
АПИТЕХНИКААПИТЕХНИКА

Pravilno položena jaja koje je 
položila PRAVA MATICA



ПЧЕЛИЊАК

 Пчелињак - простор на 
коме су смештене 
кошнице са пчелама.

 Пчелињак може бити: 
стационарног и   стационарног и   
селећег типа  



ИЗБОР МЕСТА ЗА ПЧЕЛИЊАК
 При избору места потребно 

је узети више елемената у 
обзир:

 Терен- осучан, оцедит, 
свакако избегавати веће 
водене токове,

 Лето (излаз из кошнице) 
најбоље је окренути према 
југоистоку,југоистоку,

 У близини пчелињака не 
смију се налазити:ђубришта, 
сточне стаје, винарије, 
фабрике шећера,

 Неповољно је ако се 
пчелињак налази у близини 
саобраћајница (ауто пут, 
аеродром, железничка 
пруга и др.) 



ТИПОВИ КОШНИЦА
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КОШНИЦА
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РАСПОРЕД КОШНИЦА НА ПЧЕЛИЊАКУ

 Није добро кошнице поставити у сабијеним 
редовима и на ограниченом простору (пчеле се 
теже орјентишу, улазе у предње кошнице-посебно 
младе пчеле при првом излетању, проблем и код 
повратка младих матица са спаривања, ширење 
болести и др.болести и др.

 Најбоље је кошнице постављати у групама од 5-6 
комада у реду, 

 Ради лакше орјентације кошнице треба да буду 
обојене различитом бојом,

 Користити боје које пчеле најбоље виде: плава, 
жута, бела  



ПОСТОЉЕ ЗА КОШНИЦЕ
 Постоје различите врсте постоља 

(дрво,цигла, бето, метал 
појединачно или за више 
кошница)

 Кошнице треба да буду издигнуте 
од земље око 30 цм, а на сувише 
влажним и плавним теренима око 
50 цм.50 цм.

 Кошнице треба да буду мало 
нагнуте према лету

 Испред кошнице не треба 
остављати висок коров и много 
траве

 За сузбијање пораста траве 
испред кошнице може се 
употребити кухињска со или неки 
хербицид.







ВЕЛИЧИНА ПЧЕЛИЊАКА

 Број пчелињих друштава на једном месту зависи од 
количине паше

 У нашим условима тај број се креће око 15 – 50 
пчелињих друштава, на домаку корисног пчелињег 
лета, удаљености 2 – 3 км, а најбољи избор нектара 
је до 500 м.је до 500 м.

 Без обиља полена и меда нема развоја пчелињих 
друштава.

 Годишња потреба пчелињих друштава за развој и 
опстанак је између 80 – 90/120 кг меда и 25 – 30 
кг полена



1 pčelinje društvo u svojoj 
okolini podigne prinos u 

vrednosti od 370 €, SPOS, 
2011



UDALJENOST – NE 
VIŠE OD 200 m 

1 ha jabuke -1-2 pčelinja društva
1 ha kruške- 3 pč. društva
1ha šljiva, kajsija, breskva- 2-4 
društva
1 ha trešnja i višnje – 3 - 5  pč. 
društava



ПРЕМЕШТАЊЕ (СЕОБА) КОШНИЦА

 Премаштање радити постепено, 20 -30 цм првог дана 
улево или у десно, а касније повећавати, код наглог 
повећања растојања, излетнице масовнмо долазе на 
старо место.

 Уколико се пчелињак у сезони помери на растојање 
мање од 2,5 до 3 км, велика количина излетница се 
врати на старо место (оставити 1-2 слаба друштва које ће 
мање од 2,5 до 3 км, велика количина излетница се 
врати на старо место (оставити 1-2 слаба друштва које ће 
их прихватити),

 Код сеобе, растојање (удаљеност) не би требала бити 
мања од 4 – 5 км, мерено ваздушном линијом

 Сеобу вршити увече (ноћу),
 Лета су затворена у току транспорта, а вентилација мора 

бити обезбеђена (помоћу мреже у збегу)
 Сеоба се најчешће обавља са камионима, аутобусима и 

разне врсте приколица. 



ПРВИ ПРОЛЕЋНИ РАДОВИ НА 
ПЧЕЛИЊАКУ
 Пре првих прочисних летова са подњаче кошнице узети 

узорке мртвих пчела (250-300 пчела) за преглед на 
ноземозу

 Половином фебруара на врх клубета додати шећерне погаче 
(са поленом или заменом за полен), уз додатак пиварског 
квасца.квасца.

 Појава топлих дана, температуре 15-16 степени, извршити 
брзи преглед пчелињег друштва, прближити оквире са медом 
рамовима са леглом.

 Кошнице у којима су друштва угинула, затворити лето и 
уклонити их са пчелињака,

 Утврдити узрок угинућа. 



ТОПЛИ ЈИ ПРОЛЕЋНИ ДАНИ
 Појава топлијих дана, појачани излети пчела, извршити 

детаљнији преглед пчелињих друштава (присуство 
матице-појава радилачког легла, утврдити залихе 
меда,најмање 10 кг, здравствено стање пчела и легла.

 Извршити чишђење подњача уклањањем зимских 
отпадака и угинулих пчела,

 Додавати погаче, а код повећања температуре преко 17 
степени вршити прихрану са шећерним сирупом.
Додавати погаче, а код повећања температуре преко 17 
степени вршити прихрану са шећерним сирупом.

 Обезбедити хигијенско појило са чистом (топлом) водом, 
30-40 м удаљено од пчелињака.

 Почети интензивнију припрему пчелињих друштава за 
главну пашу

 Главни предуслови и гаранција успеха је велика резерва 
хране у кошницама и младе квалитетне матице које 
потичу из претходне сезоне.



ЖИВОТ ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА У ТОКУ ГОДИНЕ

 Повезан је са климатским приликама 
и фенофазама медоносног биља.

 У савременом пчеларству- као почетни
период у животу пчелињег друштва узима 
време престанка паше и легла у 
период у животу пчелињег друштва узима 
време престанка паше и легла у 
кошници.

 У друштву се тада налазе само радилице и 
оплођена матица.

 Период јесени и зимовања- ПОЧЕТНИ 
ПЕРИОД.



ПЕРИОД ЈЕСЕНИ И ЗИМОВАЊА-

 После престанка пчелиње паше у природи:
 Пчеле избацују трутове из кошнице,
 Матица све мање носи јаја,
 Легло се смањује до потпуног нестанка,
 Губици пчела радилица су нормални, смањује се и 

укупан број радилицаукупан број радилица
 Друштво у зиму улази са 30-35.000 пчела 
 Прополисање свих пукотина, 
 Температура испод 12 C, пчеле не напустају кошницу,
 Пчеле у кошници се скупљају у зимско пчелиње клубе. 

а клубе се формира обично на оном месту где је изишло 
задње легло.



ПЕРИОД ЈЕСЕНИ И ЗИМОВАЊА

 У средини зимског клубета температура је 15-20 
C, а на крајевима 9-10 C, таква температура 
остаје до поновног легла у кошници,

 пчеле се у клубету крећу од средине ка крајевима 
и обрнуто,
што је већи број пчела у клубету , то је лакше  што је већи број пчела у клубету , то је лакше 
одржавање температуре.

 животне функције смањене, потрошња око 1 кг 
меда за месец дана

 Свако узнемиравање је штетно – троше више 
хране, одвајају се од клубета и угињавају



ПРОЦЕС ЗАЗИМЉАВАЊА ПЧЕЛА

 За време зимовања пчела од посебног је значаја ХРАНА у 
кошници,

 Сваком пчелињем друштву треба у јесен обезбедити 15-25 
кг меда (цветни мед сакупљен у пролеће), а мед 
медљиковац има много материја које су тешко сварљиве 
(декстрин, минералне соли, ..), који ствара много измета, и (декстрин, минералне соли, ..), који ствара много измета, и 
2-3кг полена (300 – 400 г/улици пчела) 

 У периоду зимовања храна треба да је доступна пчелама,
 За време ниских Т пчеле се не могу померати, а довољно је 

да само једна пчела буде у додиру са храном и она је 
преноси свим осталим пчелама.



ПЕРИОД ПОЈАВЕ ЛЕГЛА
 Крајем зиме пчеле осећају долазак пролећа, 

почињу матицу боље хранити МЛЕЧОМ, те она 
почиње носити јаја.

 Чим матица снесе прво јаје- Т се пење на 34-35 C, 
тзв.”температурни шок”),
Пчеле хране легло и одржавају температуру за  Пчеле хране легло и одржавају температуру за 
развиће легла-троше више хране (меда и полена)

 Долази до смене генерације у пчелињем друштву, 
старије пчеле угињавају, а смењујуи их младе 
пчеле.

 Ова смена се одвија постепено, што делимо у 3 
фазе:



ПЕРИОД ПОЈАВЕ ЛЕГЛА
1. појава легла у кошници- старе пчеле постепено угињавају, а 
појављују се младе пчеле.
2. младих пчела је све више у кошници, а старијих мање. 
 Ово је најкритичнији период у развоју друштва.
 Ако су у зиму ушле старије пчеле, уз неповољне услове 

зимовања који су их још више исцрпили, чести су случајеви 
да старе пчеле узгоје легло и угину, пре него што се појаве 
младе пчеле.
да старе пчеле узгоје легло и угину, пре него што се појаве 
младе пчеле.

 Старије пчеле у пролеће мање су отпорне на многе болести, 
услед чега брже пропадају.

 Зато су чести случајеви да пчелиња друштва пропадају у 
фази СМЕЊИВАЊА ГЕНЕРАЦИЈА.

 У овој фази појављују се трутови.
3. У пчелињем друштву угинуле су све пчеле које су у току зиме 

биле у кошници и замењене су младим пчелама (април-мај)
Пчелиње друштво отпочиње нови живот са новим 
генерацијам младих пчела.



ПЕРИОД ГЛАВНЕ ПЧЕЛИЊЕ ПАШЕ
 Време када у природи цветају медоносне биљке са којих 

пчеле сакупљају нектар и полен више него им је потребно за 
нормалан живот.

 Вишак хране се одлаже у саће-принос меда.
 ОВО ЈЕ НАЈАКТИВНИЈИ ПЕРИОД ЖИВОТА ПЧЕЛИЊЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ.
 У овом периоду пчелама се додају сатне основе, проширује 

се запремина кошнице.
 У овом периоду пчелама се додају сатне основе, проширује 

се запремина кошнице.
 Пчеле могу дневно унети и до 10 кг нектара.
 Када пчеле напуне саће медом, врши се врцање меда.
 Сужени простор у кошници неповољно утиче на пчеле, јер 

интензитет за сакупљање хране слаби, а јавља се и нагон за 
ројење.

 Савремено пчеларство – тражи да пчелиње друштво у време 
главне паше има што већи број сакупљачица.







ПЕРИОД РОЈЕЊА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА
 Ројење је биолошка појава када 

један део пчела радилица 
различите старосне доби са 
СТАРОМ матицом одлази да 
пронађе нови стан и отпочне нови 
живот.

 Ројење је размножавање 
пчелињих друштава.пчелињих друштава.

 То је наследна особина пчелињих 
друштава којом се одржава врста 
медоносне пчеле.

 Пчеле се роје у топло годишње 
доба када у природи има пчелиње 
паше у изобиљу.



ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РОЈЕЊЕ
 Узроци ројења до данас нису тачно разјашњени. 
 Постоји више потврђених фактора:

 У пролеће у време изобиља паше, кошница постаје тесна и 
радилице остају незапослене,

 Појава физиолошки неактивних радилица, када у пчелињем 
друштву има више затвореног легла него отвореног и 
радилице не могу предати млеч младим ларвама. На овом 
принципу се заснива индекс ројења: принципу се заснива индекс ројења: 
 (Р=(j+л):п), Р-индекс ројења, ј-јаје, л- отворено легло, п-

затворено легло, површина мерења је у dm2.
 Ако је Р мањи од 1 онда има више затвореног легла, те 

долази до ројења и обрнуто.
 Према Батлеру на ројење утиче МАТИЧНА СУПСТАНЦА. Док 

матица интензивно носи јаја, она лучи матичну супстанцу. 
Пчеле радилице осете ту супстанцу и немају нагон за ројење. 
У случају слабијег ношења јаја, смањује се и лучење матичне 
супстанце,пчеле то осете и долази до ројења????. 

 Италијанска и крањска раса има јачи нагон за ројење.



ТОК РОЈЕЊА

 Док су матичњаци отворени не долази до ројења.
 Затварањем матичњака и пчелиње друштво се припрема за 

ројење.
 Пчеле које ће изићи са ројем, напуне своје вољке са медом 

и обезбеде се храном за неколико дана,
 Тако постају теже и нису склоне да убадају Тако постају теже и нису склоне да убадају
 Када је дан ведар и топао, рој излази из кошнице између 10-

14 часова,
 Пчеле нагло излазе из кошнице, а када је изишла половина 

роја излази и матицa, а после ње и друга половина пчела
 У роју се обично налази 15-25.000 радилица и неколико 

стотина трутова.
 Prvi roj – prvenac



 PREDNOSTI:

 У старом друштву се добије млада матица,

 Природним током повећава се број 
друштава.

 NEDOSTACI:

 На 15 дана пре ројења активност друштва  На 15 дана пре ројења активност друштва 
слаби, мање сакупља храну и матица мање 
носи јаја.

 Нарочито је недостатак ако се период ројења 
поклапа са главном пашом



СПРЕЧАВАЊЕ РОЈЕЊА

 Узгајати сојеве матица које имају слаб нагон 
за ројење,

 Истовремено проводити многе мере:
Повећање запремине кошнице додавањем Повећање запремине кошнице додавањем 

наставака,

 Додавањем вештачог саћа да га пчеле изграде,

 Замено места слабих пч. друштава са јаким.



ПРЕГЛЕД ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА
 Приликом сваког прегледа тачно оценити шта треба прегледати 

(постојање матице, залихе хране, појаву болести итд).
 Пре почетка прегледа морају бити испуњени одређени услови:
 1. температура у хладу најмање 12 степени,
 2. време без ветра,
 3. прегледач треба да је у чистој одећи без страних 

мириса, 
 4.те да поседује следећи алат: димилицу, нож за 

отварање кошница, пчеларску капу (комбинезон), и 
4.те да поседује следећи алат: димилицу, нож за 
отварање кошница, пчеларску капу (комбинезон), и 
пчеларски дневник.

 Прегледи се обављају у различито доба дана зависно од климатских и 
пашних прилика, у рано пролеће преглед се обавља у најтоплијем 
делу дана. 

 Крајем лета,у периоду без паше, преглед се обавља пред сутон (да се 
избегне грабеж)

 Приликом прегледа пчелар стоји са задње стране/
одпозади кошнице, стим што прво надими пар 
димова на лето, пажљиво без потресања и 
узнемиравања врши отварање кошнице.

 Сва запажања уноси у пчеларски дневник.



ПРЕГЛЕД ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА-OPREMA



PČELINJA HRANA

 Medonosna pčela (Apis mellifera Linne) 
pripada klasi insekata koji koriste 
specifičnu vrstu hrane.

 Osnovni sastojci pčelinje hrane su: 
ugljeni hidrati,ugljeni hidrati,

 masti, 
belančevine, 
mineralne soli, 
 vitamini 
 i voda.



Prema izvoru snabdevanja hrana može da bude
 prirodna
 i veštačka.  
Osnovnu pčelinju prirodnu hranu čine nektar i polen.
Iz nektara pčele snabdevaju:
 ugljene hidrate
 i mineralnie soli,
Iz polena pčele snabdevaju:
 belančevine, 
masti imasti i
 vitamini 
 Vodu i određenu količinu soli pčele uzimaju sa prirodnih 
izvora, a u specifičnim situacijama koriste je iz nektara, 
odnosno meda.



Veštačka hrana

U nedostaktu prirodne hrane, pčelar 
vrši prihranu pčelinjih društava 
veštačkom hranom. 

U periodu toplijeg vremena - sa U periodu toplijeg vremena - sa 
šećernim sirupom 1:1.

U hladnijem periodu - sa šećerno 
mednim testom koji se pripremaju 
od šećera, meda i vode.



ПРИХРАЊИВАЊЕ 
ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА

 Прихрањивање је поступак додавања хране пчелињем 
друштву директно у кошницу, од стране пчелара.

 Врши се код неповољних пиродних услова (дуготрајне кише, 
мраз, ветар и др.)- прихрањивање из нужде.

 Стмулативно прихрањивање – пчелиње друштво има 
довољно хране за свој живот, али када осети да му долази 
храна у кошницу, интензивније исхрањује матицу, она више 
носи јаја и друштво се брже развија. Стим. прихрањивање 
врши се са мањим оброцима, али чешће, сваки или сваки 
носи јаја и друштво се брже развија. Стим. прихрањивање 
врши се са мањим оброцима, али чешће, сваки или сваки 
други дан пред пашу.

 Прихрањивање медом –два начина, додавањем рамова са 
медом из друштава са већим залихама или прихрањивање 
са изврцаним медом (четири дела меда се растворе са 
једним делом воде угрејане на 35 степени, када се раствор 
охлади додаје се у хранилицу.

 Недостаци прихране са медом су могућност уноса одређених 
патогена (споре америчке куге, ноземе и др.  И појава 
грабези (пљачке) на пчелињаку.

 Надражајно прихрањивање треба отпочети 50 – 55 дана пре 
главне паше, може да се врши и концем лета, поспешује 
матицу да носи више јаја , млађе пчеле за зимовање.







Хигијенска 
појилица



У пуној сезони свака
кошница има потребу за

2-3 л воде дневно.2-3 л воде дневно.





КРАЂА КОД ПЧЕЛА-ГРАБЕЖ
 Пчеле имају природни нагон (инстикт) да сакупљају што више хране.
 Унос је из природе док цвета медоносно биље и лучи се нектар, а кад 

престане биље да цвета пчеле одлазе на плодове воћа и грожђа, сишу 
сокове и уносе у кошницу.

 У беспашном периоду у пчела се јавља нагон да 
нападају туђе кошнице и одузимају им мед.

 Пчеле се називају туђице, а сама појава”Крађа”или грабеж код пчела.
 Тиха или неприметна грабеж, је скоро увек присутна у време када нема 

значајног уноса пчелиње паше.значајног уноса пчелиње паше.
 У савременом пчеларству до грабежи долази због 

непажње пчелара.



СПРЕЧАВАЊЕ ГРАБЕЖИ
 1. После престанка пчелиње паше у природи, 

кошнице се не смеју прегледати и дуже времена 
држати отворене.

 Ако је потребно ипак извршити преглед, обавити га у 
сутон, веома брзо.

 2. Са простора око кошница потребно је уклонити све 
остатке саћа, шећерног сирупа, јер мирис 
раздражује пчеле.

 3. Све пукотине на кошници затворити и лето сузити. 3. Све пукотине на кошници затворити и лето сузити.
 4. Потребно је знати стање сваког друштва у 

пчелињаку, јер туђице најпре нападају безматке и 
слабија друштва.

 Ако се појачава грабеж, нападнуту кошницу 
склонити у замрачену просторију 2-3 дана, а на њено 
место ставити празну кошницу

 5. Редовно осматрати кошнице ради благовремене 
интервенције.



РАЗВОЈ ПЧЕЛИЊЕГ ЛЕГЛА



РАЗВИЋЕ ПЧЕЛА

 Стадијум јаја – матица носи у ћелију 
саћа само 1 јаје, понекад у прва 2-3 
дана може снети и по више јаја,

 Пре полагања јаја матица проверава 
да ли је ћелија очишћена, потом у 
ћелију саћа увлачи трбух, испружи ћелију саћа увлачи трбух, испружи 
жаоку и снесе јаје на дно ћелије. Акт 
ношења траје 10 секунди.

 Јаје је прозирно-беле боје, 1,3-1,5 мм
X 0,33 мм, облик заобљеног ваљка.

 За развој јаја потребна је температура 
од 34-35 C,  а ако темп. падне испод 
34-35 C, а релативна влажност падне 
испод 50% долази до успореног развоја 
или чак ембрион у јајету угине.  



 Пчела радилица прва 3 дана чисти ћелије и греје легло. 
 Пчела од 3 до 5 дана храни старе ларве са медом, поленом и 

водом.
 Пошто петог дана сазревају жлезде за излучивање матичног 

млеча, пчеле старе од 5 до 7 дана хране младе ларве од првог 
до трећег дана. 

 Пчеле од 7 до 9 дана преузимају нектар од пчеле које доносе
 Пчеле од 10 до 13 дана чисте и одржавају хигијену кошнице, 
 а пчеле старе од 12 до 18 дана, пошто су им развијене 

воштане жлезде – граде саће, 
а од 14 до 16 дана – истражују околину и орјентишу се   а од 14 до 16 дана – истражују околину и орјентишу се  

 Када заврше са орјентацијом од 16 до 19 дана постају пчеле 
чуварице - стражарице.

 Након завршетка кућних послова у трајању од 19 дана,
двадесети дан постају излетнице и наредних дана до око 40
дана, сакупљају нектар, полен и доносе воду.

 Уколико недостаје у природи једна од ових 3 намирница, 
пчелар им треба додати, како не би се пореметила 
БИОЛОШКА ЦЕЛИНА И  
СТВОРИМО НЕСМЕТАН ЗДРАВИ РАЗВОЈ ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШ
ТВА.





 Према званичним подацима ФАО процењује се
да у целом свету данас има 72,6 милиона
пчелињих заједница.

 Од 1961. године, укупан број пчелињих заједница
увећао се за 64 одсто. 

 Баш напротив, у периоду од 1961. до 2007. године
број гајених пчелињих заједница знатно је опао у
Европи и Северној Америци.

 У САД број заједница смањио се са 5,9 милиона
(колико је било 1947. године) на само 2,3 милиона
(2008. године), (2008. године), 

 а од 21 милиона кошница колико је у Европи било
1970. године данас је остало око 15,5 милиона. 

 С друге стране, у Азији се пчелињи фонд увећао
чак за 426 одсто, у Африци за 130, Јужној
Америци за 86, а у Океанији за 39 одсто.

 У РС број пчелињих заједница са око 350.000 у 
1998. г, повећао се на преко 1.100.000 у 2019., 
(период од 20 година!!!)


