
BIODINAMIČNO ČEBELARJENJE –

SONARAVNO ČEBELARJENJE PO MERI

ČEBELE Z UPOŠTEVANJEM KOZMIČNIH

RITMOV

»Konec tega stoletja bodo naša živila tako prazna, da za človekovo prehrano ne bodo več 

uporabna, polnila bodo le njegov želodec, a resnično prehranjevati človeka ne bodo več 

mogla« (Dr. Rudolf Steiner, 1921).
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UVOD

Moje prvo srečanje s Steinerjevo literaturo sega v leto 1988, v čas, ko smo se nekateri učitelji

v osnovnih šolah preko seminarjev pričeli seznanjati z elementi waldorfske pedagogike in jo 

delno, kolikor je sistem klasičnega izobraževanja dopuščal, uvajali v pouk.

 Dolgoletna želja, vrtnariti na naraven način, brez uporabe sintetičnih sredstev in kemije, se 

mi je uresničila leta 2008, ko sem pri moji mentorici,biodinamičarki, uni.dipl.ing.agr. Franki 

Ozbič opravila tečaj Osnove pridelave hrane po biodinamični metodi. Nekaj let kasneje pa 

sem si uresničila željo iz otroštva , cvetove na mojih poljih so pričele obiskovati čebele, 

pričela sem čebelariti s štirimi čebeljimi družinami.

 Lanski seminar pri Rainerju Fischerju v Avstriji, predvsem pa letošnji pri Günterju 

Friedmannu, čebelarskemu mojstru, ki je prvi dobil blagovno znamko Demeter, sta potrdila 

moje upanje in prepričanje, da je možno in nujno čebelariti po meri čebele, če želimo ohraniti

zdravje čebel in naše zdravje.
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KAJ JE APITERAPIJA?
Apiterapija – naravna pot do boljšega zdravja

»Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo 

zdravje. Apiterapija pomeni zdravljenje s čebeljimi pridelki (latinsko apis = čebela; therapia =

terapija = zdravljenje).

Čebelji pridelki so prehranska dopolnila, živila in naravna zdravila. Z apiterapijo pomagamo 

tako, da olajšamo delovanje farmakološkim zdravilom z dvigom telesne sposobnosti 

imunskega sistema. Zaradi zelo bogate sestave čebeljih proizvodov pa včasih lahko z njimi 

tudi preprečimo nastanek bolezni.

Za uspešno uveljavitev apiterapije je pomembno širjenje znanja o učinkovanju čebeljih 

pridelkov. Del tega pokriva apifarmakologija ( farmakologija je veda o medsebojnem 

delovanju zdravil in organizma). Čebelji pridelki ( med, cvetni prah, propolis, matični mleček,

vosek, čebelji strup )vplivajo na zdravje na številne načine.

Zadnja leta medicina na novo odkriva in potrjuje učinek zdravljenja in preprečevanja bolezni 

s pomočjo čebeljih pridelkov. Izoblikovala sta se nova pojma: apipreventiva in apiterapija. Ko

so stoletnega grškega modroslovca Demokrita (460 do 371 pr.n.š. ) vprašali, kako je mogoče 

biti pri tolikšni starosti zdrav, je kratko odgovoril: »Uporabljaj olje zunaj, med pa znotraj! » Z

razvojem biokemije in fiziologije pa pomen čebeljih proizvodov v zdravilne namene ni prav 

nič popustil, nasprotno, kljub poplavi farmacevtskih izdelkov je na veljavi kvečjemu še 

pridobil. S čebeljimi pridelki ne zdravimo osnovne bolezni, ampak z njimi pomagamo pri 

zdravljenju. Čebelji pridelki s svojimi številnimi, tudi še neraziskanimi, biološkimi, 

kemijskimi in fizikalnimi dejavniki v mnogih primerih pozitivno vplivajo na potek 

zdravljenja» (Kapš, 2012, str. 7). 

Apiterapija je uporaba čebeljih pridelkov za medicinske namene, kot so preprečevanje 

bolezni, zdravljenje in okrevanje po bolezni. Čebelji pridelki so povsem naravna živila, 

neposreden dar narave čebel. Te drobne žuželke z opraševanjem omogočajo ohranjanje 

ravnovesja v naravi, ob tem pa nam dajejo čebelje pridelke, ki nam v hitrem tempu življenja 

pomagajo krepiti in ohranjati naše zdravje. 

»Začetki apiterapije segajo tisočletja v preteklost, vse do egipčanske, grške, kitajske, indijske, 

babilonske, hetitske, sumerske in drugih civilizacij. Dejansko je prisotna skozi vso zgodovino 

človeštva, od človekovih prvih stikov s čebelami.
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Novejše poglavje evropske apiterapije se je začelo z letom 1888, ko je Filip Terč, avstrijski 

zdravnik češkega rodu, ki je živel in delal v Mariboru, objavil članek o klinični uporabi 

čebeljega strupa pri revmatizmu in spodbudil razvoj sodobne apiterapije po vsem svetu. 

Njegov dan rojstva , 30. marec je mednarodna čebelarska organizacija Apimondia proglasila 

za mednarodni dan apiterapije« (Grošelj, F.).

V okviru Čebelarske zveze Slovenije je bila leta 2007 ustanovljena Komisija za apiterapijo.

»Konec 19. in v 20. stoletje je tako medicina z množico raziskovalcev dosegla nesluten uspeh 

in neverjeten razvoj, ob tem pa pozabila na to, da vse izhaja iz narave in da vsako posiljevanje

narave povzroča velike probleme. Ni slučaj, da se človeštvo vrača k naravi in starim 

tisočletnim izkušnjam. Sramežljivo se vračamo ali priznavamo alternativne metode in 

sredstva za zdravljenje kot dopolnilo k sodobni medicini ali pa se zatečemo alternativam, ko 

znanost odpove in je brez moči. Zato bi bilo dobro, da z roko v roki sodelujejo vsi, ki jim je 

naloga lajšati tegobe, zdraviti in ozdraviti bolezni, ki jih človeštvo še ne obvladuje« (Pušnik, 

2014).

Sama sem se z apiterapijo – apipunkturo , srečala leta 2011, ko sem pričela s ciklusom 

zdravljenja vnetih sklepov rok  s čebeljimi piki pri dr. Grošlju, spec. spl. med., 

akupunktorologu. Danes sem ob določenih dnevih, večinoma so to dnevi za list ali pa dnevi 

pred nevihto, čebeljih pikov deležna pri svojih čebelah, ostale dneve k njim večinoma 

pristopam brez vsakršne zaščite; potrjuje se dejstvo, da je naša kranjska sivka mirna čebela.

DR. RUDOLF STEINER (1861-1925)

Dr. Rudolf Steiner (1861-1925), znanstvenik, filozof,naravoslovec, utemeljitelj antropozofije-

znanosti o človeku kot čutnem in nadčutnem bitju, utemeljitelj biodinamične metode, je 

izvedel tudi devet predavanj o čebelah, kjer pokaže na duhovno plat delovanja človeka pri 

delu s čebelami. Ta je žal premalo upoštevana, saj je naše delovanje pretežno na materialni 

ravni. 
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Na ciklusu predavanj v Koberwitzu Steiner opozori na nespoštovanje naravnih ciklov v 

kmetijstvu, kot tudi na resne posledice uporabe kemičnih sredstev, umetnih gnojil in škropiv.

»Leta 1923 je Rudolf Steiner v svojih predavanjih gradbenikom v Goetheanumu omenil, da bi

znale začeti v obdobju 80 do 100 let čebelje družine izumirati! Njegovo občinstvo je to 

sprejelo s skepso, med njimi tudi zelo znani in izkušeni čebelarji. Toda leta 2006, 83 let po 

tem predavanju, so iz ZDA prišla prva poročila o nepričakovanih motnjah v čebeljih 

družinah« (http://www.svitanje.si/2008/10/kaj-se-dogaja-s-cebelami). 
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Ne znamo več delati v skladu s silami kozmosa

Dr. Steiner je rekel, da je vzrok za to, da rastline izgubljajo reproduktivne in hranilne 

sposobnosti, v tem, da človek ne zna več ravnati v skladu s silami kozmosa. Ozavestiti, da 

življenje na Zemlji omogočajo sile iz kozmosa in delati s silami kozmosa je pravzaprav rdeča 

nit vseh njegovih predavanj o biološkodinamičnem gospodarjenju (Thun, 2015, str. 6).

Vedno znova je opozarjal na to, da je vse življenje odvisno od različnih sil kozmosa, ki na 

Zemljo pritekajo ritmično glede na gibanje nebesnih teles.

»Če hočemo razumeti bistvo biološko-dinamičnega kmetijstva, moramo dojeti, da so živali, 

rastline in človek vpeti v vesolje, da niso posamezni samostojni organizmi, ampak so del 

kozmosa« (Ozbič, 2011, str. 4).
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»Problem človeštva je energijsko obubožana, praktično mrtva hrana, ki ni sposobna dajati 

človeku tiste življenjske sile, ki jo potrebuje za življenje« (Ozbič, 2011, str. 4).

 

Temelji biološko-dinamičnega kmetijstva so bili postavljeni v 20. letih prejšnjega stoletja, 

natančneje leta 1924, ko je Rudolf Steiner, utemeljitelj te metode, prvič predstavil biološko-

dinamično kmetijstvo na t.i. Kmetijskem tečaju. Biološko-dinamično kmetijstvo temelji tudi 

na delu s silami kozmosa. Najpomembnejši vpliv na rastline ima predvsem cikel Lune, na 

rastline pa vplivajo tudi planeti in njihov položaj. Impulzi prihajajo od ozvezdij zodiaka, na 

Zemljo pa jih posreduje Luna.

Biodinamična metoda oživlja in hrani tla, le zdrava tla omogočajo zdrave in vitalne rastline, le

te pa so osnova za naše zdravje.

Biološko dinamična metoda pravi, da nas ne hrani snov, ki jo uživamo,temveč energija, ki jo 

snov nosi.

Današnja aktualna situacija v kmetijstvu kot tudi čebelarstvu nam kaže, da je prišlo na obeh 

področjih do velikih težav, ki se odražajo v zdravju tako narave kot človeka.

 »Ta situacija je človeka prisilila, da išče tak način dela z naravo, kot ta v prvi vrsti ustreza 

naravi sami, medtem ko se ekonomski aspekti morajo nujno umakniti za te, najpomembnejše 

interese. Med prizadevanji te vrste  je najstarejši biološko-dinamičen pristop k delu z živo 

naravo, kot izhaja iz antropozofije. Oče tega načina dela z naravo , zagotavlja ekološko 

ravnotežje  in trajno plodnost tal,  je dr. Rudolf Steiner . Njegove sposobnosti so mu že v 

začetku tega stoletja omogočale vpogled v situacijo, v katero nas je privedel kratkoviden 

profiten način razmišljanja danes. Iz tega vedenja smo dobili vrsto dragocenih napotkov in 

7



novih impulzov za vsa področja življenja, tako tudi za poljedelstvo in čebelarstvo« 

(http://www.drustvo-apis.si/index.php/o-cebelarjenju/sonaravno-cebelarjenje). 

Dr. Steiner je pojav, ki smo mu priča, napovedal: « Moderno kmetijstvo vodi vse živo na pot 

degeneracije in utegne pripeljati do popolnega odmiranja živega.«

Da bi ohranili čebele, moramo poskrbeti za to, da bodo živele v okolju zdravih, gensko čistih, 

naših tradicionalnih rastlin.

 

ebela na cvetu ajde                                         ajda na sedežu društva Ajda Istra

       Foto: Franc Šivic

Kozmos vpliva na rastline, človeka, čebele
Vplivi planetov

Rudolf Steiner je na Kmetijskem tečaju posebno pozornost namenil silam, ki pritekajo iz 

kozmosa (Thun, 2015, str. 40). Povedal je, da planeti našega osončja Mars, Jupiter, Saturn 

( poimenoval jih je nadsončni) s silami, ki preko njih pritekajo iz zodiaka na Zemljo, 

omogočijo rastlini, da tvori hranilne substance. Podsončni planeti- Merkur, Venera in Luna pa

s silami, ki pritekajo preko njih, omogočajo rastlini, da razvije reproduktivne sposobnosti in 

zmore oblikovati dobro kaljivo seme.
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- Mars, Jupiter, Saturn – rastlina tvori hranilne substance

- Merkur, Venera, Luna – rastlina oblikuje dobro kaljivo seme, razvoj reproduktivnih 

sposobnosti

Sile teh planetov so dejavne, če imamo v zemlji kremen in apnenec in če v tleh potekajo 

procesi nastajanja gline (Thun, 2015, str. 41).

Vpliv Lune

Vsi organski procesi na Zemlji se ponavljajo, nekateri se ponavljajo v določenem stalnem 

ritmu. Najbolj znan je ritem dneva in noči (nastaja zaradi vrtenja Zemlje okrog svoje osi); 

ritem leta (Zemlja obkroži Sonce); letni časi (nastajajo zaradi nagnjenosti zemeljske osi).

Najpomembnejši vpliv na rastline ima predvsem cikel Lune. Luna se obnaša kot zrcalo. Ob 

opoziciji privlači sile planetov v Zemljo, ob konjunkciji jih odbija.

Luna posreduje na Zemljo kozmične ritme, ki pritekajo iz ozvezdij zodiaka.

Luna v enem mesecu obkroži Zemljo, giblje se pred ozvezdji zodiaka in reflektira na Zemljo 

sile tistega ozvezdja, pred katerim se giblje. Luna posreduje rastlinam sile preko klasičnih 

elementov – vode, toplote,svetlobe (zrak) in zemlje. Pomembni so tudi dvigajoči se in 

padajoči lunini loki. Pol meseca se Lunini loki dvigajo, pol meseca padajo.

dvigajoči Lunini loki – vse snovi rastlin v listih in plodovih – obiranje plodov

padajoči Lunini loki – vse snovi v koreninah – presajanje, pobiranje korenovk (v setvenem 

koledarju temneje obarvano)
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53 letne raziskave na preizkusni postaji Marie Thun so pokazale, da rastline kažejo veliko 

razliko v rasti in razvoju glede na to, katere kvalitete energij na zemljo posreduje Luna.

 

Vplivi ozvezdij zodiaka – zvezd stalnic

Poleg vplivov planetov so zelo močni vplivi ozvezdij zodiaka- zvezd stalnic.   

Vsi vplivi se prenašajo na Zemljo preko vode, toplote,zemlje,svetlobe  .

Vplive lune vidimo ob plimi in oseki, zato jih sprejemamo kot realne. Tudi naši predniki so se

pri setvi, pretakanju vina,sekanju lesa, striženju las … ravnali po luninih menah, zato nam je 

njeno delovanje bolj sprejemljivo in poznano. Delovanja ostalih planetov ne vidimo, kar pa ne

pomeni, da ne delujejo.

Te sile, ki pritekajo iz območij ozvezdij zodiaka, rastline izražajo v svoji rasti in tudi tvorbi 

hranilnih snovi.
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Vpliv ozvezdij na rastline je raziskovala Maria Thun. Njena odkritja so od leta 1962 dalje 

objavljena v vsakoletnem Setvenem koledarju, ki ga prevajajo v 24 svetovnih jezikov, med 

njimi tudi v slovenski jezik. 

Poskusno je sejala različne rastline v enournih presledkih in ugotavljala vpliv ozvezdij na 

razvoj rastlin. Dokazala je zanimive zakonitosti.

«Med našim dolgoletnim raziskovalnim delom se je sčasoma izoblikovala 

naslednja temeljna ugotovitev : ozvezdja zodiaka so za rast rastlin zelo 

pomembna. Delujejo prek Sonca, Lune in planetov in rastlinam posredujejo svoje 

sile prek klasičnih elementov toplote, svetlobe/zraka, vode in zemlje« (Thun, 

1997). 

MATTHIAS THUN
 Kozmos vpliva tudi na čebele

Matthias Thun, čebelarski mojster, sin raziskovalke Marie Thun, že 25 let znanstveno 

raziskuje vpliv kozmičnih energij na čebele. Ugotovil je, da tudi čebele živijo z ritmi 

kozmosa.  Luna, ki se vrti okrog Zemlje in s tem pred zvezdnim ozadjem določenega 

ozvezdja, posreduje na Zemljo tiste kvalitete, ki sevajo iz ozvezdja, pred katerim pravkar 

potuje. Čebelarji imamo možnost, da s čebelami delamo ob tistem času, ko od Lune dobivamo

energije, ki jih imajo čebele rade.
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 »Vzporedno tečejo zadnjih 25 let tudi poskusi s čebelami. Rezultati tega raziskovalnega dela 

so revolucionarni in za vsako ekološko naravnano delo z naravo neizmerno dragoceni. Za 

vsako leto posebej so strnjene ugotovitve z ustreznimi praktičnimi priporočili  v setvenem 

koledarju M. Thun, ki je od leta 1985 prisoten v slovenskem prevodu tudi v Sloveniji« 

(http://www.drustvo-apis.si/index.php/o-cebelarjenju/sonaravno-cebelarjenje).

Čebelam pripada v naravi izredno pomembno mesto. Vloga čebele v naravi je zelo 

mnogostranska in nabiranje medu je le eno in sicer ne osrednje opravilo čebel. Čebela je 

izredno pomembna pri opraševanju, pomemben je čebelji vosek, čebelji strup, propolis, 

matični mleček, cvetni prah.

»Dr. Steiner je v tako imenovanem Poljedelskem tečaju opozoril, da so določene sile v naravi 

prav zaradi insektov razporejene tako, da rastline lahko rastejo, da je zato nujno potrebno, da 

človek skrbi za prisotnost insektov. Če koristen insekt manjka, pride v naravi do 

enostranskosti, ki izzovejo masoven pojav škodljivcev. O čebelah je govoril Dr. Steiner tudi v

predavanju O bitju čebele. Tam pravi, da insekt vedno, kadar obišče cvet na cvet tudi izloči 

majhne količine svojega strupa in da, če se to ne bi dogodilo, rastline ne bi mogle rasti.« 

 »Sam sem se odločil za čebelarjenje, ker sem na tej poti spoznal nepopisno pomembno vlogo 

čebelarstva za poljedelstvo. Intenzivno ukvarjanje s čebelami mi je omogočilo, da čebele in 

njihovo delovanje pobližje spoznam. Zato pa je bilo potrebno , čebele natančno opazovati. Iz 

poskusov z rastlinami in opazovanja vremena smo postali pozorni na kozmične ritme. Zaradi 

ugotovitev pri opazovanju čebel sem si zastavil vprašanje, ali morda vplivajo kozmični ritmi 

tudi na življenje čebel.«

»Potem, ko smo si več kot dve leti zapisovali različne momente, je nastala slika, ki je 

dopuščala opredelitev k določenim kozmičnim vplivom. Pokazalo se je, da določene kvalitete 

sil kozmosa, ki jih sprožijo pozicije nebesnih teles, sprožajo karakteristično obnašanje čebel, 

t.j. ali nabiranje medu, ali nabiranje nektarja, boljšo gradnjo satovja … Daljši časi nabiranja 

cvetnega prahu so se pokazali kot časi, ko je stal planet Venera pred zvezdno sliko Vodnarja, 

pred Dvojčkoma ali pred Tehtnico. Dolgoročno nabiranje medu je sovpadalo s pozicijo 

Merkurja pred zvezdnimi slikami Ovna in Leva. Za praktično delo to pomeni na primer: če 

razpolagamo s podatki, kdaj lahko računamo z določenimi impulzi čebel, kdaj lahko 

računamo s prvim prinašanjem cvetnega prahu, bomo krmo za stimulacijo lahko prilagodili, 
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tako, da bo prva zalega ob pravem času razvita do te mere, da bo cvetni prah imel pravi 

namen.

Torej je pomembno vprašanje, katere snovi čebela v rastlini najde in tako se zastavlja tudi 

vprašanje, ali rastline ne oddajajo nektar oz. cvetni prah samo pri določenih vplivih iz okolja« 

(http://www.drustvo-apis.si/index.php/o-cebelarjenju/sonaravno-cebelarjenje).

Čebelja družina se v panju pred zunanjim svetom zapre tako, da vse zatesni z zadelavino.

Ko čebelar panj odpre, se prekine sloj propolisa, s katerim je panj obdan, podobno kot pri 

zemlji, ki jo obdelujemo, se panj odpre za impulze kozmosa. V čebelji družini pride do 

nekakšnega kaosa, kvaliteta kozmičnega impulza tistega trenutka pa ostane odločilna za 

dejavnost čebel do naslednjega odpiranja panja. Zato ni vseeno, katere energije iz okolja 

pritečejo v panj, ko ga odpremo.

Idealni časi za delo s čebelami so dnevi za cvet- obarvano rumeno. Približno vsakih 9 dni 

pride čas za cvet, vsakih 9 dni čas za plod, vsakih 9 dni čas za list in vsakih 9 dni čas za 

korenino. Če želimo spodbuditi gradnjo satovja, pogledamo v panj na dan za korenino 

(element zemlja).

POSEBNO UGODEN ČAS

Čas, ko potuje Venera ali Merkur pred ozvezdjem Ovna, je za čebelarjenje posebno ugoden 

čas (ozvezdje čebele ob ozvezdju Ovna).
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ČEBELE RAZUMETI

Steinerjeva predavanja iz leta 1923 o naravi čebel nam razkrivajo povsem drugačen pogled na

čebele in naravo. Na prvi pogled ne nudijo praktičnih navodil, vsebujejo pa globoko duhovno 

razumevanje modrosti narave. Ena ključnih ugotovitev, ki jih je predstavil R. Steiner je, da je 

treba celotno čebeljo družino razumeti kot organizem in ne kot zbir posameznih živali. Kot 

vsak organizem tudi čebelja družina nasprotuje vsem motnjam in izpostavljanju svojih 

notranjih procesov. To se jasno kaže v njihovi napadalnosti do tistih, ki to poskušajo.

»Čebela je človekova spremljevalka in med mu daje zato, da bi svojo vlogo na tem planetu 

lahko odigral« (Thun, 2003). Za Steinerja je čebela, pravzaprav matica, na določen način 

sončno bitje, na čebelo zelo močno vpliva sonce.

»Če študiramo prikaz evolucije po Dr. Steinerju, najdemo povezavo med kristalnim nebom 

(snežinka), šesterokotnim kristalom gorska strela in celico čebele. Dr. Steiner navaja, da 

izžareva šesterokotnik sile življenja. Mi vemo, da je med zdravilo šele, če počiva določen čas 

v šesterokotni celici čebele. Iz celice se bogati s silami življenja, ki jih celica izžareva. Čebela 

je bitje, ki obvladuje sile šesterokotnika, sile življenja. Naš odnos do čebel bodi prežet s 

spoštovanjem in hvaležnostjo« (Thun, 2003).
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Steiner je omenil, da panj navdihuje ljubezen; da je seksualnost, h kateri se nagiba večji del 

ostalega življenja, tukaj zavrta pri vseh, razen pri matici in nekaj trotih – v svatbenem plesu 

matice, medtem ko se preostanek družine s svetom okoli sebe povezuje z nekakšno 

aseksualno čistostjo ljubezni.

»V panju je mogoče jasno čutiti duševni element, ki se pojavi v nas, ko naša srca ljubijo. 

Večina čebel se ljubezni odreče, toda zato razvijejo ljubezen po vsem panju. Življenje čebel 

lahko začnemo razumeti, če spoznamo, da živijo v razpoloženju, ki je v celoti prežeto z 

ljubeznijo« (http://www.svitanje.si/2008/10/kaj-se-dogaja-s-cebelami).

Drugače kot je to pri biološkodinamičnem kmetovanju, ki je utemeljeno v sklopu predavanj 

Rudolfa Steinerja leta 1924 v Koberwitzu, ne najdemo v Steinerjevi zapuščini časa, ki bi ga 

lahko označili kot čas napotkov za pristop k čebelam ustreznemu čebelarjenju. Predavanja so 

bogata kar se intimnih vpogledov v bitje čebel in kulture čebelarjenja tiče, njihova vrednost pa

se razodene šele s temeljitim poznavanjem antropozofije in je v čebelarski praksi šele tako 

uporabna. 

TEMELJI ČEBELARJENJA PO MERI ČEBELE

Šele v osemdesetih letih dvajsetega stoletja so nekateri čebelarji v učnem in poskusnem 

čebelarstvu Fischermuhle potem, ko se je razširila pršica varoje, postavili svoj način 

čebelarjenja temeljito pod vprašaj in začeli, izhajajoč iz napotkov Rudolfa Steinerja in 

Ferdinanda Gerstunga (1860–1925), razvijati nov način čebelarjenja. Ferdinand Gerstung je 
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bil eden tako imenovanih »velikih mojstrov« nemškega čebelarstva in je izdal leta 1901 delo 

»Čebela in njena vzreja«, ki je za čebelarstvo prelomnega pomena. Najprej v zaprtem krogu 

in povsem proti splošnim usmeritvam v čebelarstvu so v čebelarskem centru Fischermuhle 

tako postavili temelje čebelarjenje po meri čebele. Potem je »Zvezna strokovna skupina za 

Demeter čebelarstva« razvila smernice za način čebelarjenja, ki od leta 1995 predstavljajo 

temelj za certificiranje proizvodov iz Demeter čebelarstva.

Čebelam ustrezno čebelarjenje gradimo s spoštljivim odnosom do čebel, delom s čebelami z 

odprtim srcem. Način čebelarjenja se ravna po naravnih potrebah in instinktih čebelje družine.

Čebele gradijo pri tem svoje satovje same in se razmnožujejo z rojenjem. Uveljavljeni praksi 

umetne vzreje matic se odrekamo, da ohranjamo integriteto senzibilnega gnezda za zalego». 

(Iz Biene - Mensch- Natur Pomlad - poletje 2015).
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DEMETER ČEBELARJENJE

DEMETER je registrirana mednarodna blagovna znamka za ekološke pridelke oz. živila, ki so

pridelana in predelana po biodinamični metodi. Ustanovljena je bila 1928. BD metoda kot 

najstarejša in najbolje raziskana metoda je razširjena po vsem svetu in v vseh klimatskih 

pasovih. Temelji na ohranjanju naravnega ravnovesja in krepi rodovitnost zemlje. Smernice 

DEMETER zveze presegajo zahteve za ekološko pridelavo Bio-uredbe EU. Zahtevajo ne le 

opuščanje sintetičnih gnojil in kemičnih sredstev, temveč tudi izvajanje mer za spodbujanje 

procesov življenja v tleh in v hrani.

Prvi čebelar, ki je dobil blagovno znamko DEMETER, je Günter Friedmann, čebelarski 

mojster in predsednik Združenja nemških čebelarjev ter zastopnik ekoloških čebelarjev 

Nemčije (1995). Pomemben je njegov prispevek pri izdelavi smernic za ekološko in za 

DEMETER čebelarjenje ter razvijanju alternativnih metod za reguliranje varoje.

Günter Friedmann udejanja temeljne principe čebelarjenja po meri čebele, čebelari s 500 

čebeljimi družinami in je dokaz za to, da je čebelarjenje po meri čebele uspešen način 

čebelarjenja tudi za velike čebelarje. Ekonomija in ekologija pri tem načinu ne predstavljata 

nasprotij, temveč temelj nove kulture čebelarjenja.
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Günter Friedmann pravi, da je bistvo problemov to, da smo čebelo obremenili do tiste meje, 

da nobenih dodatnih obremenitev ne prenese več (insekticidi, slabe paše, elektromagnetna 

sevanja) … Vitalnost čebel je porušena, zato je prva naloga krepiti vitalnost čebel. 

DEMETER čebelarji se sprašujejo, kaj je potrebno spremeniti, da bo za čebelo najbolj prav. 

Cilj je čebelarjenje, ki ustreza čebeli.

ČEBELAR NAJ DELA LE TO, KAR IMA ČEBELA RADA

»Da bi imelo vitalno čebelo, mora zdravo čebelarstvo delati s čebelo z »roko v roki«. Delati 

sme le to, kar ima čebela rada. Postati moramo bolj ponižni in čebelam dovoliti, da same 

delajo tisto, kar očitno znajo mnogo bolje od nas, v njihovo življenje naj bi posegali čim manj.

Za vsa živa bitja je stresno, če ne morejo živeti tako, kot po svoji naravi to potrebujejo in 

želijo. Žival ima nezmotljiv instinkt. Da bi človekovo neustrezno poseganje izravnala in spet 

vzpostavila ravnotežje, potrebuje čebela moč in energijo, ki ju nima na razpolago v neomejeni

meri. Zaloga energije je pri vsakem bitju omejena. Če mora vložiti toliko moči v ohranjanje 

ravnotežja, zmanjka moči za nekaj drugega in čebela postane občutljiva za bolezen. Zato je 

potrebna odločitev, da delamo s čebelo« z roko v roki« (Friedmann, 2010).

»Delati tako, da bo čebelam prav«, je način čebelarjenja, ki ima svoje izhodišče v naravnem 

življenju čebel.

Demeter čebelarji ne preprečujejo rojenja, kajti proces rojenja je za čebele zelo pomemben, 

je temelj zdravja. Čebelam puščamo proces rojenja do skrajnega možnega časa in posežemo v

dogajanje čim krajši čas pred tem, ko roj odleti. To je kompromis med ekologijo in 

ekonomijo.
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Organizem čebelje družine je nekaj svetega, zato ne dajejo matične rešetke, ki ločuje.

DEMETER smernice med drugim predpisujejo:

-  samo naravna gradnja satovja v plodišču

- samo ekološki sladkor

- rojenje-dovoliti (tik preden roj odleti, umetni roj)
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- panji iz lesa, premaz laneno olje

- vosek brez ostankov strupov

- uporaba samo organskih sredstev (hlapilnik Nassenheider Verdunster )

- dovoljeno segrevanje do max 35 C

- pregled na 9 dni ( en sat-tisti v gradnji)

- razmnoževanje le organsko, iz procesa v čebelah samih

- razmnoževanje je dovoljeno le v času rojenja, ne kadarkoli

- nove matice le iz rojevih matičnjakov ali preleganja

- rezanje kril matici je prepovedano

- dodajanje satnic samo v medišču

Bodočnost čebelarstva je po Friedmannovem mnenju samo v tem, da krepimo konstitucijo 

čebele, da čebelarimo tako, kot čebelam ustreza, da se bodo okrepile do te mere, da bodo 

lahko živele z varojo iz lastnih moči.

NEKATERE PREIZKUŠENE NARAVNE REŠITVE PRI ZATIRANJU VAROJE 
KAS – 81 kot možnost povečanja vitalnosti čebel

 KAS- 81 je rastlinski pripravek iz naravnih sestavin, ki ne puščajo sledov v čebeljih 

pridelkih, varoja pa ne osvoji odpornosti nanj. (Ta pripravek je predložila skupina 

strokovnjakov Zveznega veterinarskega inštituta v Moskvi : Kostjuhin, Aleksejenko, 

Smirnov, Popov in Jegorov; po začetnicah priimkov prve trojice je preparat dobil ime. 

Patentiran je v Rusiji 1986 (Ćirović, 2002).

»KAS - 81 vsebuje protivarozne in protinosemozne lastnosti in deluje kot pospeševalec 

zgodnjega pomladanskega razvoja, kakor tudi pozno poletnega zaleganja na velikih površinah

satja. Tudi če ne spada med najučinkovitejše akaricide, ima svojo vrednost v tem, da ga lako 

uporabljamo vedno kadar čebele obiskujejo krmilnik, brez škodljivih posledic za čebeljo 

družino. Zajedalci sesajo hemolimfo čebel, se najedo KAS- a in padajo mrtvi na podnico« 

(Kantar, 2007).
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Vpliv KAS-a 81 na stanje čebelje družine v primerjavi z drugimi akaricidi

(Po podatkih Riharja)

 

Tabela 67, str. 304 (Kantar, 2007) Slika: pripravljen KAS - 81

Raziskave so pokazale, da je učinkovitost zatiranja varoje 88,7-92,5%.

Poleg dobre učinkovitosti na varojo vpliva tudi na povečanje spomladanske zalege, stabilizira 

prebavni trakt čebel in izboljša splošno kondicijo čebel.

Za pripravo zdravilnega zvarka nabiramo pelin v času cvetenja (okoli 90% skupne količine 

sestavin listov in vršičkov vejic), okoli 5% potrebnega pelina naberemo samo mlado listje 

rastlin, ki še niso zrasle preko 40 cm v višino). Borove poganjke nabiramo zgodaj spomladi, 

ko so še manjši od 4 cm. Osušene sestavine – 900g pelina v cvetju, 50g mladega pelina in 50g

borovih vršičkov zmešamo in v emajlirani posodi prelijemo z 10 l vrele vode, kuhamo 2-3 

ure. Počasi ohladimo, pustimo stati 8 ur. Odcedimo, prelijemo v steklenice, porabimo v 10 

dneh. Odmerek- 30-35 ml / liter sladkornega sirupa krmimo čebelam julija in avgusta, kot tudi

za spomladansko dražilno krmljenje. V poletni brezpašni dobi je zadostna količina 300 ml 

sirupa 1 : 3 z dodatkom KAS 81 vsak drugi dan, da čebele ne bi prenehale z zaleganjem. Pri 

takem krmljenju čebele pospešeno zalegajo in v velikih količinah nabirajo cvetni prah.
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Prašna kopel

»Z uporabo praškastih snovi v panjih čebeljih družin kot sredstva za zatiranje varoje, 

dosežemo učinkovitost preko 85%« (Kantar, 2007).

Z uporabo drobno zmlete pšenične moke z odmerki 50cm3 po čebelji družini. S posipanjem 

čebel s pšenično moko na satnikih zgornje plodiščne naklade, varoja odpada 5-6 dni. S 

šestkratnim posegom v razmaku 6 dni čebelja družina izgubi največje število varoj.

Zimska krma čebel s čaji

Kot je že Rudolf Steiner opazil, predelajo čebele vsako krmo s sladkorjem v medu podobno 

substanco. Če razen tega, kar so preizkusili pri Melliferi in je danes predpisana krma v 

DEMETER čebelarjenju, krmi dodajo tudi kamilični čaj in med, je krma s sladkorjem 

bistveno manj problematična.

“Priporočamo, da zimski krmi za čebele dodajate zeliščne čaje, ki so se pri nas vsa leta 

izkazali kot dobra mera za krepitev zdravja čebel. Rman, kamilico, regrat in baldrijan, 

uporabljamo kot sušeno zelišče, ki ga poparimo z vrelo vodo, po 15min pa odcedimo. 

Koprivo, njivsko preslico in hrastovo lubje prelijemo s hladno vodo in zavremo ter odcedimo 

po 10 min. Izkazalo se je, da 3g posameznega zelišča in ½l vsakega od čajev dodamo na 100l 

krmne tekočine, povsem zadoščajo” (Thun, M. K., 2014).
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Za ljudi ni nič boljšega, kot da svoji hrani dodajo pravo količino medu. Na nek fantastičen 

način čebela resnično poskrbi, da se naučimo uporabiti svoje sile duše, da delujejo na telesne 

organe … čebelnjak nam daje to, kar potrebujemo, da zagotovimo, da bo naša duša sposobna 

delovati na telo … čebelarjenje torej odločilno pomaga civilizaciji, ker nas okrepi …

 Kadar pogledamo čebelnjak, bi si morali z nekim zanosom povedati, da v nas preko 

čebelnjaka vstopa celotno vesolje in iz nas naredi sposobnejša bitja …
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