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ČZS je dejavna tudi na področju mednarodne-
ga sodelovanja, še posebej tesno pa sodeluje z 
državami na Balkanu. O nedavnem Simpoziju Apie-
cotech, ki ga Apimondia pripravlja v Srbiji, smo se po-
govarjali s predsednikom Zveze čebelarskih društev 
Srbije g. Rodoljubom Živadinovićem, dr. med. Ob 
tej priložnosti nam je g. Živadinović orisal tudi stanje 
in aktualno dogajanje v srbskem čebelarstvu ter nas 
povabil na zanimiv Simpozij Apiecotech.

Koliko čebelarjev je vključenih v vašo zvezo, 
koliko je v Srbiji vseh čebelarjev ter s koliko 
čebeljimi družinami čebelarijo?

Zveza čebelarskih društev Srbije ima zdaj 
približno 8000 članov, ki čebelarijo s približno 

340.000 čebeljimi družinami. Sicer 
pa je v Srbiji približno 500.000 
čebeljih družin. Veliko število 
čebelarjev v naši državi namreč 
čebele goji iz ljubezni do njih, brez 
gospodarskega interesa, tako da 
ima veliko število kmečkih gospo-
dinjstev v bližini svojega doma nekaj 
čebeljih družin, ki niso nikjer evi-
dentirane, njihovi lastniki niso člani 
nobenega ČD in prav tako nimajo 
registrirane kmetijske dejavnosti. 
Čebelarje je težko v večjem številu 
pritegniti v Zvezo, saj smo vse, kar je bilo narejene-
ga do zdaj, naredili sami, brez kakršne koli državne 

Čebelarstvo v Srbiji 
– pogovor z Rodoljubom Živadinovićem, 
predsednikom srbskih čebelarjev

Pojav so poimenovali »kriza opraševanja«. Predvide-
vajo, da bo problem v prihodnosti še večji, zato mu 
bo treba nameniti več pozornosti.

V Srednji Evropi se je število čebeljih družin 
v zadnjih dveh desetletjih zaradi različnih vzrokov 
zmanjšalo za 25 %, v ZDA pa v minulih 60 letih za 
več kot polovico. Zaradi varoj je izginila večina divje 
živečih čebeljih družin. V svetovnem merilu se je 
sicer število gojenih čebeljih družin v minulih 50 letih 
povečalo za 45 % (pridelava medu pa za več kot 100 
%). Še bolj kot število družin se je v tem obdobju 
povečala potreba po opraševanju kmetijskih rastlin, 
in sicer kar za 300 %. 

Pomoč divjih opraševalcev
Medonosna čebela lahko oprašuje veliko 

večino kulturnih rastlin, ki jih oprašujejo žuželke, 
vendar pri vseh tudi ni najbolj ali dovolj učinkovita. 
Zlasti pri opraševanju divjih rastlin naj bi večinski 
delež prispevali tako imenovani divji (alternativni) 
opraševalci (čmrlji, čebele samotarke, muhe trepe-
tavke …). Tudi pri nekaterih kulturnih rastlinah so za 
opraševanje pomembnejši divji opraševalci, vendar 
teh v okolju z intenzivnim kmetijstvom, kjer so potre-
be po opraševanju največje, zaradi neprimernega 
življenjskega prostora in uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev pogosto primanjkuje. 

Kolikšen je prispevek divjih opraševalcev in v 
kolikšni meri lahko nadomestijo izgube čebel, je za 
zdaj bolj ali manj še uganka. Raziskave pa kažejo, 
da so na območjih s sonaravnim kmetijstvom popu-

lacije divjih opraševalcev dovolj številčne, da zado-
stno oprašijo kulturne rastline. Zlasti na območjih 
z intenzivnim kmetijstvom, ki jih je vedno več, je 
opraševanje medonosnih čebel nepogrešljivo, saj 
na teh območjih ni dovolj divjih opraševalcev. 

Sklenemo lahko, da je za zagotavljanje zadost-
nega opraševanja pomembno tako ohranjanje me-
donosne čebele kot tudi divjih opraševalcev. Le 
tako bodo namreč kulturne rastline lahko dovolj 
oprašene, in to ne glede na nihanje populacij 
opraševalcev, saj bo teh nihanj v prihodnosti zaradi 
podnebnih sprememb, bolezni idr. vedno več in se 
jim ne bo mogoče povsem izogniti. Zanesljiv servis 
opraševanja bodo zagotavljale samo pestre združbe 
opraševalcev, saj skoraj ni verjetno, da bi »odpove-
dali« vsi hkrati. 
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pomoči in brez kakršnih koli sredstev. Na naše 
delo smo izjemno ponosni, saj smo dosegli veliko 
(npr. izvoz medu po evropskih cenah, organizira-
li smo enega izmed najbolj obiskanih čebelarskih 
sejmov v bližnji okolici, v sodelovanju z državo smo 
posodobili skoraj vse predpise, ki se nanašajo na 
čebelarstvo, in jih prilagodili evropskim ipd.), vse 
to pa je čebelarjem precej olajšalo preživetje, saj 
so po dolgih letih čebelarjenja končno lahko tudi 
nekaj zaslužili. Posledica vsega tega je tudi to, da se 
število naših članov iz leta v leto povečuje. Končno 
smo dosegli stabilno zmerno rast, ki temelji na real-
nih dosežkih.

Kaj so največje težave srbskih čebelarjev?
Po uskladitvi naše zakonodaje z zakonodajo EU 

sta za nas največja problema pomanjkanje državne 
finančne podpore v obliki kakršnih koli subvencij ter 
nevesten odnos nekaterih kmetov do škropljenja 
sadja in drugih kmetijskih pridelkov v obdobju cve-
tenja. Do nedavnega smo imeli velike težave tudi 
s ponudbo nekakovostnega medu na tržišču, zdaj 
pa so težave nekoliko manjše, vendar jih nikakor 
ne moremo prezreti. Pred nekaj meseci nam je 
na pomoč pri reševanju tega problema priskočila 
država, tako da smo po treh letih trmastega vztra-
janja, prijavah nevestnih pridelovalcev in sodelovanja 
z Društvom potrošnikov ta negativen pojav zmanjšali 
na minimum.

Kakšne so cene medu v Srbiji?
Cene medu v prodaji na drobno se razlikujejo od 

območja do območja, tako da je treba za kilogram 
odšteti od 3,5–12 EUR. Najnižje cene so po večini 
v Vojvodini, najvišje pa v Raški regiji. Povprečna 
cena kilograma medu v prodaji na drobno je 

približno 5 EUR. V prodaji medu na debelo, ki 
poteka prek Zveze, je zdaj mogoče kupiti akacijev 
med po 3,3 EUR za kilogram (med sezono je 2,8 
EUR) in sončnični med po 2,15–2,25 EUR. Cene 
cvetličnega medu so zelo različne, saj se ta med 
odlično prodaja v prodaji na drobno, redkokdaj pa 
v prodaji na debelo, redek je tudi odkup tega medu. 
Leta 2011 je bil donos lipovega medu zelo slab, tako 
da ni bilo večjih odkupov te vrste medu. Cene medu 
so se v zadnjih dveh letih občutno zvišale, predvsem 
zaradi velikih naložb v trženje srbskega medu v tujini. 
Lani je bilo iz Srbije izvoženih 1956 ton medu v 
skupni vrednosti 5 milijonov EUR, od tedaj pa so se 
cene medu znova zvišale. 

Ker številni srbski čebelarji svoje čebele 
prevažajo na pašo, nas zanima, kako so pri vas 
urejeni prevozi na pašo oziroma pašni redi?

O tem težko govorim, ker še vedno ni uveljavljen 
novi pravilnik in delamo po starem. Čebelar mora 
premik čebel v drugo občino napovedati veteri-
narskem inšpektorju, imeti mora tudi potrdilo o 
zdravstvenem stanju čebel oz. potrdilo o tem, da 
izpolnjuje program ukrepov o zdravstvenem varstvu 
čebel. Premikov v okviru občine ni treba sporočati 
pristojnim.

Kako obvladujete varozo in hudo gnilobo?
V Srbiji sta za zatiranje varoj registrirani le dve 

zdravili: Apiguard (od leta 2006) in Checkmite (od 
leta 2011), vendar drugega čebelarji še niso prejeli. 
Sicer pa številni čebelarji nelegalno uporabljajo tudi 
druga sredstva, žal, po večini amitraz. Kljub temu pa 
je bil v skoraj 4000 tonah medu, kolikor ga je bilo 
iz Srbije izvoženega v zadnjih nekaj letih, amitraz po 
naših podatkih najden samo v nekaj vzorcih, pa še te 
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vrednosti so bile nekajkrat nižje od dovoljene. Glede 
na to torej lahko sklepamo, da ga tisti čebelarji, 
ki uporabljajo to sredstvo, uporabljajo pravilno. 
Osrednji problem na področju zatiranja varoj v Srbiji 
je podoben kot v drugih državah, to je prepozen 
začetek poletnega zatiranja, ko so zimske čebele že 
izležene in ko so jih varoje že poškodovale. Zato je 
naša prednostna naloga spremeniti to slabo prakso 
pri čebelarjih.

V zvezi s hudo gnilobo naj povem, da se ta bo-
lezen pojavlja tako rekoč stalno, vendar država 
plačuje čebelarjem pošteno nadomestilo za 
uničenje čebeljih družin, tako da ni večjih težav. Od 
leta 2004 poteka intenzivna kampanja proti upo-
rabi antibiotikov v čebelarstvu, zato je ta pojav vse 
manj pogost, čeprav ne moremo trditi, da smo ga 
povsem izkoreninili, vsekakor pa je uporaba anti-
biotikov v čebelarstvu res minimalna. Če čebelar 
posumi, da so njegove čebele zbolele za hudo gni-
lobo, vzorce teh čebel odvzame pooblaščeni veteri-
nar. Če je huda gniloba laboratorijsko potrjena, ve-
terinar opravi klinični pregled vseh čebeljih družin v 
čebelnjaku, prav tako pa tudi v drugih čebelnjakih 
v polmeru 1,5 km. Iz sumljivih družin nato odvzame 
nove vzorce za laboratorijsko analizo. Čebelar mora 
v okuženem čebelnjaku izvesti predpisane ukrepe 
(sežig satov, čebel in dotrajanih panjev ter zakopa-
vanje), potem pa čebelje družine spet lahko prevaža 
ali prodaja, saj se šteje, da hude gnilobe ni več.

Katere bodo osrednje dejavnosti vaše Zveze 
v letu 2012?

Osrednji dogodek v letu 2012 bo gotovo Simpo-
zij Apimondie, ki bo potekal v prestižnem centru Sava 
sočasno z našim IV. državnim čebelarskim sejmom. 
Novo prizorišče smo izbrali zato, ker se sejma po 
navadi udeleži od 5000 do 6000 obiskovalcev, 
tokrat pa zaradi Simpozija Apimondie pričakujemo 
tudi veliko število udeležencev iz drugih držav. Na-
povedane so že organizirane skupine obiskoval-
cev iz Slovaške, Bolgarije, Romunije, Madžarske, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter seveda iz Slo-

venije. Obisk slovenskih čebelarjev bo organizirala 
ČZS, saj bo simpozij organiziran na najvišji ravni v 
prestižnem območju centra Sava. Vaši bralci lahko 
vse informacije o simpoziju najdejo v angleškem in 
srbskem jeziku na www.apiecotech.com. Izbrana 
tema simpozija je bila Apimondii tako všeč, da so 
se pristojni takoj odločili, da bo ta simpozij postal 
tradicionalen. V uradnem seznamu dogodkov Api-
mondie je določen kot prvi, to pa je za nas velika 
čast. Izbrali smo temo, ki je aktualna za ves svet, 
in sicer »Vpliv čebelarske tehnologije, zdravstvene-
ga varstva čebel in naravnega okolja na kakovost 
čebeljih pridelkov«. Res pa je, da je v zdajšnjem glo-
baliziranem svetu težko premagati vse izzive in prido-
biti naraven izdelek vrhunske kakovosti. Naj ob tej 
priložnosti povabim vse slovenske čebelarje, da se 
od 18. do 19 februarja 2012 v centru Sava v Be-
ogradu udeležijo Simpozija Apimondie in obiščejo 
tudi IV. državni čebelarski sejem. V ponedeljek, 
20. februarja 2012, bomo organizirali še strokovno 
ekskurzijo, v okviru katere bomo obiskali dva naša 
najuspešnejša čebelarja ter selekcijski center prof. 
dr. Jovana Kulinčevića.

Kako sodelujete z državo?
Kot sem dejal, dolgo ni bilo sodelovanja. Leta 

2007 pa smo se začeli resno pogovarjati in tako 
nam je do zdaj uspelo spremeniti veliko čebelarskih 
predpisov. Kljub temu pa še vedno ne dobivamo 
nikakršnih državnih finančnih sredstev za naše de-
lovanje. Nekatere subvencije so bile sicer uvedene, 
a tudi odpravljene, tako da zdaj tako rekoč ne dobi-
vamo nobene podpore. Prav zdaj sicer z Ministrst-
vom za kmetijstvo potekajo resna pogajanja o uvedbi 
podpore za čebelarstvo v prihodnjem letu. Upamo, 
da bodo uspešna, saj se odnos do čebelarstva v naši 
vladi počasi vendarle spreminja, pa tudi kot organi-
zacija smo vse bolj prepoznavni, čeprav to ni težko, 
saj v Srbiji na kmetijskem področju ni združenja, 
ki bi imelo na nacionalni ravni samo eno organi-
zacijo. Prav tako je v končni fazi tudi usklajevanje 

Državni čebelarski sejem v Srbiji.

Čebelarstvo g. Živadinovića.
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domače zakonodaje z zakonodajo EU in bo letos 
tudi končano, s tem pa bo po štirih letih končano 
naše trdo delo na tem področju. A se je kljub vsem 
naporom izplačalo.

Kakšno je vaše sodelovanje s Čebelarsko 
zvezo Slovenije?

Naši odnosi so izjemno operativni, konkretni in 
raznovrstni! Pravzaprav nas je vodstvo ČZS v celoti 
podprlo, še posebej pa sta nas podprla predsednik 
Boštjan Noč in Vlado Auguštin, ki sta nam pomagala 
pri vsem, nam svetovala in nam pošiljala dokumen-
tacijo, ki smo jo potrebovali za reševanje naših pro-
blemov. Sodelovanje je bilo intenzivno tudi pri pri-
pravi Foruma o apiterapiji v Sloveniji, saj smo si tako 
na enem kot na drugem sejmu vzajemno omogočili 
postavitev promocijskih stojnic. Prav tako so vse 
pogostejši medsebojni obiski čebelarjev in tudi v 
prihodnosti načrtujemo nekaj skupnih projektov.

Skoraj vsakodnevni pogovori z vašim 
predsednikom so prispevali k izjemnemu razvoju 
odnosov med organizacijama. Čeprav bi želeli, da 
bi bilo tako tudi z drugimi zvezami v regiji, vsi ljudje 
vendarle niso enaki in svojega časa ne delijo tako 
nesebično z drugimi. Brez dvoma bo kot trajni 
izraz kakovosti odnosov med organizacijama ostala 
tako naša skupna kot tudi moja osebna hvaležnost 
predsedniku za tako izjemno dobro sodelovanje. Še 
enkrat hvala tudi preostalim slovenskim čebelarjem, 
ki z nami velikodušno delijo svoje znanje in izkušnje 
in ki so nam vedno na voljo, kakor smo tudi mi njim.

Ali bi še kaj sporočili slovenskim čebelarjem?
Želim jih še enkrat povabiti, še posebej, če še 

nikoli niso obiskali našega državnega čebelarskega 
sejma, naj nas obiščejo 18. in 19. februarja letos, ko 
bomo organizirali Simpozij Apimondie, na katerem 
bomo obravnavali aktualno problematiko svetovnega 
čebelarstva. Obljubljamo, da bomo dobri gostitelji 
in da se boste radi spominjali tega velikega dogod-
ka. Prav tako želim izraziti svoje osebno spoštovanje 
do vseh slovenskih čebelarjev, ki so od razpada Ju-
goslavije do dandanes dosegli veliko na področjih 
razvoja in trženja čebeljih pridelkov, in to predvsem 
z dobrimi načrti za razvoj ter z dobro izbiro vodstva 
ČZS, ki je več let uspešno uresničevalo te načrte. 
Zdi se mi, da je v zadnjih letih zaznati še poseben na-
predek in lahko ste ponosni na ta uspeh. Naj medi!

Spraševal je Boštjan Noč.

Novice iz sveta
Nemčija

V Kölnu je od 8. do 12. oktobra 
lani potekal največji živilski sejem 
na svetu, imenovan Anuga 2011. 

Ogledalo si ga je 155.000 obiskovalcev iz 180 
držav, na njem pa je sodelovalo kar 6.596 raz-
stavljavcev, med njimi seveda tudi vsi pomembnejši 
pridelovalci in trgovci z medom. Obiskovalci so tako 
lahko videli usmeritve in novosti na področju tega 
najpomembnejšega čebeljega pridelka.

V oči je padla zlasti ponudba sortnih vrst medu. 
Francoska trgovska družba Lune de miel (Medeni 
teden), ki v Franciji zavzema kar 40 % tržni delež, 
je poslala na nemški trg 13 različnih sortnih vrst 
medu, od katerih so bili nagrajeni med lavande 
(sivke), maline in rožmarina. Za kozarec s 375 grami 
teh treh vrst medu bo moral kupec v trgovini odšteti 
6,49 EUR. Mimogrede, za 500 gramov  nemškega 
cvetličnega medu bo plačal povprečno 4,00 EUR, 
torej znatno manj. Znani italijanski trgovec Lagne-

se pa je obiskovalcem sejma predstavil dva sortna 
medova: kostanjevega in limonovega. Pri nemških 
trgovcih je bilo opaziti drugačno usmeritev. Tako je 
zdaj nekoliko manj zanimiva ponudba z oznako »bio«, 
pozornost pri obiskovalcih pa so zbudili predvsem 
medovi z regionalnimi ali krajevnimi poimenovanji, 
na primer lipov med iz Berlina, manin med iz Ba-
varskega gozda, med jesenske rese iz Lünebur-
ga. Vse kaže, da bo ta »regionalizacija« medov tudi 
v prihodnje privabljala kupce. Med novostmi velja 
omeniti mešanice medu z majhnimi količinami divjih 
gozdnih sadežev, na primer rakitovca ali brusnic. 
Zrele plodove najprej z globokim zamrzovanjem 
osušijo, nato pa jih na drobno zmeljejo ter zamešajo 
v cvetlični med. Takšna mešanica vsebuje samo 
4 % mletih sadežev, vendar ti znatno spremenijo 
njegov okus. Druga novost sta žvečilni gumi iz medu 
in medeni bomboni. V prvem primeru potegnejo iz 
medu toliko vlage, da postane kot mehka plastika in 
ga je mogoče lepo žvečiti, v drugem pa odstranijo 

Prevozno čebelarstvo v Srbiji.


