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Nagovor predsednika društva

ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE 1927-2007

Smo čebelarska družina Ruše, ki je bila usta-
novljena leta 1927, torej bomo letos prazno-

vali 80 obletnico delovanja društva. Včlanjenih 
imamo 29 članov, v to niso všteti podporni člani 
in krožkarji. Delujemo v okvirju Medobčinske 
Čebelarske Zveze Maribor in Čebelarske Zveze 
Slovenije.

Čebelarji radi govorimo, da je čebelarstvo poe-
zija kmetijstva. Ob tem si predstavljamo lepo izdelan, lesen, tradicionalen 
čebelnjak med cvetočimi jablanami, ob njem pa klopco, s katere čebelar 
opazuje svoje ljubljenke, kako prinašajo medičino in cvetni prah. V ustih 
ima pipo s tobakom, čas ni njegov gospodar. Čaka le na dan, ko bo zavrtel 
točilo, iz katerega bo pritekel sladki med. Tudi v sodobnem času se ljubitelj-
ski čebelar po napornem delu ob čebelah sprosti in si nabere novih moči za 
prihodnje delovne dni.

Prve ostanke čebel najdemo vtisnjene v kamnine, ki izvirajo izpred mi-
lijonov let. Človek jo je znal izkoriščati, saj mu je dajala sladilo, vosek, pro-
polis in matični mleček. Gospodinje so znale pripravljati odlične jedi, pri 
katerih so uporabljale med kot sladilo. Pozneje so odkrili tudi, da med in 
njegovi izdelki zelo zdravilno delujejo na človeški organizem.

Kmet je živel v sožitju s čebelo, saj mu je drobna čebelica oprašila cvetove 
in tako pripomogla k obilnejšemu pridelku, tega pa se danes premalo zave-
damo. Izračun nekega raziskovalca je bil, da je izumrtje čebel za človeštvo 
pogubno, kajti preživeli bi samo še pet let. Enostavno bi umrli od lakote, saj 
glavne opraševalke rastlin ne bi bilo več.
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Za en kilogram medu mora čebela obiskati milijon cvetov, pri tem pa jih 
tudi opraši. Dnevno čebela izleti na pašo do dvajsetkrat, pri tem pa pri vsa-
kem izletu obišče do tri tisoč cvetov. Prav zaradi tega čebelarji spoštujemo 
čebelo in pravimo da umre, ne pa crkne.

Človek ni udomačil čebele, ampak si jo je prilagodil tako, da je mogoče 
z njo čebelariti. Ker pa tehnologija čebelarjenja v različnih panjih zahteva 
različna znanja, se čebelarji nenehno izobražujemo.

Čebelarji se udeležujemo različnih tečajev, kjer si nabiramo nova znanja. 
Sedem čebelarjev je pridobilo kvalifikacijo naziv čebelar/ka. Čebelar g. Zo-
ran Zidarič pa je dobil celo naziv čebelar/mojster.

V samem društvu deluje osnovnošolski krožek, tako da smo znotraj 
društva dovolj usposobljeni posredovati svoja znanja in izvesti marsikatero 
predavanje iz različnih področij čebelarjenja.

Vse občane in občanke, ki jih zanima čebelarjenje, vabimo, da se nam 
pridružijo; vsakemu novemu članu bomo radi pomagali.

Zapolnite svoj prosti čas in spoznajte čebelico in njene izdelke.

Lepo vas pozdravljamo s čebelarskim pozdravom - Naj medi !

Predsednik Č. D. Ruše
Darko Toplak
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Prispevek župana Občine Ruše

ČEBELARSTVO JE POEZIJA KMETIJSTVA …

Za poanto svoje čestitke ruškim čebelarjem ob 
njihovem jubileju sem izbral misel, ki jo je v 

nagovoru zapisal predsednik društva. Res lepa mi-
sel, ki pa jo lahko napiše samo kak čebelar. In zakaj 
me je ta misel tako pritegnila? Zdi se, da poudarja 
to, kar je za večino čebelarjev bistveno: ljubezen 
do čebel, čebelarstva. Profit, finančni učinek vsaj 
za veliko večino ni glavni motiv.

Le nekaj dni je minilo od takrat, ko so me predstavniki društva obiskali 
ter povabili na praznovanje svoje osemdesete obletnice. Predstavili so mi 
skromen scenarij praznovanja, nobene pompoznosti ni bilo zaznati. A v 
zraku je le še »viselo vprašanje«, ali je takšna skromnost ob visokem jubile-
ju v celoti ustrezna?

Pokazalo se je, da ne. Saj smo že poprej, ko je društvo praznovalo 70 let, 
izdali priložnostno publikacijo. Mar si člani društva deset let kasneje ne 
zaslužijo vsaj podobne pozornosti? Sklep, odgovor je bil kot na dlani: tudi 
letos bomo poskrbeli, da bo praznovanje pospremljeno z izidom skromne 
brošure.

V zadnjih desetih letih se v našem čebelarskem društvu ni zgodilo kaj 
posebej pretresljivega, zato tega tudi v knjižici ne popisujemo. Tekst le ne-
kako dopolnjuje to, kar je bilo zapisano že v prejšnji brošuri. Pomembno 
v knjižici pa je dejstvo, da so se čebelarji predstavili še s fotografijami ob 
svojih čebelnjakih. Sam iz svojih številnih srečanj z njimi vem, kako po-
nosni so nanje. Jaz pa sem ponosen na njihovo vztrajanje, na njihov odnos 
do čebelarjenja. Med drugim tudi zato, ker vem, kako zelo pomembna je 
njihova »čebelarska poezija« za okolje.
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Seveda jim bo občina v bodoče enako naklonjeno »stala ob strani«. Vsi 
skupaj pa bomo veseli, če bomo na fotografijah v prihodnje opazili več 
otrok in mlajših čebelarjev sploh. Zlasti pa bi bili veseli, če bo moč opaziti 
še kakšno čebelarko. Saj vemo, da vsega ne opravijo možje. Do takrat pa jim 
želimo, da bi se izognili vsem bolezenskim nadlogam, da bi dobili ustrezno 
družbeno podporo in da bi »dobro medili«!

Čestitke!

Župan
Vili Rezman
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Praporščak Jože Pogač in blagajnik Tone Klemenc z društvenim praporjem
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80 LET ČEBELARSKE DRUŽINE RUŠE 
1927-2007

Letos mineva 80 let organiziranega dela čebelarske družine Ruše. O če-
belarjenju na našem področju v davni preteklosti, je žal prav malo ali 

skoraj nič zapisanega. Skopi podatki pa pričajo, da tudi naši predniki na 
Štajerskem niso po zanimanju prav nič zaostajali za čebelarstvom v drugih 
predelih Slovenije. Pomena čebelarstva za kmetijstvo in sadjarstvo so se za-
vedali že v davni preteklosti, zlasti pa še v času Marije Terezije, ko je začela 
na Dunaju delovati prva čebelarska šola, na kateri je bil kot prvi učitelj in 
predavatelj naš slovenski rojak, po vsem svetu znani Anton Janša.

Tudi Rušani so čebelarili že pred mnogimi leti. Že pred prvo svetovno 
vojno je v Rušah obstajala čebelarska podružnica, katere delovanje pa je 
kmalu zamrlo.

Organizirano delo čebelarske organizacije se je pričelo leta 1932 s priho-
dom učitelja Ivana Šeška v Ruše. V prvih letih delovanja so bili vključeni v 
društvo tudi čebelarji iz Selnice. Reka Drava, takrat brez mostu, naj bi bila 
glavna ovira, da sodelovanje med selniškimi in ruškimi čebelarji ni bilo 
najboljše, zato so se razšli in leta 1927 ustanovili vsak svojo čebelarsko dru-
žino.

Čebelarska družina Ruše je tako pod vodstvom Ivana Šeška uspešno de-
lovala vse do začetka 2. svetovne vojne, ko je okupator ustanovil svojo če-
belarsko organizacijo, o delu le-te v času vojne pa nimamo nobenih pisnih 
podatkov.

Takoj po končani vojni je družina začela z delom in že leta 1946 je bilo v 
družino vključenih 49 čebelarjev. Delo družine je bilo vseskozi razgibano 
in bolj ali manj aktivno, člani so se zavzemali za pridobitev svojega čebel-
njaka in družinskih čebel. Delno so bili v tem tudi uspešni.
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Z uvajanjem sodobnih zaščitnih sredstev proti sadnim in drugim kme-
tijskim škodljivcem ter s pojavom številnih čebeljih zajedavcev in bolezni 
so postali pogoji za čebelarjenje vedno težji. Širjenje industrije, nekontroli-
rano škropljenje, opuščanje setve medonosnih rastlin in bolezni so uničili 
marsikatero čebelarstvo. Tako so vztrajali le najbolj zagnani ljubitelji čebel, 
mladih pa čebelarstvo ni posebej zanimalo.

Vse to je vodilo ruške čebelarje k intenzivnejšem razmišljanju o priho-
dnosti in perspektivi čebelarstva na našem področju.

Leta 1973 smo se odločili in z vodstvom Osnovne šole Janka Glazerja v 
Rušah organizirali na šoli krožek mladih čebelarjev. Krožek je začel z delom 
v februarju leta 1974. Člani krožka so se v glavnem le teoretično seznanjali 
in učili o čebelarstvu, zato je bilo nujno potrebno poskrbeti za družinski 
čebelnjak in čebele. Pod vodstvom takratnega predsednika družine, Janka 
Tibaotha, smo pristopili k zbiranju sredstev in materiala za izgradnjo dru-
žinskega paviljona in čebelnjaka.

Deležni smo bili velikega razumevanja gospodarskih organizacij. GG 
obrat Ruše nam je daroval ves les, Kmetijska zadruga Ruše pa ostali grad-
beni material. Tovarna dušika Ruše, Alchrom, Jeklo, KS Ruše, ljubitelji če-
belarstva in drugi pa so finančno podprli našo akcijo. Posebej se je izkazal 
čebelar in naš član kmet s Smolnika, danes že pokojni Korman Mirko, ki 
je obdelal in pripravil za gradnjo potrebni les. Ostali člani so opravili nad 
1500 prostovoljnih ur dela, pri sami akciji pa se je pokazala visoka čebelar-
ska zavest.

Rudi Viher
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DOSEDANJI PREDSEDNIKI IN TAJNIKI 
Č.D. RUŠE

PREDSEDNIKI
1927-1941 IVAN ŠEŠKO
1945-1956 BOGOMIR STANI
 IVAN NOVAK
 PETER ZIDARIČ
1957-1959 PELC FRANC
1960-1973 IVAN ŠEŠKO
1974-1987 JANKO TIBAOTH
1988-1989 JOŽE DROZG ml.
1990-1991 ALBERT MIKUŠ
1992-2005 RUDI VIHER
2005 DARKO TOPLAK

TAJNIKI
1957-1957 IVAN ŠEŠKO
 MINKA PODGORŠEK
1958-1973 JANKO TIBAOTH
1974-1975 IVAN ŠTEMBERGER
1976-1980 TONE SRAČNIK
1981-1982 JANKO TIBAOTH
1982-1987 MIRAN MLAKAR
1988-1992 MARIJA MARKEŽ
1993-1996 IGNAC VENE
1997-2001 ZORAN ZIDARIČ
2001 MIRO VALENČIČ
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ČLANI 2007
Priimek in ime Naslov Pošta L. rojs. L. prist. Telefon

1. Anžel Jože Smolnik 10 Ruše 2342 1931 1955 661-0221
2. Grizold Tone Smolnik 30 Ruše 2342 19 1999 663-0501
3. Hleb Jože Lobnica 21 Ruše 2343 1956 2007 661-93-61

4. Hudernik Ivan Črešnjevec ob 
Dravi 8A Selnica 2452 1951 2006 671-0071; 

041/609723
5. Jurič Franc Lobnica 47 Ruše 2342 1931 1966 662-5981

6. Klemenc Tone Toledova 4 Ruše 2342 1948 1996 662-8451; 
041/366-005

7. Knap Anton Ruške čete 16 Ruše 2342 1950 2004 661-1511; 
040/232 698

8. Mlakar Miran Ob gozdu 12 Ruše 2342 1957 1980 661-7981
9. Mrakič Tomaž Cvetlična 10 Ruše 2342 1967 2002 041 934 658
10. Medved Vladimir Bezena 29A Ruše 2342 1957 2002 662-2501
11. Pogač Jože Industriska 27 Ruše 2342 1937 1965 661-0881
12. Remšak Marjan Sp. Slemen Selnica 2452 1950 2004
13. Repolusk Dominik Knifičeva 20 Ruše 2342 1920 1962 668-9512
14. Repolusk Stanko Smolnik 7A Ruše 2342 1931 1956 663-0521
15. Rodinger Mijo 27. decembra 20 Bistrica 2345 1943 1999 662-0731
16. Rupnik Albin Gozdarska 2 Ruše 2342 1935 1960 668-94-81
17. Stojnšek Stanislav Smolnik 11 Ruše 2342 1952 1998 662-4461
18. Sračnik Tone Knifičeva 28 Ruše 2342 1939 1965 663-0621
19. Šmidhofer Jože Falska cesta 120 Ruše 2343 1955 2007 040/504-074
20. Šut Edi Kolodvorska 27 Ruše 2342 1942 1989 661-9791
21. Tacer Vlado Vorohova 17 Bistrica 2345 1938 1957 662-4201

22. Toplak Darko Kopališka 5 Ruše 2342 1960 2002 662-5221; 
040/165-813

23. Toplak Dejan Kopališka 5 Ruše 2343 1992 662-5221; 
družinski član

24. Toplak Leopold Jamnikova 10 Ruše 2342 1944 2002 661-4691
25. Valenčič Miro Grizoldova 5 Ruše 2342 1956 1996 041 514 598

26. Viher Rudi Mariborska 44 Ruše 2342 1940 1989 662-2511; 
031/500-703

27. Zavec Andrej Kidričeva 17 Ruše 2342 1937 1990 662-6501
28. Zidarič Zoran Falska 8 Ruše 2342 1956 1982 662-4631
29. Zorko Ivan Vinska pot 61 Ruše 2342 1943 1992 662-7951

KOROŽKARJI:
1. Prednik Sašo Bezena 57 Ruše 2342 1992 2002
2. Žunko Vid Ob nasipu 38 Ruše 2342 1992 2002
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Sračnik Tone

ČLANI ČEBELARSKE DRUŽINE RUŠE SE 
PREDSTAVIJO

Viher Rudi
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Mohorko Marjan

Mlakar Miran



14 Čebelarska družina Ruše - 80 let

Rupnik Albin

Sračnik Tone in Šmidhofer Žiga
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Klemenc Tone

Pogač Jože
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Mrakič Tomaž

Krope Tone
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Žižek Franc

Repolusk Stanko
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Zidarič Zoran drugi z desne

Valenčič Miro
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Anželj Jože

Šut Edi
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Jurič Franc

Zorko Ivan
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Repolusk Dominik

Medved Vladimir
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Stojnšek Stanislav

Navršnik Blaž
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Kotnik Miran

Toplak Darko
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Toplak Leopold

Zavec Andrej
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Grizold Anton

Hleb Jože
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Hudernik Ivan

Knap Anton
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Remšak Marijan

Šmidhofer Jože
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Tacer Vladimir

Toplak Dejan
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ČEBELAR
Lojze Slak

Sonce šlo je za goro,
mrak je padel na zemljo,
pesem črička sliši se
večernem počitku vabni vse.

V mojem srcu je nemir,
na jesenski ta večer,
tiho stopim sam čez prag
grem v moj stari čebelnjak.

Refren:

Kako lepo mi zašumijo,
kako lepo mi zadišijo,
a srcu mi spomin na mlade
dni budijo.
Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.

V mojem srcu je nemir,
na jesenski ta večer,
čriček pesem je odpel,
v meni spomine čas je vzel.

Refren:

Kako lepo mi zašumijo,
kako lepo mi zadišijo,
a srcu mi spomin na mlade
dni budijo.
Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.
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PESEM O AJDI
Josip Murn – Aleksandrov

Kakor bela grud
gorka od krvi,
mlade radosti
v cvetju ajda diši.

Že vsa polna medu
zacvetela je,
pala k nogam ko v snu
ji čebela je!

Grud prostrana jo
napojila je,
z božjo pomočjo
vase skrila je!

Zdaj stoji, diši,
na daljave blešči,
ko golob mi upira
v svet rdeče oči.

Kadar klas šumi,
kmet počije se,
kadar ajda diši,
ji odkrije se!

Plača za ves trud
z medom kdo, s krvjo?
Ktera druga grud
nežna je tako?

Ah že skoro bo prišla
mrzla in hladna-
na ves svet
legla je čarovnica.
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KRANJSKA SIVKA 
(apis mellifica carnica)

Je avtohtona pasma čebele, ki je prvotno živela na skoraj celotnem 
slovenskem etničnem področju. Odlikuje se po pridnosti, krotkosti, 

mirnosti, odpornosti proti boleznim in ostremu podnebju, varčnosti s 
hrano in naglem spomladanskem razvoju. Zelo je rojiva, to pa ji zago-
tavlja obstanek tudi v zdajšnjih vedno bolj ogroženih razmerah. Danes 
je kranjska sivka ravno zaradi teh lastnosti razširjena v večini sosednjih 
držav ter po vseh celinah, tudi v Argentini, kjer zavzeto čebelarijo tudi 
slovenski rojaki.

Matica, čebele (tudi do 80.000 v enem panju) in troti predsta-
vljajo čebeljo družino. Čebelji pridelki so: med (nastane iz me-
dičine, nektarja ali mane), vosek, zadalevina (propolis), cve-
tni prah (pelod ali obnožina), matični mleček in čebelji strup. 

Matica s spremstvom 
med zaleganjem

Iz tega matičnika se bo čez kakšen 
dan izlegla mlada matica

Iz tega matičnika se je pred nekaj 
urami izlegla mlada matica
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Čebelarstvo je pomembna gospodarska panoga, zaradi opraševanja pa 
ima izreden pomen zlasti v kmetijstvu, sadjarstvu in pri gojenju semen.

Za ohranjanje čebeljega rodu skrbi matica, ki zapusti panj le ka-
dar se gre oplodit in kadar roji. Matico oplodi več trotov med letom 
v zraku. Temu pomembnemu opravilu strokovno pravimo Svadbe-
ni let. Iz oplojenih jajčec se izležejo čebele, iz neoplojenih pa troti. 
Čebelje družine se razmnožujejo z rojenjem. Rojenje je lahko naravno ali 
umetno. Tik predno se izleže nova matica, del čebel s staro matico zapusti 
panj (izroji) in se po kratkem letu strne v gručo, te vesten čebelar ogrebe v 
nov panj. S tem si pridobi novo čebeljo družino.

Čebele napadajo nekatere bolezni, kot so huda in pohlevna gniloba, prši-
čavost, nosemavost, varroza in poapnela zalega. Drugi nevarni sovražnik so 
jim še varoja destruktor, sladkosnedi medved, miši, nekatere ptice, žuželke, 
pajki in krplja, ter nekatere rastline (navadni negnoj, čemerika, škrbinec in 
špehek).

Že v prazgodovini je človek pobiral čebelam med in čebelaril. Med je bil 
nekdaj edino sladilo. Prvotnejše je gozdno čebelarjenje, v srednjem veku pa 
se je uveljavilo domače čebelarjenje v koritih (na Gorenjskem), polkladah 
in v ležečih panjih iz desk, kar v Slavi vojvodine Kranjske l. 1689 omenja 
Valvasor. V 18. stoletju je bil, kakor poroča znameniti slovenski čebelar An-
ton Janša, ležeč iz desak zbit panj, na Gorenjskem, že v splošni rabi. Enotne 
mere mu je določil naš znameniti čebelar, pisec prvih strokovnih besedil o 
čebelah v slovenščini, Peter Pavel Glavar (1721–1784), župnik iz Komende, 
kateri je do konca svojih dni čebelaril na Lanšprežu pri Mirni na Dolenj-
skem. Temu panju čebelarji pravijo kranjič.

Posebno pozornost pa gotovo zaslužijo z nabožnimi in posvetnimi mo-
tivi poslikane panjske končnice na kranjičih. Ponekod so čebelarili tudi v 
slamnatih ali iz šibja pletenih panjih-koših. Hkrati z njimi je na Slovenskem 
nastajal čebelnjak. Z razvojem čebelarjenja so bili posebno panji deležni 
številnih izboljšav, vse do današnjega panja AŽ, poimenovanega po čebe-
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larju, konstruktorju in čebelarskemu piscu Antonu Žnideršiču. Ta ga je leta 
1910 opisal v reviji Slovenski čebelar. Tudi AŽ panj še vedno izboljšujejo z 
zakladami in večanjem prostora s tako imenovanimi 3 etažnimi panji.

Prednosti kranjske čebele
• Je najmirnejša čebela med vsemi, zato je med čebelarji zelo priljublje-

na.

• Je varčna. Prezimuje v majhnih družinah, spomladi pa se družine lah-
ko zelo hitro razmnožuje. Preko zime porabi zelo malo hrane.

• Zelo dobro se orientira.

• Je izredno vzdržljiva. Na pašo odhaja veliko dlje od drugih podvrst.

• Življenjska doba čebel delavk je v pašni sezoni 30 dni, italijanske čebe-
le pa živijo le približno 23 dni. Ker odhajajo čebele na pašo v najboljših 
razmerah šele po sedemnajstih dneh, lahko dela kranjska čebela devet 
dni več!

• Zarod obnavlja na 40 dni. V enakem razmaku si sledijo glavne čebelje 
paše (telohova, češnjeva, akacijeva, kostanjeva …).

• Je izjemna graditeljica satja.

Le kdo bi si mislil, da:

• velika čebelja družina letno potrebuje okrog 40 kg medu in nekaj kg 
cvetnega prahu,

• je za kilogram akacijevega medu potrebnih 120.000 poletov, kar po-
meni obisk štirih milijonov cvetov,

• čebela leti s hitrostjo 24km/h, med vračanjem v panj pred dežjem lah-
ko tudi do 40km/h,

• med letom opravi s krili do 300 utripov na sekundo,

• žerka v 5-6 dneh do 500-krat poveča svojo težo,
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• lahko s polno medno golšo leti čebela 15 minut in opravi okrog 7 km 
dolgo pot,

• je v 1 g voska do 1250 voščenih lusk, ki jih pri čebelah delavkah izlo-
čajo voskovne žleze na spodnji strani zadka,

• so čebele, čmrlji in metulji tako rekoč ustvarili cvetje. Cvetoče rastline 
so se razvile šele za razvojem žuželk.

Darko Toplak
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MED V SLOVENSKI LJUDSKI MEDICINI

Tudi v naši ljudski medicini je bil med zelo cenjen, nasveti za uporabo 
pa so bili:

Kadar je človek izgubil glas, so priporočali zmes medu, zdrobljenega gor-
čičnega semena in surovega masla. Kašelj so pregnali, če so jemali zmes zdro-
bljenih korenin velikega korena in medu. Dobro je bilo tudi piti v vinu kuhane 
korenine velikega korena, ki so mu dodali med in cimet. To zdravilo je bilo 
treba piti vsako jutro. Pri kašlju so jemali tudi zmes medu, rožičev in fig.

Kašelj in vse bolezni iz prsi je pregnal v vinu kuhan med. Temu so dodali 
še dobro misel, vinsko rutico in fige. Kašelj je pregnala tudi žgana voda iz 
korenin kopitnika, dodali so ji medu in vina.

V Ziljski dolini so pri kašlju uživali vsak dan po dve žlički iz trpotca 
iztisnjenega soka, ki so ga skuhali in dodali medu.

Star kašelj so zdravili tako, da so pili zavrelico vode, medu in redkvice. 
Zjutraj je bilo treba popiti po dve žlici na tešče. Star kašelj so izčistili iz prsi z 
zavrelico vina, medu in zdrobljenih listov žive koprive. Pri mokrem kašlju so 
pili na mleku kuhan žajbelj, ki so mu dodali medu in vijolice; jemali so tudi 
med s hrenom ali pa so pili sok ozkolistnega trpotca, pomešanega z medom. 
Na Koroškem so dajali otrokom pri kašlju surovo maslo in med na kruhu.

• Za kašelj so skuhali tudi med in hren ter dodali malo žganja. Uživali 
so med, trpotčev sok, žajbelj na mleku, bohinjski mah, pljuč nik, brinje, 
kandis sladkor in mentolove bonbone.

• Za hripavico, kašelj in nahod, pa so kuhali korenje na medu. Pri bolezni 
grla je bilo treba držati med v grlu, vrat pa so si zavili s kosom tkanine, ki 
so jo namazali z medom.

• Za hripavost so nastrgali hren in iztisnili sok. Kolikor je bilo soka, so 
dodali med in to prevreli, použili so še gorko in se ulegli. Dobro je bilo 
tudi medu z žajbljem (žajbljev čaj) in izpiranje grla s tem.
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• Pevci in pevke so dobili jasen in čist glas, če so grgrali in izpi rali grlo z 
vodo, v katero so vkuhali zvrhano žlico medu.

• Če ti je grlo vneto, skuhaj tri žlice medu, dve žlici vinskega kisa in eno 
žlico vode ter to grgraj.

• Lipov čaj z medom ozdravlja katar in odpravlja zasluze nost.

• Za hudo vročino v pljučih in črevesju vzemi vsake pol ure žličko medu, 
to te pozdravi bolj kot vse drugo.

• Za bodec (pljučnico, zbadanje v prsih) namaži med na platno in daj to na 
prsi.

• Za jetiko kuhaj in pij žajbljev čaj z medom in umivaj se z žajbljevim ča-
jem. To ustavi in omeči kašelj ter okrepi telo. Za vsako pljučno bolezen si 
skuhaj pest pšeničnih otrobov, jih polij s tričetrt litra dobrega piva, dodaj 
četrtino medu in tri pesti pljučnika, pokrij posodo in kuhaj, da se polo-
vica pokuha. Potem tekočino precedi skozi tkanino, spravi v steklenice 
in jemlji po tri žlice na dan.

• Za jetiko, vnetje črev, vročino in otok obraza, naduho in bodec (pljučni-
co, zbadanje v prsih) zmešaj surovo laneno zdrobje z medom in to jemlji 
večkrat na dan po žlici.

• Pri pljučnici so uporabljali obliž iz zmesi masti, medu in kafre.

• Različna eterična olja in rastlinske soli, ki so v medu, vplivajo na živčevje 
ozdravljajoče, zato je dober za ner vozne ljudi.

• Z medom so si pomagali pri otroški nespečnosti tako, da so ji namočili 
cunjico v med in jo dali otroku v usta '.

• Kdor ne more spati, naj vzame zvečer dve žlici medu. Kdor (ne more 
uživati samega, naj ga povre v vodi.

• Če zvečer poješ košček kruha, namazanega z medom, boš trdno spal.

• Če je nosečnica pila zavrelico iz medu in metlike, so se ji »odprle« kosti 
za porod.
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• Tisti, ki je imel slab želodec in je povračal, je moral vzeti zjutraj in 
zvečer žličko nastrganega hrena ter dvakrat toliko medu.

• Za vred (težave z želodcem) je bilo treba jemati veliki koren z medom.

 Vred so preganjali tudi z vinom, v katerem so se kuhale urhovke, in 
medom.

 »Najboljše« zdravilo za vred pa je bila zmes zdrobljenega suhega vredni-
ka (urhovke), nastrganega hrena, medu in žganja. Vse to je bilo treba 
skuhati skupaj v loncu, potem pa pustili stati dva dni. To zdravilo pa ni 
bilo za otročnice. Za odvajanje so jemali zmes medu in kamilic.

• Čreva si je izčistil, kdor je vsak večer pil kuhane korenine teloha z medom.

• Za čiščenje črev je bilo dobro piti zavrelico medice in semena bele detelje.

• Vsak dan pij v presledkih kozarec alojine vode, ki si ji primešal nekaj 
medu; to ti okrepi telo in te izprazni. Proti glistam so dajali na tešče cve-
tje cine in med. Pili so tudi česen, ki je bil kuhan v kisu, in temu dodati 
med. Gliste so preganjali tudi z vinsko zavrelico semena kislice ali pa z 
zdrobljeno alojo z medom.

• Črve so pregnali tudi, če so jemali zmes vina, medu in zdrobljenih ko-
renin praproti ali pa so jemali pet dni zapo redoma zmes medu in v prah 
zdrobljene sladke koreninice. Ponekod so preganjali gliste tudi z v prah 
zdrobljenimi živalskimi kostmi, ki so jih pomešali z medom. Pri glistah 
so dajali na trebuh tudi obliž iz medu, zajčjega žolča, sežga nega jeleno-
vega roga in pelinovega soka.

• Za zlatenico izreži osrčje zrele tepke, zalij luknjo z medom, speci in užij 
še gorko. To ponovi večkrat.

• Zavrelica vode, metlike in medu prežene kamen iz me hurja.

• Kogar muči protin, naj vsak dan poje dve žlici medu. Hemeroide so zdra-
vili z mazilom iz lopatike, rožmarino vega olja, medu in jelkove gobe (to 
je bila verjetno smola).
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• Kadar je koga bolelo v križu ali hrbtu, so uporablali obliž iz zavrelice 
medu in semena mrtvih kopriv.

• Pri trganju v križu so mazali z zmesjo medu in brinovega olja.

• Med so uporabljali tudi za mazanje kurjih očes in otiščancev. Noge si je 
bilo treba najprej namakati v slani vodi, potem pa namazati z medom.

• Bolnim otrokom dajemo za zajtrk črno sladno kavo z medom.

• Tri žlice stolčenega lanenega semena in medu na dan jemlji: za zapeko, 
povratno mrzlico, suho grižo, pehanje iz želodca, če se ti ne da jesti, če so 
zamašena čreva, če bruhaš in če slabo spiš.

• Za vse vrste izpahov in lišajev, za trganje, udnico in protin, pij čaj iz ovsa 
in cikorije, oslajenega z medom. Odcedek je dober tudi za ledvične in 
jetrne bolezni.

• Medica je zelo zdrava pijača, ker te krepi, čisti in redi, vrhu tega pa dobro 
tekne. Napravi si jo sam: v pol litra vrele vode daj žlico medu, pusti to še 
malo povreti in medica je gotova …

Poleg medice so pili pri nas tudi še: strden ali trbos, to je bilo žganje 
pomešano s strdjo oziroma medico.

Medica je že zelo stara pijača. Na Kranjskem je bila bolj razširjena od 
vsake druge. Točno navodilo za kuhanje medice ima že Valvazor. Po tem re-
ceptu napravljena me dica ima lepo, čisto, zlato barvo. Že Valvazor omenja, 
da je kmečka medica boljša od medičarske in da je tako močna, da pivca 
hitro zdela. Medičarji so vanjo menda dajali preveč začimb.

Na Kranjskem je bilo ob cestah, preden so nastale gostilne, kjer so točili 
vino, mnogo točilnic medice. Pozneje pa je kuhanje te pijače vse bolj na-
zadovalo. Kriva je bila zlasti velika cesta, ki so jo napravili konec osemnaj-
stega stoletja čez naše kraje, in sicer iz Trsta proti Dunaju. Po njej so med 
drugim na veliko tovorili tudi italijansko vino, ki je polagoma izpodrinilo 
staro medico. Tudi promet po Savi je imel dosti zaslug pri tem, da je prene-
halo izdelovanje medice.

Iz knjige Moč medu
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ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL

Č ebele kot zelo koristne žuželke, ki jih je človek naselil v svoji bližini v 
korist svojim interesom, so podvržene raznim boleznim.

Veda o čebeljih boleznih, njihovo preprečevanje ter zdravljenju je zelo 
napredovala, zahvaljujoč medicinski, biološki, elektronski in drugi razisko-
valni tehnologiji. Še pred dobrimi petdesetimi leti smo poznali od čebeljih 
bolezni samo gnilobo, grižo in prehlad zalege. Danes pa jih poznamo toli-
ko, da jih zaradi preglednosti razdelimo v več skupin.

Čebelarji so razlikovali bolezni zalege, odraslih čebel, matic, poznali so 
rastlinske in živalske škodljivce, razne zastrupitve s pesticidi, itd..

Bolezni čebel povzročajo virusi, bakterije, plesni, praživali, pršice. Med 
povzročitelje kužnih bolezni čebeljih družin spadajo bakterije, ki povzro-
čajo bakterioze. Taka obolenja so septikemija čebel, čebelji paratifus, huda 
gniloba čebelje zalege, pohlevna gniloba čebelje zalege, bakterije pa so lah-
ko prisotne tudi pri nekrotičnem propadu čebel v razvoju.

Parazitoze čebel so bolezni, ki jih povzročajo paraziti ali zajedavci. V to 
skupino spadajo pršičavost, varoza, nosemavost, tropileloza in mali panjski 
hrošč.

Plesni (glivice) povzročajo mikoze, med katere spada aspergiloza (oka-
menela zalega) in askosferoza (poapnela zalega).

Virusi povzročajo viroze, najbolj znani sta paraliza čebel in mešičkasta 
zalega.

Najpogostejše bolezni pri čebeljih družinah:

• huda gniloba čebelje zalege - povzročitelj je bakterija Paenibacillus 
larvae, ki ustvarja spore, katere so zelo odporne in lahko v zunanjem 
svetu preživijo desetletja. Zanjo oboli pokrita zalega. Bolezen prepo-
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znamo po presledkasti zalegi, celični pokrovci imajo temne lise, so na 
videz vlažni, vbočeni ali z odprtimi nagrizenimi pokrovci. V celici je 
svetlo do temno rjava vlecljiva masa, značilnega vonja, ki se sčasoma 
osuši in nastane krasta na dnu celice. Povzročitelja bolezni znotraj 
družine prenašajo čebele na svojih kožuščkih s hrano (medom), ki 
jo dojilje prenašajo ličinkam. Med družinami povzročitelja bolezni 
prenaša čebelar sam (prestavljanje satja, nerazkužen čebelarski pri-
bor, združevanja družin, pomoč slabšim družinam, neredna menjava 
satja, krmljenje z okuženim medom). Med čebelarstvi pa se bolezen 
širi z okuženim točilom, s satnicami, prevozi čebel brez veterinarskega 
potrdila o zdravstvenem stanju čebeljih družin, z matico in spremlje-
valkami z okuženega vzrejevališča in plemenilne postaje.

• Pohlevna gniloba čebelje zalege - povzroča jo nesporogena bakterija 
Melissococcus pluton, z njo se okužijo preko ustne odprtine ličinkina 
prebavila, kjer se začne razvoj bolezni. V razpadajoči masi se lahko 
pojavijo še druge bakterije, ki vplivajo na vonj in konsistenco. Pojavi 
se presledkasta zalega. Bolna uvita ličinka v celici spremeni svoj polo-
žaj in gostoto, od normalne svetleče se bele barve se spremeni v motno 
belo do temno rjavo barvo.

• Pršičavost – povzročitelj je pršica Acarapis woodi. Pršica živi in se 
razmnožuje v prvem paru sapnic matice, čebel in trotov, lahko pa 
tudi v okolici krilnega sklepa. Prehranjuje se s hemolimfo. Bolezen se 
najbolj širi v zimski gruči pri dolgo živečih čebelah. Prizadete čebele 
ne morejo leteti, trebijo se na panjsko brado, onemogle pa se plazijo 
po tleh pred čebelnjakom, se nekoordinirano gibljejo in umirajo v 
gručah pred panji.

• Nosemavost – je zajedavska bolezen odraslih čebel, povzročitelj je 
pražival Nosema apis Zander, ki tvori spore (trose). S sporami pov-
zročitelja se delavke, matice in troti okužijo skozi usta. Nato preidejo 
v medni želodček in dalje v srednje črevo, kjer se naselijo v epitelnih 
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celicah. Tukaj se N. apis razmnožuje in uničuje celice, zaradi katerih 
je prizadeta prebava. Škoda se izraža v zmanjšani količini čebeljih 
pridelkov, slabši oskrbi čebelje zalege, zmanjšanem obsegu zalege v 
čebelji družini in njihovem slabšem razvoju. Invadirane čebele žive 
krajši čas kot neinvadirane, slabše prezimijo, opazno je tudi preleganje 
okužene matice. Bolezen nastopa v kronični obliki, zaradi neugodnih 
vremenskih razmer pa preide v akutno obliko. Znaki akutne oblike so 
zelo onesnažena pročelja in notranjost panjev, satje z rumenkastimi 
do svetlo rjavimi vodenastimi iztrebki, na dnu panjev je veliko število 
odmrlih čebel, bolne čebele imajo zelo napete zadke, izletavajo tudi 
pri nizkih temperaturah. Zaradi podhladitve otrpnejo in popadajo na 
tla pred panji, kjer se zbirajo v gručah in odmro.

• Varoza – povzročitelj pršica Varroa destructor, ki napada čebele in za-
lego. Hrani se s hemolimfo. Samica je vidna s prostim očesom, temno 
do rjavo rdeče barve, ima štiri pare nog in trden svetleč hitinski ščitek. 
Ob zaleganju preide samica varoje tik pred pokritjem v celico in v njej 
izleže jajčeca. V pokriti zalegi varoje spolno dozorijo in se oplodijo, 
samci potem poginejo. Čebele napadene od varoje so oslabljene in 
imajo poškodovana krila.

• Okamenela zalega – povzročitelj je plesen Aspergillus flavus, je bolezen 
za katero zboli človek (zoonoza). Pojavlja se v obdobju, ko je v panju 
zalega. Ličinke odmrejo v kateri koli starosti, najpogosteje, ko so po-
krite v celici. Odmrla ličinka postane sivo do sivo zelenkaste barve in 
je trda kot kamen. Od tod tudi ime bolezni.

• Poapnela zalega – povzročitelj plesen Ascosphera apis. Je bolezen po-
krite zalege. Plesen preraste telo ličinke in na koncu se pretvori v trdo 
belo mumijo podobno grudi apna. Pri čiščenju čebele to iznašajo iz 
panjev. Bolezen se prenaša z vetrom, medičino, cvetnim prahom in 
vodo, čebelar pa jo prenaša z zamenjavo satja, čebelarskim priborom, 
s krmljenjem okuženega meda in cvetnim prahom.
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• Mali panjski hrošč Aethina tumida je temno rjave do črne barve, velik 
je ⅓ velikosti odrasle čebele, ovalne oblike, njegova dolžina je od 5 do 
7 mm, širina pa od 3 do 4 mm. V začetku je rdeče rjave barve, ko je 
spolno zrel pa postane temno rjav do črn. Zanj so značilne betičaste 
oblike anten na glavi. Odrasli hrošč se giblje znotraj panja, izven dose-
ga svetlobe. Odrasla samica izleže par tisoč jajčec (⅔ čebeljega jajčeca) 
v samo zalego ali v razpoke panja. Po 2 do 6 dneh se izležejo ličinke, 
ki so zelo požrešne, saj se prehranjujejo s čebeljo zalego, voskom, me-
dom in cvetnim prahom. Naslednja razvojna faza je buba. V tej fazi 
ličinke zapustijo panj in se zabubijo v zemljo v bližini čebelnjaka ali 
panja. Največ škode povzročijo ličinke, ki vrtajo skozi satje z zalego 
in požirajo tako zalego kot tudi zaloge hrane. Škoda, ki jo povzroči 
hrošč v družini je odvisna od števila ličink. Ko se le-te namnožijo v ve-
čje število, ogrozijo obstoj družine. Matica preneha zalegati, družina 
pa naglo propade. V močno okuženih družinah lahko naštejemo več 
deset tisoč ličink. V posameznih celicah lahko najdemo do 30 ličink. 
Takšno število ličink proizvede tolikšno toploto, da pride do sesedanja 
satovja. Onesnažen med z iztrebki hrošča ali njegovih ličink fermen-
tira, zato spremeni svoj vonj in svojo viskoznost, zasmrdi po gnilih 
pomarančah ter postane redek in tekoč. Tako spremenjen med čebele 
zavračajo, začne iztekati iz satja in celo iz panjev ter je tudi neupora-
ben za prehrano ljudi. Malega panjskega hrošča še nismo ugotovili.

• Tropileloza povzročitelj je ektoparazit pršica Tropilaelaps clarea. Je 
vzdolžno ovalne oblike, v primerjavi z varojo ki je prečno ovalne obli-
ke. Ima zelo kratek razvojni ciklus - en teden. Ker nima rilčka, da bi 
se prisesala, ne parazitira odraslih čebel. Prehranjuje se s hemolimfo 
ličink, ličinke se ne izležejo ali se izležejo pohabljene, podobno kot pri 
varoji. Odrasla pršica lahko preživi brez zalege največ 2 dni, za svoj 
razvoj potrebuje nenehno prisotno zalego. Močnejša okužba s pršico 
je prisotna v obdobju intenzivnega zaleganja. Pri nas pršice še nismo 
ugotovili.
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Mnenja smo, da je za uspešno zatiranje bolezni in preprečevanje njenega 
širjenja nujno potrebno, da so vsi čebelarji seznanjeni s tem, kaj je bolezen, 
kdo povzroča bolezen, kako se bolezen lahko širi in kako to bolezen zdra-
vimo.

Seveda pa je potrebno, da bolezen prepoznamo. Prav tako moramo skr-
beti za zdravje čebel pred drugimi kužnimi in nekužnimi boleznimi ter 
zastrupitvami, zagotoviti moramo zdravstveno neoporečno pitno vodo in 
hrano za čebele, pridobiti higiensko neoporečen med in druge čebelje pro-
izvode. Poleg tega sta za uspešno zatiranje in izkoreninjenje bolezni nadvse 
pomembna osveščenost čebelarja in njegovo sodelovanje z veterinarsko 
službo, ki je pristojna za zdravje čebel.

Osveščenost lastnikov čebel se kaže v doslednem izvajanju veterinarskih 
ukrepov, saj bo le na ta način ustrezno zavarovano tudi zdravje človeka, 
čebel in drugih živali ter izboljšano življenjsko okolje.

Bolezni, ki so omenjene v Zakonu o veterinarstvu, lahko povzročajo veli-
ko gospodarsko škodo. V kolikor ni pravočasnega ukrepanja, se škoda kaže 
zlasti v izgubi čebeljih družin.

Največji poudarek v letih od 1993 do 2007 je bil na zatiranju varoje, saj 
je na tržišču zelo malo preparatov in brez doslednega dela, varoje ne more-
mo imeti pod nadzorom. V teh letih smo uporabljali registrirane preparate 
Bayvarol, Hemovar in Perizin. V zadnjem času se veliko čebelarjev odloča 
za zatiranje varoje z mravljično in oksalno kislino. Zaradi našega podnebja 
in predolgega zaleganja matic (zalega traja vse tja do meseca novembra) je 
potrebno v zimskem času opraviti še zimsko tretiranje z oksalno kislino ali 
Perizinom, na ta način dosežemo skoraj 100 % odpad varoje. Več poudarka 
bo v bodoče potrebno nameniti ugotavljanju dejanske napadenosti čebeljih 
družin z varojo in jo s sistematičnimi posegi, ki bodo prijazni do človeka in 
okolja, zmanjšati na minimum.

Ne smemo pa pozabiti, da vsako leto zberemo vzorce čebeljih mrtvic 
iz različnih lokacij, tako da se terensko nadzoruje prisotnost N. apis in A. 
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woodi. Nosemavost je več ali manj prisotna v vzorcih, vendar lahko veliko 
storimo s preventivnimi ukrepi. Poskrbimo, da jesensko mano iztočimo 
(težko prebavljivi medovi). V spomladanskem času lahko ob prisotnosti N. 
apis v panju uživanje teh medov privede do večjega odmiranja čebel, lahko 
pa celo do odmrtja čebelje družine.

Pršičavost in huda gniloba čebelje zalege na področju ČD Ruše nista bil 
ugotovljeni v zadnjih treh letih. Vsako tretje leto se zbirajo vzorci medu na 
prisotnost spor Paenibacillus larvae v medu. V pregledanih vzorcih nismo 
ugotovili spor hude gnilobe čebelje zalege.

Ne bo preveč, če zapišemo, da vsako leto beležimo v Sloveniji lažje in 
hujše zastrupitve čebel, ki so bodisi posledica človekovega neznanja ali 
malomarnosti ali pa nevednosti uporabnikov pesticidov. Do zastrupitev 
prihaja običajno pri cvetenju rastlin, velikokrat pa tudi pri neodgovornem 
odlaganju in uničevanju neuporabljenih količin pesticidov (stoječe vode, 
mlake, ribniki). Pesticidi so izredno toksični, vplivajo na živčevje ali dihala 
čebel. Opazimo velik padec pašnih čebel. Izgube nastanejo zaradi izgube 
številčnosti čebel, bodisi pašnih ali čebel, ki so se zastrupile v panju s prine-
seno medičino in cvetnim prahom.

Škodo lahko zmanjšamo, kadar škropljenje s pesticidi opravimo po 18. 
uri in bi bilo izvedeno mulčenje v sadovnjakih pred cvetenjem podrasti.

 mag. Vida LEŠNIK, dr. vet. med.
 UL, VF, NVI, Enota Maribor
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ALI VEŠ …

… da so čebele ena najstarejših živečih živih bitij na svetu?

… da so čebele stare okoli 30 milijonov let in da je njihova razvojna pot 
trajala vse do danes?

… da čebele živijo s človekom v sožitju že tisočletja, ne da bi se zares 
udomačile?

… da bo, ko na svetu ne bo več čebel, izumrla tudi človeška vrsta, ki je 
povzročila izginotje drugih živih bitij?

… da je največji sovražnik narave, in posredno tudi čebel, človek?

… da matica izleže v poletnih mesecih in ob dobrih pogojih na dan do 
2000 jajčec, ki so petkrat težja kot ona sama?

… da se matica hrani samo z matičnim mlečkom?

… da vosek pridelujejo mlade čebele, stare od 12 do 18 dni. Za en gram 
voska pa je potrebno do 1200 voskovnih lističev?

… da čebele oplajajo okoli 150 tisoč vrst rastlin?

… da čebelja družina porabi na leto za svoj razvoj od 75 do 80 kg medu?

… da je čebelarstvo veja kmetijstva in da imajo ostale kmetijske panoge 
90% koristi od čebel, čebelar pa samo 10%?

… da so čebelarsko zelo slaba leta in je potrebno čebelam več dati, kot pa 
od njih dobiš?

… da v Franciji v jeseni vabijo čebelarje, da pripeljejo čebele v vinograde, 
da bi čuvale grozdje poznih trgatev in visokih kvalitet pred gnilobo?

… da se v naših vinorodnih okoliših obnašajo vinogradniki ravno obra-
tno?

… da čebela s svojim ustnim aparatom ne more pregrizniti kožice na 
grozdnih jagodah?
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… da čebele oprašujejo tudi vinsko trto?

… da so običajno žuželke opraševalke vezane le na določeno vrsto rastlin, 
čebele pa so generalisti; oprašujejo lahko namreč številne vrste rastlin?

… da čebele oplodijo do 90% vseh kulturnih rastlin?

… da je pri zadostnem številu čebel pridelek plodov in zrnja do 30% ve-
čji?

… da je narava zasnovana na osnovi opraševanja rastlin preko posredni-
kov žuželk in da 95% tega opravijo čebele?

… da v nekaterih državah sadjarji dobro plačajo čebelarjem, če pripeljejo 
čebele v sadovnjak, da oplodijo sadno drevje?

… da čebele v naravi nabirajo sladko tekočino ali nektar, ki postane med 
šele v panju, ko ga čebele predelajo?

… da morajo za 1kg medu čebele obiskati od 500 do 600 tisoč cvetov?

… da bi ena sama čebela porabila 3750 delovnih dni, da bi pridelala en 
kilogram medu?

… da nepravi ali ponarejeni med nikoli ne kristalizira, pač pa ostane ve-
dno v tekočem stanju?

… da naravni med skoraj vedno kristalizira, se strdi. Med se imenuje tudi 
strd?

… da boš z rednim uživanjem čebeljih pridelkov krepil svoje zdravje in 
telo?

Po ljudskem izročilu zbral
Zoran Zidarič
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MED

Med je darilo narave, ki so mu čebele vdahnile življenje
Med je znan že iz starih časov kot sladilo z zdravilnim učinkom. Je se-

stavina neprecenljive vrednosti. Je hrana za srce. Pomirja živce, pomaga pri 
preveliki utrujenosti, prehladu in lajša kašelj. Blagodejno vpliva na želodč-
na, pljučna in črevesna obolenja, prav tako na delovanje ledvic in želodca. 
Nekaj najbolj znanih vrst medu.

Akacijev med
Je svetle barve, blagega okusa, blaži utrujenost in pomirja.

Cvetlični med
Je pri nas najbolj zna med, ki je od svetlo do temno rumene barve. Aro-

ma in okus sta različna, odvisna od tega kje so ga čebele nabirale, ali na 
sadnem drevju ali na travniških in drugih cveticah. Hitro kristalizira. Krepi 
srce in ožilje.

Kostanjev med
Ima več odtenkov rjave barve, močno aromo in grenak okus. Vsebuje 

veliko cvetnega prahu kostanja, zato ima posebno vrednost. Ugodno deluje 
na prebavila, nespečnost in jetra.
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Lipov med
Je svetle barve, z značilno aromo po lipi. Priporočamo ga zlasti ob prhla-

dih in ljudem z nizkim krvnim pritiskom.

Gozdni med listavcev in iglavcev
Gozdni med listavcev in iglavcev slovenskih gozdov je svetlo do temno 

rjave barve. Krepi odpornost organizma in je blagodejen za vnetje žrela.

Smrekov med
Je temno rjave barve, z aromo po mentolu. Je bogat z mineralnimi snov-

mi, zato ga priporočamo ljudem, ki imajo težave z dihali.

Hojev med
Je temno rjave barve z aromo po smoli in mentolu. Priporočamo ga 

slabokrvnim in tistim, ki imajo težave z dihali. Vsebuje veliko rudninskih 
snovi.

CVETNI PRAH ALI PELOD

Čebele nabirajo pelod na cvetovih rastlin. Grudica cvetnega prahu je se-
stavljena iz več tisoč zrnc, barva pa je odvisna od rastlin, na katerih so ga 
čebele nabirale. Cvetni prah vsebuje beljakovine, vitamine, ogljikove hidra-
te, maščobe, rudninske snovi, pigmente, aromatične snovi in drugo. Ima 
zelo širok učinek delovanja na človeški organizem.
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Cvetni prah:
• izboljšuje kri, prekrvavitev možganov in vid,

• ureja delovanje črevesja,

• izboljšuje razpoloženje in depresivna stanja,

• pomaga bolnikom z obolelo prostato,

• povečuje odpornost proti okužbam,

• spodbuja tvorbo hemoglobina.

PROPOLIS ALI ZADELAVINA 
ali čebelja smola

Čebele ga nabirajo na drevesih. Vsebuje več vrst različnih sestavin. 
Njegove sestavine so zelo pomembne za človeški organizem.

Več kot polovica je smol in balzamov, nekaj eteričnih olj, cvetni prah, 
vosek, razne kisline in druge snovi. Vsebuje 8 za človeški organizem 
nujno potrebnih esencialnih aminokislin, ki jih telo ne more samo pro-
izvajati, jih pa nujno potrebuje za obnovo celic in celičnih ovojnic. Te 
aminokisline lahko dobimo le s hrano. Je naravna sestavina, ki deluje 
proti bakterijam, virusom in glivicam. Je znano domače zdravilo, ki de-
luje kot naravni antibiotik, in krepi imunski sistem. Največ se uporablja 
v obliki tinkture, granulata, praška in tablet. Nima neželenih stranskih 
učinkov. Največ se uporablja pri vnetju grla, herpesu, bronhitisu, raz-
jedah na želodcu in na dvanajsterniku. Pomaga tudi pri vnetjih na pre-
bavnem traktu, opeklinah, ranah na koži …
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ČEBELJI VOSEK

Nastaja v voskovnih žlezah čebel delavk. Je rumenkaste barve in ima 
prijeten vonj, v vodi je netopen. Njegova sestavina še ni popolnoma 
raziskana. Doslej so določili že skoraj 300 različnih sestavin. Uporablja 
se v kozmetiki in farmaciji. Čebelarji ga uporabljajo za izdelavo satnic, 
okraskov in sveč, ki imajo prijeten vonj. Uporaben je tudi v gospodinj-
stvu in pri peki.

MATIČNI MLEČEK

Je izloček žlez mladih čebel starih 5 do 12 dni. Čebele z njim krmijo male 
ličinke zalege, matice pa vse življenje. Je od bele do bledo rumene barve, 
gosto tekoč, značilnega vonja in kiselkastega okusa. Vsebuje beljakovine, 
maščobe, ogljikove hidrate, aminokisline, vitamine, mineralne snovi in 
drugo. Matični mleček je priznan kot domače zdravilo in poživilo za člove-
ški organizem. Ima zelo širok učinek delovanja:

• pospešuje delovanje vseh žlez v človeškem organizmu,

• pozitivno deluje na živčni sistem,

• odstranjuje znake utrujenosti in povrne spanec,

• uravnava motnje pri krvnem tlaku,

• izboljšuje apetit,

• povečuje odpornost organizma proti boleznih,

• dobro vpliva na srce, jetra, želodec, in sploh na počutje,

• po dalj časa trajajočem jemanju, nam povrne telesno in duševno moč.

Pridobivanje matičnega mlečka je izredno zahtevno, zato ga prideluje le 
malo čebelarjev.
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APIMIX

Vsebuje:
• 91,5% kostanjevega medu
• 7,1% cvetnega prahu
• 0,5% propolisa
• 0,9% matičnega mlečka

Uporaba
Kozarček apimixa (350g) zadostuje za en mesec. Vsako jutro pred jedjo 

zaužijemo Apimix, pri čemer uporabljamo priloženo plastično žličko, saj 
kovinska negativno vpliva na MM. Damo ga pod jezik, dobro pomešamo 
s slino in šele nato pogoltnemo. Ne smemo ga uživati skupaj z močnimi 
zdravili.

Kozarček hranite na hladnem prostoru, najbolje v hladilniku.

Koristni napotki:

Važna je volja do ozdravitve in poznavanje bolezni. Uživajte Apimix z 
»zavedanjem«, kar pomeni, da vsako žličko počasi in temeljito stopite v 
ustih. Če vam jutranji termin ne odgovarja, si sami izberite za vas najbolj 
ugoden čas in se ga držite. S tem se boste znebili občutka, da MORATE to 
storiti. Nikoli ga ne uživajte z odporom, raje kakšen dan izpustite. Krepite 
samozavest s pozitivnim mišljenjem. Še recept iz starega ljudskega izročila: 
2 žlički medu raztopimo v kozarcu vode, dodamo dve žlički jabolčnega kisa 
in popijemo pred obedom.

Zoran Zidarič



52 Čebelarska družina Ruše - 80 let

RECEPTI

Medeni keksi I

40 g moke
500 g margarine ali masti
80 g sladkorja
100g medu
1 jajce1 žlička cimeta
10g jedilne sode
4-5 žlic mleka
Limonina lupina
Maščoba za pekač

Med moko zmešamo vodo in maščobo, naredimo jamico ter vanjo damo 
še sladkor, med začimbe in mleko. Vse skupaj zmešamo in na hitro zgne-
temo testo. Na pomokani deski ga razvaljamo za ½ cm debelo, izrežemo z 
obodom različne oblike, jih naložimo na pomaščen pekač in v vroči pečici 
(ogreta naj bo na 200°C) hitro spečemo

Medenjak II

½ kg enotne moke
250 gmedu
80g sladkorja
1 jajce
70g margarine ali masti
70g orehov
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Cimet
Klinčki
Limonina lupina
1 žlica jedilne sode

Moko s sodo presejemo, dodamo sesekljano margarino, sladkor, le toliko 
ogret med, da je tekoč, jajce, vse začimbe in drobno sesekljane oreh. Z roko 
zgnetemo testo. Če je pretrdo, dodamo še žlico mleka. Testo razvaljamo na 
pomokani deski za centimeter debelo in z modelom za krofe izrezujemo 
medenjake. Polagamo jih na pomaščen pekač, premažemo z raztepenim 
beljakom in na vsakega položimo polovico oreha. Medenjake pustimo ne-
kaj dni na vlažnem, da se primerno zmehčajo.

Zoran Zidarič
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NASVETI ZA LEPŠI DAN

Za pomiritev
Zvečer pred spanje zaužite veliko žlico kostanjevega medu.

Pri ženskih težavah
10g listov poprove mete in 7g cvetov srčne moči zdrobimo in stresemo v 

5 dcl vrelega rdečega vina. Odstavimo iz ognja in pustimo pokrito, dokler 
se ne ohladi. Precedimo in dodamo 50g cvetnega medu. Ob boleči men-
struaciji spijemo pred vsakim obrokom najmanj 1dcl mešanice.

Jabolčni kis z medom
Zmešamo dva dela jabolčnega kisa in en del medu. Dnevno jemljemo 

tri krat po dve žlici. Mešanica lajša artritis, vnetje mehurja, prehlad, zvišan 
holesterol, visok krvni tlak, zaprtje …

Normaliziranje holesterola
Holesterol lahko zmanjšujemo z uživanjem toplega čaja narejenega iz 4 

dcl vode, osmih žlic medu in desetih žlic domačega jabolčnika. Čaj pijemo 
tri krat na dan in težav s holesterolom ne bomo imeli.

Večja moč ljubezni
100g orehov in 100g mandljev zdrobimo ter zmešamo s 600g cvetnega 

prahu in 15g matičnega mlečka. Dodamo od 1,5 do - 2 kg medu in zme-
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šamo z mešalnikom. Vsak dan zaužijemo vsaj tri čajne žličke mešanice. 
Pripravek hranimo v hladilniku.

Boljši imunski sistem
Vsako jutro zaužiti mešanico petih delov medu in enega dela domačega 

jabolčnega kisa, ne na tešče.

Zoran Zidarič
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ZAHVALE

Društvu za razvoj Lira iz Ruš

Režijskemu obratu Občine Ruše

Občini Ruše in županu Viliju Rezmanu
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Seznam čebelarjev čebelarske družine Ruše, ki so dona-
torsko podprli izdajo biltena 2007

Priimek in ime Naslov
1. Anžel Jože Smolnik 10
2. Grizold Tone Smolnik 30
3. Hleb Jože Lobnica 21
4. Hudernik Ivan Črešnjevec ob Dravi 8A
5. Jurič Franc Lobnica 47
6. Klemenc Tone Toledova 4
7. Knap Anton Ruške čete 16
8. Mlakar Miran Ob gozdu 12
9. Mrakič Tomaž Cvetlična 10

10. Medved Vladimir Bezena 29A
11. Pogač Jože Industriska 27
12. Remšak Marjan Sp. Slemen
13. Repolusk Dominik Knifičeva 20
14. Repolusk Stanko Smolnik 7A
15. Rodinger Mijo 27.dec.20
16. Rupnik Albin Gozdarska 2
17. Stojnšek Stanislav Smolnik 11
18. Sračnik Tone Knifičeva 28
19. Šmidhofer Jože Falska cesta 120
20. Tacer Vlado Vorohova 17
21. Toplak Darko Kopališka 5
22. Toplak Leopold Jamnikova 10
23. Valenčič Miro Grizoldova 5
24. Viher Rudi Mariborska 44
25. Zavec Andrej Kidričeva 17
26. Zidarič Zoran Falska 8
27. Zorko Ivan Vinska pot 61
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DONATORJI, KI SO FINANČNO PODPRLI IZDAJO 
BILTENA

MESSER SLOVENIJA D.O.O. 
JUGOVA 20 RUŠE

CIPROŠ D.O.O. 
LOBNICA

LIBRA TRGOVINA IN 
CVETLIČARNA TANJA ZORKO S.P. 

JAMNIKOVA 2, RUŠE

MG SOFT D.O.O. 
AŠKERČEVA 4, RUŠE

SELTRON d.o.o. 
BISTRICA OB DRAVI

ZAHVALA VELJA VSEM, 
KI SO POMAGALI IN 

ŽELIJO BITI NEIMENOVANI
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DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)

MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)

BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)

PROGRAM ZA BOLJŠE
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)

KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)

DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)

ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)

LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)

BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)

FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)

ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)

NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)

SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)

LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)

SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)

NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)

NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)

50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)

ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)

PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 50 LET
(Lojze Vrečko, 2007)

V PRIPRAVI
IZ VEČERA V DAN
SKRBIMO ZA SVOJE OKOLJE
100 LET PGD RUŠE

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO 
NAŠO IZDAJATELJSKO DEJAVNOST!



Čepijo od leve:
Šmidhofer Jože, Valenčič Miro, Medved Vladimir, Toplak Dejan, Prednik Sašo, 

Hleb Jože
Stojijo od leve:

Praporščak Pogač Jože, Zidarič Zoran, Toplak Darko, Tacer Vlado, Rodinger Mijo, 
Rupnik Albin, Viher Rudi, Jurič Franc, Sračnik Tone, Stojnšek Stanislav, 

Zorko Ivan, Remšak Marijan, Repolusk Stanko, Mrakič Tomaž, 
Klemenc Tone, Repolusk Dominik, Grizold Anton, Zavec Andrej, 
Toplak Leopold, Hudernik Ivan, Šut Edi, Žunko Vid, Anžel Jože


