
 

 

 

ПЧЕЛАРСТВО 

 

 Пољoпривrедни факултеt Нови Сад 

 Проф др Надa Плавшa 

    plavsa.nаda@gmаil.coм 





ПЧЕЛАРСТВО 

 Пчеларство (aпикулtuра)- је вrстa пољopривrеднoг заnимaњa 
које пoдразумeвa гaјењe  и iскорiшћавaње мeдонoсne пчелe 
у кошницамa зa добијање diрeктнe (мед, полeн, вoсак, 
проpoлис, матiчнa mлеč, пčelињe ларве, rојevи, матiце) i 
индiрeктnе (опrашивaње, 80% биљакa су ентомoфилne) 
кoрiсти.  

 На подручјu Балкaнa оko 150 врста биљaкa-опрашiвaње 
pомoћу пчeла 

 Пčеlињaк- мeсто где se узgајaju медонoсne пчeле. 

 Пčelарeњe може да буde: 

хоbи, 

дodатнi посao 

кoмерцијалнi посao 

 Производња здраве хране од које зависи опстанак људи на 
Земљи уско је повезано са директним производима  
пчеларске привреде као што су мед и други пчелињи 
производи. 

 



Привредни значај пчеларства  
-Директне користи:  
•Мед-производ медоносних пчела течно-густе конзистенције справљен од 
нектара цветница или слатких излучевина биља или излучевина лисних 
ваши. Садржи 15,5-20% воде, око 74% инвертног шећера (40% фруктозе 
и 34% глукозе, мин. материје (до 5%, тј. до 10%), беланчевине, 
ароматичне материје, хормоне, ферменте, витамине (Б-комплекс, А, Ц, К, 
Е...). Спец. густина меда је 1,38-1,45 g/cm³, мрзне на -35°С и поседује 
антимикробно дејство.  
•Восак-секрет воштаних жлезда пчела радилица старости 12-18 дана. 
Спец. густина воска је 0,96 g/cm³ а топи се на темп. од 62-64°С.  
•Матични млеч-секрет подждрелних (субфарегиалних) жлезда пчела 
радилица старости 6-12 дана. Веома сложеног и богатог састава 
(регенератор полних жлезда и супстанца виталности).  
•Поленов (цветни) прах-концентрат биогених материја, веома значајан за 
раст и развиће пчелињих ларви. Перга-конзервисан полен.  
•Прополис-мешавина воска, неких лепљивих и смоластих материја 
цветних и лисних пупољака. Пчелама служи за фиксирање саћа у 
кошници, затварање пукотина и за балсамовање убијених непријатеља.  
•Пчелињи отров-секрет жлезда жаочног апарата пчела старости 20-25 
дана.  
•Ројеви (пакетни и на рамовима).  
•Матице (оплођене и неоплођене).  
•Матичњаци.  
- Индиректне користи (опрашивање).  



ПЧЕЛАРСТВО У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ 

ВЕКУ 

 За сада не постоје поуздани докази о томе 

када су се на Земљи појавиле пчеле,нити од 

када их је човек почео гајити. 

 

 Сматра се да је прадомовина медоносне 

пчеле Индија. 



ИСТОРИЈАТ ПЧЕЛАРСТВА 
  PČELARSTVO -Jедна од најстаријих грана људске 

делатности,  

 •Стари Словени међу првима гајили пчеле и међу првим 

учитељима пчелa.  

 •Средњевековни значај пчеларства (краљ Милутин, 

Душанов законик...),  

 •Стручно знање на ниском нивоу (с колена на колено, као 

тајна),  

 •Адам Ширак-први управник пчеларске школе на двору 

Марије Терезије,  

 •Антон Јанша-први учитељ те школе,  

 •Јан Ђерзон-први доктор наука у пчеларству (открио 

партеногенезу),  

 •Иван Прокопович-конструктор прве кошнице са 

покретним саћем,  

 •Хрушка-конструктор прве центрифуге,  

 •Меринг-први конструктор сатних основа,  

 •Лоренцо-открио пчелињи простор и конструктор ЛР 

кошнице,  

 •Јован Живановић-отац Српског рационалног пчеларења.  



РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА У СРБИЈИ 

 Први писани документ, где се помиње пчеларство је  
“Хилендарска повеља Симеона Немање” из 1198. године, 
којим је манастиру даровао 4 пчелињака са по 2 пчелара. 

 Највећи манастирски пчелињак је био на Слатини, бројао је 
преко 1.000 кошница, а основао га је цар Душан. 

 

 Посебно место у плејади најумнијих наших пчелара припада 
професору Јовану Живановићу, Он је заправо “отац 
рационалног пчеларства” или “српски Ђерзон” 

 

 1878. оснива се катедра за пчеларство у Карловачкој 
богословији уз благослов патријарха Прокопија Иванковича. 
Дотле је у Европи слична катедра постојала само у Немачкој. 



ТИПОВИ КОШНИЦА  

•Примитивне:  

 

- трмка (вршкара)  

- плетара (ројевњача)  

- дубина  

 

 

•Савремене:  

 

- Дадант-блатова (ДБ)  

- Лангстрот-рутова (ЛР)  

- Алберт-жнидержичева (АЖ)  

- Pološka  



ТРМКА (ВРШКАРА)  
 
Ове кошнице се праве од прућа винове лозе, леске или паутине. 

Спољашњост се облепљује смешом пепела, свеже говеђе балеге и иловаче. 

Запремина им се креће од 10-15 l и имају облик зарубљене купе. Залихе 

хране се магацинирају у вршном делу трмке а у средини се налази легло.  

Недостаци: мали принос меда (3-8 kg) слабијег квалитета (муљани мед), 

врши се негативна селекција (најбоља друштва са највише меда се убијају 

ради убирања што веће количине меда), неопходност гушења, односно 

убијања пчела ради одузимања меда при чему остају неискоришћене 

ларве, лутке, млеч и прополис, отежана контрола и сузбијање болести.  

Користи: служи са скидање природних ројева и има места у органском 

пчеларењу.  

•Да се пчеле не би убијале због вађења меда рсзвијен је тзв. Линенбуршки 

метод пчеларења вршкарама а састоји се у сасецању вршног дела трмке и 

додавањем наставака са покретним саћем. Када се наставак напуни медом 

додаје се нови празан на његово место а пун се подиже и оставља изнад 

новододатог ради сазревања меда.  



ЛАНГСТРОТ-РУТОВА (ЛР) КОШНИЦА  

 Најзаступљенији тип кошнице у Америци, Новом зеланду 

и Аустралији. Код нас је доста распрострањена са 

тенденцијом даљег ширења.  

 •Јединица рада код ове кошнице је наставак и у једном 

наставку стаје 10 рамова димензија 43,2 х 20,3 cm. Делови 

кошнице су:  

 •Предности: јединица рада је наставак и проширивање и 

сужавање се врши у вертикалном смеру, има велики 

плодишни простор и омогућава развој јаког друштва, 

погодна за двоматични систем пчеларења.  

 •Мане: захтева правовремене интервенције јер свако 

кашњење представља губитак (развој плодишта се 

постиже делокацијом наставака на сваких 7-10 дана у 

току активне сезоне).  

 ЛАНГСТРОТ-РУТОВА (ЛР) КОШНИЦА  





ДАДАНТ-БЛАТОВА (ДБ) КОШНИЦА  

ДБ је настављача заступљена у 
Западној Европи и Русији, а у великом 
проценту се њоме пчелари и у нашој 
земљи.  
•Плодиште чини једно тело у коме је 
смештено 12 рамова димензија 42 х 27 
cm. У плодишту се може наћи и 
преградна даска којом се оно може 
сужавати и ширити по потреби.  
•Медишни простор чине 2 полунаставка 
у којима се налази по 12 полурамова 
димензија 42 х 11,5 cm.  
•Поклопна даска се у зимском периоду 
налази изнад плодишта а у пашном 
периоду године изнад медишта. Она 
има две стране: дубљу која зими служи 
за смештај погаче и летњу која је 
плића.  
•Омогућује развој пчелињег друштва до 
броја од 60.000-70.000 пчела.  
•Сазревање меда у њој је брзо и због 
малих полунаставака омогућује 
издвајање сортног меда и на слабијим 
пашама.  



ПОЛОШКА  

Полошка је тип кошнице који се полако напушта у пчеларству. 
Карактеристично за њу је да јој се плодиште налази у средини а медишта са 
леве и десне стране. У њу стаје 20 оквира димензија 42 х 27 cm. Подњача је 
фиксирана за тело а тело за збег преко кога се кров преклапа помоћу шарки. 
Она може имати и 2 лета ако се ради о двоматичном друштву у њој или о 
друштву са нуклеусом при чему су они одвојени преградном даском која 
уједно служи и за проширавање и сужавање друштва.  
Предности: погодна за двоматични систем пчеларења и за селидбу.  
Мане: мањи принос и квалитет меда у поређењу са ДБ и ЛР и већа 
потрошња хране током зимовања.  



ПОМОЋНЕ КОШНИЦЕ (НУКЛЕУСИ  

Ове кошнице имају 4-6 оквира у којима обитава 3-5 хиљада пчела, 
неколико стотина трутова и 1 матица. Користе зе за појачавање 
продуктивних друштава оквирима са затвореним леглом, пчелама 
излетницама или и једним и другим, као и за спаривање и чување матице 
до употребе. Могу бити индивидуални (једноделни) и групни (вишеделни). 
Вишеделни нуклеуси су бољи јер пчеле троше мање хране и лакше 
регулишу микроклиму. Код вишеделних нуклеуса лета треба да буди 
окренута на различите стране да матица не би ушла у други нуклеус при 
повратку са спаривања и настрадала. Пожељно је да су оквири у 
нуклеусима идентични са оквирима у продуктивним друштвима.  



ОСОБИНЕ ПЧЕЛАРСТВА 
 Пчеларство, у односу на друге пољопривредне гране има низ 

карактеристичних особина: 

 1.Рентабилност-  опрема за пчеларство (кошница, прибор и 
алат),није скупа- може трајати и до 50 година,  

 пчелињи производи су увек тражени,  

 поремећени климатски услови доводе у питање рентабилност 
пчеларства. 

 2.Неграниченост бављења пчеларством- није потребан властити 
посед, 

 пчеларством се могу бавити сва занимања,  

  мушкарци и жене,  

 може бити главно и споредно занимање.  

3. Невезаност за одређени простор- пчеле сакупљају храну у 
радијусу од 10 км, могућност селења на боље пчелиње паше 

4. Пчеларство као спорт- у раду са пчелама налазимо велики број 
комбинација (пчелиње паше, развој друштва, узгој матица, 
производња и осталих пчелињих производа, заштита пчела идр.) 

 



 USLOVI ZA “DOBROG” PČELARA 

 Potpunije znanje o ovom najkorisnijem insektu, 

 Prednost ranog “dodira” sa pčelama (učeničke zadruge ili u vlastitom 

domaćinstvu), 

  Osobe muškog i ženskog pola mogu se podjednako uspešno baviti pčelarstvom, 

 Pre početka obavezno pročitati dobar pčelarski priručnik, pratiti pčelarski 

časopis, edukacija na pčelarskim predavanjima i dr. 

 Edukacija mladih pčelara (škole ili organizovani seminari) 

 Dobar početak - svest o početnom ulaganju u košnice, rojeve, opremu,  (vozila, 

zgrade itd) 

 Sa sve većom urbanizacijom i otuđivanjem ljudi od prirode, sve će se više javljati 

tendencija vraćanju prirodi i prirodno proizvedenoj hrani.  

 Zbog toga će se povećavati i broj onih koji će u pčelarstvu nalaziti neku vrstu 

rekreacije uz perspektivu dopunskog unosnog zanimanja ili čak osnovnog 

zanimanja.  

 Pčelinjak od 50 društava solidno održavan –može da obezbedi kvalitetan život 

jedne porodice 

 

 



 KAKO ZAPOČETI SA PČELARENJEM 

 Postati pčelar – NIKAD NIJE KASNO!!!  

 Prednost – ako se to uradi u što ranijoj mladosti, jer je to životno doba 

kada se najbrže i najlakše razvija interes i ljubav za bilo koju delatnost, 

a posebno za pčelarstvo. 

 IZVOR ZAINTERESOVANOSTI (škola, televizija, dobar komšija koji se 

bavi pčelarstvom, vizija “ZDRAVOG” života, itd)  

 ODAKLE KRENUTI? 

 Prikupiti dobru literaturu o osnovnim znanjima o pčelama, 

 Približiti se nekom pčelaru, 

 Kontaktirati sa aktivnim pčelarima i uključiti se u lokalno 

udruženje pčelara ( pratiti zimska predavanja, informacije o 

novčanom iznosu opreme i ostalog,  

 

 



PČELARSTVO SRBIJE 

 

 oko 30.000 pčelara–  12.000 registrovanih 

 675.000 pčelinjih društava/1.100.000 , a realne 
pretpostavke ukazuju na mogućnost gajenja  још  
већег броја pčelinjih društava 

 

 Prosečna proizvodnja meda -20-25 kg/društvu, 

 

 Godišnja proizvodnja-  6 – 9 hiljada tona 
meda,(2006.god. - 6.057.888 kg, 2009. -12.000 
тона 

 

 Prosečna potrošnja meda po stanovniku - 500-
600g 



 TRMKA 



DELOVI LR KOŠNICE 



 LR Košnice- na suncokretovoj paši 



 Pčelinjak na prikolici- AŽ košnice 



 AŽ košnice 



 AŽ košnica u natkrivenoj prikolici (seleći tip) 



 



Košnica u liku mede 



 Život  u košnici 



Грађа пчелињег гнезда  

Радиличне ћелије  
(l=10-12mm, Ø=5,3-
5,7mm)  

Трутовске ћелије (l=13-

16mm, Ø=7,0-7,2mm  

Медне ћелије  



SASTAV PČELINJE 

ZAJEDNICE 





 



Подела рада у пчелињем друштву  
 
Период кућног живота пчеле радилице:  
•прва 2-3 дана се храни, чисти и јача,  
•3-6 дана храни старије ларве (3-6 дана старе),  
•6-12 дана, када луче млеч, хране младе ларве (1-3 дана старе) и 
матицу (матична свита),  
•12-18 дана, када луче восак, изграђују саће,  
•18-21 дана, када луче отров, бране гнездо.  
 
- 

Период општења пчеле радилице са околином:  
•Нектаруше (сакупљају нектар),  
•Поленашице (сакупљају поленов прах),  
•Водоноше (доносе воду),  
•Гробари (износе страдале пчеле ван кошнице),  
•Лепезарице (освежавају ваздух у кошници),  







 ИНДИРЕКТНЕ КОРИСТИ -Pčelinjak na oprašivanju 

voća 

1 пчелиње друштво у својој околини 
подигне принос у вредности од 370 €, 

СПОС.  



 1 ха јабуке -1-2 пчелиња друштва 

1 ха крушке- 3 пч. друштва 

1ха шљива, кајсија, бресква- 2-4 

друштва 

1 ха трешња и вишње – 3 - 5  пч. 

Друштава 

 

УДАЉЕНОСТ – НЕ ВИШЕ ОД 200 м  



 Сунцокрет-веома висок захтев за опрашивање пчелама 

1 ha – 0,5-1 pčelinje društvo 



 



ВРСТЕ ПЧЕЛИЊАКА 

 СТАЦИОНАРНИ –то је пчелињак у коме су кошнице 
током целе године на једном месту (рационално- 
једино ако има 1 – 2 добре паше). 

 СЕЛЕЋИ – тип пчелињака у коме се кошнице селе на 
подручја где у зависности од доба године цветају 
медоносне биљке (воће, уљана репица, багрем, липа, 
ливада, сунцокрет). 

 

 

 ЕКОПЧЕЛИЊАК – је пчелињак у коме се пчеле 
узгајају на посебно прописани начин (еколошки) уз 
обавезан надзор државних институција.  

 





ПЧЕЛИЊИ ПРОИЗВОДИ 

МЕД 

ПОЛЕН 

ПРОПОЛИС 

ВОСАК 

МАТИЧНА МЛЕЧ 

ПЧЕЛИЊИ ОТРОВ 

ПЧЕЛИЊЕ ЛАРВЕ 



МЕД 



“Апитерапија свјетско чудо старе 
медицине”  
 
Прве писане трагове о примјени чуда 
апитерапије и имунотерапије пчелињег 
отрова, датирају из времена Хипократа, 
који је живио око 400 година пре Христа,  
 
Хипократ - отац данашње модерне 
медицине, најпознатији антички грчки 
лекар и сматра се једним од 
најистакнутијих личности медицине свих 
времена  
 
 
 
Сматрао је да су мед, вода и ваздух лек за 
све људске тегобе.  

http://www.pcelarstvo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=897:apiterapija-svjetsko-udo-stare-medicine&catid=59:novosti-pcelarstvo&Itemid=273
http://www.pcelarstvo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=897:apiterapija-svjetsko-udo-stare-medicine&catid=59:novosti-pcelarstvo&Itemid=273


 

ПОЛЕН 



 

ВОСАК     



ПРОПОЛИС 
 
 
 
Прополис - (од грцких реци "про 
и полис " пред-град, застита, 
одбрана, страза) пцелињи 
производ, смолнатог изгледа и 
тамне боје је најделотворнији 
познати природни антибиотик.  
У саставу прополиса највеци део 
цине биофлаваноиди, затим 
ензими, минерали, витамини 
аминокиселине, никотинска 
киселина, боје итд. 
 
Главна улога прополиса је 
застита од болести.  
Антибактериска, антивирусна и 
антипаразитска својства 
прополиса су таква да цине 
косницу стерилнијом од хируске 
сале.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propolis_in_beehives.jpg


 ВОСАК 



                    MLEČ 



МЕД – ПЧЕЛИЊИ ОТРОВ 
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ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОЧЕТАК 

 ИЗНАД СВЕГА ДОБРА ВОЉА И ЖЕЉА! 

 

 НОВАЦ! 

 

 ОСНОВНО ЗНАЊЕ! 

 
 ДА НИСТЕ АЛЕРГИЧНИ НА УБОД ПЧЕЛЕ! 



 Набавка комплетних друштава (презимљених) друштава, или куповина природних или 
вештачких ројева. 

 Претходна припрема празних кошница у које су убачени ожичени оквири са сатним 
основама. 

 Набавка основне опрема: димилица, пчеларски нож, пчеларска капа,пчеларска четка, 
кавези за матице, сандук за преношење оквира, врцаљка, матичне решетке и ситан 
алат (чекић, клешта, ексери идр) 

 



 

 

ПОЧЕТНИ УЛОГ- 

  50 кошница x 45 €  = 2.250 € 

 50 пч друштава/ројева x 50 €/35 €=2.500 €/1.750 
€ 

 ОПРЕМА- димилица, пчеларски нож, комбинезон, (1 
x 100 €)= 100 € 

 Восак -50 кг x 0,7 € =35 € 

 

 ЗБИРНО =5.135/4.135 €  

 
 ИНВЕСТЦИЈА ПРВЕ ГОДИНЕ, А НАРЕДНИХ ГОДИНА 

КОШНИЦА,ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА И ОПРЕМА СУ У 
ФУНКЦИЈИ (чак и до 20 година)  

 



ДОБИТ 
 МЕД (50 x 20кг= 1000 кг x 2,5 - 4 €)= 2.500-4.000 € 

 ПОЛЕН (50 x 7 кг = 350 кг x 10 € =3500  € 

 ВОСАК (50 x 1 кг =   50 кг x 0,7 € =  35 € 

 ПРОПОЛИС (50 x 0,100кг = 0,500 кг x 40-50 €=20 € 

                     ______________________________ 

                                                    2.295 – 4.435  € 

 
 МАТИЧНА МЛЕЧ  - 2 г лиолифизоване млечи – 10  € 

 ПЧЕЛИЊИ ОТРОВ/40-70.000 €/кг 

 ПЧЕЛИЊЕ ЛАРВЕ 

 

 РОЈЕВИ -25-50 €  

 МАТИЦЕ- 1матица x 0,6-0,8 € 

 

 ОВО ЈЕ ДИРЕТНА КОРИСТ! 

 ИНДИРЕКТНА КОРИСТ – ОПРАШИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЧАК И 3-5 ПУТА ОД 
ДИРЕКТНЕ КОРИСТИ, јер 80% биљака овиси о опрашивању инсеката 
(пчела доминантно место)  



ДА ЛИ СЕ ИСПЛАТИ??? 

 ПОЧЕТНИ УЛОГ           ДОБИТ 

          >                           <      

 5.135/4.135 €       ~  2.295 – 4.435  € 

 



ПРЕПОРУКЕ!!! 

 Упознати младе људе са основама пчеларства, 

 Обезбедити едукативне семинаре са практичним 
искуством – 

 гајење пчела,  

 производња ројева и матица 

 добијање квалитетних и драгоцених пчелињих 
производа 

 Обезбедити финансијску конструкцију за своју 
породицу. 

“БОГАТ ПОЈЕДИНАЦ, БОГАТА ДРЖАВА” 

 



ЗАХВАЛНОСТ ПЧЕЛИ 

 СПОМЕНИК ПЧЕЛИ у КАМЕНОВУ, 

најмедоносније село у Србији/4.000 

кошница  

 "Ој пчелице, ти што радиш, медоносно 

пружаш дело, вековима ти нас сладиш, 

 од срца ти хвала, пчело".  

 

 ЛУГ, Беочину – више 

кошница него становника 

(>1000 пчелињих 

друштава)!!! 

 КАМЕНОВО!!! 


