса. 

То су бројне ароматске лековите и медоносне биљке, које 

представљају лек за пчеле и легла. Примењује се како у 

званичној, тако и у народној медицини и користе се као 

основни лек или лек који помаже у борби против одређених 

болести.  

Научно – стручним и студиозним прилазом, изведено је 

до сада неколико начина у приступању решавања одређених 

болести пчела и легла на бази природних ресурса. Сви ти 

препарати користе се за сузбијање пре свега Варое 

деструктора, али и других болести пчела, легла, као и воштаног 

мољца. 

О болести Варое деструктора или пчелињи крпељ, се 

већ доста писало и даље се пише на научним и стручним 

скуповима по целом свету и о томе не бих овом приликом 

детаљније описивао. Оно што бих желео да нагласим овог пута 

јесте да је могуће стручним прилазом борити се против Варое 

деструктора како превентивно тако и репресивно. 
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ПРЕВЕНТИВНИ И РЕПРЕСИВНИ ПРИСТУП 

По мени, превентивни приступ у борби против Варое 

деструктора са природним средствима лековитих и медоносних 

биљака, мора се отпочети од пролећа, када пчеле почињу да се 

активирају, па све до касне јесени, укључујући и њихово 

презимљавање. То је један веома сложен процес у којем сваки 

пчелар треба веома одговорно и стрпљиво стално користити 

природна средства када год ради са пчелама. Када пчелари 

примете да је дошло до озбиљнијег нападаВарое деструктора 

или других болести, тада је неопходно да интензивира примену 

природних средстава на начин како се то у пракси користи. 

Репресивни приступ се обавља онда када се контролом утврди 

присутност већег броја вароа (метод контроле је описао 

професор Зоран Станимировић, на многим саветовањима у 

протеклом период). У пчелињаку на подњачу унесе бели папир 

I када утврди да на 300 пчела има око 65 крпеља (вароа) треба 

хитно обавити репресивни третман. 

 

ПРИМЕНА ПРИРОДНИХ СРЕДСТАВА 

Употребом природних средстава не носе са собом 

никакав ризик за људе, пчеле и не оставља резидуе у пчелињим 

производима. 

 Код употребе природних средстава у борби против 

болести пчела и легла, спомиње се угалвном одређени број 

лековитог и медоносног биља као што су: Лаванда, Мента, 

Пелин, Бор, Босиљак, Хајдучка трава, Жалфија, Матичњак, 

Еукалиптус, Кантарион, Тимијан. Све те биљке се налазе на 

различитим географским локалитетима, те нису приступачне у 
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природним стаништима свих пчелињих друштава. На тај начин 

пчеле природно нису у могућности “да посећују” све наведене 

лековите и медоносне биљке. 

 Описаћу само нека од наведених лековитих и 

медоносних биљака које се користе за борбу против болести 

пчела и легла. 

У Европи се износи потреба за употребу природних 

средстава у борби против болести пчела илегла. Такође, и у 

нашем часопису “Пчелар” Родољуб Живановић др. мед., 

истиче употребу биљних препарата у борби против болести 

пчела. 

 

ЛАВАНДА (Lavendula) 

Лаванда је медитеранска вишегодишња биљка која расте 

и гаји се и у неким крајевима умерене континенталне климе. 

Њени делови, нарочито цвет и листови богати су етеричним 

уљем, карактеристичног и пријатног мириса. Ова биљка се 

може користити у борби против болести пчела, користећи лист 

и цвет, задимљавањем пчела и кошница. Одређени стручњаци 

из ове области истичу да лаванда одлично делује на опште 

здравље пчела у областима где се одгаја лаванда или су им на 

располагању као природна испаша. Стари пчелари су уочавали 

да пчеле радо слећу на њене цветове, црпе њен драгоцени и 

лековити нектар. 
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Сл. 24.  Лековите биљке са израженим етеричним уљима 

 

Такође су запазили да пчеле на тај начин мало или скоро 

никако не болују од Варое. Етерични мириси од лаванде такође 

утичу на заштиту од мољца (воштани мољац). 

 

 

 

Сл. 25. Лаванда у цвету 
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БОР (Pinus) 

Бор, као четинар има у себи етерична уља и сам по себи 

има антиварозна својства, тако да иглице четинара (пине тре 

неедлес) се користе у комбинацији са осталим наведеним 

биљкама, а при задимљавању пчела, ослобађа пријатан мирис 

од етеричних уља.  

 

 
Сл. 26.  Четина бора 

 

НАНА (Mint) 

Мента има најразноврснију употребу и користи се на 

свим континентима. Због пријатног мириса, етерично уље или 

сам лист менте, користи се као саставни део средства против 

Варое. 

 

ПРИМЕНА 

Један од проверених алтернативних метода је употреба 

биолошких штапића, плочица биљног порекла. Ове биолошке 

плочице, користе се за заштиту пчела од разних болести, 
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између осталог и за Вароу, у периоду пролеће – јесен. Такође 

могу се користити и током рада са пчелама при прегледу и при 

 
Сл. 27. Нана у цвету 

 

третирању пчела и кошница задимљавањем. На пчеле делује 

дим умирујуће, а као могућност је и наношење одређених 

раствора органских киселина, те стављање истих на подњачу. 

Практично за сваку кошницу користи се отопина органске 

киселине до 50 ml, као и раствор тимола 30 ml, који се натопи 

на плочице биљног порекла. Третман обављати 2 – 3 пута у 

интервалу од 8 дана. Ефикасност се креће од 50 – 90%. 

Нежељени ефекти су незнатни, а водити рачуна да се третмани 

ураде на температури до +25 
0
C. Овакви третмани су разрађени 

у Iталији, као и код нас у Србији. Могућа је комбинација 

Тимола са етеричним уљима после медобрања. Ове биолошке 

плочице могу бити ефикасне са натопљеним етеричним уљима, 

постављањем плочица на подњачу сваке кошнице и оставити 

их да презиме.  
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Сл. 28. Паљење и сагоревање плочице биљног порекла    

 

Применом наведених метода, пчелари могу имати са 

једне стране здраве пчеле а са друге стране у правом смислу 

еколошки мед по стандарду ЕУ.  

Пчеле природно нису у могућности да посећују све 

напред наведене лековите и медоносне биљке. Iновативно је у 

томе што сада постоји могућност да се све те биљке у 

одређеном односу хомогенизују и уз додатак етеричних уља 

остају постојани у облику брикета или штапића: 

-  код момента употребе брикет се одломи, запали и унесе 

у димилицу 

- уз одређен број димова пчеле бивају задимљене као и 

кошнице и на тај начин се превентивно и репресивно 

штите пчеле од разних болести.  
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Сл. 29. Накапавање плпчице органском киселином 

 

Природна средства у борби против Варое користе се 

током целе године у било које доба времена на било којој 

спољној температури. Примењиво је независно од рокова за 

врцање меда, медобрања. 

 

Сл. 30. Само здраве пчеле могу донети мед 
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Наведени препарати могу се користити у облику дима са 

димилицама као и за испаравање етеричних уља у кошницама  

Ови природни препарати нису токсични при примени 

рада са пчелама такође и за људе, а што је најбитније нема ни 

резидуе у пчелињим производима. 

Здраво и успешно пчеларење је жеља и благодет сваког 

пчелара. Зато је потребна употреба знања свих актера почев од 

института, истраживача, научника и искусних пчелара. 

Свеобухватна примена знања практична и теоретска 

употребити у борби против свих болести пчела и легла. За 

постизање врхунских резултата потребно је пре свега велико 

знање, стрпљење и вера у наведене информације од стране свих 

актера у борби против свих болести пчела и легла.  

 

 

Сл. 31. Логотип Српске академије иновационих наука 
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