
3

ПОД ЛУПОМ

У
скороћепролеће,на
радостсвих,анарочи
тоонихкојиимајуне
кисвојхобиуприроди:
шетње,планинарење,

гајењевоћа...илипчела.
Зарадаодпроизводњемеда,

млеча,прополиса,свечешће
сепомињекаолепизвордодат
нихприхода,пакоимавикенди
цуилиживинаселу,етоправе
приликеидазапочнеједнолепо
занимање.
Многиуовојгранивидеипри

ликузазапошљавањеилибарем
допунскозанимање:Србијаима
бољетеренеиприроднеусловеза
пчеларствоодмногихевропских

земаља,приносипокошницису
већи,аизвозимомногомањене
гоштобисмомогли.Прави,ква
литетанмедјескупнасветском
тржишту,цењенароба,какобире
кли,убогатимземљамакаошто
су,рецимо,НемачкаилиЈапан.Па
штачекати,ускороћебагремпо
четидацвета,хајдедапоставља
мокошницеицедимомед...
Евоједногпримеракојиин

спирише.СупружнициМилица
иЗоранКовачевићсумеђунај
познатијимпчеларимауСрби
ји,сталнаадресаимјеуГроц
кој,гдеимајупогонеилинијеза
паковање,аливећидеогодине
проводесапчеламапотерени

мазапашууисточнојСрбији,
окоКучеваиЂердападабисе
удругомделусезонепреселили
уДелиблатскупешчару.
За времелетњег распуста

придружујеимсеињиховотроје
деце,двећеркеисинстарости
од13до17година,паКовачеви
ћикојисетокомгодине11пута
селенаразличителокацијеувек
засобомвукуитрикампкући
це,засебе,децуигосте.
–Упчеларствусамнашаосвој

мир,већидеогодинепроводим
уприродиитомијенајважније.
Имаосамсрећедаисупругаво
лиовајпосао,јошпренегошто
смосеупозналиионајеимала

Чаша меда 
иште пуно 
знања
Пчеларство, љубав или бизнис?  
Савет за почетнике: набавите три до пет 
кошница и доста стручне литературе, 
радите у пчелињацима искусних пчелара, 
помажите им и скупљајте знање,  
тако ћете и ви једног дана постати  
вешти у овом занату

Родољуб Живадиновић, 
председник Савеза 
пчеларских организација 
Србије
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Какопостатипчелар
Једаноднајосновнијихсаветакакоискориститивишакслобод
ногвременазаонекојижеледапостанупчеларидаојеинже
њерГоранЧакардић,истичућидајесвакомпочетникуупрвој
годининајважниједаимапчелараменторакојићемудавати
савете.Такосестичеискуство,ослобађастрахаодпчела,аза
тајкоракуправојесадаправовреме.Акотаквасарадњапочне
умартуилиаприлу,старијипчеларбипочетникупоклониоје
дандодвароја,пабисегодиназавршиласалепимискуством
исопственимпчелињаком.
Идокројможедаседобијеинапоклон,кошницумладипчелар
морасамдаобезбеди.Одвишетипова,најпогоднијесутако
званеДаданБлатовеиЛангстротРутовекошнице,најлакшесу
зарад,омогућавајунесметанопрезимљавањеиизузетнојака
друштваувремебагремовепаше.Ценекошницакрећусеоко
40до50евра,могуихисамипчеларинаправитиакосувични
столарскомзанату,докрамове,збогпрецизноститребапрепу
ститиправиммајсторима.Кохоће,можеопремунабавитииу
специјализованимпродавницама,кохоћепревишедауштеди
можеидасепревари,јерполовнекошницемогубитипотенци
јалниизворзаразе,мождасузатоидоспеленапродају,јерјеу
њимадошлодопоморапчела.

Матице
УСрбијијезаступљенакрањ
скарасапчела,којајепри
лагођенаовомпросторуи
презимљујесамаломпотро
шњомхране.Побољшањем
расапчела,путемселекције
наприносе,бавесецентри
заодгајањематица.Коднас
сепроизведепреко20.000
матицагодишње(плусмати
цекојепчеларисамиодгаје),
аценаједнематицејеувред
ностидвакилограмамедау
малопродаји.Ројевисемогу
набавитинавишеначина,а
једноодњихједананеком
пчелињакудобијетекошни
цусапчелињимдруштвом.У
овомслучајунајбољејеод
лучитисезанабавкуурано
пролеће.Набавкапакетних
ројевајенајбржиинајлакши
начин,ројевисенабављају
послеглавнепашекадасе
безпроблемаможеодузети
вишакпчела.

Упчеларство
семора
улазити
опрезно,
доуспеха
једугпут

кошницеибавиласепчелар
ствомиакојезавршиламедици
ну–кажеЗоран,чијајеструка
цивилноваздухопловство.
Каодвадесетшестогодишњи

младић1992.годинедобиоје
примамљивупословнупонудуда
одеуКанадуидасебавивазду
хопловством,алијеостаопривр
женсвојимкошницама.Данасу
својојпородичнојфирмиКоваче
вићипроизводемед,млеч,по
лен,прополис,кремезалицеи
другеразнепроизводе,поседују
ХАСАПсертификатисарађујуса
продавницамаздравехране.

Паренепомажуувек

–УСрбијиимаокодванаестхи
љадапчелара,аодтоганешто
вишеодосамхиљадаучлањено

јеуСавезпчеларскихорганиза
ција–кажењенпредседникРо
дољубЖивадиновић.
Пчелари аматери, са пет

шесткошницаобичноинису
организовани,зањих јепра
вљењемеда само хоби који
имдајезадовољстводабуду
честоуприроди.Имадостаи
нестручнихпчеларакојисма
трајудаједовољнонабавити
неколикокошницаивећстепо
сталинекокосеможеназвати
пчеларом.Нажалост,тојеврло
честолошапракса,јернезна
њедоводидоугинућаројеваи
доразвојаболести,јерсупче
леврлоосетљиве.Потребноје
неколикогодинарада,упозна
вањесастручномлитературом
имногопракседабисебенеко

могаоназватидобримпочетни
комупчеларству–кажеЖива
диновић.
Ипак,оноштопредседникСа

везапчеларскихорганизација
Србијепосебнопрепоручујеје
опрез.
–Упчеларствосемораулази

тиопрезно,тојегранакојамо
жедаупослиљуде,алинетреба
претеривати,јертонијенилак
ниизвестанпосао.Тражимно
гознањаипоступностиураду,
ништанеможепреконоћи.Чак,
кажуискуства,текпослетридо
петгодинаможедасеочекује
некамалозначајнијазарада.
Највишегрешеоникојимисле
„имампаре,купићустокошни
цаипочећупроизводњу”,такви
најлакшепропадну,јернезнање

јеупчеларствуврлоопасно,тре
бапочетисатридопеткошни
ца,абезпетгодинаискустваи
30прочитанихкњиганеможе
себитидобарпчелар–каже
Живадиновић.
Колики је приносмеда по

кошници?Наовопитањеније
лакоодговорити,свезависиод
године,поднебља,тереназа
пашу,квалитетакошницаијош
којечега.ПоштојеСрбијаврло
погодназаовупољопривредну
грану,коднассуупросекупри
носивећинегоунекимдругим
земљама,обичнооко15до17
килограма,аакосепчелето
комгодинеселевишепутаса
теренанатеренприноссепо
већавана20до25килограма,
акодврхунскихпрофесионала

УСрбијиимаокодванаестхиљадапчелара
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Неопходнаопрема
Шта је јед ном пче ла ру још по треб но осим ко шни це и пче ла? 
Чак и вр сни знал ци ка жу да го ди шње до жи ве и ви ше од сто 
убо да ових ин се ка та, па је на пр вом ме сту ва жно зна ти да ли је 
по тен ци јал ни пче лар имун, јер алер ги је мо гу би ти вр ло опа сне. 
За од ла зак код ко шни ца по треб но је има ти за штит ну пче лар ску 
ка пу, ди ми ли цу, пче лар ски нож, пче лар ску ви љу шку и жврк за 
ута па ње сат них осно ва. За дру гу го ди ну ра да тре ба обез бе ди ти 
и вр цаљ ку за це ђе ње и кан те за мед. Кад се би ра те рен, нај бо
ље је ако је бла го наг нут, за шти ћен од ве тра, у хла до ви ни, па су 
се о ске ку ће и ви кен ди це иде ал на ме ста. И оно што је до бро, за 
раз ли ку од оста лих жи во ти ња, пче ле не зах те ва ју сва ко днев ни 
над зор, до вољ но их је пре гле да ти два пу та ме сеч но, из у зев за 
вре ме про лећ ног раз во ја и се зо не ин тен зив них па ша, ка да се 
ко шни це над гле да ју че шће. 

Пчеленачетириточка
У Ср би ји по сто је две вр сте те ре на за па шу , под руч је Вој во ди не 
где се ко ри сте па ше уља не ре пи це, ли пе и сун цо кре та и под руч је 
Ср би је ју жно од Ду на ва, где су за сту пље не ба гре мо ве и ли вад
ска па ша. За до бро ис ко ри шће ње па ша нео п ход но је се ље ње 
ко шни ца. Пче ла ри сва ке го ди не све ви ше ко ри сте ка ми о не, 
ауто бу се и при ко ли це са угра ђе ним ко шни ца ма ра ди се ље ња 
или се ле уто ва ром и ис то ва ром. У Ср би ји има пре ко 800 во зи
ла са угра ђе ним ко шни ца ма, а све је за сту пље ни је и па лет но 
се ље ње пче ла. Код тог на чи на се лид бе, на па ле ти је по ста вље
но обич но пет ко шни ца ко је са ди за ли цом на ка ми о ну ла ко и 
бр зо уто ва ра ју и ис то ва ра ју при ли ком се о бе. Ра ди по бољ ша ња 
па ше, пче ла ри све ви ше га је ме до но сно би ље по пут фа це ли је 
и дру гих вр ста.

ца, по ре чи ма Жи ва ди но ви ћа, 
по јед ној ко шни ци мо же да се 
про из ве де чак и пре ко 30 или 
35 ки ло гра ма ме да, у рет ким 
го ди на ма и ви ше. Ина че, от

куп на це на ба гре мо вог ме да за 
из воз из но си пре ко три евра, а 
про сеч ни го ди шњи тро шко ви по 
јед ној ко шни ци око осам де сет 
евра, ра чу на ју ћи и го ри во да се 

до ђе до пче ли ња ка, ште те због 
по вре ме них уги ну ћа ро је ва, та
ко да се ис пла ти вост, ако се 
зна ју ови па ра ме три, мо же ла
ко из ра чу на ти. 

– Ако не ко хо ће про фе си о нал
но да се ба ви пче лар ством, да 
од то га жи ви и да пла ћа со ци јал
но оси гу ра ње, мо ра да има 120 
до 130 ко шни ца, а ако је реч о 

Садјенајбољевремедасепочне

ИдецабрачногпараКовачевићпроводелетосакошницама
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супружницима,ондајетооко
250кошница.

Великанаука

Тонијенитаколако,јерјезбог
већегприносанајбољенајед
номместугруписатиневишеод
тридесетаккошница,панапар
километарајоштридесетитако
редом–истичеЖивадиновић,и
подсећаданекеземљеуреги
онудајусубвенцијепокошници
пчеларима,доккоднастојош
нијеслучај.Домаћаполитика
премапчелариманијестална,
мењасеизгодинеугодину,па
сепчеларинисумоглипреви
шеослонитинадржавнупомоћ
усвојимплановима.
–Билобидобродадобијемо

субвенцијезабензин,јерјеу
просекусвакипчелињакудаљен
бар1520километараодкуће
пчелара,аселећипчелињации
200300км–кажепредседник
савезакојиима203општинска
удружењауСрбији.
Доклесесвеможестићиба

вљењем производњоммеда
показујепримермождаинашег
највећегпчелараСлавољубаРа
досављевићаизСврљига,којиса
1.300пчелињихдруштаваспада
увеликепчеларе.Рођенје1944.

годинеуМерџелатунадомак
Сврљига,дипломираојеорга
низационенаукеуБеоградуна
ФОНу.Пчеларствомсебавиод
1972.године,најпреизхобија,
дабисагодинамањеговпчели
њакпостајаосвевећииобимни
ји,аискуствоизнањеопчелама
свевеће.Данассвојебогатоис
куствоостварујенасвојојпче
ларскојфарми„Пчелакомерц”
којууспешноодржаваузпомоћ

супругеКосанке,синаЗорана,
снајеТањеитројеунучади.
Приче великих пчелара су

сличне:завеликиуспехпотреб
најевеликаљубав.Каконекода
знадалиуопштедасеупуштау
радсапчелама,безобзирашто
сеионакомалољудиозбиљно
бавиовимпослом,пајенатр
жиштумалоиправогмеда?
–Небихникомесаветоваода

узимакредитидакрене,мисви

сталнострепимо јерсупчеле
осетљивабића.Важнојеимати
квалитетнапчелињадруштва,па
ондамеханизацију,опрему,тре
базнатиукоједобагодинепчела
радиипроизводимед,акадасе
роји,ијошпунотога.Тојевелика
наука–кажеЗоранКовачевићиз
Гроцке,којисезаљубиоуовајпо
саокадајеимао16година.
Кожелидабудепчеларнека

првооденапчелињакинекачека
некизнакизнутра,акогаништане
мотивише,аконеосетиникакву
страстнетребадапочиње.Сећам
се,кадсампрвипутпосматрао
пчелекакоизлазеизкошница,
каколете,нисаммогаоноћима
даспавам,ирекаосамсеби„ја
ћуовимпосломдасебавим”.Ко
такокренеуспеће,јерпчеларство
јепонекадробија,ајасамуспео
самозахваљујућиљубави.Дамије
мотивбиодасеобогатим,досада
бихпропаостопута.Овако,нашли
смомир,живимоуприроди,срећ
нисмоимојапородицаија,аузто
стижеисасвимдовољназарада,
кажеКовачевићкојисесасупру
гомМилицомвећполакоспрема
запролећнуселидбунакучевске
пропланкесасвојимкошницама
икампкућицама.

ДрагољубСтевановић
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Тровањепчела
Опрашивањемвоћаиповрћапчелесвакегодинеповећајупри
носеупољопривредиСрбијеза148милионаевра.Сматрасе
дасамоједнопчелињедруштвоповећаприносеза370евра.
Безопрашивањапчеламаприносјабукападаза30одсто,ви
шањаишљивазачетрдесет,амалинаскорозаполовину.На
жалост,несавеснивоћарипресвих,честонеценетупомоћпа
третирајупољопривреднобиљетокомцветања,пестицидима
отровнимзапчеле.
„ПоЗаконуосредствимазазаштитубиља,казназатретирање
инсектицидимауцветању,зафизичколицеизносиод35.000
до50.000динара,запредузетникеод300.000до500.000,аза
правналицаод500.000до1.000.000динара.Међутим,право
решењенијеникажњавањенинакнадаштете,већразумевање
пољопривредникаипчелараоподизањуприносапчелама.Ре
цимо,уСАДувоћаричакплаћајуопрашивањепчеларима512
долараподовезенојкошници(кодјагода,вишања,јабука),дочак
250долара(кодбадема).НаНовомЗеландусеопрашивањево
ћаплаћаидо150доларапокошници,кажедрЖивадиновић.

Нашипропланципружајубољеусловезапчеленегоевропски


