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Spoštovane čebelarke,
spoštovani čebelarji,
čebelarstvo je v Sloveniji nekaj več in mu pravimo
tudi poezija kmetijstva. V Sloveniji smo čebelarji
odlično organizirani v čebelarska društva, le ta
Boštjan Noč,
pa v območne zveze in v osrednjo Čebelarsko
predsednik ČZS
zvezo Slovenije. Pred 100 leti se je ustanovila
čebelarska podružnica Sv. Lovrenc na Pohorju
s ciljem pomagati čebelarjem članom te podružnice na različnih področjih,
predvsem pa je bil cilj izmenjavanje izkušen in znanj s področja čebelarstva,
skupna nabava sladkorja in ostalih čebelarskih pripomočkov, … in tako kot
pred 100 leti je ostalo še dandanes.
Zgodovina dela Čebelarskega društva Sveti Lovrenc na Pohorju je res bogata.
Člani so se že daljnega leta 1954 zavedali pomena ohranitve in selekcije
kranjske čebele in ustanovili plemenilno postajo. Člani društva so in so bili vsa
leta zelo aktivni in eden od rezultatov dela je tudi lasten čebelarski dom, ki je v
ponos članom in tudi širši okolici. Skratka 100 let so bili člani društva marljivi
kot naše kranjske čebelice.
ČD Lovrenc na Pohorju je pustilo globok pečat tudi pri delu čebelarske zveze
društev Maribor in Čebelarske zveze Slovenije, saj je njihov član tudi g. Vlado
Pušnik, ki je poleg številnih zelo uspešnih in prepoznanih projektov, ki jih
izvaja, tudi »oče« čebelarskega centra Slovenije za kar mu gre še enkrat velika
ZAHVALA!
Posebej pa moram izpostaviti, da v letu praznovanja 100 letnice društva le tega
zelo uspešno vodijo štiri ženske, za kar jim v svojem imenu in imenu ČZS še
posebej čestitam.
V svojem imenu in imenu Čebelarske zveze Slovenije vsem članom društva
izrekam iskrene čestitke z željo, da nadaljujejo tako uspešno delo društva tudi
v naprej.
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Lovrenške čebele praznujejo
Lovrenško čebelarstvo ima dolgo, bogato
tradicijo in je močno zasidrano v naša
življenja. Visok jubilej, stota obletnica delovanja
Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju, priča o
prizadevnosti lovrenških čebelarjev, o tesni
povezanosti s krajem in naravo, o vztrajnosti,
Marko Rakovnik,
o zavedanju, kako pomembno je za človeka
župan Lovrenca na Pohorju sobivanje s čebelami in ohranjanje njihovega
življenjskega prostora. Kljub dolgoletni
prisotnosti in dejavnosti na območju naše občine, čebelarstvo raste, se širi in za
to gre zasluga prizadevanjem in vnemi vseh vas, članic in članov čebelarskega
društva, ki svoje znanje nesebično prenašate na mlajše generacije. To je
pomirjajoče zagotovilo, da bo naša narava s pomočjo vašega dela preživela, se
ohranila. Naravnost čudežno je, kako lahko tako drobna živalca, kot je čebela,
opravlja tako pomembno delo za okolje in družbo, v kateri živimo. Tem
drobnim, a izjemno pomembnim bitjem, moramo zagotoviti kar najboljše
pogoje za življenje in imeti ničelno toleranco do vsega, kar krati njihov obstoj.
Obstoj, od katerega smo v veliki meri odvisni tudi sami.
»Štiri leta po izumrtju čebel bi izumrl tudi človek« je že nekdaj svaril Albert
Einstein in kar tretjina hrane, ki jo imamo na krožnikih je tam zaradi čebel.
Vse premalo se zavedamo, da čebelarji opravljate pomemben javni servis, od
katerega imamo koristi vsi. Servis s čedalje pomembnejšo družbeno vlogo razumeti svet skozi čebele. Skozi njih se vidi veliko več kot med, propolis in
druge prijetne stvari, ki pridejo iz panja. Pri čebelah se učimo solidarnosti,
reda in vzgoje. Kar je v času, ki smo mu priča, še posebej pomembno. V
času nestrpnosti, v času negotovosti in teorij zarot, v času, ko prehranjevalne
navade ljudi vsakodnevno pretresa potrošniška družba je še kako dobro, da
se sliši glas čebelarjev. Poskrbeti je potrebno, da bi vsi vedeli in razlikovali,
da bi bilo jasno, kje in kako je bil pridelan med, ki je naprodaj na policah v
prodajalnah. Ob tem se zavedamo, da čebelarji s svojim delom puščate bogate
sledi v zakladnici naše kulturne in etnološke dediščine.
Zaradi vega povedanega sem ponosen in neizmerno hvaležen, da se v našem
kraju kljub mnogim izzivom sodobnega sveta umetnost in tradicija čebelarstva
ohranjata. Ob visokem jubileju vam čestitam in se zahvaljujem za vaš nemerljiv
doprinos h kvaliteti bivanja v občini Lovrenc na Pohorju. Naj vam ne zmanjka
marljivosti in delavnosti, s katero se ponašate, in kot pravi vaš pozdrav – Naj
medi! Naj medi še dolgo, da bo v naši občini življenje...
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Ko me je predsednica Čebelarskega društva,
gospa Angela Obrulj zaprosila za ta prispevek,
sem sam pri sebi dejal: »ali je to mogoče?«, da sega
ustanovitev našega društva v daljne leto 1921.
Franc Ladinek,
Po drugi strani pa je to razumljivo saj pada
nekdanji župan
gospodarjenje s čebelami v samo poselitev naših
krajev in prihod Benediktincev daljnega leta
1091. Znano je, da se je skozi stoletja skoraj vsaka lovrenška kmetija ukvarjala
s to panogo, predvsem za lastne potrebe.
Osebno nisem imel nikoli priložnosti, da bi pobliže spoznal dejavnost
čebelarstva, čeprav je imel dedek v mojih mladih letih čebelnjak z nekaj panji,
a ustavilo se je le pri nekaj čebeljih pikih.
Takoj po letu 1990, ko sem po razdelitvi Mariborske občine na Maribor,
Pesnico in Ruše, postal predsednik Ruškega Izvršnega sveta, sem bil deležen
obiskov takratnih odgovornih v Čebelarskem društvu Lovrenc na Pohorju.
Dejavnost društva je bila na višku, članstvo se je povečalo in rodila se je ideja
o gradnji čebelarskega doma. Parcela, ki bi odgovarjala čebelarjem je bila v
lasti Občine Ruše, za to dejavnost pa ni ustrezala niti opredelitev v takratnem
prostorskem načrtu. Na občini smo se odločili, da pripravimo zazidalni načrt
za celotno področje v okolici predvidene lokacije doma. Na ta način se je
zagotovila vsa potrebna infrastruktura, kar je bil pogoj za pričetek gradnje.
V tem času je prišlo tudi do prvih županskih volitev in kot župan Občine Ruše
sem čebelarjem pomagal preko birokratskih ovir za pričetek gradnje. Dom je
bil predan v funkcijo leta 1996 in ko je leta 1999 Krajevna skupnost postala
samostojna Občina Lovrenc na Pohorju, je dom postal središče dogajanj in
nepogrešljiv pri večini občinskih prireditev.
Spoštovane čebelarke in čebelarji. Ob visokem jubileju vašega društva vam
iskreno čestitam in želim, da to stoletno tradicijo negujete naprej in svoje
izkušnje prenašate mlajšim rodovom. S ponosom se spominjam naših skupnih
prizadevanj, ki so obrodila sadove. Hvala in lep pozdrav.
Lovrenc na Pohorju, december 2020
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Spoštovane čebelarke in
čebelarji ter simpatizerji
Čebelarskega društva
Lovrenc na Pohorju
Slovenski čebelarji se združujemo v čebelarske
organizacije od leta 1873. Združujemo se
zaradi pridobivanja znanja o čebelarjenju
Vlado Vogrinec,
in ohranjanju naše znamenite čebele, ki je
predsednik ČZDM
nenadomestljiva za opraševanje rastlin, ki so
glavni vir prehranjevanja ljudi in živali.
Slovenci smo poznani po naši sivki in po posebni ljubezni in odnosu do čebele
ter njenih nenadomestljivih pridelkih.
Čebelarsko povezovanje ima pri nas že dolgoletno tradicijo.
Slovenski čebelarji smo organizirani v društva. Društva so povezana v
regionalne zveze, vsa društva (preko 200) pa v Čebelarsko zvezo Slovenije.
V Sloveniji je okrog 8.000 organiziranih čebelarjev, kar nekaj je profesionalnih
čebelarjev, večina pa nas je ljubiteljskih. Skupaj pa smo pomembna panoga v
kmetijstvu in skupaj v sadjarstvu, poljedelstvu in gozdarstvu lahko ustvarimo
nova delovna mesta, predvsem pa prispevamo k domači, zdravi hrani.
Čebele so dokazale skozi milijone let, da zmorejo preživeti tudi, ko jim okolje
ni najbolj prijazno. Človek se od čebel lahko samo uči, vsi pa jim pomagajmo
s skrbjo za okolje, da bodo še dolgo lahko služile človeku in opravljale svojo
nalogo v naravi.
Čebelarji Lovrenca na Pohorju so v preteklih 100 letih bili posebej zavzeti za
čebelarstvo in čebelarsko organiziranje. Naravno okolje pohorskih gozdov,
kmetije in prijazni pogoji za čebele tudi v lovrenški kotlini so bili osnova za
nadpovprečen prispevek lovrenških čebelarjev tudi na širšem mariborskem
območju, saj je znano, da so pred 98 leti dali pobudo za širšo povezavo na
podravskem območju s središčem v Mariboru za skupne cilje izobraževanja
in oskrbe čebelarjev z opremo in priborom že takoj po razpadu Avstroogrske monarhije. Društvo je eno večjih v naši Zvezi društev Maribor med
23 društvi, tudi vaši člani so zaslužni za delo tako v mariborski kot tudi v
Čebelarski zvezi Slovenije. Čestitam vam za plodno delo v 100 letih in vam
želim napredek v nadaljnjem razvoju v vašem kraju in naši skupni, dobro
organizirani organizaciji čebelarjev.
Naj medi!
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100 let čebelarskega društva
Lovrenc na Pohorju 1921 – 2021
Ni vsakemu izmed nas dano, da sodeluje v
društvu, katero je bilo ustanovljeno pred sto leti
predsednica
in se pripravlja na svečano praznovanje.
ČD Lovrenc na Pohorju
Naše praznovanje bomo združili z 19.
praznovanjem slovenskega čebelarskega praznika in s 4. praznovanjem
svetovnega dneva čebel.
Praznovanje bo 22. maja 2021 s pričetkom ob 11.00 uri v šotoru na šolskem
igrišču s čebelarji iz vse Slovenije, z domačini in s tujimi gosti.
S čebelarskim društvom Lovrenc na Pohorju sem pričela sodelovati ob
njegovem 75 letu delovanja, ko so si lovrenški čebelarji zgradili svoj dom,
leta 1996. Prevzela sem vodenje blagajne in knjigovodstva. Ob srečanjih s
čebelarji me je delo s čebelicami tako navdušilo, da sem se leta 2002 včlanila
v društvo in zraven vodenja knjigovodstva pomagala pri delu v čebelarskem
domu, organiziranju prireditev in ekskurzij ter predavanj.
V letu 2012 sem prevzela vodenje društva, ki je štelo 49 članov. V letošnjem
letu je včlanjenih 71 članov in imamo 28 podpornih članov. V društvu smo
posebno ponosni na naše člane, ki so člani že 50 in več let: Plošnik Ivan,
Rakovnik Avgust, Oder Karel. V veliko čast mi je, da sem poznala in se z njimi
družila, žal že pokojne, staroste našega društva: Marko Pušnik član 61 let,
Truda Jerica Pušnik članica 58 let in Franc Orter član 52 let.
S člani upravnega odbora, ki šteje devet članov, se trudimo, da z vso vnemo
in elanom delamo in vzdržujemo naprej vse, kar so nam naši predhodniki
zapustili. Vsako leto si naredimo plan dela, kateri obsega predavanja za
čebelarje, praktični prikaz zdravljenja čebel, udeležbo na dnevih čebelarstva
Api Slovenija v Celju, srečanju čebelarjev Slovenije, ekskurzijo čebelarjev.
Redno sodelujemo na prireditvah Jezernikovi dnevi z dnevom odprtih vrat
in v jesenskem času pripravimo kostanjev piknik za naše člane in krajane. Ob
dnevu slovenskega zajtrka sodelujemo z vrtcem in osnovno šolo, kjer jih obišče
čebelar in jim predstavi svoje delo. Otroci zelo radi obiščejo čebelarski dom,
kjer jim predstavnik društva predstavi delo čebelarjev in se otroci posladkajo
z medom in z medenimi piškoti. Na osnovni šoli deluje tudi krožek mladih
čebelarjev, katerega člani nas vsako leto zastopajo na tekmovanju mladih
čebelarjev in dosegajo dobre rezultate.
Angela Obrulj,

7

Zraven vsakoletnih dejavnosti pa nam uspe skrbeti tudi za naš čebelarski dom
in okolico. Na predlog upravnega odbora je bilo izvedenih več akcij:
obnova sanitarij v čebelarskem domu, postavitev kipa našemu zavetniku sv.
Ambrožu, obnova notranjosti in zunanjosti čebelarskega doma, obnova klopi
in društvenega čebelnjaka, na javnem razpisu smo uspeli pridobiti čebelnjak
za mlade čebelarje - krožkarje. Trudimo se in skrbimo za ureditev okolice,
posebno smo ponosni na vsa prejeta priznanja in zlate vrtnice, ki jih podeljuje
hortikulturno društvo Maribor.
V lanskem letu, ko smo pričeli priprave na praznovanje stote obletnice, smo se
prijavili na razpis LAS Drava za delno financiranje čebelarskih oblek. Vesela
sem, da smo bili uspešni na razpisu in da se je večina čebelarjev odločila za
enotne svečane obleke.
Iskreno se zahvaljujem vsem članom čebelarskega društva Lovrenc, upravnemu
in nadzornemu odboru za vso pomoč pri izvajanju programov, donatorjem
za izvedbo vsakoletnega srečelova in donatorjem, ki so s finančnimi prispevki
omogočili izvedbo našega praznika.
Prav tako se
zahvaljujem za
sodelovanje županu,
vsem društvom ter
ČZDM in ČZS.
Ob jubileju čestitam
vsem članom
društva Lovrenc na
Pohorju z željo, da
se razvoj čebelarstva
v kraju nadaljuje.

Praporščak Obrulj Izidor
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O Lovrencu
Lega Lovrenca na Pohorju je na severnem
delu vzhodnega Pohorja in obsega del ozemlja
jugozahodno od velike dravske vijuge, s katero
prehaja reka Drava iz tesne soteske v široko Dravsko
dolino zahodno od Maribora, kjer se končuje alpski
Vlado Pušnik,
del in začenja panonska nižina.
Lovrenška kotlina je del Pohorskega podolja
ČD Lovrenc na Pohorju
(ribniško-lovrenško podolje) v osrčju Pohorja na
nadmorski višini okrog 460 m (od 490 m do 350
m). Kraj je na severu omejen z Rdečim bregom od reke Drave, okrog kotline
pa so še vrhovi, ki segajo od planote na višini okrog 1300 m tudi do najvišjih
vrhov okrog 1500 m nadmorske višine. Vzhodno se dviga Kumen, južno
Klopni vrh, Pesek, Rogla, Lovrenška jezera in Recenjak na zahodu.
Kraj leži ob spodnjem toku potoka Radoljne in potoka Slepnice, ki tečeta ob
robovih vznožij bregov do sotočja na nadmorski višini 350 m.
Trg oz. pretežni del kraja leži na sredi nasute ravnice, edine na vsem Pohorju.
Domneva se, da je v kotlini bilo daleč v zgodovini jezero, napajano z vodo
pohorskih potokov, izliv pa bi naj bil pri Vratih pod Puščavo, pred izlivom v
Dravo.
Že v kameni dobi se je na tem območju gibal in živel človek.
Iz rimskih časov so sledovi rimskih cest do pohorskih kamnolomov in cestnih
poti od vzhoda proti zahodu ob dravski dolini skozi ribniško - lovrenško
podolje proti Koroški.
Po propadu Karantanije (817 leta), kamor je spadalo to območje, so oblastniki
Franki in Bavarci podelili posest plemiški rodbini Spanheim. Prebivalstvo je
bilo koroško, kasneje po letu 1.000 pa se je še doseljevalo predvsem iz Koroške.
Kraj se prvič omenja v listinah šentpavelskega benediktinskega
samostana leta 1091. Tistega leta je grof Engelbert I. Spanheim ustanovil
šentpavelski benediktinski samostan v Labodski dolini in mu podaril območje
zemljišč južno od Drave z vasjo Ruše in pusto, redko poseljeno pokrajino ob
potoku Radoljni v zapisih imenovano Radomlje. S prihodom benedikticev
s samostansko izpostavo in doselitvami s koroške, se je začel kraj razvijati. Že
v 12. stoletju je bila zgrajena cerkev sv. Lovrenca, prvič v listinah omenjena
1191 leta. Iz bule papeža Celestina III. Iz leta 1196 je razvidno, da je bila takrat
lovrenška cerkev že župnijska.
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Od takrat dalje imena: Sv Lovrenc v Puščavi, Šentlovrenc, Šentlovrenc ob
koroški železnici (od leta 1.863), Šentlovrenc nad Mariborom (od leta 1895),
Šentlovrenc na Pohorju (po 1. svetovni vojni), Sv. Lovrenc na Pohorju (od leta
1937), Lovrenc na Pohorju (po 2. svetovni vojni).
V 12. stoletju je območje prešlo iz vojvodine koroške v vojvodino štajersko.
Trške pravice dobi Lovrenc 1222 leta. Dodelil jih je avstrijski in štajerski
vojvoda Leopold VI. Babenberžan. Tako je bila že zgodaj na tem območju
cerkvena, upravna in sodna oblast. Trške pravice so bile omejene s pobiranjem
mitnine in stojnine, pa vendar so bile dodeljene trške pravice za tedenske sejem.
V listini koroškega vojvode Bernharda iz leta 1255 se lovrenški prebivalci že
imenujejo tržani.
Za primerjavo velikosti največjega pohorskega naselja z okoliškimi kraji
je zanimiv podatek, da je kasnejši Maribor dobil trške pravice 1209 leta
z listino vojvode Leopolda VI. Babenberžana kot Marchpurch pod gradom
na Piramidi, prvič omenjenim 1164 leta kot castrum Marchburch. Razvoj
Maribora je bil hitrejši, saj je že leta 1254 omenjen v listinah kot Marpurg. Še
danes se sliši izraz Marpog, kot popačenka besede imen Marburg v Marprok,
tudi Marpoh.
Zaradi slabe prehodnosti cestnih povezav iz lovrenškega podolja čez Jodl do
Fale in kasneje čez Činžat do Ruš in naprej do Maribora, je bil prehod iz
koroške v štajersko vojvodino zelo dolgotrajen in nadvse svojstven proces
vse do konca 19. in sredine 20. stoletja, ko je bila izgrajena železniška proga
iz Maribora na Koroško leta 1864 z železniško postajo na Ruti ob Dravi. Zelo
se je povečala povezava do Maribora in na koroško šele z izgradnjo mostu čez
Dravo leta 1971.
Pred tem so bile slabo prehodne poti v smeri vzhod – zahod po starih kolovozih
še iz rimskih časov od Selnice z levega brega Drave preko broda čez Dravo
pri Fali in iz Ruš z desnega brega Drave mimo falske peči in falskega gradu
preko Jodla do Puščave, mimo Lovrenca pri sotočju Radoljne in Slepnice, ob
Slepnici do Podvelke oz. do Vuzenice, kjer je bil prehod čez Dravo do Mute in
naprej do Dravograda. Po Dravi so tudi Lovrenčani splavarili les, vendar je bila
boljša cesta od Puščave do Rute zgrajena šele 1810 leta, kjer je bil tudi brod čez
Dravo in splavarsko pristanišče.
Zanimivo je, da je grof Herman II. Celjski bil v sporih in sovražen do
šentavelskega samostana in da je celjski oskrbnik mitnice na Muti Oto Pergauer
verjetno po nalogu grofa Hermana II. Celjskega razdejal objekte benidiktincev
v Lovrencu, na Fali je požgal grad, klužo in brod preko Drave ter urad v
Rušah in dve vasi. Kljub temu je bilo v Gradcu 23. 4. 1407 na obravnavi med
vojvodo Ernstom in grofom Hermanom II. Cejlskim določeno, da mora opat
benediktinskega samostana Ulrik III. izročiti Pergauerju za odškodnino posest
v vrednosti 40 funtov.
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Lovrenc je bil po prebivalstvu koroški od časov Karantanije (propad 817 leta),
benediktinci pa so še doseljevali slovansko prebivalstvo s Koroške. Po cerkveni
ureditvi je spadala lovrenška župnija k opatiji Št. Pavla na Koroškem, torej
k benediktincem in oglejskemu patriarhatu do l. 1751, z jožefinsko reformo
škofijskih meja pa k sekovski (graški) škofiji. Pred tem je bila geopolitična meja
vzhodno od neprehodnega dravskega gozda na levem bregu Drave in vhodno
od Fale, kjer je že bila vojvodina Štajerska.
Tudi specifično koroško lovrenško narečje je posebno z zaokroženo geografsko
zaprtostjo v okviru lovrenške kotline, ki je bolj koroška vse do obdobja po 1.
svetovni vojni. Specifični besednjak so plemenitili priseljenci iz Italije in Češke
v času glažut in kovači, priseljeni z nemško govorečih območij.
Turški vpadi so bili v neposredni bližini Maribora od leta 1476, 1477, 1480,
1489 do 1532, ko so se po neuspešnem obleganju Dunaja turški oddelki
vračali mimo Maribora in ropali po štajerski pa tudi po koroški. Izgleda, da do
Lovrenca niso prišli niti s koroške strani (le do Radelj), niti z mariborske strani,
saj so jih branilci pri falski peči pri turškem zidu ustavili. Branilci s falskega
gradu so ob pomoči prebivalcev okolice Lovrenca, ki so prinesli čebelje panje,
le te kotalili nad ozkim prehodom med skalovjem in reko Dravo. Tako so
napadalce s konji vred pognali v Dravo. Tako vsaj pravi legenda in še zdaj se
Lovrenčani tega spominjajo, saj so v spomin na te dogodke zasadili na vrhu
Rdečega brega stoletne lipe.
Prebivalstvo lovrenškega trga in okoliških naselij so občasno pestili kuga (v
letih 1372, 1525, 1529 in najhujša 1680, ko je pobrala 389 ljudi), zelo hudi
požari v trgu (v letih 1720, 1722, 1819 in celo potresi (l. 1880), povodnji (l.
1882) ter neurja (l. 1900). Sploh je potok Radoljna, ki izvira na višini nad
1450m, izliva pa se v Dravo na nadmorski višini 285 m po 17 km včasih
posebno grozeč a lep hudournik. Ob vsakem hudem nalivu je povzročal
občasno veliko gospodarsko škode, čeprav je ob njem izkoriščalo njegovo
vodno moč razvito mlinarstvo, žagarstvo, fužinarstvo, steklarstvo in kovaštvo.
V 1000 letih je Lovrenčanom in naseljem (Kumen, Puščava, Činžat, Ruta,
Recenjak, Rdeči breg), ki gravitirajo na župnijo in sedaj občino dajal kruh les
iz nekoč pretežno bukovih gozdov, po obdobju dveh plavžov in več steklarn
pa predvsem iglastih - smrekovih in hojevih, v manjši meri tudi macesnovih
gozdov. Listavcev je manj, pa vendar je še prisotna bukev, gorski javor, brest,
jesen, gaber, jerebika, kostanj, lipa kar vse pa je pomembno za čebelje paše.
V preteklosti se je krčil gozd zaradi kmetovanja. Prevladovala je živinoreja,
predvsem ovčereja s sirarstvom (švajge -sirnice), govedoreja in konjereja.
Gojili pa so tudi prašiče, kokoši, race, gosi, purane in golobe. Pridelovali pa so
seveda tudi žitarice in druge poljščine.
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Sadjarstvo je bilo v nekaterih obdobjih bolj razvito, saj so gojili tudi slive,
jabolka in hruške. Na sušenje sadja še danes spominja znamenita pajštva na
župnijski zemlji.
Steklarstvo se je na Pohorju razvijalo od 17. do 19. stoletja. Na Pohorju je
bilo 6 cvetočih steklarn (glažut), ki pa so počasi propadle, saj ni bilo več dovolj
bukovega lesa za pepeliko (steklarsko sol), ki je bila nujno potrebna surovina
ob kremenu in apnencu. Bukovi gozdovi so bili pretirano posekani, saj se je
bukovina uporabljala tudi za kurjenje talilnih peči, gradnjo objektov, kurjavo,
embalažo itd.
Na lovrenškem so bile znane 3 steklarne: v samem Lovrencu pri Bitnerju, na
Recenjaku in pod Klopnim vrhom. Steklarne (Andrejeva, Vivatova in Pokova)
so bile znane po izredno lepih izdelkih, tudi kristalnih po zaslugi priseljencev
iz Benetk in Češke. Še danes spominjajo na priseljene mojstre steklarje priimki:
Moneti, Mori, Forneci, Fabrici.
Fužinarstvo se je razvilo v Lovrencu v 18. stoletju. Surovina je bila ruda
pirit, ki so jo kopali na Bezjakovem vrhu in na Rdečem bregu. Oglje so kuhali
iz lesa, ki je še dodatno izčrpaval gozdove listavcev Pohorja. Močan spodnji
tok Radoljne je dajal obilo vodne energije za vpihovanje zraka v plavže in
v podkovaške ter orodjarske kovačije. Prvi lastnik fužin je bil šentpavelski
samostan (do leta 1760), kasneje lastniki falskega gradu. V 19. stoletju so se
menjavali nemški lastniki iz Avstrije in Bavarske. Rudolf Jožef Hackelberger
je imel plavže ob Radoljni (pri Bitnerju in ob Slepnici v »Kurji vasi«, nekaj 100
metrov nad izlivom Slepnice v Radoljno. Kasneje so se nemški lastniki menjavali
vse do konca 2. svetovne vojne. Postopno je plavžarstvo ugasnilo, zelo pa se
je razvilo kovaštvo. Fabrikanti so v Lovrenc naselili nemške mojstre kovaštva,
od tod tudi v Lovrencu močna kolonizacija v nemškega življa 19. stoletju
vse do 1. svetovne vojne. Lovrenški kovači so postali pomembni proizvajalci
raznih kovanih izdelkov. Najbolj znani so bili bajoneti za avstrijsko vojsko,
predvsem pa svetovno znane kovane kose, srpi, sekači, lopate. Proizvodnja
je v 20. stoletju narasla na nekaj 100.000 izdelkov letno in je šla v izvoz po
celem svetu. Tovarna kos in srpov obratuje še danes in daje v zadnjih 200 letih
pomemben pečat Lovrencu.
Gozdarstvo je bilo za Lovrenc pomembna dejavnost 1000 let vse do današnjih
dni. Les je gradbeni material, dajal je delo gozdarjem in bil ter je še pomemben
prihodek kmetijam. Kraju je omogočil razvoj lesne trgovine, splavarstva po
Dravi tja do Beograda, žagarstva in lesne industrije. Zmogljivost gozdarstva
in žagarstva na lovrenškem presega letno več kot 10.000 m³. Bogati gozdovi
iglavcev so pomemben naravni vir prihodkov za prebivalce lovrenškega
podolja in lovrenškemu trgu, ki je bil v preteklosti z obrtniki kovači, čevljarji,
krojači, tkalci, usnjarji, ranocelniki, frizerji, gostinci, trgovci, splavarji, mizarji,
tesarji in s svojim trškim sodnikom jedro pohorske metropole.
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Število prebivalcev je zelo počasi raslo od prvih nekaj 100 do 1000 od prihoda
šentpavelskih menihov, nihalo med okrog 1000 do 2000. Danes je občina
Lovrenc na Pohorju s svojim številom prebivalcev nekaj nad 3000 na 84,4
km² sicer manjša občina v Sloveniji, je pa odprta dnevnim migracijam proti
Mariboru in zazrta v razvoj boljših povezav tudi čez Pohorje, kar bi lahko dalo
polet turizmu.
Zanimivosti v lovrenški kotlini skozi čas:
• Prvi mlini na vodni pogon so se pojavili v 12. stoletju, zanesljivo je bilo v
13. stoletju že 17 mlinov na lovrenškem;
• Dvojne stope 1381;
• Prve žage so šentpavelska, l. 1403 ob Velki, l. 1463 žaga ob Radoljni, ob
Slepnici, ob Lamprehtovem potoku in ob Kapusovem potoku;
• Prva firenčanka (žaga) l. 1494 (izumil - Leonardo de Vinci iz Firenc, l.
1480);
• Prvič šola l. 1756 trivialka, župnijska šola l. 1869 pri križni cerkvi, l. 1897
novo poslopje.
• Poštni urad 1850 leta;
• Elektrifikacija 1901 leta, Lešnikova prva električna centrala;
• Prvič elektrika na trgu, l. 1903;
• Električna centrala Ob Radoljni 57, 1926 leta, Kogelnik;
• Elektrika iz elektrarne Fala l. 1938;
• Telegrafska postaja 1907 leta;
• Ročna telefonska centrala 1912 leta;
• Kmečka hranilnica in posojilnica 1908 leta;
• 16. 5. 1941 nemška šola (okupacija);
Vir: Lovrenc na Pohorju skozi stoletja 1091-1991, urednik: Jože Mlinarič, ..., KS Lovrenc
•

»Lovrenška republika« od 22. 8. 1944 do 2. 11. 1944
Šercerjeva brigada osvobodila Lovrenc, oblast odbor OF iz krajanov 			
Lovrenca, manjša partizanska posadka varovala meje, na prehodih
proti železniški postaji Ruta in Fali s partizanskimi propustnicami.
Slovenska partizanska šola v lovrenškem osvobojenem ozemlju,
Od 24. septembra do 2. novembra - 5 slovenskih učiteljev sredi 			
okupirane Evrope.

Vir: Lovrenško osvobojeno ozemlje, Ivan Požauko, 1974, Turistično društvo Lovrenc na Pohorju
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Šumeča Radoljna
Pesem v čast Radoljne je napisal duhovnik Jože Tovšak (1929–2008), nekdanji
kaplan v Lovrencu na Pohorju (1960–1971) in nato dolgoletni župnik v
romarski župniji sv. Marije v Puščavi (1971–2006). Povzeta je po objavi v
raziskovalni nalogi lovrenških osnovnošolcev leta 2001 z naslovom ZNANE
IN MANJ ZNANE NARAVNE LEPOTE V LOVRENCU NA POHORJU

Zelenih pohorskih planin pozdrave,
šumenje hribovskih vetrov, gozdov
prinaša Radoljna do reke Drave
spomine naših pohorskih gozdov.
Pod Roglo tam na Pohorju izvira,
ob vznožju Kumena hiti navzdol.
Na levi Recenjak se v njo ozira,
postrvi skrivajo se sred valov.
V dolini hram šentlovrenški pozdravi,
med polji, hišami si išče pot,
objame cerkev Matere v Puščavi,
in Ruta zaželi ji srečno pot.
Rdeči breg se s Slepnico pridruži,
na levi strani nudi ji zaslon,
naj rod za rodom si v ljubezni služi,
ponižna Radoljna da vsem poklon.
Na Ruti Radoljna se združi z Dravo,
od Pohorja se tiho poslovi.
Obiščite Šentlovrenc in Puščavo,
tu potok Radoljna vsak dan šumi.
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Ob cesti v Gornjem trgu stoji
znamenje sv. Miklavža, zaščitnika splavarjev.
Spominja na sedež splavarskega ceha v kraju.
K znamenju so lovrenčani nosili darove
v zahvalo za srečno vrnitev s poti po Dravi.
Kamnit baročni kip je delo
Jožefa Strauba iz leta 1754.

ZNAMENITOSTI IN LEGENDE LOVRENCA NA POHORJU
Grb kraja Lovrenc na Pohorju
Na grbu kraja Lovrenc na Pohorju je upodobljena roka svetnika Lovrenca,
kateri spada med najbolj slavne svetnike v krščanstvu. Leta 258 je dal takratni
cesar ujeti in obglaviti papeža Siksta II. Sikst je tolažil žalujočega diakona
(duhovnika) Lovrenca in mu prerokoval, da bo tudi sam pretrpel mučeništvo, še
prej pa naj ves cerkveni zaklad razdeli med reveže. Sv. Lovrenca so mučili in ga
položili med razbeljene plošče, vendar je kljub temu ohranil svojo stanovitnost.
Tako ga je cesar dal pražiti na ražnju do smrti. Po legendi naj
bi mučenec malo pred smrtjo dejal svojemu
krvniku: «Ena stran je pečena, obrnite me
in jejte.« Datum smrti sv. Lovrenca velja
10. avgust 258. Sv. Lovrenc je vedno
upodobljen kot mlad diakon z ražnjem.
Pri sebi pa ima mošnjiček ali kruh, ki
ponazarjata razdelitev cerkvenega imetja
Darja Pušnik
revežem.
Falska graščina, »Moli in delaj«
V 9. st. se je za gozdnato sotesko Drave na Falo uveljavil izraz Dravski gozd
(nem. Drauwald), kasneje Puščava (nem. Wüste). Deželni knez je l. 1091
zemljo nad Dravo in grebenom Pohorja podaril menihom benediktincem iz
Št. Pavla na Koroškem, ki so s seboj pripeljali kmete. Pod geslom »Moli in
delaj« so skupaj kultivirali pokrajino. Upravno središče fevdalne posesti je l.
1245 postala graščina na Fali (nem. Wasserfaal, brzice). Leta 1782 je menihom
posest odvzela država. Od 1824 do 1945 so z njo gospodarili zasebniki (zadnji
so bili it. grofje Zabeo), nato pa državna gozdna podjetja.
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Legenda o ubranitvi Lovrenca pred Turki
s pomočjo čebel
Legenda pravi, da so prebivalci Lovrenca z okoliškimi
naselji v času turških vpadov (1476, 1477, 1480,
1489, 1532) s Falske pečine (stene) v ozkem
prehodu med skalami in reko Dravo, valili na turško
konjenico čebelje panje iz izdolbenih debel in se
ubranili pred napadalci. Turška konjenica se je zaradi
napada čebel pognala s konji vred v deročo Dravo.

Lovrenška jezera
Lovrenška jezera so od leta 1979 rezervat z največjo površino v Sloveniji (čez
530 ha). Prvič se v pisnih virih omenjajo že leta 1254. Jezera obsegajo vrhnje
dele Pohorja na nadmorski višini od 1200 – 1500 med Roglo in Kopami in
spadajo med največje visoko barje v Sloveniji. Danes najdemo še devet od
dvanajstih jezer, katerih globina ni večja od dveh metrov. Poleg lepot jezer, je tu
moč videti tudi redke rastline (rjasti sleč, črna mahunica, navadna rožmarinka,
rosika…).
Pravljica o Jezerniku
Pravljica o Jezerniku je ena od domačih pravljic o velikem jezeru pod Roglo,
ki ga danes ni več. Jezero je bilo črno, globoko in temačno, v njem pa je
živel pohorski povodni mož, Jezernik. Večinoma je mož počival v svojem
domovanju sredi tihega, spokojnega jezera. Ponoči so ob bregu jezera
pogosto rajale vile, škrati in živali. Neke noči pa se je na breg jezera prikradel
kmet Smodivnik, ki je imel kmetijo globoko spodaj ob Radoljni. Poslala ga
je njegova hudobna in zapravljiva žena Jera, da poseka nekaj dreves in dobi
cekine. Jezernik je poklical palčka Možuha, ta pa je kmetu obljubil, da bo dobil
vedno cekin v hlevu, da le ne bo sekal in kradel dreves ob jezeru. Pohlepni Jeri
ni bilo cekinov nikoli dovolj za njeno zapravljanje, lišpanje in veseljačenje. Ko
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se je vreča s cekini izpraznila, je Jera kljub Jezernikovim opozorilom naročila
ubogemu in pohlevnemu možu Smodivniku, da začne sekat drevesa podnevi,
ko Jezernik ne upa na sonce. Jera ga je s škopjenki ščipala, da je neumorno
sekal in nastala je velika posekana frata in svetla jasa. Jera je ukradeno bogastvo
zapravljala z gosti in se hvalila, da bo pregnala Jezernika, posekala bo vse
gozdove in bo najbogatejša na vsem Pohorju. Jezernik je od utrujenosti ob
poslušanju Smodivnikove žage in sekire in obupa nad človekovo pohlepnostjo
tonil v mahovje na jezerskem dnu. Palček Možuh ni mogel več uravnavati
potokov in potočkov, ki so zaradi sonca usahnili in vile niso več prihajale
plesat na travnate jase, ker jih je začelo zaraščati grmovje. Ko je Smodivnik
posekal vsa drevesa ob jezeru, je po Jerinem ukazu, kljub Možuhovim
opozorilom, sekal še ob Radoljni. Smodivnik, zastrupljen in začaran z Jerinim
strupom pohlepa je ob Radoljni naredil še eno poseko. Na večer desetega dne
se je Smodivnik predramil iz omame. Na nebu so se grmadili temni oblaki,
iz katerih so se ulili slapovi vode in grmelo je, kot da se odpira zemlja. Iz tal
so vreli potoki proti globoki strugi Radoljne. Jezernik se je potopil v globine
podzemnih voda, pravljična bitja so odhajala v kraje, kjer ni pohlepnih ljudi,
palček Možuh pa je ugasnil svojo svetilko in se odpravil v globoki podzemni
rov. Mogočna povodenj je pokopal Smodivnika, pa tudi hišo, v kateri je imela
Jera rojstnodnevno zabavo z lahkoživimi trgovci, prekupčevalci, mešetarji ter
lažnivci in oderuhi vseh vrst. Čeprav ni več pravljičnih bitij in lepih jezerc med
Roglo in Planinko, lahko človek v šumenju gozdov sliši zgodbo o lahkoživi Jeri
in nesrečnem Smodivniku.
Marijin studenec
Marijin studenec je naravni izvir, ki se
nahaja v gozdu pod naseljem Gaberca in
nad potokom Slepnica. Zanj je značilno,
da je temperatura vode vedno enaka,
da pozimi nikoli ne zmrzne in prav
tako poleti ne presahne. Izvira izpod
velike skalne ploskve in ima pravokotno
obliko. Zgodba o izviru pripoveduje,
da je studenec nastal v času, ko je v teh
krajih hodila Marija. Pred davnimi, davnimi leti je bila huda zima in Marija
je želela oprati plenice, vendar v bližini ni bilo vode. Naenkrat je izpod skale
pritekla voda, ki je bila ravno pravšnja, da Marijo ni zeblo v roke. Od tod
izhaja, da je voda blagoslovljena, po Mariji iz zgodbe, pa je studenec dobil ime.
Po pričevanju krajanov ima studenec zdravilno moč, saj so včasih ljudje hodili
tja po vodo za pitje, v njej pa so namakali boleče roke in noge.
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LOVRENŠKO NAREČJE

Franc Bečan

Lovrenško narečje sloni na koroški govorici.
Pred stoletji so namreč benediktinci v naši
dolini naselili koroške kmečke podložnike. Zelo
podobno kot mi, govorijo tudi na drugi strani
Drave, na Kapli in zahodno od nas v Ribnici.
Tudi njihova zgodovina je podobna naši.

Nekatere posebnosti naše govorice:
Iz širokega ‘o’-ja naredimo ‘a’: ‘voda’ je ‘vada’, ‘noga’ je ‘naga’. Iz
širokega ‘a-ja’ naredimo ‘o’: ‘mati’ je ‘moti’, ‘malo’ je ‘molo’ itd.
Koroške besede: ‘girta’ (gor), ‘dovta’ (dol), ‘tvanov’ (zadnjič)’, den’
(dan), vlička (spomladi).
Velikokrat uporabljamo polglasnik. ‘Mleko’ izgovorimo ‘mliəko’,
‘breg’ pa ‘briəg’.
Včasih zaradi lažje izgovorjave vrivamo samoglasnike: ‘črn’ beremo
kot ‘čarn’, ‘grd’ beremo kot ‘gard’, ‘mrzel’ beremo kot ‘marzl’.
Uporabljamo nemške popačenke. ‘Punčuh’ (nem. Buntscuh), je ‘čevelj
za zvezat’, ‘Priftošl’ (nem. Brieftasche) je ‘denarnica’, ‘špegli’ (od nem.
Spiegl – ogledalo) so ‘očala’, ‘kladl’ (nem. Kleid) je ženska obleka,
‘letra’ (od nem. Leiter) je ‘lestev’.
Uporabljamo svojstveno povezavo besed: ‘provomest’ (na pravem
mestu), ‘kikedo’ (od nekdaj), ‘preti den’ (prejšnji dan), ‘delo mi nado’
(delo mi gre hitro od rok), ‘štonokret’ (prej enkrat).
Veliko imamo starinskih besed: ‘čvešpl’ (sliva), ‘hoder’ (postelja),
‘jəspa’ (podstrešje), ‘gajble’ (čevlji z lesenimi podplati), ‘hage’ (ograja),
‘obečati’ (obljubiti).
Znamenit narečni stavek se glasi: »Maja mama si v marzli vadi nage
vmivajo.«
Narečje se je ohranilo zaradi zaprtosti naše kotline, saj so ljudje delali v glavnem
doma. Šolanih ljudi se je malo vrnilo domov. Lovrenčani, ki so po poslih hodili
po svetu, so govorili doma v narečju, v tujini pa večinoma nemško. Bilo jih je
malo, zato se narečje ni veliko spreminjalo.
Danes je povsod (TV, časopisi, šola …) poudarek na ‘lepši’, bolj knjižni
slovenščini, ki pa jo kvarijo tujke in angleščina, zato je uporaba narečja vedno
manjša. Prakticirajo jo predvsem starejši ljudje.
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Čebelarstvo zadnjih 1000 let
Čebelarstvo je bilo prisotno na skoraj vsaki
kmetiji (preko 316 kmetij in 79 kajž) vse do
leta 1810. Potrebe po čebeljem vosku in medu
so bile velike. Šele z izumom pridelave pesnega
sladkorja v Prusiji ob Napoleonovih vojnah je
pomen čebelarstva zaradi medu začel slabeti, s
pojavom parafina pri predelavi nafte pa tudi pomen
Vlado Pušnik voska za razsvetljavo.
Vsekakor so cerkve in plemstvo imele veliko potrebo
po čebeljih pridelkih. Farna cerkev sv. Lovrenca je imela pri oltarju 18 velikih
voščenih sveč, Marijina cerkev v Puščavi velikih osem sveč. Seveda so za
sveče skrbeli župljani. Cerkev v lovrenški župniji pa je še več. V spodnjem
trgu križna cerkev, na južni strani cerkev sv. Radegunde, podružnična cerkev
sv. Ane, podružnična cerkev sv. Ignacija na Rdečem bregu. Čebelarstvo so
podpirali benediktinci od vsega začetka. Po 1840 letu je število čebelarjev
upadlo, vsekakor pa so se s čebelarjenjem ukvarjali na kmetijah, ob župniščih,
kasneje tudi ob šoli. V avstroogerski je bila znana podpora napredku čebelarstva
cesarice Marije Terezije, v 19. stoletju so bile že znane tudi združbe čebelarjev.
Tako je v Mariboru bila podružnica štajerskih čebelarjev, ki jo je vodil dr.
Filip Terč že leta 1878. Posebno
pomemben na spodnjem štajerskem
je prispevek Ivana Jurančiča, ki je na
Dunaju 1902 opravil glavni tečaj za
čebelarskega učitelja na čebelarski
šoli. V Sl. čebelarju in sadjerejcu
je od 1887 do 1925 leta objavil 140
člankov in kot potujoči učitelj opravil
izredno delo na štajerskem, ne
samo na strokovnem ampak tudi na
organizacijskem področju.
V 19. stoletju je bil izreden razmah
v razvoju čebelarstva. Izkazali so
se predvsem duhovniki, ki so pisali
priročnike za čebelarstvo v slovenščini.
Na koroškem in štajerskem sta bila
posebej prizadevna g. Goličnik in
Fran Lakmayer.
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Vlado Pušnik
Čebelarstvo zadnjih 100 let
Letos mineva 100 let odkar je bila ustanovljena čebelarska podružnica pri Sv.
Lovrencu na Pohorju, po 2. svetovni vojni čebelarska družina Lovrenc na
Pohorju in po letu 2006 Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju.
Do 20. stoletja so prebivalci čebelarili, če so le imeli pogoje za to. Leta 1903 je
bilo ustanovljeno Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko. Verjetno
je, da so posamezni čebelarji sodelovali in se tudi udeleževali čebelarskih
srečanj in razstav.
Ker ni podatkov o ustanovitvenem
občnem zboru, jemljemo kot
ustanovitveni datum 18. decembra
1921 leta v gostilni Skačej, ker je na
ta dan sklical občni zbor že takratni
tajnik g. Maks Millenoth. »Slovenski
čebelar - 1921, št. 11«
Po prvi svetovni vojni so se čebelarji
začeli ponovno organizirati. Tako
so se tudi v Lovrencu organizirali
čebelarji. Že od samega začetka
združenja čebelarjev v pohorski
metropoli sledimo aktivno delo
med čebelarji, saj je zapis v glasilu
»Slovenskem čebelar - 1921, št. 11« iz
leta 1922 obvestil, da bo čebelarska
podružnica Lovrenc na Pohorju
izvedla strokovna predavanja v
Lovrencu na Pohorju, Breznu ob
Dravi in v Ribnici na Pohorju.
Aktivnosti čebelarjev iz Lovrenca na
Pohorju, kažejo na posebno vlogo
kraja v centralnem Pohorju, ki je bil
»trg« in se ima še danes upravičeno
za pohorsko metropolo.
Gotovo je, da je bila podružnica
ustanovljena že prej, saj sicer
tajnik nebi v vabilu za občni zbor
pozival članov, da s seboj na občni
zbor pripeljejo tudi druge še
neorganizirane člane. Takrat so
sprejeli tudi pobudo, da se ustanovi

20

čebelarska trgovina v Mariboru in leta 1923
predhodnica Čebelarske zveze društev
Maribor. Našli smo pa vir v Slovenskem
Čebelarju l.1920, št. 1, str. 19, da je društvo
obstajalo že 1920 leta, kar je razvidno iz
objavljenega teksta. Predvidevam, da je bila
podružnica ustanovljena že prej, saj na isti
strani objavljajo o ustanovitvi istih podružnic
v letu 1920. Morda obstajajo kakšni viri, da je bila podružnica ustanovljena
pred 1920.
2. svetovna vojna je prekinila organizirano delo čebelarske organizacije.
Po vojni sta bili aktivirani kar dve čebelarski družini, tako v Puščavi kot v
Lovrencu, ki sta se kasneje združili.
Tako se je lažje organiziralo sistematično delo na področju izobraževanja,
nabave zdravil, krme za čebele, strokovne literature, organiziranja strokovnih
ekskurzij in podobno.
Ivan Pokorny 1947_sin Julijusa Pokornya in brat
sedanjega vzrejalca matic Julij Pokorny
(vzreja matic v velikih candrovih plemenilčkih)

Prva na levi - Julijus in Štefanija Pokorny 1947
(vzrejanje matic)
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Od leta 1954 je nekaj
let delovala plemenilna
postaja za vzrejo
matic pri Lamprehtu
pod Klopnim vrhom.
Z vzrejo matic so
se takrat ukvarjali
dr. Lojze Tičar,
Anton Oder, Roman
Planinšič, Maks
Kotnik, Jože Kajzer
in Julijus Pokorny
kot vodja. Strokovni
mentor jim je bil
gotovo Franc Kirar,
znan vzrejevalec in
čebelar, ki je vozil
svoje čebele na gozdne
paše k Hojniku in
na druga stojišča v
Lovrencu.

Leta 1991, v času predsedovanja Mihe Šlausa, ki je predsedoval kar petkrat z
vmesnimi presledki od leta 1960 do leta 1994, je bilo naše čebelarsko društvo
organizator srečanja mladih čebelarjev Slovenije in ob tej priliki je bil razvit
društveni prapor.

V letu 1995 se je društvo odločilo, da zgradi čebelarski dom. Z velikim trudom
in zagnanostjo takratne predsednice Margarete Kačič, tedanjega vodstva in
članov društva ob podpori krajanov in sponzorjev je bil leto kasneje zgrajen
čebelarski dom in ob 75. letnici društva predan svojemu namenu.
Čebelarji dobro sodelujemo z občino in društvi v kraju, z dnevom »odprtih
vrat« čebelarskega doma se vsako leto pridružujemo praznovanju občinskega
praznika in prireditvi Jezernikovi dnevi. Naš dom je del turistične ponudbe kraja,
kjer se skupine turistov in šolarjev seznanijo z življenjem čebel in delom z njimi,
lahko pa tudi poskusijo čebelje pridelke. Je tudi odličen kraj za organizirana
srečanja, prireditve in piknike tako za člane društva, krajane in organizirane
turistične skupine.
Dobro je sodelovanje z OŠ Lovrenc na Pohorju, saj v okviru interesnih
dejavnosti šole od leta 1983 z občasnimi prekinitvami deluje čebelarski krožek,
pridružili smo se tudi vseslovenski akciji Med slovenskih čebelarjev v vrtcih in OŠ.
Lovrenška občina spada med najbolj gozdnate občine v Sloveniji, saj delež
gozdov presega 83 % celotne površine občine. To daje značilnost našemu
medu, v katerem je cela paleta gozdnih okusov, ki se med seboj mešajo.
Lovrenška kotlina z obrobjem je tudi oaza čistega okolja, ločena od tranzitnega
prometa, intenzivnega kmetijstva in težke industrije.
Naše sodelovanje z drugimi društvi vključenimi v Čebelarsko zvezo Maribor
ima bogato tradicijo. Od leta 1923 smo ves čas od iniciative do ustanovitve
pa do danes sodelovali na področjih izobraževanja, razstav, strokovnih
ekskurzij, pomembnih dogovorov v zvezi, prostovoljnih akcijah, tekmovanjih,
ocenjevanjih medu, srečanjih in organizacijskih rešitvah.
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Naši predstavniki društva so se trudili, da povezava v čebelarski zvezi društev
ni formalna, pač pa ima praktične korist za vse sodelujoče člane. Da je
Čebelarska zveza društev Maribor opravičila svoj obstoj, dokazuje dejstvo,
da bo čez dve leti že 100 let, odkar smo povezani. Zveza ima tudi zasluge za
to, da imamo v Mariboru najbolje in z najširšim asortimentom na razpolago
ponudbo opreme, pribora, materialov, literature, embalaže in drugega, kar
potrebuje čebelar pri svojem delu.

Društvo je povezano v ČZS od same ustanovitve. Predvsem nas združuje
mesečnik Slovenski čebelar, ki ga vsak mesec nestrpno pričakujemo. Seveda se
vključujemo v projekte, ki so ključni za čebelarstvo in za članstvo ter državo
Slovenijo.
Tu je potrebno izpostaviti skrb za našo čebelo sivko, urejanje pašnih katastrov
in čebeljih paš, sodelovanje z opazovalno – napovedovalno službo, skrb
za zdrave čebele z NVI, sodelovanje z in delo Javne svetovalne službe za
čebelarstvo in še bi lahko naštevali. V zadnjih 20 letih je viden ogromen
napredek pri promociji čebelarstva in poudarjanju pomena čebel in čebeljih
pridelkov, kar se pozna pri osveščanju prebivalstva in nenazadnje tudi pri ceni
čebeljih pridelkov.
Sodelujemo tudi pri vseh večjih projektih, kot so vsakoletne razstave in posveti v
Celju, srečanjih ob Dnevu čebelarjev, državnih tekmovanjih mladih čebelarjev,
ocenjevanjih medu, pri izvedbi simpozijev in kongresov, ki jih organizira ČZS
v Sloveniji. Zagotovo pa je bil velik tudi prispevek naših članov pri izgradnji
čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici.
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Žal so bili arhivi do leta 1948 izgubljeni med uničevanjem slovenske besede
med nemško okupacijo.
Po 2. svetovni vojni so bili predsedniki
čebelarskega društva:
Julij Pokorny		
1948 - 1949
Jože Petrun		
1949 - 1955
Vojko Lovše		
1955 - 1960
Miha Šlaus		
1960 - 1967
Anton Kasjak		
1967 - 1970
Ivan Kurnik		
1970 - 1972
Miha Šlaus		
1972 - 1974
Jože Kojc		
1974 - 1975
Franc Flakus		
1975 - 1976
Jože Kojc		
1976 - 1977

Miha Šlaus		
Vojko Lovše		
Miha Šlaus		
Ivan Skutnik		
Miha Šlaus		
Marjeta Kačič		
Rudi Kačič		
Alojz Kosjek 		
Angela Obrulj		

1977 - 1982
1982 - 1984
1984 - 1988
1988 - 1989
1989 - 1994
1994 - 2002
2002 - 2005
2005 – 2012
2012 -

Prvi prelomni dogodek se je zgodil ob praznovanju 900 letnice Lovrenca, leta
1991, ki ga je društvo v Lovrencu organiziralo: Srečanje mladih čebelarjev
Slovenije pod vodstvom Mihe Šlausa.
Druga prelomnica za društvo je bila leta 1996, ko je bil pod vodstvo takratne
predsednice Margarete Kačič izgrajen in odprt lep čebelarski dom, ki ga še
danes uporabljamo in vzdržujemo in je v ponos lovrenškim čebelarjem in
krajanom.
Prevzem svečanih čebelarskih oblek pred čebelarskim domom, 27. marec 2021.
Za izvedbo prireditve čebelarskega praznika 20. maj 2021.
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Predsednica nadzornega odbora KAČIČ Rada, predsednica čebelarskega
društva Angela Obrulj, tajnica čebelarskega društva Darja Pušnik

Ob stotem jubileju so se sedanji člani še posebej potrudili, da so obnovili učno
pot, zamenjali mize in klopi, prebarvali stavbe ter obnovili in postavili šolski
čebelnjak. Vodstvu društva uspeva vzdrževanje doma in izvajanje programov
tudi s pomočjo občine in krajanov, ki imajo do čebelarstva prijazen odnos.

Upravni odbor

Nadzorni odbor
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SEZNAM ČEBELARJEV
ZA LETO 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ARL Ivan
ARL Marko
BISTROVIČ Mladen
BOKAN Milena
BREZOČNIK Branko
CINK Ivan
COTIČ Borut
ČOKL Andrej
ČREŠNAR Dušan
DOLINAR-PAULIČ Kristina
DOLINŠEK Matic
GORENJAK Vojko
GORNIK Katja
HORVAT Sašo
HRIBERŠEK Izidor
HRIBERŠEK Marjan
JAVERNIK Srečko
JAVERNIK Stanko
JAVORNIK Nik
JEGER Damjan
JESENIČNIK Marjan
JESENIČNIK Marjan ml.
KAČIČ Rada
KAČIČ Rudi
KASJAK Alojz
KLEMENC Tone
KNAP Anton
KOSJEK Alojz
KOSJEK Alojz ml.
KOTNIK Simon
KRAJNC Andreas
KRAJNC Andrej
KRANJC Janez
LEDINEK Matej
MLAKAR Anže

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

MUŠIČ Zoran
OBRULJ Angela
OBRULJ Izidor
ODER Karel
ODER Žiga
ORTER Janez
PAPOTNIK Janez
PARADIŽ Štefan
PERNAT Sašo
PETRIČ Anton
PIŠKUR Zdenko
PLAZOVNIK Edbin
PLOŠNIK Ivan
PUŠNIK Barbara
PUŠNIK Bogdan
PUŠNIK Darja
PUŠNIK Jolanda
PUŠNIK POKRIVAČ Jana
PUŠNIK Vlado
RAKOVNIK Avgust
REPOLUSK Stanko
REPOLUSK Tadej
ROBNIK Štefan
SLATINEK Peter
SMONKAR Janez
STEVANOVIČ Teodor
ŠIPEK Branko
ŠLAUS Evgen
ŠURLAN Danijel
TERTINEK Janez
URBANC Maks
VAUPOTIČ Stanko
VIDMAR Marija
ZAFOŠNIK Blaž

Polnopravno članstvo: 10 žensk in 59 moških
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PODPORNI ČLANI
V LETU 2021
ARL Andreja
ARL Jožica
BEČAN Edita
BEČAN Franc
COTIČ Ambrož
FABRICI Pavel
FIŠER Robert
GAŠPARIČ Anica
HORVAT Leopoldina
HRIBERŠEK Bojana
KAČIČ Andrej
KAČIČ Margareta
KASJAK Jože
KASJAK Mihaela
KASJAK Robert
KOTNIK Drago
KRBEC Ernest
LEŠNIK Vida
PAULIČ Cvetka
PETRIČ Helena
PETRIČ Sara
POROK Sašo
PUŠNIK Janez
RAKOVNIK Kristina
ŠVAJGER Anton
ŠURLAN Liljana
TERTINEK Jožica
TINČE Elizabeta
URBANC Darja
VIDMAR Milan
ŽEL Maksimiljan
Podporno članstvo:
17 žensk in 14 moških
Sv. Ambrož, zavetnik čebelarjev,
ob čebelarskem domu,
od l. 2015, izdelal Srečko Ornik
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Andrej Čokl

MLADI ČEBELARJI

Dejavnost Mladih čebelarjev, v okviru osnovne šole in čebelarskega
društva, ima že dolgo tradicijo. Nekaj najbolj naravnega je, da človek
poskrbi za nasledstvo. Tako tudi čebelarji skrbimo za to, da čebelarjenje
ne bi zamrlo, ampak da je živo in v stalnem razvoju. Da nam to uspeva,
je dokaz stoletnica našega društva.
Vodenje čebelarskega krožka sem prevzel za Borisom Kojcem in sem
zdaj mentor mladim čebelarjem peto leto. Z mladimi čebelarji se trudim,
da pridobimo čim več znanja o čebelah in čebelarjenju. To znanje učenci
pokažejo na čebelarskem tekmovanju, ki je vsako leto v začetku maja.
Poleg priprav na tekmovanje pa počnemo še marsikaj drugega. Lansko
leto nas je najbolj zaposloval nov čebelnjak, ki smo ga pridobili na
razpisu ČZS in Zavarovalnice Prva. Da je projekt uspel, bi se posebej
zahvalil predsednici društva ge. Angeli Obrulj. Čebelnjak je postavljen,
poslikan in poln čebel. Zaradi razmer pandemije še nismo imeli uradne
otvoritve. Upam, da nam bo letos uspelo.
Kaj več o delu in počutju med mladimi čebelarji pa je na naslednji strani
zapisala Sara Steinbacher.
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Sara Steinbacher

ČEBELARSKI KROŽEK

Najzabavnejše priprave na tekmovanje, smeha polne vožnje, plesi na
igriščih pred tekmovanji, držanje dežnika, ko nismo vedeli odgovorov,
nova prijateljstva in seveda zlata priznanja … Vse to so spomini, ki
marsikoga izmed nas vežejo na krožek Mladih čebelarjev. Sama sem se
Mladim čebelarjem pridružila v šestem razredu osnovne šole ter se s svojo
sotekmovalko ˝upokojila˝ v prvem letniku srednje šole. Za nama je bila
kar dolga pot, a med njo nisva nikoli niti pomislili, da bi prenehali, saj sva
se imeli res neizmerno ˝fajn˝ na pripravah, dejavnostih ter tekmovanjih.
Poleg pridobivanja zanimivega znanja o čebelah, ki smo ga potrdili s kar
nekaj zlatimi priznanji, kot tudi srebrnimi in bronastimi, smo velikokrat
s svojimi likovnimi sposobnostmi ustvarjali prelepe skice za panjske
končnice, ki smo jih nekajkrat tudi narisali na čisto pravi les. Očitno smo
se že takrat pripravljali na nekaj večjega … Po končanih tekmovanjih
nas je ga. Angela vedno še dodatno nagradila s pico in druženjem, ki je
vedno trajalo kar nekaj časa, saj smo si vedno morali ogromno povedati.
Po uspešnem šolskem letu pa smo svoje druge spretnosti kar nekajkrat
pokazali tudi na čebelarskih tekmovanjih iz kuhanja golaža ter s prodajo
srečk na čebelarskih piknikih, česar smo se vedno najbolj veselili. To
leto 2020 pa nam je prineslo še eno izkušnjo. Prvič smo se tekmovanja,
tudi nekateri ˝upokojeni˝, udeležili prek spleta, in sicer sami in ne v paru
kot do zdaj. Izkušnja je bila zanimiva, a mislim, da se vsi strinjamo, da
doživetje ni enako, znanja pa je več, če lahko z nekom predebatiraš. Leto
pa ni bilo v celoti tako zelo slabo. Mladi čebelarji smo pridobili nov učni
čebelnjak, ki smo ga tudi sami poslikali in prebarvali. Na krožek nas veže
veliko spominov, ki nam bodo ostali za vedno.
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Čebelnjak Kristina Dolinar Pavlič

Zdenko Piškur

Borut Cotič

30

Janez Orter

Simon Kotnik

Darja Pušnik

31

Ivan Plošnik

Bogdan Pušnik

Karl Oder

32

Ivan Cink

Avgust Rakovnik

Štefan Robnik

33

Marija Vidmar

Janez Kranjc

Alojz Kasjak

34

Izidor Hriberšek

Tone Klemenc

Dušan Črešnar

35

Stanko Javernik

Tone Knap

Zoran Mušič

36

Janez Smonkar

Branko Brezočnik

Damjan Jeger

37

Angelca in Izidor Obrulj

Janez Papotnik

Maksimiljan Urbanc

38

Pavel Fabricij

Štefan Paradiž

Marjan Hriberšek

39

Alojz Kosjek

ARL Ivan in Marko

Vida Lešnik
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Jana Pušnik Pokrivač

Jolanda Pušnik

Vlado Pušnik - čebelarska družina
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mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.
ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL
Zaradi hitrega tempa življenja in številnih obveznosti zmeraj več ljudi išče
sredstva in načine za sprostitev, mnogim to omogoča prav čebelarjenje.
Vendar je čebelarjenje zahtevna kmetijska panoga, ki od čebelarja zahteva
doslednost, znanje, sprotno prilagajanje situaciji v naravi ter odgovornost do
kupcev čebeljih pridelkov, do drugih čebelarjev in okolja.
Pogosto se v čebelarstvu soočamo s povečanim odmiranjem čebeljih družin,
za katere ne poznamo pravega vzroka. Spremembe v naravi (tople in mile
zime, mrzle in deževne pomladi, sušna poletja), pretirana in nepravilna
uporaba fitofarmacevtskih sredstev, sejanje monokultur in posledično
izginjanje cvetočih travnikov kot pašnega vira, gosta naseljenost s čebeljimi
družinami, pojav novih bolezni in škodljivcev ter nepravilna in prepogosta
uporaba zdravil so eni od najpogostejših vzrokov za slabljenje in posledično
tudi večjo umrljivost čebeljih družin.
Pomembno vlogo pri čebelarjenju ima ustrezna tehnologija, s katero čebelar
skrbi za močne in zdrave čebelje družine, vključno z ustrezno oskrbo s
kakovostno hrano in zdravstveno neoporečno pitno vodo. Čebele je potrebno
varovati pred kužnimi in nekužnimi boleznimi ter zastrupitvami. Za uspešno
zdravljenje in izkoreninjenje bolezni sta nadvse pomembna osveščenost
in znanje čebelarja, da lahko takoj prepozna nepravilnosti v čebelji družini
ter sodelovanje z veterinarsko službo, ki je pristojna za zdravstveno varstvo
čebel. Osveščen, razgledan ter odgovoren čebelar, ki se redno izobražuje in pri
svojem delu upošteva načela dobre čebelarske prakse ter najnovejša dognanja
na področju preprečevanja, zatiranja in zdravljenja bolezni čebel največ
pripomore k preprečevanju pojavov in zajezitvi širjenja bolezni. Le zdrave
čebelje družine lahko izkoristijo pašo in omogočajo pridobivanje higiensko
neoporečnega medu in drugih čebeljih proizvodov.
Za uspešno zatiranje in preprečevanje bolezni čebelje družine je nujno
čebelarjevo dobro poznavanje značilnosti posameznih bolezni, njihovih
povzročiteljev, načinov širjenja znotraj čebelje družine in med družinami ter
možnosti zdravljenja. Tukaj bom na kratko naštela le nekaj najpomembnejših
bolezni.
Ena najnevarnejših bolezni je huda gniloba čebelje zalege, ki jo povzroča
Paenibacillus larvae, ki je po Gramu pozitivna bakterija, za katero je značilno, da
tvori spore. Bolezen se zatira v skladu s pravilnikom (Uradni list RS št. 10/20)
in je na področju EU ena od obvezno prijavljivih bolezni.
Za preprečevanje hude gnilobe čebelarjem glede na vse našteto priporočamo da
letno 2 do 3 krat natančno pregledajo čebeljo zalego, redno izločajo staro satje,
skrbijo, da imajo čebelje družine dovolj hrane, raznovrstnega cvetnega prahu
in vode. Čebelam se ne sme krmiti medu iz drugih družin brez predhodnega
laboratorijskega pregleda na prisotnost spor P. larvae. Po vsakem opravilu v
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čebelnjaku je potrebno očistiti ter po potrebi razkužiti pribor in prostor. Pred
vsakim premikom čebeljih družin (prodaja, prevoz na pašo) je nujno potrebno
pregledati čebeljo zalego in urediti potrebno potrdilo za premik čebel, ki ga
je od leta 2020 mogoče pridobiti v avtomatiziranem računalniškem sistemu.
Na drugem mestu je zelo pomembna bolezen čebelje družine varoza, ki jo
povzroča zajedavska pršica Varroa destructor. Pršica se prehranjuje z hemolimfo
in maščobnim telesom (čebel in ličink). Klinični znaki bolezni so presledkasta
zalega, oslabitev družine, poškodovane čebele, troti in matice ter v nekaj
tednih ali mesecih propad družine. Varoja je zelo odporna pršica, ki je zaradi
biološke sorodnosti s čebelo ne moremo uničiti, zato je potrebno njeno število
s preventivnimi ukrepi ohranjati na nivoju, ki ni škodljiv za čebeljo družino.
Vsak čebelar mora redno nadzorovati stopnjo napadenosti čebeljih družin z
varojami, to je spremljati naravni odpad varoj, izrezovati trotovino, kontrolirati
napadenost trotovske in delavske zalege in ugotavljati stopnjo napadenosti
čebel (npr. sladkorni test). Bolezen zatiramo v skladu s pravilnikom (Uradni
list RS številka 21/20), ki določa obvezno zdravljenje vseh čebeljih družin
po končani paši in v zimskem času. Zdravljenja ni dovoljeno opravljati v
času medenja, razen v izjemnih primerih, če pride do povečanega števila
varoj. V tem primeru se mora čebelar obvezno posvetovati z veterinarjem
za zdravstveno varstvo čebel. Pri vsakem zdravljenju je potrebno upoštevati
navodila za pravilno in nadzorovano uporabo zdravil. V skladu z zakonodajo
je dovoljeno uporabljati le zdravila, ki so registrirana za uporabo pri čebelah in
imajo dovoljenje za promet in uporabo v Sloveniji. Čebelarji lahko zdravila za
čebele nabavijo le pri veterinarju, bodisi v zasebnih veterinarskih organizacijah
ali na Nacionalnem veterinarskem inštitutu na Veterinarski fakulteti UL. O
nabavi in uporabi zdravil je potrebno voditi evidenco v Dnevniku veterinarskih
posegov.
Razvoj sodobnih diagnostičnih metod omogoča ugotavljanje prisotnosti
virusov v čebelji družini, ki so v zelo tesni povezavi z varojo. Varoja omogoči
virusom vstop v telo čebele, hkrati pa s sesanjem hemolimfe in maščobnega
telesa oslabi njeno odpornost. V družinah, ki so bile prizadete oziroma močno
napadene z varojami ali pa so odmrle, so z raziskavami ugotovili različne
viruse: virus akutne paralize (ABPV), virus črnih matičnikov (BQCV), virus
kronične paralize (CBPV), virus deformiranih kril (DWV), kašmirski virus
(KBV), virus mešičkaste zalege (SBV), virus zamegljenih kril (CWV), virus
izraelske paralize čebel (IAPV), kakugo virus (KV). Nekateri med njimi
povzročajo klinične znake bolezni, ki se lahko kažejo kot paraliza, deformacije
kril, čebelam odpadejo dlačice, povečano odmiranje čebel in drugo. Virusne
okužbe preprečujemo z dobro oskrbo čebelje družine, higienskimi ukrepi ter
rednim in učinkovitim zatiranjem varoj.
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Ne smemo pozabiti še ene pomembne bolezni čebel, to je nosemavost,
ki poleg varoze povzroča največjo ekonomsko škodo v čebelarstvu.
Povzročitelj spada med gljive (v preteklosti smo ga uvrščali med
praživali) Nosema sp. in povzroča bolezen odraslih čebel ter nastopa v
akutni in kronični obliki. Pred dobrim desetletjem smo kot povzročitelja
nosemavosti pri nas poznali samo Nosema apis Zander v novejšem času pa
ugotavljamo Nosema ceranae, ki se je razširila iz Azije.
Nosema apis Zander - v večini primerov nastopa v kronični obliki, ki je
čebelar ne prepozna zlahka. Bolezen deluje prikrito, saj čez leto umirajo
čebele izven panjev, zaradi neprestanega dotoka mladih čebel pa tega
ne opazimo. Ko pride do neugodnih razmer, pa se lahko razvije akutna
oblika bolezni. Čebele umirajo v panju, na podnici najdemo veliko
mrtvic, satje pa je umazano z iztrebki čebel. Pri kronični obliki bolezni
je lahko prizadeta matica (do 15 % manj zalege), prav tako je manjši
donos medu.
Nosema ceranae je bila v Evropi prvič opisana leta 2005 v Španiji in je skoraj
povsem izrinila Nosemo apis. Prilagojena je na toplo podnebje. Znaki
bolezni dolgo niso vidni. Bolne čebele umirajo v naravi, mlade čebele
postanejo pašne, matica pospešeno zalega, ko se ti mehanizmi iztrošijo,
sledi nenaden propad družine. Značilnost bolezni je dolga inkubacijska
doba. Čebele imajo slabše razvite mlečne žleze, manj je nepokrite zalege,
ni iztrebkov po panjih in okužene ličinke se razvijejo v kratko-živeče
čebele. Okužba močno skrajša življenjsko dobo čebel, matic in trotov,
čebele pojedo več hrane, ki je ne izkoristijo. Ugotovljeno je, da kapanje
oksalne kisline deluje proti N. ceranae, z daljšim zamrzovanjem spore
uničimo, s hlajenjem lahko število spor prepolovimo. Laboratorijska
preiskava, s katero ugotavljamo število spor na čebelo nam ne odraža
vedno dejanskega stanja v čebelji družini, lahko pa s tem ugotavljamo
procent okuženih čebel. Priporočljivo je, da vsako leto opravimo
preventivne laboratorijske preiskave čebeljih mrtvic na prisotnost
povzročitelja nosemavosti.
Okamenela zalega – povzročitelj je plesen Aspergillus flavus, je bolezen
za katero lahko zboli tudi človek (zoonoza). Pojavlja se v obdobju, ko je
v panju zalega. Ličinke odmrejo v kateri koli starosti, najpogosteje pa, ko
so pokrite v celici. Odmrla ličinka postane sivo do sivo zelenkaste barve
in je trda kot kamen. Od tod tudi ime bolezni.
Poapnela zalega je bolezen čebelje zalege, ki jo povzroče plesen
Ascospaera apis. Plesen napade črevo ličinke in povzroči njeno smrt,
nato pa jo povsem preraste. V celicah satja, na podnici panja in pred
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panji najdemo odmrle suhe ličinke, prerasle z belo–rumeno ali belosivo plesnijo. Bolezen je pogostejša v deževnih sezonah in se lahko
pojavlja pri siti družini več let zapored. Bolezen se prenaša z vetrom,
medičino, cvetnim prahom, vodo, čebelar pa jo prenaša z zamenjavo
satja, čebelarskim priborom, s krmljenjem okuženega meda in cvetnim
prahom. Preventive je dobro zračenje panja, higienski ukrepi, menjava
satja, predvsem pa skrb za močne čebelje družine.
Mali panjski hrošč Aethina tumida je škodljivec v čebelji družini, ki
v Sloveniji še ni bil ugotovljen. V Evropi je bil ugotovljen leta 2014
na jugu Italije. Največ škode povzročijo ličinke, ki vrtajo skozi satje z
zalego in požirajo tako zalego kot zaloge hrane. Škoda, ki jo povzroči
hrošč v družini je odvisna od števila ličink. Ko se te namnožijo v večje
število, ogrozijo obstoj družine. Matica preneha zalegati in družina
lahko propade. V močno napadenih čebeljih družinah lahko naštejemo
več deset tisoč ličink. Takšno število ličink proizvede tolikšno toploto,
da lahko pride do sesedanja satja, vendar je taka napadenost redka.
Tropileloza je zajedavska bolezen, ki jo povzročajo ektoparazitske
pršice Tropilaelaps sp. (T. clarea, T. mercedesae, T. koenigerum in T. thaii) V
Evropi in tudi pri nas povzročitelj tropileloze še ni bil ugotovljen.
V čebelarskem društvu Lovrenc na Pohorju vsako leto pripravimo
predavanje na temo zdravstveno varstvo čebel, večinoma v obliki
delavnice. S čebelarji se posvetujemo in svetujemo glede zdravljenja
čebel. Od leta 2009 na področju društva ni bila ugotovljena huda gniloba
čebelje zalege. Vsako leto zberemo manjše število vzorcev medu in
čebeljih mrtvic za laboratorijsko preiskavo na prisotnost povzročiteljev
bolezni.
Še enkrat pa ne bo odveč opozorilo, da moramo dati večji poudarek
opazovanju narave. Moramo vedeti, da se je narava precej spremenila.
Imamo dneve z visokimi temperaturami, drugič pa ponovno z
dolgotrajnim deževjem, kar niso ugodne razmere za našo sivko. Če
je huda vročina ali dolgotrajno deževje, čebele ne morejo nabirati
medičine za svoj obstoj, matica potem ne zalega dovolj in posledica tega
je zmanjšano število zimskih čebel. V tem primeru je pri zmanjšanem
zaleganju v mesecu juliju ali avgusta potrebno čebelam pomagati s
sladkorno raztopino. Zato je potrebno, da čebelar skrbno opazuje
dogajanje v naravi in obnašanje čebelje družine.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski
inštitut, Enota Maribor
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Vlado Pušnik
Vrste ali sorte medu
Sortni med je po ČEBELARSKEM TERMINOLOŠKEM SLOVARJU med:
iz medičine (sladek sok, ki se izloča v cvetovih in izvencvetnih medovnikih
medovitih rastlin) ali iz mane (posredniki so na iglavcih, listavcih, travah)
kaparji ali ušice ali škržati), ki jo čebele naberejo navadno na eni vrsti medeče
rastline in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez.
Določanje vrste medu:
Čebelar določa vrsto medu na osnovi pašnega okoliša in časa nabiranja
medičine ali mane ter točenja v določenem času in seveda na osnovi senzoričnih
lastnosti. Pogosto je za potrditev vrste medu potrebna tudi pelodna analiza, ki
potrdi določeno vrsto medu.
Vrste meda se določa s senzoričnimi lastnostmi, kot so: videz, vonj, okus,
aroma.
Za potrditev s pelodno analizo pa obstoja nekaj določil.
Za splošno določitev je pomembno, da ima posamezna vrsta peloda v strukturi
peloda v medu nad 45 % peloda posamezne žužkocvetne rastline.
Izjema od tega določila so:
Akacijev med mara vsebovati vsaj 7% pelodovih zrn akacije (robinje).
Regratov med mora vsebovati vsaj 5 % pelodovih zrn regata.
Med oljne ogrščice mora vsebovati vsaj 60 % pelodovih zrn oljne ogrščice.
Lipov med mora vsebovati vsaj 1 % pelodovih zrn lipe.
Kostanjev med mora vsebovati vsaj 86 % pelodovih zrn pravega kostanja.
Izjema velja za lipov in kostanjev med.
Lipov med in kostanjev med sta lahko nektarnega izvora ali maninega izvora,
pogosto pa tudi mešanega. Zanju je v praksi izjema.
Čeprav je splošno pravilo, da je nektarni izvor mešanega medu označen
kot cvetlični med (če je elektoprevodnost do 0,8 mS/cm) in manin
(tudi mešan nektarni in manin) izvor medu kot gozdni med (če je
elektoprevodnost nad 0,8 mS/cm).
Lipov med ima lahko elektoprevodnost pod ali nad 0,8 mS/cm (pogosto med
0,55 do 1,07 mS/cm), kostanjev pa zelo visokega med 0,96 do celo 2,25
mS/cm, pa čeprav je lahko tudi nektarnega izvora.
Izjema že meji na nedoslednost pri izrazoslovju. Ker je pomembno ali je med
nektarnega ali maninega izvora, saj gre za veliko razliko pri strukturi sladkorjev
v medu, elektroprevodnost in hitrost kristalizacije medu, bi bilo po mojem
mnenju potrebno pri lipovem in konstanjevem medu dodati, ali je med enega
ali drugega izvora.
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Prav tako izraz gozdni med (predpostavka je čisto, neokrnjeno okolje) lahko
zavaja, saj mano (ob pomoči kaparjev, ušic, škržatov) čebele nabirajo lahko na
grmovju, listavcih in travah ne le v gozdu ali na gozdni podrasti, pač pa tudi v
sadovnjakih, obronkih cest, železni, travnikih in podobno.
Ker čebelar nima laboratorija za pelodno analizo, večina pa že ima možnost
preveriti elektoprevodnost, bi bilo ustrezno premisliti, da je možno uvrstiti
lipo v cvetlični ali gozdni med, če druge organoleptične zaznave niso izrazite.
Prav tako velja za kostanjev med, da bi ga bilo ob neizraziti senzoriki možno
uvrstiti glede na elektroprevodnost.
Posebno pozornost bi morali Slovenci posvetiti tudi pojmu STRD. To je zelo
star in lep pojem za med, ki je že kristaliziral. Še posebej je pomembno, da bi
glede na nepotrebno taljenje medu, v izogib uničenju hormonov in encimov
ter drugih pomembnih sestavin v medu v korist potrošnikov, ki pričakujejo
od medu še kaj več kot sladilo, uporabnikom ponudili kristaliziran med – strd.
Vir: Slovenski terminološki slovar, 2008, str. 154.
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VIR: ČZS

CVETLIČNI MED
Cvetlični med je po svojih senzoričnih
lastnostih lahko raznovrsten, saj so te odvisne
od vrste cvetov, na katerih so čebele nabrale
nektar. Značilno zanj je, da je dokaj svetel in po okusu srednje do močno,
celo zelo močno sladek, ter da ima pekoč pookus po sladkem. Pri tem tipu je
obvezno navzoč tudi okus po kislem, ta pa je šibko do srednje močno izražen.
Električna prevodnost mora biti nižja od 0,8 mS/cm, v povprečju je 0,5 mS/
cm. Cvetlični med lahko precej hitro kristalizira.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Lahko je zelo različna, od slamnato rumene do rjave. Odvisna je od
vrste rastlin in deleža medu iz mane.
Bistrost: Po večini je moten, le redkokdaj bister.
Kristalizacija: Hitro kristalizira, kristali so lahko zelo drobni ali veliki in
grobi. Barva kristaliziranega medu je svetlejša od nekristaliziranega, lahko je
od svetlo rumene do svetlo rjave.

Vonj

Opis: Lahko je zelo prijetnega vonja: po sadju, tudi po kuhanem sadju ali
kompotu, po travniških cveticah (vijolice, regrat), alpskih cveticah, po
travniku, vosku. Njegov vonj je lahko tudi manj prijeten: po kuhanem sadju ali
kompotu, sladkorju, včasih je tudi rezek ali ima vonj po lesu ali smoli (odvisno
od deleža mane).
Intenzivnost: Je srednja do močna.

Okus

Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna, s pekočim pookusom po sladkem.
Včasih je tudi osvežilen.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno, celo zelo močno,
• kisel: šibko do srednje.

Aroma

Aroma je pestra in raznolika.
Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Opis: Zaznavna je aroma po cveticah (vijolice, travniške cvetice, zelišča,
detelja), svežem sadju (jabolka, hruške, breskve, muškatno grozdje, suhe slive,
fige), po kompotu ali kuhanem sadju, po karamelnih ali mlečnih bonbonih,
po rjavem sladkorju, karameli in melasi, po zelenem (sveža trava, zmečkano
zeleno listje). Včasih je zaznavna aroma medu iz mane, po smoli in lubju.
Intenzivnost: Je srednja do močna.
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GOZDNI MED
Ker je gozdni med mešanica različnih vrst
mane, se lahko vzorci zelo razlikujejo po
barvi, vonju, okusu in aromi. Za tovrstni med
je značilno, da v njem ne prevladuje nobena vrsta mane, ter da sta okusa po
sladkem in kislem uravnotežena. Pogosto je mešan s cvetličnim medom, saj
čebele v gozdu obiskujejo tudi podrast. Električna prevodnost mora biti več
kot 0,8 mS/cm, v povprečju je 1,3 mS/cm.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Obstaja pestra paleta barv, od svetlo do temno rjave z rdečim ali
zelenim odtenkom.
Bistrost: Lahko je moten ali bister (pogosto se sveti, podobno kot smrekov).
Kristalizacija: Lahko je kristaliziran.
Če je tekoč, je lahko zelo vlečljiv (kot smrekov).

Vonj

Opis: Zaznaven je oster vonj po smoli, sirupu smrekovih vršičkov, pa tudi po
dimu, mleku v prahu, mlečnih bonbonih, medenjakih, vosku, po humusu in
preperelem listju.
Intenzivnost: Je šibka do srednja.

Okus

Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno,
• kisel: šibko do srednje,
• grenek: lahko tudi zgolj šibko.

Aroma

Aroma je pestra in raznolika.
Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Opis: Zaznavna je aroma po smoli, po orehih, lešnikih, mleku v prahu,
zeliščih, pelinu, karameli, melasi, rjavem trsnem sladkorju, zeliščnih bonbonih,
suhem sadju, suhih hruškah.
Intenzivnost: Je srednja.

REGRATOV MED
Regratov med je nektarnega izvora, električna prevodnost mora
biti nižja od 0,8 mS/cm. Zelo hitro kristalizira, kristaliziran pa je
precej svetlejši kot tekoč. Značilna sta vonj in aroma po zmečkanih regratovih
cvetovih in po hlevu.
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Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Je od bledo rumene do jantarno rumene barve.
Bistrost: Je moten.
Kristalizacija: Hitro kristalizira, značilni so drobni kristali.

Vonj

Opis: Zaznaven je vonj po zmečkanih regratovih cvetovih, živalih, po
regratovem mlečku. Je rezkega, trpkega vonja, ta pa je lahko zelo neprijeten.
Intenzivnost: Je srednja do močna.

Okus

Obstojnost: Je srednja.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno,
• kisel: srednje,
• grenek: šibko.

Aroma

Zaznavna sta izrazita aroma in pookus, ki je dokaj trpek, astringenten.
Opis: Zaznavna je aroma po regratovih cvetovih, lahko skupaj z aromo po
travniškem cvetju, pa tudi sadna aroma, aroma po hlevu, lesu. Je osvežilna, če
med kristalizira v majhnih kristalih.
Intenzivnost: Je srednja do močna.

MED OLJNE OGRŠČICE

V lovrenški kotlini se ne prideluje, ga pa
pridelujejo prevaževalci na drugih
štajerskih in prekmurskih pašah

Vse pogosteje lahko na tržišču kupimo tudi med
oljne ogrščice, saj se območje sejanja oljne ogrščice
vedno bolj širi. Ponujajo ga tudi pod imenom med
oljne repice ali repičin med. Značilno zanj je, da hitro
kristalizira, in to v finih do srednje velikih kristalih.
Ima dokaj značilen vonj in aromo po repici, zelju, hlevu. Ti senzorični lastnosti
bi lahko opisali tudi kot neprijetni, vendar je to značilnost tega tipa medu. Iz
njega pogosto delajo kremni med in na ta način omilijo neprijetne senzorične
lastnosti.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Je umazano bele do svetlo rumene barve.
Bistrost: Je moten.
Kristalizacija: Hitro kristalizira, kristali so fini do srednje fini. Barva
kristaliziranega medu je svetlejša od nekristaliziranega, pogosto ima sivkast
odtenek.

Vonj

Opis: Zaznaven je vonj po zelju, zeljni juhi, po repici.
Intenzivnost: Je srednja do močna.
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Senzorična
lastnost

Opis

Okus

Obstojnost: Je srednja.
Intenzivnost:
• sladek: močno,
• kisel: šibko.

Aroma

Pookus je dokaj obstojen.
Opis: Aroma je zelo karakteristična, po repici, zelju, kompotu, cvetju. Pookus
je trpek, tudi po postanem.
Intenzivnost: Je srednja.
V lovrenški kotlini se ne prideluje, ga pa
pridelujejo prevaževalci na drugih
štajerskih in prekmurskih pašah

AKACIJEV MED

Akacijev med je precej svojevrsten. Zanj je
značilno, da je zelo svetel, skoraj brezbarven,
da ima zelo nežen vonj in šibko aromo. V
okusu je mogoče zaznati samo sladkost, ki je
srednje do močno intenzivna. Akacijev med
ima značilno zelo nizko električno prevodnost,
najnižjo med vsemi tipi medu v Sloveniji, med 0,11 in 0,27 mS/cm. Tudi
vrednost pH tega tipa medu je najnižja. Akacijev med tako rekoč nikoli ne
kristalizira.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Je zelo svetle barve, od skoraj brez barve do slamnato rumene. Ob
uporabi deviškega satja iztočimo skoraj brezbarven med. Vsak temnejši
odtenek je znak, da čebele nektarja niso nabirale samo na akaciji, ampak tudi
na drugih rastlinah.
Bistrost: Vedno je bister, le redkokdaj je nekoliko opalescenten.
Kristalizacija: Ostaja v tekočem stanju, ne kristalizira.

Vonj

Opis: Značilen je vonj po deviškem satju, svežem vosku, akacijevem cvetju,
cvetju sadnih rastlin, svežem sadju (jabolka). Lahko zaznamo vonj po kuhani
hruški, sveži slami, sveže pokošeni travi, zmečkanem listju.
Intenzivnost: Vonj je zelo šibek, neizrazit. Premočan vonj je napaka, ker kaže
na navzočnost drugačnega nektarja.
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Senzorična
lastnost

Opis

Okus

Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno,
• kisel: nič do šibko.

Aroma

Obstojnost: Je šibka do srednja.
Opis: Zaznavna je aroma po deviškem satju, svežem vosku, akacijevem
cvetju; občasno po cvetju sadnih rastlin, cvetlična (vijolice, vrtnice), sadežna
po jabolkah, hruškah, lahko po vanilji, smetanovih bonbonih, svežem maslu,
sveži slami.
Intenzivnost: Je zelo šibka.

LIPOV MED
Lipov med je proizveden iz nektarja in mane,
zato ima lastnosti tako nektarnih kot tudi
maninih medov. Prevodnost tega tipa medu ni omejena, lahko je nizka, od
0,5 mS/cm naprej, lahko pa tudi visoka, več kot 1,0 mS/cm. Za lipov med
je značilno, da je zelo osvežilen, ter da po vonju in okusu spominja na lipovo
cvetje. Ta tip medu zelo hitro kristalizira in tvori velike kristale.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Lahko je svetlo rumene do svetlo jantarne, slamnate barve, z zelenim
odtenkom.
Bistrost: Ni nujno vedno bister.
Kristalizacija: Po navadi hitro kristalizira. Značilni so veliki, grobi kristali.
Kristaliziran med je slonokoščene do mlečno rumene barve.

Vonj

Opis: Zaznaven je vonj po lipovem cvetju, svež in nežen vonj, vonj po
mentolu, limonini lupini, citronki, lesu ali žaganju. Lahko tudi po zdravilih,
razkužilih, čistilih.
Intenzivnost: Je srednja do močna.

Okus

Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno,
• kisel: šibko do srednje,
• grenek: lahko šibko do srednje.
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Senzorična
lastnost
Aroma

Opis
Aroma je zelo karakteristična.
Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Opis: Je sveža, po mentolu, svežih orehih, zeliščih, kuhanem lipovem cvetju.
Zaznavna je lahko tudi blaga aroma po cveticah.
Intenzivnost: Je srednja do močna.

KOSTANJEV MED
Kostanjev med je iz nektarja in mane, ki ju
čebele nabirajo na pravem kostanju. Ta med
se po svojem grenkem, trpkem vonju, precej grenkem okusu in dolgotrajno
obstojni ter zelo izraziti aromi občutno razlikuje od drugih tipov. Električna
prevodnost je zelo visoka, lahko tudi več kot 2 mS/cm.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Lahko je temno rjave ali jantarne barve, z rdečim odtenkom.
Bistrost: Vedno je bister.
Kristalizacija: Po navadi ne kristalizira. Motnost je znak navzočnosti drugih
vrst nektarja ali mane. Morebitna kristalizacija je odvisna od vsebnosti nektarja
cvetličnega medu ali mane.

Vonj

Opis: Značilen je grenek, trpek, oster vonj, vonj po kostanjevem cvetju,
mokrem kartonu ali zmečkanem orehovem listju.
Lahko je odbijajoč.
Intenzivnost: Je močna.

Okus

Obstojnost: Dolgotrajno obstojen okus, zlasti okus po grenkem. Lahko ima
tudi blag okus po kovini.
Intenzivnost:
• sladek: srednje,
• kisel: šibko,
• grenek: srednje do močno, lahko tudi zelo močno (zelo obstojna grenkoba).

Aroma

Aroma je zelo karakteristična.
Obstojnost: Zelo dolgotrajna, z grenkim pookusom.
Opis: Zaznavna je ostra, trpka aroma, po zažganem sladkorju, sladkornem
sirupu, po dimu, po zeliščih, pelinu.
Intenzivnost: Močna do zelo močna.
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SMREKOV MED
Značilnosti smrekovega medu, ki je maninega izvora,
sta rdečerjava barva in izjemno sijoča se površina. Ta
med je vedno bister in viskozen, po navadi torej ne
kristalizira. Po aromi spominja na sirup iz smrekovih vršičkov. Električna
prevodnost mora biti več kot 0,8 mS/cm, v povprečju 1,3 mS/cm.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Je rdečerjave barve, sijoč na površini.
Bistrost: Vedno je bister, motnost kaže, da vsebuje tudi mano drugih rastlin.
Kristalizacija: Po navadi ne kristalizira. Značilno je, da je zelo vlečljiv, zato se
lepi na jezik in nebo.

Vonj

Opis: Zaznaven je nežen vonj, vonj po sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli,
lubju iglavcev, po suhih nežveplanih marelicah, lahko tudi blag vonj po mleku
v prahu. Včasih je lahko zaznaven vonj po postanem, po vlažni krpi, plesni,
humusu.
Intenzivnost: Je srednja.

Okus

Obstojnost: Je kratkotrajna do srednja.
Intenzivnost:
• sladek: srednje,
• kisel: šibko do srednje, lahko tudi do močno.

Aroma

Obstojnost: Je kratkotrajna do srednja.
Opis: Zaznavna je aroma po sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli, zeliščnih
bonbonih, zeliščnem čaju, praženi kavi, suhem sadju, figah, kavnih bonbonih.
Včasih je nekoliko odbijajoča, saj spominja na mokro živalsko dlako ali slino.
Intenzivnost: Je srednja.

HOJEV MED
Hojev med je zelo temen, je sivorjave barve
z zelenim odsevom. Po navadi je moten in
ne kristalizira. Aroma je zelo značilna, po
karameli in mleku v prahu. Električna prevodnost mora biti več kot 0,8 mS/
cm, v povprečju 1,3 mS/cm.
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Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: Je temno sivorjava z zelenim odsevom.
Bistrost: Je nekoliko do precej moten.
Kristalizacija: Po navadi ne kristalizira, po daljšem času se pojavi plastenje.

Vonj

Opis: Zaznaven je nežen vonj, vonj po mleku v prahu, smoli, suhih hruškah,
smetanovem likerju, viskiju, včasih tudi po dimu ali po osmojenem lesu.
Intenzivnost: Je srednja do močna.

Okus

Obstojnost: Je srednja.
Intenzivnost:
• sladek: srednje do močno,
• kisel: šibko.

Aroma

Aroma je zelo karakteristična.
Obstojnost: Je srednja do dolgotrajna.
Opis: Zaznavna je aroma po mleku v prahu, karameli, zažganem sladkorju,
smoli, svežem lesu iglavcev, sirupu smrekovih vršičkov, po dimu, po črnem
čaju z mlekom, po zeliščnih bonbonih.
Intenzivnost: Je šibka do srednja.

AJDOV MED
Ajdov med je temne barve, zelo karakterističen.
Pogosteje se pojavlja šele v zadnjem času, zato njegove
lastnosti še niso v celoti opisane. Električna prevodnost je lahko nižja ali višja
od 0,8 mS/cm, v povprečju 0,78 mS/cm.
Senzorična
lastnost

Opis

Videz

Barva: temno rjava.

Vonj

Opis: po živalih, hlevu, po usnju, po svežem in suhem rastlinju, po karameli,
zažganem, cvetlične note.
Intenzivnost: je srednja do močna.

Okus

Obstojnost: Je srednja.
Intenzivnost:
• sladek: normalno,
• kisel: šibko do srednje.

Aroma

Obstojnost: srednje do dolgo obstojna.
Opis: po karameli, zažganem.
Intenzivnost: srednje do močna.
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Vlado Pušnik

MED V SATJU
Med v satju in satje v medu ima
posebno, večjo vrednost, saj je pri
žvečenju koščkov le tega veliko
bolj učinkovit, kot sam tekoči med.
Predvsem med v pokritem satju
vsebuje 8 krat več encima lizocima,
ki zagotavlja višjo bakteriocidno
stopnjo od tekočega, točenega
medu. Zato je mogo receptov, kjer
se žveči koščke medu v satju, saj
je učinek pri težavah z alergijami,
dihalnimi organi, paradentozo,
prebavnim traktom …… bistveno
večji.
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SATJE V MEDU
Satje v medu je običajno
konzervirano v tekočem akacijevem
medu, ker ta ne kristalizira do 3 leta.
Koščke satja v medu lahko
konzerviramo tako med, kot tudi
cvetni prah - izkopanec, saj ga
na tačin najbolj zavarujemo pred
voščenimi veščami.
Glede na količino satja v medu je ta
varianta cenejša kot sam med v satju,
seveda za to, ker je tega medu v satju
majn v kozarcu akacijevega tekočega
medu, ki je cenejši.

57

STRD
KRISTALIZACIJA JE NARAVNI PROCES PRAVEGA, PRISTNEGA
MEDU.
Ko kakovosten med kristalizira v svojo stabilno obliko, ga imenujemo STRD.
Nekatere vrste medu kristalizirajo že v panju, tiste pa, ki vsebujejo pretežno
fruktozni sladkor pa rabijo dalj časa, celo do tri leta.
Vsak dozorel, kakovosten in toplotno neobdelan med kristalizira in si tako
zasluži ime STRD. Izvor strdi je torej nektar ali mana, ki ju čebele predelajo v
med, v nadaljnjem naravnem procesu zorenja medu pa nastane STRD.
Naši predniki niso medu imenovali med, pač pa STRD. V preteklosti je bila
STRD veliko dražja kot danes, zato so jo tudi hranili več let in jo uporabljali
zelo varčno, seveda če so si jo lahko sploh privoščili.
Ker vsak pristni med s časom kristalizira, je razumljiva in upravičena uporaba
še danes aktualne besede oz. pojma STRD.
Vsak pristni, pravi med prej kot slej kristalizira. Večina potrošnikov popolnoma
napačno meni, da gre pri kristaliziranem medu za ponaredek. Nasprotno, prav
ponarejeni med ne more razviti specifične kristalizacije po posameznih sortah
medu.
Za dvomljivce predlagam poizkus. Raztopite pesni ali trsni sladkor v malo
vode, ga dobro premešajte in čakajte, da bo beli sladkor kristaliziral. Postopno
se bo namreč spremenil v obliko trdega ledu in sladke vode.
Sicer pa danes že lahko analiziramo sestavo sladkorjev v medu, zmerimo kislost,
električno prevodnost in na osnovi velikosti kristalov STRDI ugotavljamo
celo botanični izvor medu oz. STRDI.
STRD je dokaz, da med ni bil pregret. S segrevanjem se STRD spet utekočini in
potemni v prvobitno barvo tekočega medu, ob tem pa temperatura poškoduje
encime, hormone, in druge toplotno občutljive vsebine, zaradi katerih tako
cenimo ta čudoviti čebelji pridelek.
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KAKO, ZAKAJ IN KDAJ DO STRDI?
Čebele nektar oz. mano nabirajo v naravi, v panju zgostijo ter s svojimi žlezami
obogatijo tako, da je v zrelem medu 13 do 18,6 % vode, 75 -80 % sladkorjev,
ostanek pa predstavljajo različne zelo koristne snovi, ki imajo večstranski
učinek na človeško telo. V medu je običajno od enostavnih sladkorjev 40 –
42 % fruktoze, okrog 34 % glukoze, najpomembnejši pa so encimi, vitamini,
minerali, kisline, aminokisline, hormoni, inhibini, aromatične snovi.
DEJAVNIKI, KI POSPEŠIJO KRISTALIZACIJO:
Vsebnost in sestava sladkorjev glede na botanično poreklo medu:
Več glukoze v strukturi sladkorjev nasproti fruktozi pomeni hitrejšo
kristalizacijo. Npr. med ogrščice, regrata, bršljana in manin med, ki vsebuje
tudi več polisaharidov.
Akacijev med, v katerem močno prevladuje fruktozni sladkor, rabi zelo dolgo,
tudi nekaj let, da kristalizira.
Razmerje med fruktozo in glukozo je bistveno.
Količina vode: Med z več vode kristalizira kasneje, bolj dozorel in kvalitetnejši
med, kristalizira prej.
Razmerje med glukozo in vodo: če je manj vode, med prej kristalizira v trde
kristale.
Temperatura in čas shranjevanja: Idealna temperatura za kristalizacijo je
med 10 in 20 °C. Nihanje temperature še pospeši kristalizacijo.
Prisotnost kristalizacijskih jeder: dodajanje kristalizacijskih jeder pospeši
kristalizacijo celotne količine v posodi.
PREDNOSTI KRISTALIZIRANEGA MEDU - STRDI
Kristaliziran med oz. STRD ne teče. Proste vode ima le še okrog 5 % in je zato
še bolj stabilen, saj je ostala voda vezana z molekulami glukoznega sladkorja
v kristale.
Ob vnetjih v ustni votlini STRD lažje zadržujemo v ustih, da ga prehitro ne
pogoltnemo.
Hladno STRD lahko enostavno premešamo v kremni med, v katerem ostanejo
enakomerno razporejene druge sestavine, ki jih konzerviramo v STRDi ali
v kremnem medu. V hladnih ali toplih tekočinah se STRD topi, zato je ni
potrebno pred uporabo utekočiniti.
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Ali veste, da: 
se méd med seboj razlikuje glede na botanično in geografsko poreklo;
se med strdi ali kristalizira: to je naraven pojav – STRD;
se STRD ponovno utekočini, če jo segrejemo na okrog 40° C, vendar se ob
taki temperaturi že začne postopek zmanjševanja koristnih sestavin;
je med oz. STRD higroskopična, zato se hrani v zaprtih posodah;
je med oz. STRD občutljiva na svetlobo, zato se hrani v dobro zaprtih posodah
in v temnih prostorih pri nizkih temperaturah – pod 10° C;
temne vrste medu oz. STRDi, vsebujejo več rudninskih snovi;
med s kristalizacijo in kremiranjem spreminja barvo na svetlejšo, z
utekočinjanjem ponovno dobi prvotno barvo;
med oz. STRD olajša asimilacijo kalcija v telesu, zato je primerna hrana tudi
za otroke;
med oz. STRD v krvi dviga hemoglobin;
so v medu oz. STRDi snovi, ki delujejo kot inhibini (delujejo, kot naravni
antibiotiki);
ima med oz. STRD antibakterijsko in antiglivično delovanje;
je priporočljiva količina medu oz. STRDi za odraslo osebo okrog 100 g na dan
oz. 2 g na kg telesne teže; (100 g medu oz. STRDi daje 320 kalorij, kar je treba
upoštevati pri vnosu druge hrane);
je med oz. STRD primerna tudi za diabetike, zaradi encimov, mineralov,
hormonov in vitaminov - vendar je primerna količina polovična doza 1g na
1kg telesne teže dnevno;
je med oz. STRD sladka, kisla, grenka in vsebuje minerale v obliki soli;
je sladkost odvisna od sestave sladkorjev: saharoza 100 (faktor), fruktoza 173
(faktor), glukoza 73 (faktor), maltoza 32 (faktor);
je kislost medu oz STRDI: pH 3,2 – 4,5;
je najbolje uživati med oz. STRD, ki izvira iz okolja, v katerem bivate;
zelo priporočamo uživanje medu oz. STRDi v kombinaciji z ostalimi čebeljimi
pridelki: to so cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek.
je bolje če STRD topite v hladni ali mlačni tekočini tik pred uporabo in da ga
uživate razredčenega s tekočino ali hrano;
segrevanje nad 35° C v medu bistveno zmanjša učinke encimov, mineralnih
snovi, hormonov in vitaminov;
se s segrevanjem in časom tvori v medu HMF hidroksimetilfurfural. Ta snov
nastane, ko se sprosti voda iz sladkorjev v medu. Med višje kakovosti ne sme
imeti več kot 15 ppm HMF, zgornja dovoljena meja je največ 40 ppm HMF za
med, ki se še lahko prodaja. Segrevanje torej skrajša rok uporabe, ter poškoduje
najkoristnejše sestavine.
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Kaj je Apiterapija?
Apiterapija je veda o krepitvi zdravja in preprečevanju, lajšanju in
odpravljanju zdravstvenih težav s čebeljimi pridelki ali pripravki iz njih.
Njeni začetki segajo nekaj tisočletij nazaj, v babilonsko, kitajsko indijsko,
egipčansko, grško in rimsko civilizacijo.
Apiterapija, pomeni dobesedno zdravljenje oziroma terapija s čebelami
(latinsko: apis). Najpogosteje sta uporabljena dva načina zdravljenja.
Prvi način je uporaba čebeljih pridelkov in izdelkov za lajšanje
najrazličnejših zdravstvenih tegob pri ljudeh in živalih. Med te pridelke
oz. izdelke štejemo med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek,
čebelji strup. V zadnjem času tudi apilarnil – sok iz šest dni starih
trotovskih ličink, mrtve – posušene čebele v tinkturi ali zdrobljen prah
čebele v čaju ter celo ličinke male voščene vešče.
Drugi način pa je uporaba čebelje družine oziroma čebele same.
Primeri tega načina so inhalacija aerosola (zraka), ki prihaja neposredno
od čebelje družine iz panja, poslušanje čebeljega brenčanja za pomiritev,
mikro piki žive čebele ali piki čebel.
Splošen napotek za apiterapijo
Preden se lotimo apiterapije je pomemben holistični pristop. Ob
zdravstvenih težavah moramo oceniti stanje telesa in psihičnega stanja.
Ali je dovolj dnevnega vnosa vode, ali je potrebno razkisati telo, ali
je potreben post, je nujno spremeniti jedilnik, ali je primerna telesna
aktivnost, ali je prekomerna telesna teža, kako je z razvadami (kajenje,
alkohol, mamila, prekomerno pitje kave); ali je razlog za slabo počutje
prekomerni stres, skrb, strah, jeza, zavist, zamere, žalost, izgorelost; je
dovolj mirnega spanja?
Se sploh znamo sprostiti, organizirati počitek, razpoložiti, zabavati, najti
užitek v ravnovesju z obveznostmi?
Če telo ni navajeno na čebelje pridelke, je na začetku apiterapije nujno
začeti uživati vsaj med in mešanico čebeljih pridelkov.
V nadaljevanju dajem nekaj nasvetov za najbolj pogoste čebelje pridelke.
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ŽVEČKO
Naravni žvečilni ali »žvečko« je zmes
voščenih poklopcev posebej odbranih
voščenih celic iz sonaravne pridelave,
z dodatkom najboljšega dozorelega
medu, dodatkom propolisa in cvetnega
prahu.
Vosek poklopcev vsebuje veliko več
koristnih sestavin kot navaden vosek.
Zato ima v apiterapiji posebno vlogo.
Veliko več sestavin vsebuje zato, ker
pri zapiranju celic čebele vanj odlagajo
izločke svojih žlez, ki so polne koristnih
mikroorganizmov, fermentov in drugih
bioaktivnih snovi. Voščeni pokrovček
ima preko 280 sestavin, ki jih s pridom
uporabljamo v apiterapevtske namene.
Ta vosek lahko v majhnih količinah
tudi brez problema pogoltnemo, saj
lahko koristno vpliva tudi na želodec
in črevesje, ter ju očisti toksičnih snovi.
Vsebuje veliko vitamina F (spada
v skupino esencialnih maščobnih
kislin), ki ima v organizmu zaščitno
in terapevtsko funkcijo. Vsebuje tudi
vitamin A in druge koristne sestavine
kot krizin (bioflavonoid, ki daje vosku
rumeno barvo).
Propolis je sestavljen iz različnih
rastlinskih smol, ki jim čebele dodajo
še izloček žlez slinavk. Deluje kot zaviralec razvoja bakterij ali jih celo uničuje,
pospešuje celjenje ran in pomaga pri zdravljenju vnetij, deluje antibiotično,
saj deluje tudi na viruse in celo nekatere vrste gliv. Posebej dobro pomaga pri
vnetju dlesni in ustne votline in pri zobobolu. Koristen je pri vseh paradotalnih
obolenjih, saj jih pri redni uporabi preprečuje.
Ta naravna mešanica je najstarejši »žvečilni«, ki ga s pridom uporabljamo za
razkuževanje ustne votline in kanalov ter poti, ki peljejo v in iz ustne votline.
Učinek žvečka se poveča, če ga obogatimo s propolis prahom vrhunske
kakovosti ali dodamo in vmešamo v žvečko propolis tinkturo in sicer v vsako
žličko za belo kavo 5 – 15 kapljic kvalitetne propolis tinkture.
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Ob začetku tegob, zajamemo malo žličko »žvečka«, ga damo v usta in žvečimo
nekaj minut oz. tako dolgo, da nam ostane v ustih samo ostanek voska, ki ga
lahko pogoltnemo ali izpljunemo. Postopek ponovimo vsaj trikrat do petkrat
na dan še najbolje pred in po jedi, predvsem pa takoj zjutraj že pred jedjo in
zvečer pred spanjem.
Terapijo ponavljamo toliko dni, da se stanje izboljša oz. normalizira ter še vsaj
en do dva dni.
Terapija je različno dolga, odvisno od bolezni. Npr. pri začetku vnetja bo
izboljšanje že v enem dnevu, če bomo začeli uporabljati »žvečko« takoj, ko
začutimo vnetje /angina/.
Pri parodontozi v začetni obliki bo terapija trajala vsaj 15 - 20 dni in jo bo
potrebno verjetno po enotedenskem presledku ponoviti.
Glede na vsebino oz. sestavo, lahko »žvečko« uporabljamo tudi kot obliže pri
vnetjih, tvorih v obliki pogačice, ki jo povijemo s povojem oz. pritrdimo z
obližem na kožo.
»Žvečko« priporočamo preventivno pred vnetjem trikrat po eno žličko na
dan kakšen teden pred obdobjem, ko se začnejo prehladi, gripe, angine. Po
obolenjih pa vam bo »Žvečko« koristno dopolnilo.
Po prvi dozi preverite, če niste slučajno alergični na cvetni prah, ki ga je sicer
malo v vsebini pa vendar za zelo občutljive, ne priporočam uporabe, saj je tako
v medu, kot v poklopcih le nekaj cvetnega prahu, ki je sicer zelo koristen za
zdravje.
Valerij Nikolajevič Korž v svoji knjižici »Čebele nam dajejo zdravje« (prevod
Karl Vogrinčič, Finesa d.o o.) v poglavju: Med iz satja in voščeni pokrovček –
življenje brez alergije izpostavlja od 21. do 27. strani posebej opisuje in pojasnjuje
bakteriocidne lastnosti medu neposredno izpod voščenih pokrovčkov.
»Navaja podatke raziskave, da je vsebnost lizocima* v voščenih pokrovčkih 20 krat
boljša, kot v medenem satju oz. 140 krat boljša, kot v točenem medu.
Voščeni pokrovček ima preko 280 sestavin, ki jih s pridom uporabimo v medicinske
namene.
Voščeni pokrovčki so učinkoviti pri zdravljenju okužb, disbakterioze črevesja,
prehlada, senenega nahoda, vnetja obnosnih sinusov, …
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Pri boleznih prebavil se priporoča žvečenje voščenih pokrovcev, kar povzroča
močno izločanje sline in posledično izboljšanje sekrecijske in motorne funkcije
želodca. Vosek in druge snovi iz voščenih pokrovcev izboljšuje izmenjavo
snovi, krvni obtok, krepi dlesni, ustno sluznico, grlo in želodec.
Prehlad
Pred prehladom poveča odpornost, v času prehlada lajša in skrajša bolezensko
stanje, ter preprečuje nadaljnje komplikacije.
Priporoča se 1 desertna žlička 3 -4 krat na dan 10 – 15 min. žvečenja.
Vosek po žvečenju lahko izpljunete ali pogoltnete, saj ima ta izredno
lastnost absorcije škodljivih ostankov prebave in očisti naš organizem podobno,
kot tablete aktivnega oglja.
Seneni nahod - preventiva
1 žlička na dan nekaj dni pred pričakovanim pojavom senenega nahoda.
Blag seneni nahod je treba zdraviti z žvečenjem petkrat na dan prve tri dni,
nato 3 krat na dan do okrevanja.
Močan seneni nahod preprečujemo oz. zdravimo:
1. tri mesece pred domnevnim pojavom eno jedilno žlico medu v satju po
vsakem obroku, kot sladico. Če nimate medu v satju, vzamite eno žlico medu,
raztopljeno v pol kozarca vode ponoči.
2. dva tedna pred pričakovanim pojavom bolezni vzemite zmes dveh čajnih
žličk medu in dveh čajnih žličk jabolčnega kisa, pol skodelice ali kozarec vode
pred zajtrkom in še ponoči. To kuro je nujno nadaljevati, dokler simptomi
bolezni ne izginejo.
3. tudi potem nadaljujte z jemanjem ene jedilne žlice medu pred obrokom in
kosilom, prav tako spijte mešanico jabolčnega kisa z medom pred zajtrkom in
ponoči.
4. če je potrebno, žvečite voščene pokrovce večkrat dnevno v obdobju
močnega cvetnega prahu, na katerega ste močno alergični.
D. Darvis poroča, da je zmes medu z jabolčnim kisom in žvečenje voščenih
pokrovcev bistveno bolj učinkovito, kot cepivo proti senenemu nahodu.«
Z rednim žvečenjem »Žvečka« oz. voščenih pokrovcev torej preprečimo
razvoj parodontalnih obolenj zob, čistimo zobe in preprečujemo zobno
oblogo.
*lizucim - Lizocim (imenujejo ga tudi muramidaza) je encim (EC 3.2.1.17), ki deluje
protibakterijsko s tem, da katalizira cepitev vezi med dvema monosaharidnima enotama
v bakterijski steni, s tem pa uniči strukturno integriteto celične stene. Najdemo ga v solzah
in nosni sluznici in deluje kot naravni antibiotik. Varuje nas pred nevarnimi bakterijskimi
okužbami in sicer tako, da razkraja bakterijsko ovojnico. Zagotavlja zaščito pred veliko
različnimi gram pozitivnimi bakterijami.
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Pomaga pa tudi pri vnetju želodčne sluznice, pri vnetju debelega črevesa.
Uporaba
Vzamemo čajno žličko voščenih poklopcev žvečimo ga 15 minut, oz. tako
dolgo, da nam ostane v ustih samo ostanek voska nato izpljunemo še bolje, da
ga v majhnih količinah pogoltnemo.
Preventiva
Uživanje voščenih poklopcev je zelo koristno. Ta naravna mešanica je
popularna medeno voščena kombinacija za žvečenje, ki aktivira izločanje sline
in mehansko očisti zobe zobnega kamna in nesnag ter razkužuje, saj deluje
protibakterijsko.
Svetuje se žvečenje čajne žličke 2 krat dnevno (zjutraj in zvečer) kakšen teden
dni pred nastankom pojava različnih sezonskih obolenj (gripa, prehlad, angina).
Otroci naj žvečijo voščeni pokrovček kot preventivni ukrep spomladi in jeseni,
da bi se preprečila gripa, prehlad, sinusitis. Zato naj žvečijo eno čajno žličko
voščenega pokrovčka 2 – 3 krat na dan. Ima prijeten okus in otroci ga lahko
žvečijo po želji.
Pred pojavom senenega nahoda žvečimo voščene poklopce vsaj enkrat
dnevno, tako lahko samo bolezen preprečimo ali pa se pojavi v bistveno blažji
obliki.
Obolenja
Pri prehladu uživamo voščene poklopce 3 – 4 krat na dan eno majhno –
desertno žličko žvečimo okrog 10 - 15 minut. Deluje proti vnetno in proti
virusno, dviguje nam obrambno odpornost, lajša nam stranske učinke in s
tem krajša čas potreben za okrevanje. Ugodno vpliva tudi na preprečevanje
nadaljnjih komplikacij. Zdravljenje traja toliko časa, da se stanje izboljša, ter še
2 – 3 dni za tem.
Pri angini in vnetju žrela uživamo vsake 3 ure ena žličko, ki jo žvečimo 15
minut. Terapija se opravlja pri akutni obliki 5 - 10 dni, pri kronični 15 - 25 dni.
V začetku žvečimo počasi in poskušamo med v ustih zadržati čim dalj časa,
da se čim bolje absorbira po sluznicah in se izkoristi njegovo antibakterijsko
delovanje. Zdravljenje traja toliko časa, da se stanje izboljša, ter še 2 – 3 dni
za tem.
Pri vnetju jezika zaužijemo 1 žličko 6x dnevno. Zdravljenje traja toliko časa,
da se stanje izboljša, ter še 2 – 3 dni za tem.
Pri parodontozi v začetni obliki bo terapija trajala vsaj trikrat na dan pred in
po jedi 15 - 20 dni in jo bo potrebno verjetno po enotedenskem presledku
ponoviti.
Alergijski rinitis tukaj uživamo 1 čajno žličko šestkrat dnevno. Zdravljenje traja
20 – 30 dni v terapijah po 15 – 20 minut. Dr. Stefan Stagnacij, internacionalni
apiterapevtski svetovalec predvideva, da se alergija na cvetni prah lahko zdravi,
še posebej z uporabo voščenih poklopcev odvzetih iz lokalnega medu.
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Akutne reakcije
Kadar se prvič srečujete z izdelkom
preverite, če ste morda alergični na
cvetni prah. V sestavini ga najdemo
sicer malo, vendar se pri hujših
alergijah odsvetuje uživanje. Potrebno
je preveriti tudi ali ste morda alergični
na propolis, ki se v zmesi prav tako
pojavlja v majhnih količinah. Alergije
na propolis so sicer zelo redke vendar
previdnost ni odveč. Pojavi se lahko
pri 0,1 – 0,2 procentih ljudi. Tudi v
primeru alergije na vosek, kar je pa
malo verjetn, se uporaba voščenih
poklopcev odsvetuje. V primeru
nejasnosti in za dodatne informacije
se posvetujte s svojim apiterapevtom.
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ZLATA MEŠANICA
»Zlata mešanica«, kot apiterapevtski
pripravek, je narejen iz štirih
primarnih čebeljih pridelkov. Njegova
uporabnost kot preventivno sredstvo
ter njegova uporabnost v apiterapiji
pri lajšanju posameznih bolezenskih
težav je nenadomestljiva. Ob vsakem
začetku apiterapije je priporočljiva
prva faza s 14 do 21 dnevnim
uživanjem tega pripravka, da se
človeško telo sinhronizira s čebeljimi
pridelki, še posebej, če jih ne uživamo
vsaj občasno preko leta.
Apiterapevtski pripravek »Zlata
mešanica« najdemo tudi pod drugimi imeni kot so Apikomplex, Apimix,
ipd. Skupna značilnost teh mešanic je, da so sestavljene iz osnovnih čebeljih
pridelkov: medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka. Že samo
ime pove, da v tej »mešanici« dobimo večino čebeljih pridelkov, ki so v
čebeljem panju združenih v enotnem izdelku. Z užitjem takšne mešanice dobi
človeško telo vse dobre učinkovine posameznih čebeljih pridelkov. Poudariti
je potrebno, da sinergija delovanja združenih osnovnih čebeljih pridelkov še
poveča učinek v primerjavi, če bi užili vsak čebelji pridelek posebej.
Med v kombinaciji z drugimi čebeljimi proizvodi predstavlja najboljši življenjski
eliksir. Uživanje takšne kombinacije čebeljih pridelkov predstavlja zdravo in
zdravilno, predvsem pa naravno hrano.
Zlata mešanica se pripravi tako, da se v že pripravljen kremni med vmeša
10 - 20 % cvetnega prahu, 1 – 2 % propolisa ter 1 – 2 % matičnega mlečka.
S posebnimi mešalniki se masa meša s presledki naslednjih 24 ur pri nizki
temperaturi, da dosežemo popolno strukturno povezanosti med vsemi
sestavinami. Napolnjene kozarce postavimo za 2- 3 dni v hladilnik pri +1°C
do + 4°C, da se zmes stabilizira in s tem preprečimo razslojevanje sestavin,
nato pa hranimo pri temperaturi pri +1°C do + 8°C v hladilniku.
Kontraindikacije in omejitve:
Uživanje mešanice se odsvetuje vsem, ki imajo alergijo na katero izmed
sestavin v mešanice (med, cvetni prah, propolis, matični mleček). Za osebe,
ki ne vedo ali so alergične na katero izmed sestavin se priporoča na začetku
uživanje majhnih količin, v nadaljevanju pa se doza postopno zvišuje.
V primeru, da oseba po zaužitju takšne mešanice čuti težo v želodcu, slabost,
je potrebno količino zaužite mešanice razredčiti v tekočini v razmerju 1 : 3,
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zmanjšati dozo ali popolnoma prenehati z uživanjem.
Ne priporoča se uživanje medu otrokom do 1 leta starosti (uživajo lahko le
med, ki je bil laboratorijsko pregledan in izvid ni pokazal prisotnosti bakterije
clostridium botulinum).
Uživanje prevelikih odmerkov lahko povzroči alergijske reakcije.
Uporaba:
Za uživanje mešanice je v nadaljevanju kot merska enota navedena
žlička. Žlička pomeni žlico za belo kavo ali 15 g mešanice.
Za splošno preventivno uporabo je priporočeno užitje 1 žličke mešanice
dnevno pred zajtrkom ali 2 x po 1 žličko pred obrokom.
Največji učinek bomo dosegli tako, da mešanico počasi raztopimo v ustih –
čim dalj časa jo zadržimo v ustih, nato jo šele s slino pogoltnemo.
V primerih odpravljanja težav se dnevne doze povečajo v skladu z navodili
apiterapevta. Prav tako se v teh primerih lahko spremenijo sestavine v
mešanicah.
V nadaljevanju je nekaj namigov povzetih po izkušenih zdravnikih in njihovih
praksah pri zdravljenju s čebeljimi pridelki:
Za povečanje odpornosti:
Zlata mešanica 800 g medu (planinski cvetlični med), 200 g cvetnega prahu, 20
g propolisa in 10 g matičnega mlečka. Uživamo ga najmanj 1–2 žlički dnevno
- pred obrokom.
Starejše in utrujene osebe:
Zlata mešanica 800 g medu (primerne so vse vrste medu), 200 g cvetnega
prahu, 10 g propolisa in 10 g matičnega mlečka. Uživamo 2 x po eno žličko
dnevno raztopljenega v čaju ali sadnem soku.
Športniki:
Zlata mešanica 800 g medu (primerne so vse vrste medu), 200 g cvetnega
prahu, 10 g propolisa in 10 g matičnega mlečka. Uživamo po eno žličko pred
zajtrkom in pred kosilom, v času tekmovanja ali treninga; izven tekmovanj in
treningov pa po 1 žličko na dan.
Klimakterij:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 200 g cvetnega prahu in 20 g matičnega
mlečka. Uživamo 3 x dnevno po 1 žličko mešanice – pred obroki.
Povečana prostata:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 200 g cvetnega prahu, 30 g propolisa v
prahu in 200 g zmletih semen buč. Uživa se 2 x dnevno po 1 žlička pred
obrokom, do tri mesece. V toku 1 leta se lahko terapija ponovi še 2 x.

68

Težave z jetri:
Mešanica kostanjevega medu 800 g, 200 g cvetnega prahu, 1 % propolisa in
1 % matičnega mlečka. Uživamo po eno žličko pol ure pred zajtrkom in pred
kosilom, najmanj 6 - 8 tednov. Sledi kontrolni krvni test delovanja jeter.
Avitaminoza:
Mešanica 800 g medu (lahko se uporabijo vse vrste medu), 20 g cvetnega
prahu in 10 g matičnega mlečka. Uživa se 3 x dnevno po 1 žlička pred obroki
za odrasle. Za otroke 1 žlica dnevno raztopljena v toplem mleku ali mlačni
vodi.
Arterioskleroza:
Mešanica 800 g cvetlični med, 200 g cvetnega prahu in 1 % matičnega mlečka
in 1 % propolisa. Uživa se 3 x dnevno po eno žličko pred obrokom hrane.
Gastroenterokolitis:
Mešanica 800 g medu (priporočen kostanjev, cvetlični, planinski), 200 g
cvetnega praha in 50 g propolisa. Uživa se 3 x dnevno po 1 žličko mešanice
raztopljene v mineralni vodi (1dcl).
Vnetje mehurja:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 200 g cvetnega praha in 50 g propolisa.
Uživa se 3 – 4 x dnevno po 1 žličko mešanice, raztopljene v mlačni vodi – pred
obroki. Terapija traja 20 - 30 dni. Simptomi začnejo popuščati že po 5 oz. 6
dnevu.
Krvavenje dlesni:
Mešanica 500 g cvetličnega medu, 100 g cvetnega prahu ter 20 g propolisa.
Uživa se 6 x dnevno po ena žlička mešanica. Mešanico je potrebno čim dalj
časa zadržati v ustni votlini.
Še bolje je ob tem žvečiti »žvečko«.
Anemija – slabokrvnost:
800 g medu (priporočeni temni medovi), 200 g cvetnega prahu in 10 g
matičnega mlečka. Uživa se 3 x dnevno po 1 žlička mešanice pred obroki ali 3
ure po obroku. Terapija traja 1 – 2 meseca.
Nevroza:
Mešanica 800 g cvetličnega ali kostanjevega medu, 200 g cvetnega prahu in 10
g matičnega mlečka. Uživa se 2 - 3 x dnevno po 1 žlička mešanice raztopljene
v kozarcu vode. Terapija traja 1 - 2 meseca.
Povišan krvni pritisk:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 200 g cvetnega prahu, 50 g propolisa in 10
g matičnega mlečka. Uživa se 3 x dnevno pred obroki po 1 žličko mešanice
raztopljene v kozarcu vode.
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Spolna nemoč:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 200 g cvetnega prahu in 50 g matičnega
mlečka ali 50 g apilarnila – za moške. Uživa se 3 - 4 x dnevno pred obroki po
1 žlička mešanice.
Splošna slabost:
Mešanica 800 g medu (primerne so vse vrste medu), 200 g cvetnega prahu in 5
g matičnega mlečka. Uživamo 2 x po 1 žličko pred obroki. Terapija traja 1 - 2
meseca, po potrebi jo lahko ponovimo.
Radiomukozitis:
Mešanica 800 g cvetličnega medu, 50 g v prah zdrobljenega propolisa, 200
g cvetnega prahu in 10 g matičnega mlečka. Uživamo po eno žličko vsake 3
ure z zadrževanjem v ustih. M. Kern iz Romunije je na takšen način uspešno
pozdravila 86 % bolnikov.

Od kremnega medu
do zlate mešanice
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MATIČNI MLEČEK
Šele v zadnji nekaj letih smo se
začeli zavedat kako pomembna
je uporaba naravnih prehranskih
dopolnil in koliko stranskih učinkov
imajo sintetična zdravila. Zato pa
preden posežemo po sintetičnih
zdravilih velikokrat prej poskusimo z
naravnimi prehranskimi dopolnili že
v preventivi, da zmanjšamo možnost
obolenj in drugih zdravstvenih težav.
Matični mleček je bele do
bledorumene barve in gosto tekoč,
značilnega vonja ter kiselkastega in
rahlo pekočega okusa.
SESTAVA SVEŽEGA MATIČNEGA MLEČKA:
• beljakovine 10-18% (albumini, a, b g globulini, glikoproteini, lipoproteini,
23 aminokislin);
• sladkorji 9-15% (glukoza, fruktoza, neznatne količine riboze, maltoze,
izomaltoze, gentiobloze, turanoze, trehaloze, neotrehaloze);
• lipidi 1,5-7% (fenoli, steroli i gliceroli, vosek, nevtralne maščobe, fosfolipidi,
proste organske kisline);
• rudninske snovi 0,7-1,5%;
• encimi (amilaza, invertaza, katalaza, kisla fosfataza itd.);
• nevroprenosniki (acetilkolin in kolin);
• spolni hormoni (estradiol, testosteron, progesteron);
• vsebuje še veliko vitamina C, vitamine B – kompleksa, vitamin D in vitamina
E;
• vsebuje tudi precej 10-hidroksi dekanojske kisline, ki zavira razvoj mnogih
bakterij in plesni.
• voda 60-70%;
V pripravkih se uporablja tudi liofoliziran matični mleček, kjer se odstrani
s postopkom liofolizacije večino vode. S tem se doze liofoliziranega
matičnega mlečka zmanjšajo za 2/3.
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HRANJENJE SVEŽEGA MATIČNEGA MLEČKA
• matični mleček je primerno shranjevati pri nizkih temperaturah od 0
do + 4 ˚C.
• obvezno ga je potrebno shranjevati v temnem prostoru, ker je občutljiv
na svetlobo, zato ga shranjujemo v temnih kozarčkih ali v drugi temni
embalaži.
• svež matični mleček se shrani na hladnem pri +1°C do +4°C, lahko pa ga
tudi zamrznemo ali hranimo v kontrolirani atmosferi.
• čas shranjevanja v hladilniku je do enega leta.
• čas shranjevanja v zamrzovalniku je do dveh let.
• odmrznjenega matičnega mlečka se ne sme ponovno zamrzniti!
• med prenosom do hladilnika oz. zamrzovalnika uporabljamo hladilno
torbo ali za krajši čas izolacijsko embalažo.
SPLOŠNO ZNANE DOBRODEJNE LASTNOSTI MATIČNEGA
MLEČKA
povzroča splošno dobro počutje.
omogoča daljše umsko delo brez utrujenosti.
normalizira razvoj rasti pri otrocih.
pri ženskah blaži težave pred, med meno in po njej.
povečuje odpornost organizma pred boleznimi.
deluje kot pomemben krvotvorni spodbujevalec.
dobro učinkuje pri zdravljenju revme in pri pomanjkanjih vitaminov.
odstranjuje kronične oblike utrujenosti in daje izčrpanim občutek moči.
učinkovito blaži živčno razrvanost.
pri izčrpanih ljudeh izboljšuje delovanje žlez.
učinkovito blaži težave, ki so povezane z delovanjem žlez.
učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri ali želodcem.
uničuje ali preprečuje razrast nekaterih bakterij, virusov in glivičnih okuž.
acetilholin in prosti holin v matičnem mlečku vpliva na živčni sistem ter na
regulacijo pritiska in presnovo maščob (uravnava krvni pritisk).
pomaga urejati izrabo glukoze v organizmu s pomočjo peptidov(beljakovin) in
s tem ugodno vpliva proti diabetesu.
zelo pomembna je v matičnem mlečku ribonukleinska (PHK) in (DNK)
dezoksiribonukleinska kislina, ena najpomembnejših sestavin je 10-HDA
sestavino, kateri se pripisuje in antibiotično delovanje.
za poln učinek matičnega mlečka je dnevni odmerek vsaj 1 g. Ta količina
deluje tudi proti oksidaciji škodljivega (LDL) holesterola in poveča
koncentracijo varovalnega (HDL) holesterola.
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Uporablja se tudi v kozmetiki, saj povečuje vitalnost epidermnih celic,
zmanjšuje količino razpadnih snovi, preprečuje denaturacijo fibroelastičnih
tkiv ter zavira staranje kože.
Znano je tudi da matični mleček zaradi vsebnosti vitaminov,
rudninskih snovi, esencialnih aminokislin in hormonov ugodno
vpliva na spolno moč ter plodnost.
Ne rečemu mu brez razloga, da je prirodni antidepresiv in prirodni
»doping«.
NAČIN UPORABE IN DOZIRANJE MATIČNEGA MLEČKA
Oralno se uporablja v naravni obliki, vmešan v kremni med, liofoliziran
v tabletah, kapsulah, sirupih, in podobno. Doziranje je odvisno od starosti
bolnika in vrste bolezni, od namena.
Odmerek naravnega mlečka za dojenčke je 5–10 mg dnevno, za odrasle pa
250 do 300 mg (suhe snovi) dnevno v dveh obrokih zjutraj in zvečer pol
ure pred jedjo.
Naravni matični mleček se vstavi pod jezik, dražeji in tablete pa se lahko
pogoltnejo. Uporaba traja 1 - 2 meseca in se lahko večkrat ponavlja.
Pri zauživanju matičnega mlečka je najbolj priporočljivo jemanje presnega
mlečka največ do 7 g na dan. Matični mleček s plastično, leseno, porcelanasto
ali stekleno žličko zajamemo iz embalaže in ga damo pod jezik. Počakamo
nekaj minut in že lahko občutimo blagodejno poživitev v telesu.
Pri uživanju nepredelanega naravnega matičnega mlečka je najbolj (pri kurah)
priporočljivo jemanje presnega, in sicer 1 – 7 g na dan v treh delih (na 10 kg
telesne teže je 1 g maksimalno). Običajno se vzame 2 - 3 krat na dan po 1 g s
porcelanasto, leseno ali plastično žličko pod jezik.
Približna teža: 1 najmanjša plastična žlička za črno kavo, ravna je 1 g t.j.(velikost
koruznega zrna).
Pri otrocih (slab apetit, težave s koncentracijo, slabša odpornost) količino
prilagodimo glede na starost in težave.
Študentje, težki duševni ali psihični napori 90 g na mesec, to je 3 g na dan v
dveh ali treh delih, po 30 dnevih prekinitev za en mesec.
Ženske, ki imajo težave z zanositvijo, naj jemljejo po 150 g matičnega mlečka
na mesec, to je 5 g na dan v dveh ali treh delih. Po dveh do treh mesecih
priporočamo prekinitev vsaj za 30 dni in ponovitev kure.
Moški za izboljšanje potence in povečanje sposobnosti oplojevanja, naj
jemljejo 150 g matičnega mlečka na mesec, to je 5 g na dan v dveh ali treh
delih po 3 ali 2 g na obrok, po mesečni kuri prekinitev za 30 dni. Ob tam zelo
priporočamo tudi apilarnil ali apilarmed.
Odrasle osebe za telesno odpornost, boljše počutje in telesno ali duševno
rehabilitacijo 160-200 g na tri tedne, to je približno 7-9 g na dan v treh delih.
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Po treh tednih prekinitev za 30 dni.
Vsakemu odraslemu priporočamo terapijo 2 krat
letno: jeseni in spomladi, in sicer 30 g na 14 dni to
je 2 g na dan v dveh delih.
Za bolnike, obolele za rakom ali ob in po zdravljenju
raka priporočamo 150 - 200 g na mesec (odvisno
od telesne teže in obsega težav), kar je od 5 do 7 g
na dan v dveh ali treh delih, 1 leto brez prekinitve.

Svež matični mleček

Skupna pravila pri uživanju matičnega mlečka:
Uporabljajte plastične ali lesene žličke ali paličice.
Uživajte matični mleček tako da ga položite pod
jezik, kapilare pod jezikom ga neposredno vsrkajo,
s tem dosežete največji izkoristek.
Če mleček uživate v mešanici z medom, cvetnim
prahom, vse valjajte v ustih nekaj minut. Če ga
takoj pogoltnete pomeni, da gre mleček v želodec
in je učinek manjši.
En gram matičnega mlečka ima prostornino enega
koruznega zrna.
Matični mleček se za krajše obdobje shranjuje v
hladilniku pri temperaturi od + 1˚C do + 4 ˚C, za
daljše obdobje pa v zamrzovalniku, vendar ne več
kot dve leti.
Otroci v času dojenja naj ne bi uživali čebeljih
pridelkov, zelo koristno pa je uživanje materi,
ko dobi dojenček učinkovine posredno.
Zunanje se uporablja pri lokalnih aplikacijah v
kombinaciji z medom ali mazilih ali kremah za
Liofoliziran
dermatološke in kozmetične potrebe.
matični
mleček
Lahko se uporablja tudi v kombinaciji z drugimi
zdravili.
Zanimivost
Za 1 kg matičnega mlečka moramo izprazniti vsaj
2000 matičnikov, za to delo potrebuje čebelar okoli
60 delovnih ur.
Čebelja ličinka, hranjena z medičino in cvetnim prahom, se razvije v čebelo
delavko, ki je neplodna in živi nekaj tednov, enaka ličinka, hranjena izključno
z matičnim mlečkom, pa se razvije v čebeljo matico, ki lahko v sezoni na dan
izleže čez 2000 jajčec in živi nekaj let, tudi do 30 krat dalje od letne čebele
delavke.
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PROPOLIS
Propolis je naravna, vosku podobna
snov, ki jo najdemo v čebeljih panjih.
Zaradi svoje lepljive in voskaste narave
ga čebele uporabljajo za zapiranje
razpok in vmesnih prostorov ter
tesnjenje sten v panju. Pri povišani
temperaturi je propolis mehak in zelo
lepljiv, ko pa ga ohladimo ali celo
zamrznemo, postane trden in krhek.
Njegova barva je lahko od rumenozelene do rjave in rdečkaste, odvisna
pa je predvsem od botaničnega izvora in starosti. Sprva so menili, da ima
propolis zelo kompleksno, vendar konstantno sestavo. Danes vemo, da temu ni
tako, torej, da je kemijska sestava propolisa zelo variabilna. Približno polovico
njegovih komponent predstavljajo smole, ki vsebujejo flavonoide ter fenolne
kisline, medtem ko čebelji vosek, hlapne snovi in cvetni prah predstavljajo
približno 30%, 10% in 5%. Sestava propolisa je zelo odvisna od rastlin, ki jih
najdemo okoli panja ter od geografskih in klimatskih pogojev. Različne vrste
propolisa najdemo v različnih krajih po svetu, vsi pa se med seboj razlikujejo
v sestavi. Flavonoidi so zelo pogosto glavna komponenta propolisa, ne glede
na lokacijo.
Pridobivanje propolisa
V današnjem času je vedno bolj poudarjeno uživanje lokalno pridelane hrane.
Tako moramo tudi čebelarji delati odgovorno in našim strankam ponuditi
kakovostne in varne čebelje pridelke. Tako moramo pri procesih pridelave
propolisa biti zelo pozorni, saj je eden od čebeljih pridelkov, ki močneje
absorbira snovi iz okolice. Ta pridelek iz okolice intenzivno absorbira vse, kar
je dobrega in tudi slabega. Čebelar mora biti pozoren kdaj in na kakšen način
ga bo pridobival. Čebelarji propolis v večini še vedno pridobivamo tako, da
ga s topim nožem postrgamo z lesenih delov panja. Za načrtno pridobivanje
propolis moramo v panje vstaviti namenske pripomočke za pridobivanje
propolisa. Samo skladiščenje propolisa kasneje ni zahtevno, ali ga shranimo v
temnih zaprtih posodah ali pa ga skladiščimo v hladilnih napravah.
Pri samem pridobivanju propolisa moramo dobro poznati njegove lastnosti,
če želimo biti uspešni. Pozorni moramo biti tudi na lastnosti čebelje družine in
njihov nagon po iskanju in nabiranju surovin za propolis. Osnovno surovino
nabirajo starejše posamezne čebele v družini. Nabiralni nagon po nabiranju je
odvisen tudi od potreb v čebelji družini kot tudi od moči čebelje družine. Torej
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močnejša je čebelja družina, toliko večje so njene potrebe po propolisu, zato
je intenzivnejše tudi iskanje surovin za propolis. In nasprotno: kolikor šibkejša
je čebelja družina, toliko manjše so tudi količine pridobljenega propolisa.
Za to je pomembno, da imamo v času pridobivanja namenskega propolisa
močne čebelje družine. Vsak tip panja ima svoje dobre in slabe lastnosti. Za
pridobivanje propolisa je tako primeren vsak tip panja, ki omogoča vstavljanje
namenskih pripomočkov nad plodiščem oziroma tik ob gnezdu. Torej na
mesta kamor čebele najraje odlagajo propolis. AŽ panj mora imeti tako
vsaj toliko prostora, da lahko vstavljamo in menjujemo namenske mreže in
tkanine. Namenska mreža za pridobivanje propolisa je primerna tista, ki ima
velikost rež do 3 mm. Potrebno je biti tudi pozoren pri nabavi teh mrež, da
niso izdelane iz odpadne plastike, ampak do so izdelane iz plastike primerne
za živila. Pri uporabi tkanin pa smo pozorni, da je tkanina nebeljena (laneno
platno, ...). V brez pašnem obdobju oziroma v času krmljenja čebelje družine
naredimo skozi namensko mrežo in tkanino malo odprtino, da imajo čebele
dostop do krmilnika. Najlažje zberemo propolis iz rešetk tako, da prvotno
rešetke s propolisom zamrznemo in nato z zvijanjem rešetk odstranimo z njih
propolis. Tako pridobljen propolis je primeren za izdelavo različnih izdelkov,
kot so tinkture in kreme.
Čebele nabirajo smole pozno poleti in jeseni med 10. in 16. uro, ko se
temperatura dvigne na najmanj 20°C, saj je pri tej temperaturi smola lepljiva
in se lažje gnete. Pozno poleti dobimo iz panja 100-150 g propolisa na čebeljo
družino. Različne vrste čebel zberejo različno količino propolisa. Karpatska
čebela ga zbere tudi več kot 250 g na čebeljo družino. Poleg vrste čebel
vplivajo na donos propolisa tudi klimatske razmere, lega čebelnjaka in rastlinje
v okolici čebelnjaka. Umetno propolisa ni mogoče izdelati.
Sestava propolisa
Propolis je zelo kompleksen, saj vsebuje več kot 500 spojin. Na splošno je
kemijska sestava propolisa naslednja: rastlinske smole (50 %), voski (30 %),
eterična olja (10 %), cvetni prah (5 %) ter ostale organske snovi (5 %). Propolis
je tudi bogat vir mineralov, kot so kalcij, magnezij, kalij, natrij, železo, cink,
mangan in baker. Poleg mineralov vsebuje tudi vitamine skupine B, vitamin C,
vitamin D, vitamin E ter provitamin A. Kemijska sestava, fiziološke lastnosti,
zdravilne lastnosti in sama kakovost propolisa so odvisne od geografskega
porekla, vegetacije – vrste rastline in letnega časa nabiranja smol. V rastlinskih
smolah najdemo fenolne spojine, ki so definirane kot spojine, ki imajo najmanj
en aromatski obroč, na katerega je vezana ena ali več hidroksilnih skupin
(-OH). Fenolne spojine so sekundarni metaboliti rastlin, ki so pomembne
pri rasti in reprodukciji rastlin, predstavljajo pa tudi zaščito pred patogeni,
insekti in ultravijoličnim sevanjem. Fenolne spojine lahko razdelimo v različne
skupine glede na njihovo kemijsko strukturo, povezavo z ogljikovimi hidrati,
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substituente v osnovni strukturi in stopnjo polimerizacije. Priporoča se
uporaba po številu C-atomov v molekuli.
V zadnjih desetih letih je bilo veliko objav o biološki aktivnosti propolisa,
a žal je veliko izmed teh objav nekoristnih, kljub temu da so potrdili
»močno«, »izjemno«, »pomembno« biološko aktivnost propolisa. Razlog je
v pomanjkanju podatkov o kemijski sestavi propolisa za lažje vrednotenje
rezultatov. Zavedati se moramo, da je propolis naravna sestavina, ki nima
stalne kemijske sestave in ga ni mogoče vključiti v sistem s kemijsko formulo.
Zaradi geografskih razlik imajo vzorci propolisa različne kemijske sestavine.
Vse več člankov združuje kemijsko sestavo propolisa z botaničnim izvorom in
biološko aktivnostjo propolisa. Poleg kemijske sestave propolisa je v objavah
zaželena tudi vsebnost težkih kovin in pesticidov, saj bi lahko propolis uporabili
kot indikator onesnaženosti okolja. Poznamo več vrst propolisa, glede na
geografsko poreklo propolisa, a žal do sedaj še niso naredili svetovno priznane
klasifikacije propolisa.
Uporaba propolisa
Pozitivni učinki propolisa na človekovo zdravje so znani že iz antičnih časov. V
zadnjih treh desetletjih pa je propolis zelo popularen v farmacevtski, kemijski
in živilski industriji. Biološka in farmakološka učinkovitost propolisa je odvisna
od medsebojnega razmerja različnih substanc v propolisu in pridobivanja.
Biološka aktivnost propolisa je povezana predvsem s farmakološko dejavnimi
molekulami. Glavne bioaktivne spojine v propolisu so večinoma flavonoidi,
fenolne kisline in njihovi estri, dokazano je bilo, da tudi terpenoidi. Uporaba
propolisa v ljudski medicini je zelo raznolika, saj je spekter biološke aktivnosti
propolisa zelo obsežen. Klinične študije o biološki dejavnosti propolisa so
pokazale, da propolis spodbuja trofične (življenjske) funkcije in tudi izboljša
delovanje imunskega sistema. Propolis se uporablja tudi kot dodatek k živilom
in napitkom za izboljšanje zdravja in preprečevanju bolezni. Uporaba propolisa
je privedla do razvoja različnih prehranskih dopolnil, ki se uporabljajo kot
naravna zdravila. V domači rabi lahko propolis uporabljamo kot alkoholno
raztopino oziroma tinkturo propolisa za zdravljenje slabokrvnosti, pri
obolenjih dihal in dihalnih poti, kot so angina, vnetje žrela in grla, nahod,
vnetje obnosnih votlin in vnetje srednjega ušesa, pri vnetju dlesni in ustne
votline ter pri zobobolu. Lahko pa uporabimo propolis tudi v obliki mazila
pri različnih obolenjih kože, kot so rane, udarnine, opekline, sončne opekline,
kuperoza, ozebline, razpoke na koži, ognojki, žulji in mnogih drugi zunanjih
obolenjih. Znano je, da pospešuje epitelizacijo in celjenje ran, pomaga pri
zdravljenju vnetij, deluje kot blag anestetik. V medicini je predmet raziskav
tudi proti rakava aktivnost propolisa, ki je bila dokazana na različnih obolenjih,
kot so rak grla, rak na dojkah, rak na debelem črevesju, melanom, rak na
prostati in tudi tumor na možganih -glioblastoma. Inhibicija angiogeneze,
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metastaze rakavih celice je odvisna od fenetilnega estra kavnekisline (ang.
caffeic acid phenethyl ester – CAPE). Analize so pokazale, da je zdravljenje
s CAPE zmanjšalo število celic glioma v fazi mitozein proliferacije. Propolis
deluje protivirusno med drugim tudi na rastlinske viruse, zato ga uporabljajo
pri ekološkem kmetovanju za različne pripravke, ki učinkovito preprečujejo ali
zdravijo različne rastlinske bolezni. Vendar niso vsi ekstrakti propolisa enako
učinkoviti, kar so tudi preizkusili. Organizmu so po okužbi z virusom influence
dodali trinajst različnih ekstraktov propolisa, a so le štirje preprečili nadaljnji
razvoj bolezni. Učinkovitost ekstrakta propolisa proti virusom se poveča
sorazmerno s povečanjem koncentracije ekstrakta propolisa to pripisujejo
sestavinam CAPE, kavni kislini, kvercetinu, kampferolu, galanginuin estru
cimetne kisline. Antioksidativna učinkovitost propolisa, ki je vseboval CAPE,
je bila večja, kot učinkovitost propolisa brez CAPE. Izkazalo se je tudi, da
je CAPE učinkovitejši antioksidant kot galangin. Na sestavo propolisa
in posledično na njegovo antioksidativno učinkovitost vpliva tudi izbira
ekstrakcijskega sredstva. Ekstrakti propolisa lahko vsebujejo hidroksicimetne
kisline in njihove estre, stilbene, flavonoide (flavonole, flavone, flavanone,
dihidroflavanole, halkone), terpene, aromatične aldehide in alkohole, maščobne
kisline in β-steroide.
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PROPOLIS GRANULE
Propolis (zadelavina) je lepljiva, smolnata snov, grenkega okusa in močnega,
prijetnega vonja po rastlinskih popkih, smolah, medu in vosku. Je svetlo
rumene do rdečkasto rjave barve. Barva je odvisna od njegovega izvora. Ime je
dobil po grški besedi »propoleis«, ki je sestavljena iz dveh pomenov: pred (pro)
in mesto (polis) oziroma branilec mesta. Čebele ga uporabljajo za razkuževanje
satja, za lepljenje in zapolnitev razpok v vstavljenih okvirjih in zmanjšanje
velikosti vhoda v panj. Znano je tudi, da čebele s propolisom »propolizirajo«
mrtva telesa vsiljivcev, ki jih ne morejo odstraniti iz panja. Glavna lastnost
propolisa pa so njegove antibakterijske in druge lastnosti, ki zagotovijo
preživetje čebelje družine. Med vsemi čebeljimi pridelki ima propolis najširšo
paleto uporabe in učinkovanja.
Sestava
Propolis je s farmakološkega stališča najbolj preučevan čebelji proizvod. Vemo,
da ima izredno kompleksno sestavo in da je bilo do sedaj odkritih preko 300
sestavin. Njegova sestava pa ni povsod enaka. Zaradi različnega rastlinstva,
različnih klimatskih pogojev,različnih načinov pridobivanja glede na čas in
tehniko, propolis nima stalne kemične sestave in ga ni mogoče vključiti v
sistem s kemično formulo. Zato so tudi navedbe o sestavinah propolisa in
njihovih količinah dokaj različne. Je pa učinek propolisa s kateregakoli konca
sveta najmanj 70 % enak.
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Sestava propolisa:
• 55–70 % smol in balzamov,
• od 7,5 – 35 % voska,
• do 10 % hlapljivih olj,
• do 5% cvetnega prahu,
• do 5% maščobnih kislin.
Druge sestavine, kot so: terpeni (sestavina eteričnih olj in smoln čreslovina,
izločki čebeljih žlez ipd.
Variacije v sestavi propolisa so lahko znatne glede na to pa različni tudi
učinki različnih vrst. Propolis, sicer čebelji primarni pridelek ima 70 potrjenih
farmakoloških lastnosti in stotine učinkov.
Lastnosti propolisa:
Aktiviranje makrofagov, izločitev citokinov, inhibiranje rasti rakastih
celic debelega črevesa – imunostimulacijske in raka uničujoče lastnosti.
Aglutacijsko delovanje je lepljiva lastnost in je pomembna predvsem za
zdravljenje ran.
Protikislinsko odporni organizmi – propolis ima specifične in nespecifične
antibakterijske lastnost.i
Antialergijsko učinkovanje – zahvaljujoč njegovi histaminski aktivnosti,
ki jo povzroča querzetin, ima propolis tudi splošno (nespecifično) lastnost
antialergičnega delovanja.
Antibakterijsko delovanje – glavna lastnost propolisa.
Antivirusno delovanje.
Anestetično delovanje.
Deluje proti srbenju.
Antibiotsko delovanje je dokaz za splošno široki spekter protibakterijskih
lastnosti.
Učinkovanje proti zatrjevanje kože – ta učinek se razlaga z regeneracijsko
lastnostjo propolisa
Količine oziroma doziranje za odpravljanje naštetih težav je odvisna od
specifičnega stanja posamezne osebe oziroma pacienta. Važno je, da z
načinom uporabe teh proizvodov posredujemo aktivne sestavine v propolisu
učinkovito. To pomeni, da kot le mogoče najdejo svoje »cilje« - do napadenih
celic, tkiva, organov.
Ne smemo pa pozabiti, da je potrebno najprej opraviti test na alergijo. Pri
alergiji pride lahko do slabosti ali splošnega slabega počutja, ko se propolis
uživa. Pri zunanji uporabi se lahko pojavi lokalna kožna alergijska reakcija.
Potrebna je posebna pozornost pri ljudeh z ekcemsko diatezo, bronhialno
astmo in pri tistih, ki so preobčutljivi na čebelji strup. V takih primerih je
potrebno še posebej pozorno spremljati učinke propolisa.
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Doziranje je odvisno o zdravstvenih
težav, od načina uporabe, od telesne
teže, in individualne specifičnisti
osebe. Več o tem se lahko seznanite
v brošuri Uporaba propolisa, ČZD
Maribor 2020.
Največ 1 g propolisa na dan v
treh delih za odrasle. Za otroke je
predvidena količina sorazmerno
manjša, glede na telesno težo. Dnevna
maksimalna doza , ki se daje na 8 ur je
14 mg na kg telesne teže. Zaužijemo
ga z nekaj vode ali z medom sladkanim
mlekom, dobro premešamo s slino in
pogoltnemo.
Propolis uživamo 1-2 uri pred jedjo ali 3
ure po jedi. Če še niste uživali propolisa,
ga začnite jemati po sistenu;
dan tretjino dnevne količine,
dan dve tretjini dnevne količine,
dan polni odmerek.
Ob koncu terapije zmanjšamo dozo po
obratnem postopku.
Preventivna terapija se izvaja štirikrat
letno po 14 dni. Priporočljiva količina
propolisa je ½ terapevtske. Najboljše
rezultate dosežemo, če jo izvajamo
ob ekvinokciju, solsticiju in obeh
enakonočjih.
Tudi pri propolisu priporočamo, da
se po ciklusih zdravljenja oziroma
preventivnega uživanja uvede prekinitve.
Običajno se opravijo dvakrat na leto
4 – 6 tedenske kure s propolisom. Ob
propolisu zelo priporočamo uživanje
fermentiranih mlečnih izdelkov.
Propolis granule so uporabne tudi
zazunanjo uporabo kot ploščice, obliži,
koščki pri zobobolu in so seveda
surovina za vse propolis propravke.
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PROPOLIS PRAH
Propolis prah je oblika propolisa, ki se ga lahko uporablja direktno za interno
ali eksterno uporabo. Pogosteje, pa je kot vhodna surovina za številne pripravke
iz propolisa.
Propolis prah je surova oblika propolisa za nadaljnjo uporabo. Pridobimo ga z
mletjem v mlinčku 3 x po 5 sekund s presledki 1 sekundo. Nato prah sejanjem
v sitih z zahtevano velikostjo odprtin npr. 0,3mm. [2] Velikost prahu propolisa
prilagodimo glede na potrebe za nadaljnjo uporabo oziroma predelavo.
Propolis v prahu se lahko uporablja na dva načina. Kot direktna uporaba za
uživanje ali nanašanje na posamezen dele telesa ali pa kot vhodna surovina in
sestavni del drugih pripravkov na bazi propolisa in drugih čebeljih izdelkov.
Globoko zamržjene granule zameljemo v prah. S Sejanjem z različnimi siti
dobimo različne velikosti delcev prahu, ki jih uporabljamo za razne namene.
Smolastim izločkom drevesnih popkov in smolam drevesne skorje, čebele
dodajo ovojnice cvetnega prahu in izločke svojih žlez. Propolis ima zapleteno
kemijsko sestavo. Vsebuje več kot 300 različnih snovi. Od teh je največ
rastlinskih smol, eteričnih olj, cvetnega prahu, antioksidantov in drugo.
Propolis, uporabljen za namene apiterapije za zunanjo ali notranjo uporabo, se
mora pridobivati v sonaravnem oziroma ekološkem čebelarstvu. Hkrati mora
čebelar upoštevati načela dobre čebelarske prakse in določil HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point System- Analiza tveganja in nadzor
kritičnih točk). Propolis mora biti čist, brez primesi ali ostankov kemikalij za
zatiranje varoj ali drugih bolezni čebel in podobnih tujkov.
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Propolis v prahu je primerna oblika propolisa, ki se jo lahko uporablja v
različnih propolisovih pripravkih ali kot direktno interno vnašanje v telo ali
zunanje nanašanje na telo. Propolis v prahu ima veliko stično površino zato je
zelo uporaben za pripravo različnih tekočih pripravkov kot so vodni propolis
ekstrakt, propolis tinktura, propolis sirup, propolis macerat v olju.
Priporočena dnevna preventivna doza propolisa je 50 mg.
Toksikološka doza propolisa je 14mg/kg teže človeka. Za človeka 70 kg je
maksimalna dnevna doza 980 mg.
Pri intenzivnem uživanju pričnemo prvi dan z 1/3 dozo in stopnjujemo vsak
dan do polne doze. Po izboljšanju pričnemo dozo zmanjševati. Po 8 do 14
dneh prekinemo.
Propolis uporabljamo progresivno tri do štiri dni, nato pa pričnemo s polno
dozo. Pri tem opazujemo kako telo reagira na uživanje pripravka iz propolisa.
Terapijo prekinemo, če po dveh do treh tednih ni vidnega izboljšanja.
Pri akutnih obolenjih po izboljšanju odmerek postopno zmanjšujemo in
prekinemo jemanje po osmih do štirinajstih dnevih. Pri kroničnih obolenjih
pa po tridesetih dneh.
Priporoča se, da po ciklusih zdravljenja ali preventivnega uživanja upoštevamo
nujne dvotedenske prekinitve in da se opravijo dvakrat na leto tritedenske kure
s propolisom.
Alergijske reakcije so zelo redke, vendar so ljudje v določenem procentu
preobčutljivi na propolis. Prevladuje mnenje, da propolis ni toksičen vendar pa
doziranje propolisa pričnemo z minimalno dozo katero postopno povečujemo
do končne predvidene doze. Ves ta čas smo pozorni na morebitne alergijske
reakcije na propolis.
Približno 1-2% ljudi je na propolis alergično oziroma na določene substance v
sestavi propolisa. Takšnim osebam, se propolis ne priporoča.
Primeri negativnih reakciji pri uporabi propolisa alergičnih oseb na propolis
pri zunanji ali notranji uporabi;
kožni stik s propolisom (surov propolis, krema ali masaža);
kozmetični dermatitis po uporabi propolis kreme ali tinkture;
propolisova alergija pri vdihavanju (bronhialna astma);
oralno vnetje sluznice z ranami (propolis tablete, propolis žvečilni);
poklicni izpuščaji pri čebelarjenju (surovi propolis).
Propolis doziramo v različnih oblikah oziroma pripravkih z različno
koncentracijo vsebnosti propolisa, ki ne sme preseči maksimalne zgornje
doze. V kolikor uživamo različne pripravke z vsebnostjo propolisa z različno
koncentracijo, je potrebno biti pazljiv, da se ne preseže maksimalna doza.
Odmerki pri otrocih so klasificirani na tri starostne stopnje vezano na določen
deleže odmerka za odraslo osebo s predpostavko z okvirno težo 70 kg.
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3-5 let
5-8 let
8-12 let

1/3 teže
1/2
2/3

Odrasle osebe
z okoli 70 kg

Način uporabe
Propolis v prahu se lahko uporablja za zunanjo uporabo ali notranjo uporabo.
Zunanja uporaba
1g propolisa ogrejemo (lahko med prsti) toliko, da se zmehča. Oblikujemo ga
v tanek sloj in namestimo na poškodbo. To utrdimo z obližem ali povojem. Po
dveh dneh ga odstranimo in po potrebi ponovimo terapijo.
Notranja uporaba
Zelo dobro očiščen propolis oblikujemo v kroglice po 0,30 do 0,50 g. Uživamo
po eno kroglico trikrat dnevno 1-2 uri pred jedjo. Za izvedbo kure potrebujemo
30-100 g propolisa.
Propolis prah pogosto uporabljamo kot osnovno surovino za ostale pripravke
s propolisom kot so tinktura propolisa, vodno-alkoholna emulzija propolisa,
vodna raztopina propolisa, oljno-alkoholna emulzija propolisa, propolisov
koncentrat , propolis mast, propolis olje, propolis med, propolis kapsule,
propolis kapsule za propoler, propolis tablete.
Način shranjevanja
Propolis prah je potrebno shranjevati v zamrzovalniku, sicer se prah zelo hitro
pri sobni temperaturi sprime v kepo. Seveda se mora shranjevati tako, da nanj
ne deluje svetloba in da ne izpuhti njegova aroma. Posode za shranjevanje
propolisa morajo biti temne, dobro zaprte in primerne za prehrano. Pri
pravilnem skladiščenju propolis ohrani svoje lastnosti tudi do 5 let. S starostjo
propolis potemni, saj je običajno izpostavljen oksidaciji.
Propolis, ki ga pridobimo iz čebeljih panjev, shranimo v dobro zaprti stekleni ali
plastični posodi, ki se shranjuje na hladnem in v temi. Propolis je priporočljivo
hraniti pri temperaturi 0 - 4°C v hladilniku, saj mu s tem bistveno podaljšamo
učinkovitost.
Apiterapevtski pripravki s propolisom
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ČEBELJI VOSEK
Čebelji vosek je 100% naravni proizvod čebel, ki ga pridelujejo le v času
aktivne dejavnosti.
Koristnost čebeljega voska so že pred stoletji ugotovili naši predniki, ki so
ga uporabljali za sveče, pečatenje, balzamiranje trupel in v zdravilne namene.
Predvsem Grki so cenili voščene obkladke in povoje. Poznali so lastnosti
voska pri celjenju ran ter protivnetne lastnosti in njegove lastnosti mehčanja.
Sledi le nekaj primerov uporabe te neverjetno vsestranske snovi: sveče in
okraski; balzam za ustnice; kozmetika in zdravilne kreme; osnova za novo satje
v panju; pečatenje; pri različnih obredih; preprečevanje drsenja pri šivalnih
in drugih strojih; impregnacija čevljev; premaz za ribiške vrvice; mazivo za
vrata, okna, orodje; vosek za smuči, tobogane, strune; poliranje pohištva;
izdelava mila; vosek za brado in brke; cepilni vosek; tesnjenje pokrovčkov
za konzerviranje živil; rekonstruktivna kirurgija; postopki balzamiranja;
zobozdravstveni posegi; dodatek lakom; lesno polnilo in še kaj bi se našlo.
Danes uporabljamo čebelji vosek predvsem v kozmetiki, medicini, kulinariki,
sirarstvu.
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Nastanek voska
Čebelji vosek pridelujejo mlade čebele delavke, ki so stare od 12 do 17 dni.
Vosek nastaja v voskovnih žlezah, ki ležijo na trebušni strani čebel delavk. Skozi
te odprtine se izloča poseben izloček, ki se na zraku strdi v drobne voščene
ploščice, ki tehtajo do 0,25 mg. Z njim čebele gradijo satje. Za sat je potrebno
140 g voska oziroma 4000 ploščic. Običajno je vosek rumene do rumenorjave
barve, kar je delno odvisno tudi od količine barvnih snovi, ki prihajajo vanj
iz pelodnih zrnc, medu in propolisa. Vosek ima prijeten vonj, ki spominja
na med. Pri gnetenju postane plastičen, vendar se pod prsti ne razmaže. V
vodi ni topen, raztaplja pa se v organskih maščobnih topilih. Sestava čebeljega
voska še ni povsem raziskana, doslej pa so v njem določili preko 300 različnih
sestavin. Vosek vsebuje: nasičene maščobne kisline, estre maščobnih kislin z
alkoholi, barvne in aromatične snovi ter vitamine.
Vosek ne oksidira, zato lahko ohrani svoje lastnosti več sto let.
Vosek vsebuje etre, ogljikovodike, organske kisline in različne alkohole. V
vosku se nahajajo tudi rastlinski pigmenti, smole, mineralne in aromatične
snovi, ki vosku dodajajo barvo in vonj.
Značilnosti voska
Prijeten medeni vonj.
Na dotik je vosek masten in trd.
Enotna barvna površina je brez vzorcev.
Če ga strgamo, naredi dolge spiralne ostružke.
Pri gorenju se sprošča prijeten vonj.
Vsebuje karoten in vitamin E.
100 g voska vsebuje 4000ME vitamina A (65x več kot enaka količina govedine).
Taljenje voska
Čebelji vosek je pri sobni temperaturi trdna maščoba, pri prelomu je
drobnozrnat. Je lažji od vode. Temperatura tališča je odvisna od prisotnosti
različnih nečistoč. Stali se pri temperaturi od 62 – 68°C.
Vosek je delno topen v alkoholu, pri segrevanju pa se topi v maščobnem olju,
bencinu, terpentinu, acetonu, v živalskih maščobah.
Najvarnejša oblika topljenja voska je vodna kopel. Voska ne smemo topiti v
posodi, ki je neposredno postavljena vir vročine, kot sta električni štedilnik ali
plinski gorilnik. Zelo hitro se vosek poškoduje, pri pregrevanju pa se vname
in silovito zagori.
Pri rokovanju z vročim voskom velja posebna pozornost, ker je možnost
opeklin. Vosek se pri močnem pregrevanju hitro vname.
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Še nekaj zanimivosti
Čebele morajo pojesti deset delov meda, da bi pridelale en del čebeljega voska.
Čebele preletijo okoli 530.000 km, da pridelajo samo 450 g čebeljega voska.
Sveče iz čebeljega voska so naravno odišavljene.
Močna družina, ki tehta 5 kg, je zmožna v poletnem mesecu in pol izločiti do
1 kg voska.
V nekaterih kulturah se je čebelji vosek uporabljal kot valuta in je bil zelo
cenjen. Leta 181 pred našim štetjem so Rimljani premagali Korzičane in jih
obdavčili s 100.000 funtov čebeljega voska.
Leta 1300 so kmetje v Franciji plačevali letni davek v višini dveh kilogramov
čebeljega voska.
Če vas zanima, kaj vse čebela
lahko da za boljše počutje in
zdravje človeku, svetujemo
nabavo brošur

Pridelava propolisa,
Predelava propolisa in
Uporaba propolisa
in knjigo

Apiterapevtski nasveti
(250 strani)
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SE JE DOGAJALO

Otvoritev Ambroža

Tekmovanje v kuhanju krompirjevega golaža

Ekskurzija v Novo Gorico in Goršika Brda
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Jezernikovi dnevi

Goriška Brda

Angela in Izidor pri urejanju novega parkirišča pred domom, april 2021
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Jezernikovi dnevi 2015

Sodelovanje čebelice ČZS

Nepogrešljiva aktivnost naših članov na vseh prireditvah ob domu
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Tudi zeliščarji sodelujejo na naših prireditvah

Od čebelnjakov na šolsko pot za domom

Na tekmovanju ob prazniku čebel
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SPONZORJI OB 100-LETNICI
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LOVRENC NA POHORJU

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Dejavnost splošne medicine Beigot Franc, Selnica ob Dravi
MEGA Metal d.o.o. Ruše
Savinka in Matjaž GERATIČ, Lovrenc na Pohorju
PERGOLA d.o.o. Radlje ob Dravi
SAVA Zavarovalnica Maribor
Asfalting d.o.o. Lovrenc na Pohorju
NTR inženiring d.o.o. Maribor
Remoplast d.o.o. Radlje ob Dravi
COMTEC d.o.o. Maribor
AS Tesarstvo Alen Skačedovnik s.p. Lovrenc naPohorju
SGD Strdin d.o.o. Lovrenc na Pohorju
Ograje KOČEVAR
Geberit d.o.o. Ruše
Jana, Jana Pušnik Pokrivač s.p., Maribor
HGF Avtoprevozništvo , storitev in trgovina d.o.o.
Čebelarstvo Bojan DONKO
TKS d.o.o. Lovrenc na Pohorju
Vrtnarstvo Mrak Kamnica
BATIS PLUS d.o.o.
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU

Dejavnost splošne medicine Beigot Franc,
Selnica ob Dravi
93

SPONZORJI
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SPONZORJI

REMO PLAST

SGD STRDIN
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