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Въведение

Въведение
Медът е основен продукт в пчеларството, но то не се ограничава само
до добива на мед. Днес пчелните продукти, между които прополис,
пчелно млечице и пчелен прашец, са популярни като традиционни
здравословни храни. А употребата на пчелни продукти за здравето се
нарича апитерапия.
Апитерапията е развиващ се сектор, който печели все повече
последователи. Целта на настоящия Наръчник, създаден с финансовата
подкрепа на програма Еразъм+ и проект Апихелт, е да предостави
знания и да подпомогне разбирането за апитерапията чрез подходящо и
лесно за възприемане учебно съдържание за ползите от употребата на
продуктите от кошера за човешкото здраве. Съдържанието е подходящо
за агроинженери и специалисти от хранителната индустрия, медицината,
пчеларството и свързаните с тях други професионални групи.
В следващите глави учебното съдържание е разпределено в отделни
модули, допълнени от примери за добри практики, свързани с
употребата на пчелните продукти и от тематичен речник с използваните
в Наръчника термини.
Наръчникът е достъпен на 7 езика: английски, словашки, български,
полски, румънски, испански и турски, както в електронен вид (е-книга),
така и в печатен формат.
За да се възползвате изцяло от всички образователни възможности,
предоставени от проекта, посетете и се регистрирайте в нашата
платформа за електронно обучение https://learn.apihealth.eu/ или
посетете уеб сайта на проект Апихелт - www.apihealth.eu.
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1. Определение за апитерапия.
Описание
Що е апитерапия?
Апитерапията (от
латинската дума apis „пчела“) е лекарствената
употреба на продукти,
произведени от пчелите.
Пчелните продукти
включват мед, цветен
прашец, пчелен восък,
прополис, пчелно млечице
и пчелна отрова. Някои от
лекуваните състояния са: множествена склероза, артрит, рани, болка,
подагра, херпес зостер, изгаряния, тендонит и инфекции. Още древните
философи и лекари като Аристотел и Хипократ били очаровани от
трудолюбивите пчели. Те построили кошери за тях, за да могат да
изследват сложната им общност и да събират мед за своя собствена
консумация и нужди. Едно от най-старите приложения на меда (първите
следи датират от 2500 г. пр. н. е.), използвано и до днес, е лечението на
кожни рани и изгаряния. Древните египтяни използвали мед в много
различни лекарства. Съществува документ, съдържащ инструкции за
превръзки, състоящи се в нанасяне на мед директно върху увредената
част на тялото и превързване с кърпа. Медът се използва при открити
рани, порезни рани, изгаряния или язви, за да подсуши раната и
ефективно да я заздрави, като създаде бариера, която предотвратява понататъшното заразяване. Раните заздравяват, оставяйки само малки
белези. Много от свойствата на меда могат допринасят за способността
му да се бори с инфекцията и да насърчава оздравителния процес.
Високото съдържание на захар „дърпа“ възпалението и натрупва течност

1. Определение за апитерапия. Описание
от раните чрез осмоза. Медът предотвратява растежа на бактерии
поради киселинната реакция и ензимите, които произвеждат малки
количества водороден пероксид. Способността му да задържа влагата
около раната ускорява заздравяването и предотвратява появата на
белези. Медът съдържа и съставки от растения, използвани от пчелите
за производството му, и се счита, че някои от тези съставки могат
допълнително да подпомогнат зарастването на рани и да засилят
антибактериалния ефект на меда. Процесът на пастьоризация, който се
използва за стерилизиране на мед за продажба, унищожава ензима,
участващ в производството на водороден пероксид, отслабва
антибактериалния ефект на меда и го лишава от всички лекарствени
свойства.

Необходимост от апитерапията
Има много причини, поради които се нуждаем от апитерапията: всеки от
нас е бил, е или може да е болен някой ден. Членове на нашето
семейството или приятелите ни - също.
Ето и някой от най-често коментираните причини:
▪
▪
▪

▪

превенцията на заболяванията е много по-лесна от лечението;
класическото лечение, основано само на химическо лечение,
обикновено има твърде много странични ефекти;
пчелните продукти са изключително богати на хранителни
вещества и щадящи активни вещества, които могат ефективно да
защитят здравето ни срещу над 500 заболявания;
сред всички професии пчеларите са втората професионална
група, която живее най-дълго - обикновено са силни и имат
много приятели през целия си живот. Защо? Тъй като редовно се
„лекуват” от пчелите с тяхната добра, естествена храна и
стимули.

Вероятно най-важният въпрос, свързан с апитерапията е, че този метод
на лечение, познат от хиляди години, може да ни помогне да помогнем
на други хора в нужда.
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Значение на пчелите и пчелните продукти за
животните и хората
Пчелите и пчеларството носят
ползи за човешкото
съществуване в почти всяка
страна на земята. Медът и
другите продукти, получени от
пчелите, отдавна са известни
на всяко общество. Пчелните
видове, тяхното използване и
пчеларски практики варират
значително в различните региони. В много части на света все още се
получават значителни количества мед чрез разграбване на диви пчелни
семейства, докато в други - пчеларството се практикува от
висококвалифицирани специалисти. В Европа пчеларството е древна
традиция и пчелите се отглеждат от няколко хилядолетия. Пчелите са
изключително важни за околната среда: те поддържат
биоразнообразието чрез опрашване на широк спектър от култури и диви
растения. Те допринасят пряко за благополучието на човека, като
произвеждат мед и друга храна, както и хранителни добавки като
прашец, восък за преработка на храни, прополис за хранителната
индустрия и пчелно млечице като хранителна добавка или съставка.
Организацията на обединените нации за храни и земеделие (FAO)
изчислява, че от 100-те растителни вида, които осигуряват 90% от
храната в света, 71 са опрашвани от пчели. Съществуването на повечето
растения, отглеждани в Европейския съюз, зависи от опрашването от
насекоми. Годишната парична стойност на опрашването се изчислява на
стотици милиарди евро. Замърсяването е основна заплаха за
поддържането на биологичното разнообразие.
Аристотел нарече меда „нектар на боговете“. През вековете медът,
пчелният прашец, прополисът и пчелното млечице са били ценени като
храна и лекарство. Днес науката потвърждава мъдростта на дедите ни.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

2. Ползи от апитерапията за хората и
животните
Преработено определение за апитерапия. Видове
продукти от кошера
Съвременната апитерапия
се отнася до употребата и
консумацията на пчелни
продукти, включително на
пчелна отрова. Настоящото
определение на
апитерапията е най-широко
разпространеното и
възприема апитерапията като „използването на продукти, произведени
от пчелите като лекарство, включително пчелна отрова, мед, пчелен
прашец и пчелно млечице.“ Продуктите, получени от кошерите, са:

Пчелен мед
Медът е захарно вещество, произведено от пчелите от нектара, който
събират от цветята

За какво се използва?
Освен като храна на пчелите, медът е източник на калории за хората и
има различни хранителни, терапевтични и козметични приложения.

Восък
Пчелите го използват за изграждане на пчелни пити, върху които
кралицата снася яйцата, където пчелите ще съхраняват меда и прашеца.
Използват ги и за покриване на клетките с ларви, докато не се родят.
Суровината за производството на восък е мед и пчелите трябва да
консумират 6 до 7 килограма мед, за да произведат килограм восък.
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За какво се използва?
Ние хората го използваме за направата на свещи, масла, пастели, в
занаятчийството, в козметиката и за терапевтични процедури.
(Този пчелен продукт е подробно обяснен в модул 3 от този курс)

Пчелно млечице
Това е вещество, което младите пчели отделят, за да хранят ларвите през
първите три дни от съществуването им, а пчелата майка се храни с
пчелно млечице през целия си живот. Суровините, необходими за
неговото получаване са прашец, мед и вода.

За какво се използва?
Като храна, защото е богато на витамин В. Използва се също в
козметиката за маски, шампоани, кремове. Прилага се като
противовъзпалително и антибактериално средство. В хранителните
добавки се слага и за подобряване на апетита, обмяната на веществата,
засилване на имунната система. Пчелното млечице подобрява
функциите още на жлезите с вътрешна секреция, стимулира
кръвообразуването и забавя процесите на стареене.

Прополис
Прополисът, наричан още клей, е смес от смоли, восък и прашец от
пъпки и цветове на растенията, обогатена с ензими и подложена на
млечно-кисела ферментация в храносмилателната система на пчелите.
Прополисът съдържа витамини, етерични масла, минерални соли,
микроелементи, хормони и ферменти. Той е много важен за кошера, тъй
като чрез прополиса пчелите осигуряват топлина и хигиена вътре в него.

За какво се използва?
Прополисът се използва като цикатризант (средство, ускоряващо
зарастването на кожата), бактерицид, фунгицид, както и за лечение на
респираторни инфекции под формата на сироп, сок и спрей.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

Пчелна отрова
Пчелната отрова, позната още като апитоксин, е отровата, секретирана
от пчелите-работнички, които я използват като средство за защита срещу
хищни животни, насекоми и хора, както и за борба между самите
пчелите.

За какво се използва?
Използва се за терапевтични цели - за лечение на ревматизъм и артрит,
като се правят изследвания за резултатите от нея при
невродегенеративни заболявания като болести на Паркинсон и
Алцхаймер.

Ползи от апитерапията за хората и животните
Ползите от пчелните продукти за
организма, (мед, пчелен прашец,
пчелно млечице, прополис и
отрова) са многобройни поради
техните хранителни, терапевтични
и козметични свойства.
От древни времена медът се е
считал за скъпоценна съставка за
подхранване, изцеление и красота. В Египет го наричали "нектар на
боговете". Гърците също открили в този безценен продукт безброй
ценни качества. Атлетите в древна Гърция го използвали, за да си
осигурят телесна енергия. Медът е в основата на произхода на една от
първите алкохолни напитки, които хората произвеждали – медовината.
Тя била консумирана от гърци, римляни, келти, нормани, саксони и
викинги. Била е предпочитана напитка от Юлий Цезар. В Америка маите
произвеждали медовина, наречена балше, която била считана за
свещена напитка и използвана в религиозни церемонии. Поради своите
лечебни свойства пчелните продукти се използват в традиционната
китайска, корейска, руска, египетска и римска медицина.
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Съвременната апитерапия не се ограничава само до употребата на мед,
а се отнася до консумацията и употребата на пчелните продукти като
цяло, включително на пчелна отрова.
По-нататък ще разгледаме ползите от апитерапията за хората и
животните.

Апитерапията за лечение и превенция на здравето
Мед
Медът е полезен при заздравяването на рани, тъй като има
противовъзпалително, антимикробно, дезинфектантно, ексудативно,
антиоксидантно и обезболяващо действие, защото ускорява
заздравяването и епителизацията и защото подобрява
кръвообращението.
Антибактериалното свойство на меда се дължи на някои негови физикохимически характеристики: висока осмоларност, киселинност и
съдържание на водороден пероксид. Високото му съдържание на захар
предизвиква осмотично действие, което извлича водата от
микроорганизмите и ги дехидратира.
В допълнение, медът осигурява влажна среда за раната, ускорявайки
нейното заздравяване за 50% от времето, а киселинното му pH инхибира
(потиска или спира) растежа на бактериите.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

В допълнение на това, медът има и други ценни за нас качества:
▪
▪
▪
▪
▪

помага за борба с настинки и болки в гърлото;
подпомага лекуването на някои стомашни заболявания;
има нежно слабително действие;
действа като релаксиращо вещество;
подпомага борбата със симптомите на изтощение.

Прополис
Прополисът също има редица лечебни
свойства. Той действа като естествен
антибиотик срещу гъбички и бактерии,
има противовъзпалителен,
аналгетичен, антиалергичен и
анестетичен (обезболяващ) ефект,
стимулира епителните клетки.
Прополисът ускорява заздравяването като регенерира епителната тъкан
и благодарение на наличието на аргинин е ефективен при изгаряния или
случаи на акне. Той е щадящ за черния дроб и помага за инхибиране
(потискането) на вируси като едра шарка и грип. Освен това, този пчелен
продукт е богат на флавоноиди, така че намалява микробите в горните
дихателни пътища. По тази причина тинктурата от прополис е полезна
при лечението на ринофарингити.
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Пчелна отрова (Апитоксин)
Използването на пчелна отрова е алтернатива на традиционната
медицина и това е от особено голямо значение, защото пчелната отрова
е естествен продукт, следователно по-малко инвазивен, тъй като не се
използват лабораторни химикали.

Апитоксинът съдържа множество вещества като мелитин, фосфолипаза
или апамин, които осигуряват следните ползи:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

доказано ефективен антидот срещу стареене;
повлиява мускулни, кръвоносни или кожни заболявания;
използва се за предотвратяване на мускулни крампи;
има свойства на противовъзпалителен препарат и
вазодилататор (разширява кръвоносните съдове и повишава
притока на кръв);
благоприятства сърдечно-съдовата система, тъй като
апитоксинът е антикоагулант и намалява сърдечната честота;
използва се при хора с хипертония;
подобрява метаболизма и елиминирането на токсини и
едеми (отоци);
благоприятства лечението на стрес или тревожност;
може да се комбинира с физиотерапия и други лечения, за
да се умножат положителните му ефекти;

2. Ползи от апитерапията за хората и животните
▪

бори се с болката и може да действа като заместител на
местна упойка.

Едно от най-важните предимства на апитерапията с пчелна отрова е
облекчаването на хроничната или пунктуална болка, тъй като
апитоксинът е много мощен аналгетик. Това е терапия, прилагана при
пациенти с мускулно-скелетни и ставни болки като артрит, ревматизъм,
ишиас и др.
Извличането на отровата вече е постигнато в лабораторни условия, което
е голямо предимство, тъй като позволява отровата да се инокулира
(впръска) чрез спринцовка и, още по-важно, не се причинява смърт на
пчелите.
Други изследвания показват и друг потенциал на апитоксина спрямо:
•

•

някои ракови клетки: изследвания, проведени в Медицинския
факултет на Националния университет в Колумбия, показват, че
той може да служи като допълнително лечение срещу рак, но не
и окончателно; множествена склероза, деменции и
дегенеративни;
заболявания на нервната система.

Апитерапия и спорт
Медът за възстановяване на мускулите
За бегачите на дълги разстояния (маратон, триатлон и дълги разстояния)
той е незаменима част от диетата. Както споменахме и по-рано, в меда
има много висококачествени захари и няма мазнини. Тялото бързо
усвоява тези естествени захари за енергия, така че е идеално да се
приема мед преди, по време и след тренировка. Преди състезание е
важно да имате достатъчно запаси от гликоген.
По време на състезанието тялото изразходва запасите от глюкоза, нивата
на захарта намаляват и, ако нямаме бърза енергия, няма да можем да се
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изправим пред спортна активност с висока интензивност. По време на
тренировка може да се използва разтвор от вода и мед за пиене.
След като надпреварата приключи, тя помага за възстановяване на
мускулите чрез презареждане на гликогенните и минерални резерви.
Яденето на лъжица мед след упражнения е добре за възвръщане на
мускулната жизненост и по-доброто представяне на следващите
тренировки.
Днес е модерно по време на тренировки да се приемат енергийни
гелове, за да се поддържа енергията за дълго време. Те са достъпни и
лесни за транспортиране, но съставът им не е толкова естествен, колкото
този на меда и неговите производни.
Многобройни проучвания показват, че
допълнително приеманата глюкоза
подобрява представянето. Според
изследователя Ричард Крейдер от
лабораторията за спортно хранене в
Университета в Мемфис, медът е мултизахарен „коктейл“, който работи много добре по време на тренировки.
В едно проучване 9 мъже, състезатели по колоездене, участвали в 64
километров тренировъчен цикъл седмично за период от три седмици,
приемайки мед, декстроза под формата на гел или плацебо с аромат и
без калории. Участниците получавали по 15 г. от добавките, заедно с 250
мл. вода, преди колоездачната тренировка и след това на всеки 16 км.
Медът и декстрозата довели до по-добри времена, което кара
изследователите да заключат, че медът може да бъде естествен и
ефективен източник на въглехидрати за издръжливост на състезателите.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

Пчелната отрова за възстановяването при спортни
травми:
Доказано е, че стимулацията, която
апитоксинът произвежда в хипофизата,
може да бъде ключът към способността
на нашия организъм да регенерира
хрущяли, което трябва да бъде взето
под внимание при бегачите на дълги
разстояния. При тези спортисти най-честите травми са тези на коляното и
стъпалото. Доказани са ползите и за лечение на тендинит и бурсит.

Други ползи от пчелните продукти
Мед и пчелна отрова в козметиката
Мед за лице, тяло и скалп.
От древни времена медът се използва като естествен козметичен
продукт.
Съществува широка гама от кремове и гелове за лице със съдържание на
мед с овлажняващи и възстановяващи свойства, които осигуряват
витамини и спомагат за поддържане на кожата на лицето.
Разпространяват се в аптечната мрежа, в дрогерии или от онлайн
търговци. Закупуването и препоръчването на такива продукти трябва да
става само от доказани търговци.
Маските с мед, заедно с шампоаните и балсамите за коса, възстановяват
косата и нейния защитен слой и й придават блясък и здравина.
Медният сапун задържа влагата върху кожата и така я поддържа
еластична и мека. В комбинация с етерични масла от лавандула и други
растения медът предава на козметичните продукти приятен аромат.
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Козметичните продукти с мед могат да бъдат домашно приготвени или
дело на козметичната индустрия.
Апитоксинът вече е на мода като основна съставка в маските, серумите,
възстановяващите масла за лице и околоочните контури. Ето и някои от
неговите основни предимства:
▪

▪

бори се с появата на свободни
радикали, отговорни за стареенето на
кожата;
спомага за прикриването на бръчките и
фините линии и укрепи овала на
лицето.

Пчелни продукти и хранене
Мед:
Като въглехидрат медът осигурява много бърза енергия. Богат е на
фосфор, калий, витамините А, В и С, минерали, аминокиселини,
антиоксиданти и фолиева киселина. Не съдържа мазнини. Няма срок на
годност. Бактерии и микроорганизми с киселинно рН не могат да живеят
в мед.

Пчелен прашец:
Пчелният прашец е изключително средство за възстановяване, показан е
при хора, които се чувстват слаби, уморени или са преминали през
някаква болест. Съдържа всички незаменими аминокиселини, което го
прави добър източник на протеини за вегетарианците. Съдържа и високи
количества бета-каротин, витамин С, калий и калций. Осигурява енергия,
но не толкова бързо, колкото медът.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

Пчелно млечице:
Особено богато на витамини от група В, пчелното млечице е от голяма
полза за нервната система. Препоръчва се като добавка при хора с
депресия, тревожност и по време на усилена умствена работа.
Препоръчва се по време на растежа на децата, защото е естествен
мултивитамин.

Прополис:
Прополисът е ефективен срещу няколко вида патогенни
микроорганизми и има инхибиращо действие върху някои вируси. Той
притежава антимикробни, противогъбични и антивирусни свойства.

Медът в кулинарията
Свойствата на меда имат богат
отзвук в кухнята, където
многобройните му
приложения го правят важна
съставка в много блюда.
Неговите физически свойства
като вискозитет, цветови
нюанс и глазиращ ефект го
превръщат в привлекателен
продукт за кулинарите. Той е богат и сладък продукт, приятен за
небцето. Подслаждащата му сила е по-голяма и по-здравословна от тази
на захарта. Препоръчително е да заменим с мед захарта, която
използваме например в билкови чайове, кафе, домашна лимонада,
швепс от свирчовичина, както и при приготвянето на домашни ликьори.
Предимствата на меда в кулинарията не се изчерпват до тук. Ето и някои
други характеристики:
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▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

омекотява
киселинността на
натуралния доматен
сос;
подобрява
текстурата на
печеното месо;
избистря вината и
соковете;
благодарение на хигроскопичното си свойство поддържа
влажността на пандишпанените торти и сладкиши;
реагира с натриев бикарбонат, спомагайки за изпичане на тесто;
забавя появата на гранясали миризми;
захарите в меда помагат да се ускорят реакциите на
покафеняване, подобрявайки вкуса и и външния вид на кората
на някои ястия;
може да се карамелизира;
служи за приготвяне на винегрети за салати, като подобрява
вкусовите им качества;
идеално се съчетава с горчица.

Медът е изиграл и продължава да играе важна роля в приготвянето на
традиционните сладкиши на много народи. У нас типичен пример
приготвянето на баклава с мед. Баклавите с мед се правят още в Турция
и Гърция.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните
У нас медът се използва още като консервиращ агент за туршии, както и
за приготвяне на традиционните меденки, които се продават във всеки
хранителен магазин. Няма обаче по-вкусни от домашните меденки с
натурален балкански мед.

Рискове при приложение на апитерапевтични
методи
Както при всички терапевтични методи, така и при апитерапията трябва
да бъдем внимателни и да вземем под внимание особеностите на всеки
пчелен продукт, особеностите на индивида и конкретното заболяване.
Апитоксиновата терапия например не е подходяща за всички. Тук ще
разгледаме само някои случаи:
▪

▪
▪

▪
▪

бременните жени трябва да изчакат, докато родят, и тогава да се
подложат на този вид лечение, за да се избегнат усложнения за
плода;
не е доказана ползата от апитоксина за цялостно лечение на
ракови болести;
индивиди, които страдат от инфекциозни или полово предавани
болести, сърдечни заболявания или други хронични
заболявания, не бива да бъдат подлагани на терапия с пчелна
отрова;
лечението с пчелна отрова може да причини нежелани реакции:
честото излагане на отрова може да причини артропатия;
при чувствителни индивиди отровата може да действа като
алерген, причиняващ алергични реакции, вариращи от леко
локално възпаление
до тежки системни
реакции,
анафилактичен шок
или дори смърт;
анафилактичните
случаи трябва да
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▪

бъдат третирани с адреналин от медицински специалисти;
някои индивиди може да изпитват страх, нерешителност или
тревожност от убождането с игли или от ужилване от пчели.

По отношение на меда, трябва да се вземат предвид
следните препоръки:
▪

▪

▪

полезно е да бъде въведен в ежедневната диета, но е
необходимо да се консумира с повишено внимание, тъй като
калоричният му принос е много висок;
да се избягва консумацията на „промишлен мед“, тъй като той е
подложен на процеси, които унищожават голяма част от
ензимите и аминокиселините и той не съдържа в пълнота всички
полезни и хранителни вещества;
консумацията на мед от индивиди с чувствителна
храносмилателна система, трябва да става под наблюдение,
защото медът може да предизвика дразнене.

По отношение на прополиса, трябва да се има предвид
следното:
▪
▪
▪
▪

▪

прекомерната консумация може да причини стомашно-чревни
разстройства;
трябва да се използва за кратки периоди, никога непрекъснато;
при бременни и кърмещи жени дозировката трябва да бъде
съгласувана с лекаря;
някои индивиди може да са алергични към прополис – приемът
трябва да започва с минимално първоначално количество и да
се наблюдава реакцията на организма;
приемът на прополис може да влоши симптомите на алергична
астма.

Изброените по-горе рискове и противопоказания при прилагането на
апитерапевтични методи не са изчерпателни. Необходимо в при всеки

2. Ползи от апитерапията за хората и животните
индивидуален случай да се взема предвид спецификата на конкретната
ситуация и внимателно да се наблюдават ефектите.

Съвети и препоръки относно приложението на
апитерапевтични методи
▪

▪

▪

▪

▪

Всяко лечение с пчелни продукти трябва да бъде добре
обмислено и съгласувано с лекаря или специалист по
апитерапия, така че те да преценят дали то е препоръчително
или не. Апитерапията, базирана на приложението на апитоксин,
трябва задължително да се прилага от професионалист, тъй като
това е отровата, произведена от пчелата и ако не се прилага;
правилно, може да бъде много опасна за човешкото здравето.
От съществено значение е да се уверим, че пациентът не е
алергичен към пчелна отрова. За целта трябва да бъде направен
тест за алергия, който да потвърди, че пациентът не е алергичен
и може да му бъде приложено апитоксинова терапия;
Препоръчителна е консултация с алерголог. Много центрове за
апитерапия в страните, където тя се прилага под формата на
алтернативна медицина (например в Румъния) работят с
клиники, които извършват специфичния тест за алергия към
пчелна отрова чрез кръвна проба;
Пациентите трябва да бъдат подробно инструктирани как да
приемат останалите пчелни продукти- прополис, мед, пчелно
млечице и др. с цел да се подобри ефекта от последващо
лечение с апитоксин;
Все още са недостатъчни клиничните проучвания за употребата
на пчелната отрова. Апитерапията като допълнение към
физиотерапията при лечението на артрит води до благоприятни
ефекти и функционално подобрение, но установяването на
дългосрочните ефекти изисква повече изследвания и контрол
(Vélez, Cabrera & Bohórquez, 2010);
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▪

Апитоксинът е сравнително скъп продукт, тъй като е необходимо
да се извлича чиста пчелна отрова в лаборатории, за да се
избегне смъртта на пчелата при ужилване.

Ползи от апитерапията за животните
Медът може да бъде точно толкова полезен за животните, колкото и за
хората. Употребата му като част от диетата и терапията на животни бързо
става популярна сред собствениците на домашни любимци поради
неговите доказани ползи и лечебни ефекти. Увеличила се е употребата
на мед и във ветеринарната медицина, особено при лечението на рани,
изгаряния или катаракта, където има значителни успехи.

Птици
Медът се използва за третиране на проблеми с афония (загуба на гласа)
и настинки по време на опадането на перата при птиците. Прилага се
като добавка към храната, като медени пръчици или се разрежда с
хладка вода в улея за пиене..

Кучета
Добавянето на мед към диетата на кучето може да спомогне за
повишаване на енергийните нива и активиране на по-старите кучета.
Прилага се като се оставя кучето да ближе чаена лъжичка или пък се
смесва с водата или с храната му. Може да се даде и намазан върху
парче хляб.
Други приложения:
▪

Помощ при алергии, причинени от природата и околната среда;

Медът съдържа малки количества пчелен прашец и може да облекчи
симптомите на алергичните кучета. Той действа като излага животното
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на много ниско ниво на алергенни вещества. С течение на времето
кучето развива имунитет към тези вещества. Важно е медът да бъде чист
и местен, за да се гарантира, че кучето е изложено на същите видове
прашец, които причиняват алергичната реакция.
▪

Помощ при стомашно-чревни проблеми;

При кучета, страдащи от гастрит, IBD, колит и други стомашно-чревни
проблеми в резултат на прекомерен растеж на бактерии, медът оказва
благотворно действие поради антибактериалните си свойства.
▪

Помощ при храносмилането;

Медът съдържа амилаза - ензим, който улеснява храносмилането на
въглехидратите.
▪

Подпомага борбата с инфекциите.

Облекчава кашлицата и има отхрачващо действие.

На пазара има и шампоани за
кучета с мед, предназначени за
нежно почистване и успокояване
на суха кожа и сърбеж..

Котки

Както и при кучетата: ако котката страда от лека настинка или има
външна рана, можем да приложим мед, за да я излекуваме или пък да
добавим мед към конвенционалното лечение.
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На пазара има различни готови продукти с мед, специално
предназначени за лечение на кучета и котки, обикновено под формата
на мехлем или спрей.

Консумация на мед от домашни любимци противопоказания
Какво да имаме предвид, когато използваме мед за домашните си
любимци:
▪
▪

▪
▪

консумацията на захар може да причини проблеми на кучетата;
медът е лепкав и сладък, така че може да причини проблеми със
зъбите, ако не се почисти - устната хигиена на животното трябва
да се поддържа като се прилагат изискванията за орална
хигиена;
може да залепва по перата на птиците, така че е важно да се
консумира като се запазват птиците чисти;
доказано е, че храните съдържащи захар не са подходящи за
котки, тъй като вкусовите им рецептори не различават този вкус,
така че сладкото не им доставя особено удоволствие.
Препоръчителни са малки количества мед и то само при
необходимост.

2. Ползи от апитерапията за хората и животните

Икономически и социални ползи от апитерапията
и пчеларството
През последните години в
консумацията на мед се
наблюдава силен растеж в
световен мащаб и особено в
Европа. Понастоящем
съществуват обособени
региони производители, които
почти не успяват да задоволят
търсенето на пазарите.
Производството на мед и неговите производни са високо котирани
продукти и силно конкурентни на международния пазар. Държави като
Германия и Япония, използват меда и пчелните продукти като суровина
при производството на лекарства с голямо търсене от фармацевтичната
индустрия.
Икономическите и социалните ползи от апитерапията са многобройни и
интересът към тази природна терапия нараства с всеки изминал ден по
редица причини.
В много страни пчеларството е един от секторите на животновъдството,
най-малко засегнат от икономическата криза, което поражда интерес
към него сред младите хора, които виждат в тази дейност доходен
бизнес и възможност за бъдеща заетост.
Разпространението на апитерапията води до необходимост от обучения
и това кара професионалните асоциации да организират множество
обучителни курсове по апитерапия и пчеларство.
Консумацията на мед и пчелни продукти и кулинарната им употреба
създават заетост и ползи в местната и регионалната икономика чрез
продажбата на продукти в малкия и средния бизнес, на панаири и
пазари – местни, регионални, национални и международни.
Производството на продукти, получени от мед (свещи, мехлеми, вина,
хранителни продукти с висока хранителна стойност и др.) и добрия
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маркетинг могат да генерират по-добри доходи за производителя,
отколкото продажбата на самата суровина.
В допълнение, пчелният мед, восъкът и неговите производни имат
голяма културна стойност в много общества и се използват при ритуали и
тържества, раждания, сватби, религиозни церемонии.
Пчеларите са уважавани за работата, която вършат. Пчелите и пчеларите
имат добра репутация, защото генерират ползи за общностите, в които
работят.

Пчеларството осигурява важна услуга за селското стопанство - напр. по
отношение на опрашването на културите

Изводи за ползите от апитерапията
Продуктите от кошера (мед, пчелен прашец, прополис, пчелно млечице
и отрова) са дар от природата, които от древни времена се използват от
човека поради техните ползи за здравето. Понастоящем научните
изследвания подкрепят използването на Апитерапията за подобряване
на хуманното отношение към хората и животните. Това е естествена
терапия, широко използвана в много страни по света, дори интегрирана
в някои здравни системи. Към момента апитерапията се разглежда като
клон на алтернативната медицина, който има големи съюзници сред
научната общност, въпреки че изисква повече клинични изпитвания.
Потенциалът на апитоксина обаче изглежда неоспорим и перспективите
му са много положителни и обнадеждаващи.
Апитерапията, както всяка друга терапия, трябва да се прилага от
професионалисти, които знаят как да постигнат най-добрите резултати за
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пациентите. По отношение на начина на живот е здравословно да се
въвежда мед и неговите странични продукти като част от балансираната
диета в ежедневието ни, но с отговорна и умерена консумация. Това ще
ни подпомогне в усилията ни да избягваме употребата на промишлени
продукти като ги заменим с биологични - например мед със
сертифициран произход. Увеличаването на потреблението на мед и
пчелни продукти и новите сфери на употреби, например в натуралната
козметика, ги правят социално значими продукти, които носят
икономически и здравословни ползи за обществото.

Европейско законодателство и национални
политики
ЕС е вторият по големина производител на мед след Китай, но ЕС е и
нетен вносител на мед от трети страни. Страните от ЕС с най-голямо
производство на мед (Румъния, Испания, Унгария, Германия, Италия,
Гърция, Франция и Полша) са разположени главно в Южна Европа,
където климатичните условия са по-благоприятни за пчеларството. ЕС
предлага различни продукти от пчеларството, а не само мед,
включително прашец, прополис, пчелно млечице и пчелен восък. Всеки
мед, предлаган на пазара в ЕС, трябва да отговаря на правилата за
качество и етикетиране, определени в "директивата за меда" 2001/110 /
ЕО.
Почти двадесет години пчеларският сектор има подкрепата на
Общността, чрез национални програми, разработени и действащи във
всички държави-членки на ЕС. Националните програми за пчеларство се
изпълняват за тригодишни периоди и са съфинансирани от Европейския
съюз. Настоящите програми за периода от 2020 до 2022 г. бяха одобрени
за изпълнение във всички страни с решение ЕС 2019/974 на ЕС.
Бюджетите за националните програми за пчеларство са само
индикативни и трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия.
Страните от ЕС също така изготвят годишни доклади за изпълнение на
националните програми за пчеларство през предходната година.
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Осем /8/ конкретни мерки са допустими за финансиране по
националните програми:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

техническа помощ: например обучение за пчелари и групи
пчелари по теми като развъждане или превенция на болести,
добив, съхранение, опаковане на мед и др.;
борба с пчелни нашественици и болести, особено вароатоза;
вароа е ендемичен паразит (акар), който отслабва имунната
система на пчелите и, когато не се лекува, води до загуба на
пчелни семейства;
рационализиране на трансхумацията (подвижното пчеларство),
което е важно за опрашването, но и за храненето на пчелите;
анализи на пчелните продукти: мед, пчелно млечице, прополис,
пчелен прашец и пчелен восък;
възстановяване на кошерите;
приложни изследвания;
мониторинг на пазара;
подобряване на качеството на продуктите с оглед използване на
потенциала на продуктите на пчеларството на пазара.

За 2020-22 г. ще бъдат
изразходвани 240 милиона евро за
национални програми за
пчеларство в ЕС, което е
увеличение с 11% в сравнение с
наличното финансиране за 201719. Половината от средствата ще
дойдат от бюджета на ЕС, а другата
половина от държавните бюджети
на страните, както е одобрено с решение за изпълнение 2019/974 на ЕС.
Разпределението на средствата от ЕС за тези програми се основава на
броя на кошерите във всяка държава от ЕС, за които е уведомена
Европейската комисия в съответствие с член 3 от регламент 2015/1366 на
ЕС.
Два основни документа регламентират националните политики за
развитие на пчеларството през настоящия тригодишен период:

2. Ползи от апитерапията за хората и животните
▪
▪

Национална програма по пчеларство за 2020-2022;
НАРЕДБА № 10 за прилагане на новата Национална пчеларска
програма 2020-2022.

За изпълнението на НПП 2020-2022 е определен общ бюджет в размер
на 19 199 412 лева (50/50 европейски и национални средства), който
надвишава с 35% този за предходния тригодишен период. За първи път в
НПП 2020-2022 е променен моделът на финансиране на разходите за
закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП), извършване на
лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на
пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.
Новата НПП 2020 – 2022 ще подпомага шест от осемте мерки и дейности:
1. „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“
Дейности:
a) „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване
при първичния добив и обработка на пчелни продукти“;
b) „Обмен на знания и добри технологични практики за
отглеждане на пчелните семейства“;
c) „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез
организиране на базари, в които участват местни пчелари“.
2. „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу
вароатозата“
Дейности:
a) „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП)
срещу вароатоза“;
b) „Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП,
разрешени за употреба за борба с вароатозата“;
c) в) „Изследване на пчелните семейства за наличие на
нозематоза и нейното разпространение на територията на
страната“.
3. „Рационализиране на подвижното пчеларство“
Дейности:
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a) „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за
подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)“;
b) „Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за
придвижване на пчелните семейства“.
4. „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните
продукти“
Дейности:
a) „Физикохимичен анализ на пчелния мед“;
b) „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните
семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества
от пестициди над пределните норми“.
5. „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в
Европейския съюз“
Дейности:
a) „Закупуване на различни системи нови кошери за подмяна
на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“;
b) „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“;
c) „Закупуване на пчелни майки“.
6. „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването
на практика на приложните изследователски програми в
областта на пчеларството и пчелните продукти“
Дейности:
a) „Инвентаризация на медоносната растителност в страната“;
b) „Криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране
на семенна течност)“;
c) „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с
интензивно земеделие“.

3. Пчелни продукти

3. Пчелни продукти
Като цяло, пчеларският сектор
осигурява много активи, започвайки
с една много важна дейност опрашването. Тази дейност
осигурява и поддържа
биоразнообразието и стабилността
на екосистемите, включително на
селскостопанския сектор, чрез
опрашване на културите. Освен това
пчеларите могат да събират няколко
пчелни продукти от кошерите като
мед, цветен прашец, пчелен хляб,
прополис, пчелно млечице, пчелна
отрова и пчелен восък. Тези
продукти могат лесно да бъдат
събрани с високо качество, да се
продават на пазара или да се
използват в апитерапията. (Bradbear, 2009).
Пчелните продукти могат да бъдат разделени в две категории. Първата
категория обхваща така наречените първични или директни пчелни
продукти. Тези пчелни продукти се произвеждат (синтезират) от самите
пчели. Тази категория включва пчелно млечице, пчелен восък и пчелна
отрова. Пчелното млечице е богата на хранителни вещества храна за
пчелния потомък (ларвите) и кралицата, за да
може тя живее по-дълго и да снася хиляди яйца
всеки ден. Пчелният восък се използва от пчелите
като строителен материал в кошера, с който се
изграждат шестоъгълни пчелни пити. Последният
основен продукт - пчелната отрова – има защитно
предназначение и служи като оръжие за врагове
(други пчели, други насекоми, бозайници и др.).
Пчелно млечице
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Втората категория пчелни продукти включва мед, пчелен прашец,
пчелен хляб и прополис. Тези продукти се събират от околната среда и
се трансформират от пчелите в кошера, затова се наричат вторични
(косвени) пчелни продукти. Медът е важен източник на енергия за
пчелите, като им позволява да оцелеят през зимните периоди, Използват
го и като гориво за отопление на кошера. Пчелният прашец и пчелният
хляб осигуряват основни хранителни вещества в диетата на пчелите,
включително протеини, витамини, минерали и други компоненти, важни
за цялостната имунна система на пчелите.
Прополисът е известен като пчелно лепило и основната му употреба е
като материал за заглаждане на килийките или за запечатване на фугите
в кошера. И в същото време като средство за защита от различни външни
и вътрешни патогени поради силната му антимикробна активност
(Schmidt, 1997).

По-малко известни ползи от пчелите и кошерите (Дек,
2017):
▪
▪

вдишване на пчелен въздух;
биополе от пчелен кошер.

Пчелната отрова се съдържа в жилото на пчелите

3. Пчелни продукти
Следващите глави разглеждат подробно конкретни пчелни продукти:
▪
▪
▪
▪
▪

3.1. Пчелна отрова - свойства и характеристики
3.2. Пчелен восък - свойства и характеристики
3.3. Пчелен прашец - свойства и характеристики
3.4. Прополис - свойства и характеристики
3.5. Пчелно млечице - свойства и характеристики

Восък
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3.1. Пчелна отрова – свойства и
характеристики
Характеристики на пчелната отрова
Сред много видове насекоми
само няколко имат
способността да се защитават с
ужилвания и отрова,
инжектирана в момента на
ужилването. Всички жилещи
насекоми принадлежат към
рода Hymenoptera, който
включва мравки, оси и пчели.
Тъй като само женските
индивиди могат да жилят, смята
се, че ужилването е еволюирало
от яйцеклетката. Жилото е
разположено винаги в края на корема, а не на главата, така че болката,
причинена от пчелата, защитаваща семейството си, не е причинена от
ухапването, както често се казва, а от ужилването. Има много други
насекоми, които отделят отрова. Обикновено те покриват тялото си с
нея, пръскат с нея, образуват рани и отделят отрова в раните или я
инжектират чрез тръбичка или жило. В някои случаи отровата се
използва за защита на един индивид или, в случай на социални
насекоми, за защита на цялото семейство или колония. Отровата се
използва и за убиване на жертвата (както в случая с някои оси или паяци)
или само за обездвижване и спиране. Пчелната отрова на пчелите
работнички се произвежда от две жлези. Производството и се увеличава
през първите две седмици от живота на възрастна работничка и достига
своя максимум, когато работничката защитава своя кошер от грабеж.
Производството намалява с напредване на възрастта на пчелата.
Производството на отрова от майката е най-високо веднага след
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ухапването, вероятно защото тя трябва да бъде подготвена за незабавна
борба с други пчели майки.
Когато една пчела жили, тя обикновено не отделя цялото количество
отрова, което е 0,15 до 0,3 mg и е съхранявана във венозна торбичка.
Само когато насекомо с кожа, твърда колкото нашата, ужилва, то ще
загуби жилото си - и с него целия жилещ апарат, това са торбичката с
отровата, мускулите и нервите. Именно нервите и мускулите
продължават да изпомпват отровата известно време след ужилването
или докато торбичката с отрова се изпразни. Загубата на такава
значителна част от тялото почти винаги е фатална за пчелите. Средната
смъртоносна доза пчелна отрова за възрастен е 2,8 mg отрова на kg
телесно тегло, т.е. човек с тегло 60 kg има 50% шанс да оцелее при
ужилвания с общо тегло 168 mg пчелна отрова (Schumacher et al., 1989 ),
т. е. 600 ужилвания биха били фатални. За дете от 10 кг 90 ужилвания
биха били смъртоносни. Ето защо е толкова важно бързото отстраняване
на жилото. Въпреки това, повечето човешки смъртни случаи са
причинени от едно или повече ужилвания поради остра алергична
реакция, така наречения анафилактичен шок, сърдечна недостатъчност
или задушаване поради подуване около шията или устата. Независимо
от тези факти, при ниски дози пчелната отрова може да бъде полезна за
лечение на много заболявания. Този лечебен ефект вече е бил известен
на много древни цивилизации. Днес пчелната отрова се използва в
хуманната и ветеринарната медицина и трябва да се прилага само под
лекарско наблюдение.

Физични свойства на пчелната отрова
Пчелната отрова е бистра водна течност без мирис.
След контакт с лигавиците или очите предизвиква
интензивно парене и дразнене. Изсушената отрова
придобива светло жълт цвят. Някои препарати,
предназначени за продажба, са кафяви. Смята се,
че те покафеняват поради окисляването на някои
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протеини, съдържащи се в отровата. Отровата съдържа редица летливи
съединения, които се губят по време на събирането.

Състав на пчелната отрова
Правени са много изследвания върху състава на пчелната отрова. Голяма
част от основната идентификация на съединенията, тяхното изолиране и
изследването на техните фармакологични ефекти е извършена през 50те и 60-те години. Има някои изчерпателни изследвания, като Piek
(1986), които обсъждат морфологията на ужилващия апарат, събирането
на отрова, фармакологичните ефекти на пчелната отрова и алергията
към отрова на Hymenoptera, т.е. пчели, оси и мравки. Осемдесет и осем
процента от отровата е вода. Съдържанието на глюкоза, фруктоза и

фосфолипиди е подобно на съдържанието в кръвта на пчелите (Crane,
1990). Описани са най-малко 18 фармакологично активни съставки,
включително различни ензими, пептиди и аминокиселини.

3.1. Пчелна отрова – свойства и характеристики
Таблица. Състав на пчелна отрова от пчела работничка
Class of molecules
Component
Ензими
Phospholipase
Hyaluronidase
Acid Phosphomonoesterase
Lysophospholipase
a -glucosidase
Други протеини и Melittin
Пептиди
Pamine
Mast Cell Degranulating
Peptide (MCD)
Secapin

% of dry venoma % of dry venomb
10-12
1-3

50

10-12
1.5-2.0
1.0
1.0
0.6
40-50

1-3
1-2
0.5-2.0

3
2
0.5

1-2

1.4

Procamine
Adolapin

Физиологично
активни амини

Аминокиселини
Захари
Фосфолипиди
Летливи
съединения

1.0
0.1

0.8

Protease inhibitor

13-15

0.1

Tertiapin
Small peptides (with less
than
5 amino acids)
Histamine

0.5-2.0

0.5-1.6

0.2-1.0
0.1-0.5
0.5
1
2
5

0.13-1.0
0.1-0.7
0.4

Dopamine
Noradrenaline
t -aminobutyric acid
a -amino acids
Glucose & fructose

4-8
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Физиологични ефекти
Традиции
Пчелната отрова отдавна се използва в традиционната медицина за
лечение на различни видове ревматизъм. Въпреки че отровата на
различни видове пчели се различава леко една от друга, съществуват
описани случаи за ефективно лечение на ревматизъм с използване на
отрова. Списъкът с ползите за хора и животни е много дълъг. Повечето
съобщения за излекувани заболявания са свързани с отделни случаи.
Лечението с пчелна отрова често е придружено от промяна в начина на
живот, хранене или други промени. Много пациенти съобщават за
положителни резултати и успешно се лекуват след установени
медицински или хирургични процедури. Заболяванията и проблемите,
съобщавани от пациенти или лекари, които са се подобрили или
лекували с употребата на пчелна отрова, са изброени в таблицата от
следващата секция. Това обаче не е нито одобрение, нито препоръка за
този тип терапия. Пчелната отрова никога не трябва да се използва без
лекарско наблюдение и без достъп до опции за спешно лечение на
алергична реакция.

Пчелна отрова и HIV
Над 34 милиона души по света живеят с вируса на човешкия
имунодефицит (ХИВ). Последните изследвания в Медицинското училище
на Университета във Вашингтон показват, че пчелната отрова и нейната
основна активна съставка мелитин, предаван от наночастици, е в
състояние да унищожи болни клетки и ракови заболявания, причинени
от вируси като ХИВ. Мелитин е силен токсин от пчелна отрова, който е в
състояние да пробие защитната обвивка, обграждаща ХИВ, както и много
други вируси. Учудващо е, че този токсин за щастие не вреди на здравите
клетки, само на заразените от вируса.

3.1. Пчелна отрова – свойства и характеристики
Таблица: Списък на заболявания и здравословни проблеми, подобрени
или излекувани според анекдотични доклади и доказателства.
При хора
Артрит, различни
видове

Множествена
склероза

Предменструален
синдром

Епилепсия

Бурсит

Лигаментни
наранявания

Някои видове рак

Възпалено гърло

За понижаване

Мигрена

Общо укрепване на
имунната

вискозитета на кръвта и
коагулацията

За разширяване на
капилярите и
артериите

система

Атеросклероза

Риносинузит

Ендометриозата

Инфекциозен спондилит

Полиневрит

Радиколит

Инфекциозенполиартрит

Невралгия

Миозит

Малария

Интеркостална
невралгия

Тромбофлебит

Трофична язва

Миалгия

Мастит
Хронична болка

Неврози

Ирит

Понижаване нивото на
холестерола в кръвта

Бавно зарастващи рани
Кератоконюнктивит
Астма
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Странични ефекти
Както вече описахме в предните части, пчелната отрова е безопасна за
лечение на хора. Преди употреба на пчелна отрова за терапевтични цели
обаче е необходимо да се вземат всички мерки, включително тест за
алергия, за да се защити пациентът и да се приложи правилна
дозировка. Трябва да се има предвид, че прилагането на пчелна отрова
може да причини: анафилактичен шок, синдром на Гилен-Баре,
необратимо увреждане на улнарния нерв, тромбоцитопения с екхимози,
увреждане на белия дроб, аритмия, инсулт, нефротичен синдром,
белодробен оток, чернодробна недостатъчност, хепатит, контракции на
матката или дерматологични усложнения.

Средната летална доза (LD50) на пчелна отрова за възрастен човек е 2,8
mg / kg телесно тегло.

Употреба на пчелната отрова в съвремието
В някои страни от Източна Европа и в много азиатски страни пчелната
отрова отдавна се използва в официалната медицина при различни
заболявания.

3.1. Пчелна отрова – свойства и характеристики

Приложение на пчелната отрова
Инжекциите с чиста отрова и
добре разположените
ужилвания от пчели стават все
по-популярни в западните
страни като алтернатива на
мощните (а понякога и
неефективни) лекарства, чието
използване е свързано с много
странични ефекти. Това важи
особено за ревматоидния артрит и други възпаления. Методите за
приложение на пчелна отрова включват естествени ужилвания,
подкожни инжекции, електрофореза, мехлеми, инхалации и таблетки
(Sharma & Singh, 1983). Тъй като пчелната отрова има както местни, така
и системни ефекти, правилното местоположение за инжекции или
ужилвания и дозата са много важни. Ето защо терапията с пчелна отрова
трябва да се прилага правилно и от специалисти. И все пак, облекчение
за някои заболявания може да донесе просто едно или две ужилвания
на правилното място, например при болезнена, неподвижна става,
атакувана от артрит.

Продукти с пчелна отрова
Пчелната отрова може да се продава под формата на пчелен екстракт,
чиста течна отрова или инжекционен разтвор, но пазарът е много
ограничен за всяка от тези форми. Голяма част от пчелната отрова се
продава в суха кристална форма. Тъй като не е необходимо да се
преработва, може да се приготвя и само когато има нужда от терапия.
Производството на малки количества е лесно, стига да се осигурят
асептични условия на работа и строг санитарен контрол. Пчеларят трябва
да работи в много чисти условия, тъй като по-късно повечето препарати,
съдържащи отрова, ще се използват за инжектиране на хора и животни.
Непосредствено преди инжектирането отровата може да се смеси с
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течности като дестилирана (стерилна) вода, физиологични разтвори и
някои масла или може да се използва директно от подготвени ампули.
Ампулите с фиксирана доза, готова за инжектиране, трябва да се
приготвят само от сертифицирани фармацевтични лаборатории поради
необходимостта от строги асептични условия и много точно измерване
на дозата. Предлагат се кремове с пчелна отрова, които се използват за
външна употреба при артритни състояния. Съществуват и таблетки, които
се поставят под езика, но действието и полезността им не са доказани..

3.2. Пчелен восък – свойства и характеристики

3.2. Пчелен восък – свойства и
характеристики
Описание
Пчелният восък е кремообразно
оцветено вещество, използвано
от пчелите за изграждане на
пчелни пити, което формира
структурата на тяхното гнездо.
Пчелният восък се произвежда
от младите пчели работнички
при всички видове пчели.
Производството на восък и строенето на питите в пчелна колония се
определя от::
▪
▪
▪
▪
▪

наличието на пчела майка (само колонии с майка изграждат
пчелни пити);
отглеждане на поколение (снасяне на яйца -колкото повече яйца
са снесени, толкова повече клетки и пити са необходими);
количеството на нектара (колкото по-голям е дебитът, толкова
повече пити са необходими за съхранение на меда);
наличието на цветен прашец (той е източник на протеини);
температура (предпочитаната температура за строеж на пчелни
пити е над 15 °C).

Изследването на физичните и химичните свойства на пчелния восък
започва преди около 80 години с изследванията на Bisson, Vanbell & Dye.
И продължава с цялостното проучване на Tulloch върху пчелен восък и
други восъци, отделяни от насекоми.
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Характеристики на пчелния восък
Пчелният восък има следните характеристики:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

цвят (определя се от наличието на алкани) - от жълт до жълтокафяв (когато е чист, той е бял, но цветният прашец и други
вещества му предават жълт цвят):
▪ жълтият пчелен восък е суровият продукт,
получен от пчелната пита;
▪ белият пчелен восък е жълт восък, но избелен
или филтриран;
▪ пчелен восък абсолют е жълт пчелен восък,
третиран с алкохол;
консистенция: не залепва при рязане - не залепване към ножа,
към зъбите;
мирис: приятен и подобен на мед при нагряване;
пластичност: пластичен след 10-минутно месене;
отделя спираловидни парченца, когато го надраскате с нокти или
нож;
структура: фино-зърнеста, не кристална при счупване.

Пчелният восък е много стабилно вещество и с времето неговите
свойства почти не се променят. Устойчив е на хидролиза и естествено
окисляване и е неразтворим във вода. Той е твърд при стайна
температура, става крехък, когато температурата падне под 18 °C и бързо
става мек и гъвкав при около 35 до 40 °C, с точка на топене 64,5 °C.
Восъкът има сложен състав. Съдържа:
▪
▪

над 300 различни вещества;
около 50 ароматни компонента.

Получаване на восък
Както вече казахме, восъкът е третият по количество и важност пчелен
продукт, осигуряван от пчелите. Неговият химически състав е много
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сложен (смес от над 300 химически съединения). Не се разтваря във
вода, глицерин и спирт. Много устойчив е на външни влияния и може да
се съхранява неограничено време без промяна.
Средно по сила пчелно семейство за една година може да произведе
около 3 кг восък. За получаването на 1 кг восък пчелите изразходват
около 3 кг мед.
Отделянето на восък при пчелите е физиологично явление, както
растежа на косата и ноктите при човека. Отделя се от специалните
восъчни жлези, намиращи се в последните 4 коремни пластинки при
пчелите работнички. Восъкът е основният строителен материал за
восъчните пити и жилището на пчелното семейство. Отделянето на восък
от восъчните жлези започва след няколко дневна възраст. Максимално
развитие восъкоотделителните жлези добиват при 16-18 дневните
пчели. В момента на отделянето на восъка от жлезите при 33-35 градуса
той е течен, но при съприкосновение с въздуха се втвърдява и се отделя
като восъчни люспички. За получаването на 1 кг восък са необходими от
1,250,000-4,000,000 люспички.
Восъкът намира приложение в много производства и в медицината, но
най-големи количества (около 70%) се използват за приготвяне на
восъчни основи.
Пчеларите добиват восъка от няколко източника:
▪
▪
▪

като претопяват неправилно изградените и остарели пити;
от разпечатките при центрофугирането на меда;
от изрязването на далаците и изградените мостчета между
рамките (*Далак- в природата, пчелите сами си изграждат
жилища, от восъка който отделят. Жилището, е разделено
на далаци. По тях, пчелите разполагат восъчни килийки, в
които отглеждат поколението си, и складират
хранителните си запаси- нектар, мед, прашец);

Добиването на восък става по няколко начина:
▪

чрез слънчеви восъкотопилки – този восък е светъл и много чист,
добивът чрез слънчева восъкотопилка е повече от 70%;
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▪
▪
▪

посредством парни восъкотопилки – специално пригодени
съоръжения;
чрез подгряване и пресоване със специални восъкотопилки преси;
посредством стопяване на питите и другите парчета восък в
казани с вода.

За получаване на чист и светъл восък е желателно суровината да се
поставя в емайлирани съдове и да се залива с мека, най-добре
дъждовна, вода. Съдът, в който ще се стопява восъка, трябва да бъде
запълнен до 2/3 от обема му. След стопяване восъкът се прецежда през
фини цедки (от тензух и др.). След 24 часа той изстива, втвърдява се и се
отделя от водата. Ако има остатъци (троптина) отдолу на втвърдения
восък, те се отделят с нож и се претопяват наново със следващи партиди
восък.
Събраният от пчелина и преработен восък представлява твърдо тяло с
дребнозърнеста структура и светложълт до тъмножълт цвят. При
неправилното му претопяване цветът се изменя към по-тъмен до черен.
Такъв восък е с по-ниско качество. Чистият пчелен восък е без вкус и с
приятна специфична миризма. Гори със светещ пламък, като миризмата
му се усилва. Колкото е по-висока плътността на восъка, толкова восъкът
е по-качествен. Водното му съдържание е в границите от 0,14 до 0,57%,
но при силно емулгиране може да достигне до 5%.
При леко загряване пчелният восък започва да се размеква и става
леплив, а при температура 63-65°С става течен. Застиването му започва
при 61°С. Колкото по-висока е температурата на топене и заставане,
толкова восъкът е по-качествен.
Восъкът намира приложение в много производства и в медицината, но
най-големи количества (около 70%) се използват за приготвяне на
восъчни основи.
За да се произвежда висококачествен пчелен восък, може да се има
предвид следното:

3.2. Пчелен восък – свойства и характеристики
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

добавяне на 2 g лимонена / оксалова киселина или 1 ml
концентрирана сярна киселина на kg восък и 1 l вода изсветляват
восъка;
добавянето на водороден пероксид избелва восъка, но
излишъкът от пероксид може да причини проблеми при
производството на кремове и мехлеми;
по време на охлаждане да се избягва всяко движение на
контейнера;
загряването при твърде високи температури и твърде дълго
може да повреди восъка и да доведе до потъмняване на цвета
му;
загряването в алуминиеви, медни, стоманени или цинкови
съдове може да потъмни цвета на восъка (неръждаемата
ламарина или алуминиеви съдове са по-подходящи);
загряването в оловни контейнери замърсява восъка;
восъкът трябва да се остави да изстине възможно най-бавно;
употребата на пити, съдържащи ферментирал мед, придава на
восъка необичаен мирис;
използването на разтворители за пречистване на восък води до
загуба на ароматни компоненти.

Употреба
Специалистите твърдят, че има стотици приложения на пчелния восък.
По-долу са дадени само някои по-важни от тях. Голямото разнообразие
от приложения гарантира добри пазари за пчелния восък.
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Около 40% от световната търговия с пчелен восък се свързва с
козметичната индустрия Това е пчелният восък от първи клас, който не е
прегрял, чист е и е без прополис. Около 30% от световната търговия с
пчелен восък се свързва с фармацевтичната индустрия (восък с добро

качество) и около 20% от световното производство на пчелен восък се
използва за направата на свещи. Останалите 10% имат други
приложения:
Пречистеният и избелен пчелен восък се използва за производството на
храни, козметика и фармацевтични продукти.

В хранително-вкусовата промишленост
Използва се като покритие за сирена, тъй като предпазва от образуване
на плесен. Горещият восък се нанася върху сухо сирене. Восъкът няма да
прилепне към мокра повърхност.
Използва се още като:
▪
▪
▪

стабилизатор (например в песто);
хранителна добавка (E901);
глазиращ агент (за предотвратяване на загубата на вода, за
защита на плодовете);

3.2. Пчелен восък – свойства и характеристики
▪

в състав на някои печива;

▪

като съставка на естествената дъвка.

В козметиката
▪

▪

▪

за стилизиране на прически (включително за направа и
поддържане на расти, третиране на суха коса, за оформяне на
брада / мустаци) чрез комбиниране и загряване на равни части
пчелен восък и кокосово масло - след охлаждане се нанася
малко количество, което се втрива в косата и тя се оформя по
желание;
в производството на
козметика: руж, очна
линия, сенки за очи,
кремове за ръце, балсам
за устни, гланц за устни,
овлажнители, помади и
мехлеми;
като вакса (смес с борова
смола).

Във фармацевтиката
▪

превръзки за налагане на натъртено;
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▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

кремове и мехлеми, за успокояване на болки в ставите, за
лечение на анални фисури, атопичен дерматит, синини,
изгаряния, порязвания, пеленален дерматит, фрактури,
хемороиди, напукване на петата, псориазис, гноен тонзилит,
рани;
лекарства за лечение на коремни разстройства, артрит,
изгаряния, диария, дизентерия, нарушено зрение, импотентност,
безплодие при жени, назални възпаления, гной, болки в гърлото,
язва;
екстракти с ефективно действие срещу бактерии (Listeria
monocytogenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus enterica,
Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes), гъбички
(Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida
parapsilosis, Candida tropicalis, Geotrichum candidum), плесени
(Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger) и
дрожди (Rhodotorula mucilaginosa);
пластири;
меки желатинови капсули, в обвивката на хапчета / таблетки
(E901);
хирургичен костен восък (за контрол на кървенето от костните
повърхности);
за моделиране на зъби.

3.2. Пчелен восък – свойства и характеристики

Други приложения на пчелния восък
В изкуството и занаятите
▪

При направата на някои музикални инструменти: акордеон,
бандонеон, концертина, флутина, хармониум ;

▪

Батик - техника в изкуството и текстила, при която се използва
восък, за да се изрисуват тъкани, картини и др.;

▪
▪

Декориране на Великденски яйца;
Боядисване с горещ восък - използва се загрят пчелен восък
като свързващо вещество за цветни пигменти;
Залепване на дръжки върху ножове;

▪
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Производство на пчелни восъчни пастели;
Изработка на осветителни тела;
Направа на свещи, които горят по-ярко,
излъчват сладък, затоплящ аромат на
мед и отстраняват токсините от въздуха
Видео „Как да си направим свещи от
пчелен восък“;
Изработване на модели и леене на
шаблони в изкуството и индустрията ;
Изработване на клей за моделиране от пчелен восък и
растителни багрила в подкрепа на нетоксичните хоби дейности;;
Моделиране на восъчни скулптури (например Музей на мадам
Тюсо в Лондон);
Маслена боя с пчелен восък като стабилизатор за добавяне на
плътност.

В домакинството
▪

▪
▪
▪
▪

Кондициониране на дървени съдове (напр. дъски, купи,
шпатули, лъжици) със смес от минерално масло и естествен
пчелен восък, като се втрива в приборите, оставя се да попие за
няколко часа и се избърсва с чиста кърпа;
Контролиране на корозията при бронзови предмети и съдове;
Намасляване на тави за сладкиши;
Изработка на хранителни опаковки за многократна употреба от
памучен материал, покрит с пчелен восък;
Полиране на мебели с лак, приготвен от пчелен восък и
кокосово масло;

Приготвяне на лака: разтопете 1 супена лъжица настърган пчелен восък,
разбъркайте в 3 супени лъжици кокосово масло, докато се разтопи,
оставете да се охлади и втвърди, използвайте чиста кърпа, за да го
втриете в мебелите от дърво и после използвайте друга чиста кърпа за
отстраняване на остатъците;

3.2. Пчелен восък – свойства и характеристики
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Полиране на гранитен плот с топъл пчелен восък, за да се запази
блясъка и да се предотврати оцветяването му – втрива се
затоплен пчелен восък, оставя се да изсъхне и след това се
избърсва, за да се отстрани излишъка;
Полиране на обувки;
Предотвратяване на ръжда при ръчни
инструменти, гребла и лопати чрез
третиране с пчелен восък, както и
защита на дървените части на
инструменти и инвентар (например
дръжки на лопати), за предпазване от
износване;
Възстановяване на кожени ботуши,
книги и обувки;
Хидроизолация за ботуши и обувки чрез втриване на пчелен
восък;
За възстановяване на гладкото движение на чекмеджета, врати
и прозорци, за запълване на много стари фуги на мебели;
За покритие на гвоздеи и винтове за предотвратяване цепенето
на дървесината при работа;
Като покритие на връзки за обувки за постигане на дълготраен
ефект.

Други
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

като изолационен компонент в електронната индустрия;
за запечатващи печати към писма и покани;
Изработка на балсами за устни;
За лубриканти за индустриална
употреба;
В сладкарската индустрия;
Изработване на уплътнители за
присаждане на клони, запечатване на
бутилки и контейнери и др .;
Приготвяне на сапун;
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▪
▪
▪
▪
▪

Полиране на автомобили;;
Запечатване на академични пергаменти, официални
правителствени и кралски укази;
Като вакса за сърф, ски и др.;
За приготвяне на восъчни конци за ръчните занаяти като
кожарство;
Като покритие на хокейните стикове за по-добър контрол на
шайбите и по-добра водоустойчивост.

Рискове при употребата на пчелен восък
Има няколко вида риск при използването на пчелен восък:
•
•
•

•
•

ларви в пчелния восък могат да
причинят инфекции;
някои смеси с масло и пчелен
восък може да причинят емболия;
следите от полени или прополис в
пчелния восък могат да причинят
алергии;
тополевата смола в пчелния восък причинява професионален
дерматит при пчеларите;
остатъчните ветеринарни вещества (напр. инсектицид
флуметрин, използван при лечението на паразитни акари в
колониите на пчелите) могат да навредят на човешкото здраве.

3.3. Пчелен прашец – свойства и характеристики

3.3. Пчелен прашец – свойства и
характеристики
Пчелният прашец често се
счита за „най-добрият
хранителен продукт в света“
(Bobis et al., 2010).
Глобалното производство на
цветен прашец е около 1 500
тона годишно. Най-големите
производители са Китай,
Австралия и Аржентина
(Estevinho, Afonso & Feás, 2011).
Прашецът е еволюирал като репродуктивно средство за растенията
преди повече от 375 милиона години. Той представлява фино
прахообразно вещество, обикновено жълто. Цветният прашец е маса от
микроспори в семената, които се появяват обикновено като фин прах.
Всяко поленово зърно е мъничко тяло с разнообразна форма и строеж,
образувано в мъжките структури на семеносещите растения и
транспортирано с различни средства (вятър, вода, насекоми и др.) до
женските структури, където се извършва оплождането. Поленовите
зърна по същество са растителна сперма. Във вътрешността си те
съдържат мъжката част от ДНК, необходима за размножаване на
растенията. Има голямо разнообразие по отношение на размера на
цветния прашец и няма връзка между големината на растението и
размера на прашеца, който то произвежда. Големите растения могат да
генерират някои от най-малките зърна прашец.
Поленовите зърна може да не изглеждат кой знае колко привлекателни,
с просто око те често приличат на прашни петънца, но при повнимателна преглед приемат безкраен набор от завладяващи форми с
различни видове текстури и особености.
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Основни характеристики
Пчелният прашец е ценен апитерапевтичен продукт, високо ценен от
естествената медицина поради потенциалните му медицински и

хранителни приложения:

Приложения в медицината
Съществуват доказателства, че пчелният прашец действа като:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

противогъбично средство;
антимикробно средство;
антивирусно средство;
антибактериално средство - съдържа антибактериални
вещества като биофлавоноиди;
противовъзпалително средство;
имуностимулиращо средство;
локален аналгетик;
предотвратява увреждането на черния дроб;
потиска образуването на ракови клетки.

Прашецът е растителен продукт, богат на биологично активни вещества.
В поленовите зърна са открити около 200 вещества от различни
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растителни видове. В групата на основните химични вещества има
протеини, аминокиселини, въглехидрати, липиди и мастни киселини,
фенолни съединения, ензими и коензими, както и витамини и
биоелементи. Прашецът съдържа средно 22,7% протеин, включително
10,4% незаменими аминокиселини. Тези протеинови елементи са
жизненоважни и организмът не може да ги синтезира сам. Витамините и
биоелементите също принадлежат към ценните вещества, които
съдържа прашецът. Той е доста значителен източник на витамини, както
разтворими в мазнини (0,1%, като провитамин А и витамини Е и D), така
и водоразтворими (0,6%, като В1, В2, В6 и С ) и киселини.
В резултат на състава си пчелният прашец има редица свойства като
изброените по-долу:
Благодарение на сложния си
състав, намалява кръвното
налягане при повишаване,
подобрява кръвообращението
чрез подобряване на функцията
на черния дроб и насърчава
клетъчната регенерация на
артериалния ендотел (тънък слой
клетки от специален вид епителна тъкан, които покриват вътрешната
повърхност на кръвоносните съдове);
Прашецът успешно действа като естествен антидепресант, тъй като
съдържа всички аминокиселини, необходими за нервната система и
насърчава организма да произвежда ендорфини. Поради
антитоксичните му свойства се счита за най-добрата храна за черния
дроб;
В допълнение към горното, пчелният прашец е чудесен стимулатор на
мозъка, отстранява мозъчната умора, подобрява бдителността и
поддържа нивата на концентрация за продължителен период от време.
Богат е на витамини от група В като B1, B2 и B3, които са от съществено
значение за здравата нервна система и в същото време са мощни
детоксикатори, особено за мозъка. Те често се наричат антистрес
витамини, защото намаляват тревожността и стреса.
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Приложения в храненето
Пчелите събират прашец и го
смесват със собствените си
храносмилателни ензими. Една
гранула прашец съдържа от 100
000 до 5 000 000 поленови
спори, всяка способна да
възпроизвежда целия си вид.
Пчелният прашец често се
нарича най-пълноценната храна
на природата. Не съществуват други хранителни източници на пчелен
прашец освен самия прашец. Поради това, той се счита за ценна
хранителна добавка. Провеждани са редица експерименти за хранене на
животни с пчелен прашец и е доказано, че мишките и плъховете,
хранени с него, показват по-високо съдържание на витамин С и магнезий
в тимуса, сърдечния мускул и скелетните мускули, както и по-високо
съдържание на хемоглобин и по-голям брой червени кръвни телца в
сравнение с животни, които получават стандартна храна. Освен това,
цветният прашец е удължил продължителността на живота на опитните
животни. При гладуващите животни и тези, които са на невитаминна
диета, прашецът спомага за по-бързо наддаване на тегло от нормалната
диета. Проучванията доказват, че прашецът има висока хранителна
стойност, както и свойството бързо да допълва хранителните дефицити.
Компонентите, играещи жизненоважна роля в тези процеси са
отделящите се аминокиселини, витамини и биоелементи.
Хранителните достойнства и свойствата на цветния прашец да регулира
метаболитните процеси се използват, наред с други, в случаите на липса
на апетит, забавяне на развитието и недохранване при деца и възрастни.
Освен това се препоръчва прилагането на прашец в периода на
възстановяване след операции и на хора, които работят усилен
физически и психически труд.
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Пчелният прашец е диетичен - той е много добре балансиран
вегетариански източник на хранителни вещества. Затова се препоръчва
при затлъстяване, хипертония, подагра и др.
Описани са и адаптогенните свойства на цветния прашец, които се
основават на повишаване на устойчивостта към вредни физически,
химични и биологични фактори: това увеличава физическата годност на
организма при прекомерно физическо натоварване, влияе върху
централната нервна система чрез подобряване на мозъчните функции,
като памет, учене, разбиране, мислене и способност за концентрация и
увеличаване на устойчивостта на имунната система срещу инфекции.
Смята се, че пчелният прашец е анаболен, тъй като съдържа много
витамини и други хранителни вещества, които участват в повишаване на
апетита и помагат за изграждането на нови клетки. Немският учен по
природни науки Франсис Хубер твърди, че пчелният прашец е „найголемият бодибилдър на земята“. Като такъв, той се използва от
олимпийски състезатели и културисти за повишаване на силата и
издръжливостта. Репутацията му на мускулен строител се дължи отчасти
на 22-те му аминокиселини. Около половината от тях са в свободна
форма, което означава, че могат да бъдат асимилирани директно в
тялото, готови за незабавно използване.
В заключение, най-големите достойнства на пчелният прашец се състоят
в способността му да помага в борбата с хранителните дефицити и да
регулира дейността на черния дроб, бъбреците, стомаха, червата и
нервната система. Както и да се бори срещу интелектуална и физическа
умора, нервност, безсъние и както споменахме по-горе, има
антивирусни и антибактериални ефекти.

Събиране и съхранение на пчелния прашец
Пчелният прашец е златистожълтият прах, който пчелите събират от
цветята и съхраняват в кошнички с цветен прашец на задните си крачета.
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Всеки вид пчели събира прашец по свой начин. Един вид може да го
събира и носи върху космите на корема, други видове го носят до
кошерите си на задните си крака, а терти го събират и носят върху
косматите си тела. Тези различни начини за събиране на цветен прашец
подпомагат процеса на опрашване, тъй като пчелите летят и спират на
различни растения, върху които разнасят парченца. Някои пчели могат
да носят до 80% от теглото си. Зависи от конкретния вид пчела.
За събиране на цветен
прашец се използват
специални устройства,
наречени капани за цветен
прашец. Общият принцип на
тяхното функциониране е да
отнемат част от прашеца от
пчелите, които се завръщат в
кошера. Следователно, на
обратния вход на пчелите
към кошера има различни прегради. Пчелите трябва да си пробият през
тях и вследствие на това губят част от съдържанието на поленовата
кошничка. Това съдържание попада в специални контейнери. Капаните,
или още колекторите за пчелен прашец, се различават значително по
размер, външен вид и начин на инсталиране върху кошера според
функциите им. Всички колектори обаче имат два основни елемента:
1. решетка, през която пчелите, пренасящи цветен прашец, трябва
да преминат, за да се отделят гранулите прашец от тялото
им/краката им;
2. контейнер за събиране на гранулите.
Колекторите имат за цел събирането на прашените гранули от
кошерпчелен прашец за консумация от човека. Загубата на прашец
мобилизира пчелите и те събират по-големи количества. Количеството
на прашеца, събрано от една колония за един ден, възлиза на 50-250 g.
По данни една пчелна колония дава от 1 до 7 кг прашец годишно. В
резултат на това пчелният прашец се продава като суперхрана в
различни магазини за здравословно хранене, в аптеките и дрогериите.
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Когато човекът събира прашец от пчелите за своя консумация, те трябва
да се уверят, че остава достатъчно цветен прашец за колонията.

Пчелен прашец и пчелен хляб (перга)
Пчелен хляб се нарича прашеца,
съхраняван от пчелите в пчелните
пити. Той има различен състав от
пчелния прашец. Пчелите поставят
цветен прашец в килийките, добавят
мед и различни ензими от слюнката
си и впоследствие тази смес
преминава през млечнокисела
ферментация. Това прави пчелният
хляб по-лесно смилаем и обогатен с
нови хранителни вещества.
Пчелният хляб се събира, като се
остъргва от питите със специална
вилица и след това се размива в
топъл мед в съотношение 1: 5. След като сместа престои няколко дни,
пчелният хляб пада на дъното на съда, тъй като е тежък и се отделя от
меда. След поставянето му в буркани, продуктът се затваря плътно и се
съхранява на хладно и тъмно място. Пчелният хляб се счита за силно
превъзхождащ пчелния прашец, въпреки че от всички продукти на
кошера, той е най-малко изследваният.
Съставът на пчелния прашец се изучава от десетилетия и учените стигат
до важни заключения, включително и за големи разлики между
различните видове прашец. Разликите се дължат и на начина, по който
се съхранява и обработва пчелния прашец. Както бе споменато в
предишните раздели, в пчелния прашец присъстват повече от 200
вещества. По тази причина, правилното съхраняване на прашеца е от
особено значение за запазването на това богатство.
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Прашецът, събран в колекторите, е това, което наричаме пресен пчелен
прашец. Пчеларите го събират всеки ден, поради високата му влажност:
почти 20 до 30 грама вода на 100 грама прашец. Тази влажност създава
идеална среда за различни микроорганизми, поради което пчеларите
трябва да събират прашеца ежедневно и веднага да го поставят във
фризера. Пресният пчелен прашец е този с най-висока хранителна и
терапевтична стойност и когато говорим за състава на пчелния прашец,
имаме предвид този вид пчелен прашец.
Замразяването, последвано от съхранение при -20°C в чист азот,
гарантира високи биологични качества на пчелния прашец. Прашецът,
съхраняван за повече от 6 месеца обаче трябва да бъде изсушен чрез
лиофилизация (дехидратация), за да се запазят високи биологичните му
свойства.
Както вече беше посочено, качеството на цветния прашец е най-висок,
когато е пресен. Единственият начин за запазване на пчелния прашец е
чрез незабавно замразяване след ежедневната реколта. Замразяването
може да се извърши в стъклени буркани, пластмасови контейнери или
най-добре във вакуум. Съхранява се във фризер. Прашецът може да се
съхранява при стайна температура в продължение на няколко часа и
след това да се замразява отново, без да има значителни щети.
Сушен пчелен прашец, независимо от метода на сушене, трябва да се
съхранява на стайна температура. Качеството на сушения прашец е пониско от това на пресния прашец. Наблюденията показват, че след една
година съхранение на стайна температура, въпреки че няма загуба на
витамин С, има значителни загуби (15 до 20%) на витамин Е и бетакаротин (бразилско проучване „Стабилност на антиоксидантните
витамини в пробите от пчелен прашец“, проведено от DE MELO , 2010).
Други изследвания показват, че след една година има загуба на
значително количество от антиоксидантната активност на пчелния
прашец - около 59%, (М. Кампос, 2003).
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Приложение
Историята на пчелните продукти датира от древни времена. Гърците
вярвали, че медът и прашецът са храната на царете, защото им дават
младост и живот. Пчелният прашец се споменава в Свещените книги,
включително в Библията. Хипократ и Питагор вярвали, че прашецът има
терапевтичен ефект. Прашецът започва да се използва за консумация от
човека в по-голям мащаб едва след Втората световна война, когато
методът за събиране е подобрен.
Напоследък се наблюдава все по-голямо търсене на натурални продукти,
и по-специално на пчелни продукти. Пчелният хляб и цветният прашец,
поради своите хранителни и лечебни свойства, се използват активно за
апитерапевтични цели. Хранителната стойност на прашеца често се
оценява на база на високата концентрация на протеини, както и на база
на наличието и количеството на незаменими аминокиселини (Roulston &
Cane, 2000). Прашецът е единственият източник на протеин, който
пчелите събират от природата. Той е много важен за развитието на
потомството им и следователно и за развитието на пчелните семейства
като цяло. (Anđelković et al., 2012). Прашецът съдържа около 30%
протеин и включва всички аминокиселини, необходими за човешката
диета, пълен спектър от витамини и минерали, микроелементи,
прекурсори на хормони, въглехидрати и мастни киселини. Съдържа
ценни микроелементи, които имат потенциала да допълват дефицитите
в диетата. Апитерапевтите учат, че прашецът дава енергия, бори се с
изтощение и депресия и осигурява устойчивост срещу настинки и грип.
За приложение в апитерапията практикуващите предпочитат прясно
събран цветен прашец, който е възможно най-свеж. Прашецът, който е
изсушен и съхраняван известно време има по-ниска терапевтична
стойност, както беше разгледано в предходната глава.
Пчелният прашец е популярно народно лекарство при много състояния.
Някои примери, изброени по-долу, показват популярни приложения на
прашеца за подобряване на здравето и апитерапевтично лечение:
▪

предотвратяване на заболявания на простатата и подобряване
на мъжката потентнност;
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▪

▪

▪
▪
▪

лечение на предменструален синдром (ПМС) - проучване
установява, че продукт, съдържащ пчелен прашец (и няколко
други съставки) намалява симптомите на ПМС;
лечение на увеличена простата - някои проучвания разглеждат
екстракт от пчелен прашец и откриват някои ползи при мъже,
страдащи от хроничен простатит или уголемена простата;
за грижа за кожата в продукти за омекотяване на кожата;
за лечение на екзема, пъпки и обрив при пеленачета;
като енергиен тоник.

Съществуват доказателства, че мехлем от пчелен прашец може да бъде
ефективно средство при лечение на рани от изгаряне, тъй като пчелният
прашец предотвратява инфекцията на новообразуваната тъкан в процеса
на зарастване на такива рани.
Неголямо по мащаб проучване открива доказателства, че пчелният
прашец може да намали някои странични ефекти от лъчевата терапия
при лечение на ракови заболявания.
Освен горепосоченото и освен за поддържане на здравето, пчелният
прашец се използва срещу алкохолизъм, астма, алергии, или стомашни
проблеми, но все още са нужни по-мащабни изследвания и покатегорични доказателства за въздействието на прашец при тези
състояния.

Дозиране на пчелния прашец
Тъй като пчелният прашец е натурален продукт за лечение, за
приложението му не съществува стандартна дозировка. Преди употреба
винаги трябва да има консултация с лекар, фармацевт или апитерапевт.
Подходящата доза пчелен прашец зависи от няколко фактора като
възрастта, здравето на пациента и няколко други състояния.
Понастоящем няма достатъчно научна информация, за да се определи
подходящ диапазон от дози. Трябва да се има предвид, че естествените
продукти не винаги са непременно безопасни и дозировките могат да
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бъдат важни. Трябва да се спазват съответните указания върху етикетите
на продуктите и / или да се направи консултация със специалист.
Ако човек приема прашец за първи път, по-добре е да започне само с
няколко зърна и по малко да увеличава дозата всеки следващ ден
докато достигне препоръчаната доза.

Профилактично и за поддържане на здравето (дозите са
само примерни)
▪
▪

Възрастни: 10-20 г на ден в продължение на 3 месеца, два пъти
годишно;
Деца: половината от дозата за възрастни

За лечение (дозите са само примерни)
▪
▪

Възрастни: 20-50 г дневно, приети 3 пъти на ден, 1-2 часа преди
хранене;
Деца: половината от дозата за възрастни

Приблизително тегло на прашеца, измерено в лъжици:
▪
▪
▪

1 чаена лъжичка = 6 g;
1 десертна лъжица = 9 g;
1 супена лъжица = 12 g.

Важно!
За подобряване на усвояемостта на прашеца той трябва да се остави за
една нощ във вода или друга течност. Хубавото българско кисело мляко
също е подходящо за разтваряне на пчелния прашец. Доброто дъвчене
или предварително смилане на цветния прашец също подобрява
усвояемостта. За да се неутрализира горчивия вкус на цветния прашец, 1
част от него може да се смеси с 1 част мед или с друга храна.

Странични ефекти и противопоказания
Странични ефекти
Пчелният прашец е в голяма степен безопасен. Той обаче може да
причини потенциално сериозни алергични реакции при хора с алергии
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към мед, цветен прашец или пчелни ужилвания. Симптомите могат да
включват сърбеж, зачервяване, подуване, задух и дори анафилактичен
шок.

Рискове
Какви са рисковете от приема на пчелен прашец?
Алергия към полени: приемът на добавки с пчелен прашец може да
причини сериозни алергични реакции при хора, които са алергични към
полени. Както вече споменахме, симптомите могат да включват сърбеж,
подуване, задух, замаяност и други, понякога тежки реакции по цялото
тяло.
Пчелният прашец не е безопасен за бременни жени. Ако жената кърми
също трябва да избягва използването на пчелен прашец,.
Препоръчва се хората, които са податливи на алергии или астма или
хора със сенна хрема, да избягват приема на пчелен прашец. Проучване
обаче показва, че алергиите към погълнатия пчелен прашец са
сравнително по-редки от алегиите към полените във въздуха и в
процентно съотношение са сходни с алергиите към останалите храни.
Ако човек има някакъв здравословен проблем, трябва да се консултира с
лекар или апитерапевт, преди да започне редовно да използва пчелен
прашец. Може да не е безопасно за хора с алергична астма, заболявания
на кръвта или чернодробни заболявания. Хората, които приемат пчелен
прашец за алергии, всъщност биха могли да влошат симптомите си, ако
са алергични към някой от полените в процеса.

Взаимодействия
Пчелният прашец може да причини повишено кървене, ако се приема с
определени разредители на кръвта. Пациентите трябва да се
консултират с лекаря си, преди да приемат пчелен прашец, ако приемат
някакви лекарства или билки.
Ако пациентите приемат лекарства редовно, трябва да обсъдят с лекаря
си евентуална употреба на пчелен прашец или добавки с прашец.
Колкото и да е странно, пчелният прашец има антиалергенен ефект и
съществуват успешни терапии за намаляване на симптомите на сенна

3.3. Пчелен прашец – свойства и характеристики
хрема с цветен прашец. Всъщност, твърденията, че консумацията на
малки количества пчелен прашец може да действа благотворно срещу
сенна хрема, са известни от много време.

Пчелен прашец в комбинация с други пчелни
продукти
Смесването на
цветен прашец с мед
запазва неговата
хранителна стойност
и срок на годност.
Добавянето на други
продукти като
пчелно млечице и
прополис, само увеличава ползите за здравето, защото се получава
синергична комбинация от супер пълноценни храни, които лесно се
усвояват и използват от организма. Известни са различни комбинации на
цветния прашец с други пчелни продукти. По-долу са някои от найразпространените:
▪
▪
▪
▪

цветен прашец с мед;
цветен прашец с мед и канела;
прашец с пчелно млечице и мед;
прашец с пчелно млечице и прополис.;

В допълнение, смленият прашец може да се смесва не само с мед, може
да се добави извара или кисело мляко. Смлените гранули могат да се
добавят към шейкове и коктейли или да се поръсват върху салати.
Пчелният прашец се предлага в много магазини за здравословна храна.
Съдържа се и в натурални хранителни добавки, както и в продукти за
омекотяване на кожата.
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3.4. Прополис – свойства и
характеристики
Какво представлява пчелният прополис?
Прополисът, наричан още клей, е гъсто и лепкаво вещество.
Представлява смес от смоли, восък и прашец от пъпки и цветове на
растенията, обогатена с ензими и подложена на млечно-кисела
ферментация в храносмилателната система на пчелите. Прополисът
съдържа витамини, етерични масла, минерални соли, микроелементи,
хормони и ферменти.
Младите пъпки на някои растения, отделят подобно на восък вещество,
което служи да ги предпази от вредното действие на външни фактори на
средата: слънчева радиация, плесени, бактерии, вируси, гъби.
Цветът на прополиса е жълт, жълто-зелен, тъмно зелен или сив. Във вода
се разтваря слабо, най-добре се разтваря в спирт, етер, хлороформ,
ацетон.

3.4. Прополис – свойства и характеристики

Пчелите и прополисът
Пчелите събират прополиса, внасят го в кошера и с него извършват
редица дезинфекционни дейности. Полират килийките преди майката
да снесе яйца в тях, хидроизолират кошера и го санират като запечатват
процепи и дупки в стените му. Освен това, прополисът предпазва кошера
от натрапници. С него пчелите балсамират убити вътре животни, които
не могат да изхвърлят навън, като мишки, гущери или други насекоми.
Прополисът е тяхното „химическо оръжие“ срещу инфекциите.

Свойства и характеристики
Характеристиките на пчелния прополис обикновено зависят от източника
на смолата, която пчелите използват за производството на прополис. В
повечето случаи пчелният прополис е кафяв, но може да варира от
червено до жълто или зелено и дори черно. Вкусът на прополиса е
описан като кисел или дори горчив, а някои казват, че има вкус на
терпентин. Не е най-вкусното нещо на света, но можем да подминем
вкуса, когато си спомним колко мощен е този продукт за човешкото
здраве.
Както споменахме по-рано, прополисът притежава впечатляващ списък
от полезни качества. Той е антибактериален и противогъбичен и затова
не е изненадващо, че древните цивилизации са използвали прополис за
лечение и предотвратяване на неразположения. Днес прополисът се
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използва по почти същия начин - като натурална добавка или в билкови
лекарства. Често се комбинира с цветен прашец, пчелно млечице или
други продукти, за да се създаде ефективен и естествен антибиотик.
Прополисът във всичките му форми - екстракти, тинктури, прахове,
таблетки, мехлеми и спрейове - обикновено се предлага във всеки
магазин за здравословни храни, в много аптеки и дрогерии, както и от
самите пчелари.

Употреба
Прополисът е активен срещу бактерии, вируси и гъбички. Освен това има
противовъзпалителен ефект. Използва се при възпаление и язви вътре в

устата (орален мукозит), при изгаряния, ракови язви, диабет, генитален
херпес, простудни рани и други състояния, но няма убедителни научни
доказателства в подкрепа на тези видове употреба.

3.4. Прополис – свойства и характеристики
Някои съвременни лекари считат, че употребата на прополис може да
намали риска от заразяване с COVID-19, тъй като действа като мощен
имуностимулант.
Важно е да се запомни, че прополисовата тинктура не лекува вируси и
заболявания, а само укрепва имунната система, което помага на
организма сам да се справи по-безпроблемно с инфекциите
Медикаменти, които съдържат прополис в Япония се използват за
лечение и профилактика на лъчева болест.
Прополисът също помага и за отстраняването на брадавици, тези
лечения са по-разпространени в азиатските държави.

Дозировка
У нас често прополисът се използва под форма на 30% спиртен извлек. В
100 мл. чист спирт се поставя надробен на ситно 30 грама прополис и се
разклаща по 4–5 пъти на ден в продължение на 5-6 дни, след което
бистрата надутаечна част се отделя (декантира се) или се прецежда през
няколко слоя марля. Този спиртен извлек е траен продукт и може да се
използва при възрастни по 30-40 капки в малко (30-40 мл) вода, мляко,
сок и др. на гладно 15-20 мин преди хранене. При деца се използват
толкова капки, на колкото години е детето, накапани във вода или мляко
1-2 пъти дневно. Може да се използва също за гаргара при възпалено
гърло. Гаргара може да се прави и с профилактична цел, за предпазване
от вирусни и бактериални инфекции на горните дихателни пътища.
Посочените дозировки са примерни. При употреба на тинктура и други
прополисови продукти трябва да се следват инструкциите на
производителя.
Също така трябва да се има предвид, че прополисът не е подсладител и
не повишава нивото на кръвната захар, въпреки че има много от
невероятните ползи на меда. Може да се използва успешно и в борбата
с метаболитните проблеми.
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Ползи
Прополисът може да бъде ефективен в следните случаи:
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Възпаление и рани във вътрешността на устата (орален мукозит):
повечето изследвания показват, че изплакването на устата с вода
за уста, съдържаща прополис помага за заздравяването на рани,
причинени от противоракови медикаменти или протези.
Изгаряния: изследвания показват, че прилагането на прополис
върху кожата на всеки 3 дни може да подпомогне лечението на
леки изгаряния и да предотврати инфекции.
Афти: приемането на прополис през устата всеки ден в
продължение на 6-13 месеца намалява появата на афти.
Денга (остра заразна тропическа треска, предавана от комари):
изследванията показват, че приемането на прополис помага на
хората с треска да се излекуват по-бързо. Не е известно дали
прополисът въздейства върху симптоми на треската.
Диабет: изследванията показват, че приемането на прополис
може леко да подобри контрола на кръвната захар при хора с
диабет. Но изглежда не влияе на нивата на инсулин и на
инсулиновата резистентност.
Възпаления на краката при хора с диабет: прилагането на
прополисов мехлем върху рани по краката на хората с диабет
може да помогне на язвите да заздравеят по-бързо.
Генитален херпес: според някои проучвания прилагането на 3%
прополисов мехлем четири пъти дневно в продължение на 10
дни може да подобри заздравяването на лезиите при хора с
генитален херпес.
Гингивит (лека форма на заболяване на венците): използването
на прополис в гел или във вода за уста може да помогне за
предотвратяване или намаляване на признаците на заболяване
на венците.
Лабиален херпес (вирусна инфекция, включва лицето или
устата): прилагането на мехлем, съдържащ 0,5% до 3% прополис
пет пъти дневно, съкращава периодът на оздравяване и
намалява болката.

3.4. Прополис – свойства и характеристики
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Ламблиоза – паразитна инфекция на тънкото черво: приемането
на 30% екстракт от прополис за 5 дни може да излекува
инфекцията.
Разхлабени зъби: приемът на прополис през устата помага за
предотвратяване на разхлабени зъби при хора с това състояние.
Инфекции на горните дихателни пътища: има някои ранни
доказателства, че прополисът може да помогне за
предотвратяване или намаляване на продължителността на
обикновена настинка и други инфекции на горните дихателни
пътища.
Възпаление на влагалището: прилагането на 5% разтвор на
прополис вагинално за 7 дни може да намали симптомите и да
подобри качеството на живот.
Брадавици: приемането на прополис през устата всеки ден до 3
месеца лекува обикновени брадавици при някои хора.
Рани в устата след операция: използването на прополис за
изплакване на устата пет пъти дневно в продължение на 1
седмица може да подобри заздравяването и да намали болката
и подуването след операция в устата. Ако обаче хората вече
използват специална
превръзка след
стоматологична
операция, използването
на прополисов разтвор в
устата изглежда не носи
допълнителна полза.

Клеевата тинктура облекчава
стомашни и чревни
разстройства и подобрява
общия имунен отговор на
организма.
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Странични ефекти
Противопоказания: алергия към пчелен прашец, пчелен мед, пчелна
отрова, пчелно млечице, или към отделни компоненти на пчелния
прополис. Нужно е да се отбележи, че състоянията на непоносимост към
прополиса са доста редки.
При съмнение за наличие на алергия е необходимо първо внимателно
да се приложи външно. Ако се появят признаци като зачервяване,
сърбеж, подуване – употребата на прополис както външно, така и
вътрешно е противопоказана.
Деца на възраст под една година не трябва да използват пчелен
прополис или мед. Препоръчително е да започнете употребата на
прополис бавно и с малки количества. Прополисът не повишава нивото
на кръвната захар и се бори с метаболитните проблеми.
Бонбони, съдържащи прополис, могат да причинят дразнене и язви в
устата.

Предупреждения
Бременност и кърмене: няма достатъчно достоверна информация, за да
се знае категорично дали прополисът е безопасен за употреба при
бременност или кърмене.
Астма: някои експерти смятат, че някои вещества в прополиса могат да
влошат астмата. Избягвайте употребата на прополис, ако имате астма.
Кървене: прополисът може да забави съсирването на кръвта, приемът на
прополис може да увеличи риска от кървене при хора с нарушения в
кръвотечението.
Алергии: не използвайте прополис, ако сте алергични към пчелни
продукти, включително мед, иглолистни дървета, тополи, перуански
балсам и салицилати.

3.4. Прополис – свойства и характеристики
Хирургия: приемът на прополис може да увеличи риска от кървене по
време и след операцията. Спрете приема на прополис две седмици
преди операцията.
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3.5. Пчелно млечице – свойства и
характеристики
Какво представлява пчелното млечице?
Пчелното млечице е белезникаво до жълто на цвят вещество с
консистенцията на желе и с остър и кисел аромат. Вкусът му е сладкокисел. С плътност от 1,1 g / mL пчелното млечице е само частично
разтворимо във вода. Друг източник описва пчелното млечице като
хомогенно желе, с бял цвят с нотки на жълто или охра. Вкусът му е
пикантен, кисел до горчиво-кисел с рН 4,0-4,8 и с типичен фенолен
аромат.
Пчелното млечице е известно още от древен Египет и Рим. Научните
изследвания започват още през 1680 г. от холандския учен Свамердам, а
през 18 век френският учен по естествени науки Реомюр открива, че това
е вещество, секретирано от фаринкса на пчелите и го нарекъл супер
храна. Най-големият интерес към пчелното млечице се проявява през
60-те години, когато Белвефер патентова производството на пчелно
млечице под името Apiserum и става известен в целия свят.

3.5. Пчелно млечице – свойства и характеристики

Химически състав
Основният компонент на пчелното
млечице е водата (50-70%), следвана
от захари (10-20%), протеини (10-20%),
липиди (3-10%) и други елементи.
Захарите се състоят най-вече от
фруктоза и глюкоза със същото
съотношение като в меда. Освен тях пчелното млечице съдържа малки
количества малтоза, трехалоза, мелибиоза и рибоза. Що се отнася до
липидите, то съдържа главно 10-хидрокси-2-деленонова киселина и 10хидрокси-2-деценова киселина. Освен това пчелното млечице съдържа
свободни мастни киселини, неутрални мазнини и стероли*, включително
холестерол. Съдържа и следните аминокиселини: хистидин, валин,
метионин, триптофан и аргинин, което е от съществено значение за
трансфера на азотен оксид и което подпомага производството на
хормона на растежа.

Витамини

Минерали

тиамин (B1)

калций

рибофлавин (B2)

натрий

ниацин (B3)

магнезий

пантотенова киселина
(B5)

калий

пиридоксин (B6)

цинк

биотин (B7)

желязо

инозитол (B9)

манган

Витамин C

мед

Витамин D

сяра

Витамин E

фосфор
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*Стеролите са жизненоважни вещества за човешкия организъм. Те
контролират пропускливостта на клетъчните мембрани и оказват
влияние върху метаболитните процеси. Съставна част са на липидите и
са необходими за нашите здраве и красота.

Пчелите и пчелното млечице
Пчелното млечице
представлява важно вещество,
използвано като храна за
пчелата-майка и бъдещите
майки, както и за ларвите на
търтеите и на пчелитеработнички през първите три
дни от живота им. Теглото на
еднодневните ларви е
приблизително 0,1 mg. Пчелите кърмачки посещават ларвите няколко
пъти на час и ги хранят с пчелно млечице, което осигурява комплексни
вещества за растежа им. Количеството пчелно млечице, използвано за
храна варира и зависи от пчелите кърмачки и от ларвите. Най-голямото
количество пчелно млечице се консумира от пчелата майка, която е
заобиколена от няколко пчели, които през цялото време предлагат
пчелното си млечице. То е, което доставя жизнеността и силата на
пчелата майка. Всъщност една пчела майка може да снесе от 1 500 до 2
000 яйца на ден или една пчелна пита с размер 16 dm2. Теглото на
всички яйца, снесени за един ден, надвишава собственото й тегло.
Съставът на пчелното млечице и честата му консумация позволяват на
пчелата майка да живее от 3 до 5 години, докато средният живот на
пчелите работнички е 1 месец.

3.5. Пчелно млечице – свойства и характеристики

Добив и съхранение
Пчелното млечице може да се добива по два начина:
Естествено производство - през периода на роене пчелите създават
пчелни клетки, пълни с пчелно млечице, за да създадат нови пчели
майки. Периодът на събиране на пчелното млечице обикновено е от
април до юни.
Производство чрез присаждане - този метод се изпълнява на четири
етапа:
1. Създаване на клетки – изкуствените клетки за пчели-майки
са изработени от восък, дърво, пластмаса или представляват
пластмасови системи за отглеждане на пчели майки.
2. Подготовка на семейство стартер (отглеждач) - т. нар.
„стартер“ е кошер с достатъчно запаси от мед и цветен
прашец, без пчела майка и незапечатано пило.
3. Пренасяне на ларви (изисква опит, квалификация и
специфичен инвентар) - процес на транспортиране на 12-24
часови ларви от пчелна пита до подготвените клетки със
специален уред и поставянето им в стартера.
4. Прибиране на реколтата – пчелното млечице (наричано
още желе роял) се добива от клетките с 3-4 дневни ларви.
Пчелното млечице може да се произвежда под различна форма:
▪
▪
▪
▪

прясно пчелно млечице, смесено с мед;
в лиофилизирана форма;
под формата на сух прах;
под формата на хапчета.

Пчелното млечице е много чувствително органично вещество и контакт с
метал не се препоръчва. Освен това пчелното млечице е чувствително
към слънчева светлина, топлина и кислород, поради което трябва да се
подготвя за съхранение/консервира веднага след прибиране на
реколтата. Обичайно пчелното млечице се съхранява в чист вид или
смесено с мед (1,5 г пчелно млечице и 250 г мед). Пчелното млечице
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трябва да се съхранява в тъмни стъклени буркани при температура
между 0 и 10 ℃. В някои случаи пчелното млечице се съхранява в
алкохол или в медовина.

Консумация и дозировка
Най-добрият начин на консумация на пчелно млечице е в суров вид.
Препоръчителната доза за възрастни е 0,5 грама на ден - сутрин, на
празен стомах, 20 минути преди първото хранене. Може да се използва
спринцовка от 5 ml за впръскване на веществото под езика. Периодът на
прием обикновено продължава от 2 до 4 седмици.
За по-продължителна употреба при възрастни:
Пчелно млечице в мед, смесено с пчелен прашец и прополис. Обичайно
сместа представлява 1 грам пчелно млечице в 250 грама мед с добавени
пчелен прашец и прополис. Ежедневният прием е 1 чаена лъжичка 30
минути преди закуска за период от 40 дни.
Внимание: Дозата за деца обикновено е половината от дозата за
възрастни.

3.5. Пчелно млечице – свойства и характеристики

Терапевтични ползи
Освен с богатото си хранително съдържание, пчелното млечице се
отличава с редица биологични и лечебни свойства:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

облекчава симптомите при менопауза;
допринася за контрол над холестерола;
допринася за контрол на кръвното налягане и кръвната захар;
Acne;
облекчава предменструалните симптоми;
подобрява имунната система и функциите на мозъка;
съдейства при борба с безплодието, раковите заболявания,
остеопорозата и загубата на костна плътност;
подпомага заздравяването на кожата и производството на
колаген;
защитава черния дроб.

Пчелното млечице се използва при третирането на
следните проблеми:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

косопад;
подобряване на
физическото и
психическото
състояние;
намаляване на
зрението;
акне;
безсъние;
анемия;
депресия;
атеросклероза;
артрит;
енцефалит;
заздравяване на рани
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

и изгаряния;
ангина пекторис (стенокардия);
астения (обща слабост);
чернодробни заболявания;
възпаление на дебелото черво;
лечение на пептични язви;
язва на дванадесетопръстника;
стимулиране на детското развитие;
множествена склероза;
болест на Паркинсон;
бронхиална астма;
регулиране на кръвното налягане;
след операции;
в реконвалесценция (във възстановителния период след
боледуване).

Терапевтични ефекти:
▪
▪
▪
▪
▪

антибактериален ефект;
имуномодулатор;
антиалерген;
влияе върху репродуктивната система и плодовитостта;
ефективен против стареене.

Приложение в храненето и козметиката
Подобно на пчелния прашец, пчелното млечице също може да се нарече
суперхрана поради богатата си хранителна стойност и много
функционални свойства. В Япония е отчетено най-голямо потребление
на пчелно млечице и с това се свързва дълголетието на японците.
Пчелното млечице се използва като добавка за по-доброто представяне
на професионални спортисти, включително плувци и футболисти. Поради
защитните му свойства, които влияят благоприятно върху кожата, то
обикновено се използва като съставка в натуралната козметика.

3.5. Пчелно млечице – свойства и характеристики
Облекчава умората, действа като антиоксидант и биостимулатор,
удължава живота, защитава от радиация.

Странични ефекти
Деца: ако пчелното млечице се консумира от децата за продължиттелни
периоди, това може да доведе до нежелано ускоряване на сексуалното
им съзряване; трябва да се консумира в по-ниски количества и най-вече
ако детето има забавено развитие.
Пациенти с онкологични заболявания: пчелното млечице стимулира
растежа на клетките, включително на туморните клетки, следователно
онкологичните пациенти не трябва да го консумират. Консумацията от
такива пациенти може да се осъществява само под постоянно
медицинско наблюдение.
Лица с ниско кръвно налягане: не се препоръчва консумацията на
пчелно млечице при наличие на ниско кръвно налягане.
При алергии: пчелното млечице трябва да се използва като хранителна
съставка или като лекарство само след тест за алергия поради възможен
риск от астма, анафилактичен шок или бронхиални спазми.
Научните източници не посочват взаимодействия с медикаменти или
някакви нежелани странични ефекти.
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4. Как да стана земеделски предприемач
Определение за земеделски предприемач
Предприемач е „някой, който произвежда за пазара“ и който:
▪
▪
▪
▪
▪

поема отговорност както за печалбите, така и за загубите;
е решителен и креативен лидер, който постоянно търси
възможности за подобряване и разширяване на бизнеса си);
е решителен и креативен лидер, който постоянно търси
възможности за подобряване и разширяване на бизнеса си;
е новатор, който постоянно търси по-добри, по-ефективни и попечеливши начини да прави нещата;
обича да поема изчислени и премислени рискове.

Фермер предприемач е дребен фермер, който:
▪
▪
▪
▪
▪

е ориентиран повече към пазара;
е способен да изчислява рисковете за навлизане на нови пазари;
търси по-ефективни начини да организира своята ферма;
взема решения въз основа на възможностите, а не на нуждите;
изпробва нови сортове и култури, по-добри породи животни и
алтернативни технологии, за да разнообрази производството, да
увеличи производителността, да увеличи печалбите и да намали
рисковете.

4. Как да стана земеделски предприемач

Условия за успех
За да стане фермерът успешен предприемач, той трябва да промени
работата си, нагласите си и да се развива, както е показано по-долу:

Земеделският предприемач живее и работи в постоянно променяща се,
несигурна, сложна и динамична икономическа, природна, политическа и
социална среда, където влиза във взаимодействие със следните лица и
институции:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

агенти и посредници - лица, които управляват бизнес, финансови
или договорни въпроси от името на друго лице или група;
организации, предоставящи търговски услуги, технически услуги,
специализирани услуги и услуги за доставка;
конкуренти;
консултанти - лица, подпомагащи малките земеделски
производители в прехода от традиционни към иновативни
производствени практики;
органи, отговорни за регулирането, контрола и надзора върху
финансовите и платежните системи, финансовата стабилност,
пазарната ефективност и защитата на активи и клиенти, както и
агенция за защита на потребителите;
правителството, определеното министерство или министерства и
съответните агенции;
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▪

▪
▪

лица или институции, доставящи енергия, финансиране,
информация, работна ръка или суровини, които са необходими,
за да се получи желаната продукция;
пазари, площи или арени, на които се извършват търговски
сделки;
нови технологии като интернет, уебсайтове, социални мрежи,
онлайн магазини и т.н.

Основни видове предприемачество в земеделието
Земеделските предприемачи трябва да избират между индивидуалното
предприемачество, т. е. да ръководят сами своя собствен земеделски
бизнес и груповото предприемачество, при което дребните земеделци
стават част от по-големи земеделски организации. Груповото
предприемачество има както предимства, така и недостатъци.

Предимства на груповото предприемачество:
▪

▪
▪
▪

основава се на общото желание на земеделските производители
да се развиват икономически като използват своя споделен
бизнес и житейски опит;
характеризира се с по-голяма мощност поради обединените
ресурси;
функционира на солидарен принцип;
защитава и предпазва дребните фермери от паразитни търговци
и прекупвачи.

Недостатъци на груповото предприемачество:
▪

▪
▪

ниският икономически статус на земеделските производители
често не им позволява да инвестират равностойно със своите
колеги;
инвестицията може да е неуспешна и да доведе до провал със
сериозни финансови последствия;
поради големия брой земеделски производители, които
участват, е възможно да няма ясно определени роли и
прозрачни процеси на вземане на решения;

4. Как да стана земеделски предприемач
▪

има риск е да се създаде зависимост на дребния фермер от
консултантски услуги.

Създаване и развитие на земеделско предприятие
Има пет етапа в развитието на земеделско предприятие:
Създаване

Оцеляване

Ранен
растеж

Бърз растеж

Зрелост ( и
възможен
спад)

Предизвикателства в етапа на създаване и изграждане:
▪
▪
▪
▪

основни бизнес умения, необходими за договаряне с банки и
други агенции за получаване на подкрепа;
мотивацията на фермерите;
пазарния потенциал;
наличието на достатъчно ресурси.

Акцентът е да се гарантира, че продуктите се произвеждат,
излизат на пазара и се продават.

Етап на оцеляване:
Предизвикателствата са свързани с предприемаческите умения.
Акцентът е върху два момента:
▪

▪

връзката между приходите и свързаните с тях разходи (да се
генерират достатъчно приходи, за да се достигне границата на
рентабилност в краткосрочен план);
разширяване / диверсификация на производството според
нуждите на пазара, като по този начин се гарантира
дългосрочна жизнеспособност и възможност за
осъвременяване на производствените средства.
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Етап на ранен растеж:
Предизвикателствата са свързани с необходимостта от повече
управленски умения и качества.
Акцентът е върху растежа на предприятието - разработване на поширока база от продукти и купувачи, достъп до актуална информация,
наемане на по-квалифициран персонал за справяне с увеличените
производствени, маркетингови и управленски дейности и повишаване
на ефективността на фермерските дейности.

Етап на бърз растеж:
Предизвикателствата са свързани с още по-широки предприемачески и
управленски умения.
Фокусът е върху растежа на предприятието чрез увеличаване на
количеството засадена земя и / или отглеждане на повече добитък,
или чрез добавяне на стойност към продукта/ите – вкусови качества,
или опаковате, или друго.

Етап на зрелост (и възможен спад):
Фокусът е върху поддържане на баланса на размера на земята и/или
добитъка, пазарните възможности и обхвата на дейностите.

Бариери пред предприемачеството
За съжаление, в усилията си да станете успешен фермер предприемач,
ще се натъкнете на редица бариери като например:
▪

липса на / лоша инфраструктура (неадекватни пазарни
съоръжения; неадекватни складови помещения; нередовни
доставки на електроенергия; лоши пътища и др.);

4. Как да стана земеделски предприемач
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

липса на средства за образование и обучение на вас като
предприемач и на персонала ви;
липса на финансова подкрепа;
липса на качествени консултанти и експерти, които да ви
подпомагат в идентифицирането, подготовката, проектирането и
осъществяването на ефективни селскостопански решения;
маркетингови ограничения - липса на надеждна и навременна
пазарна информация;
ограничена покупателна способност или отрицателно отношение
на купувачите; неефективни комуникационни канали и др.;
социални бариери - зависимост, страх от неуспех,
безнадеждност, липса на разбиране за важността на иновациите
и креативните идеи, липса на подкрепа за жени предприемачи и
др.);
недобро законодателство и разпоредби, утежнени
бюрократични процедури и др.).

Предизвикателства
Като земеделски предприемач вероятно ще се сблъскате с едно или
повече предизвикателства, между които:
▪

▪
▪

труден достъп до финансиране и кредитиране за разширяване
на производството, транспортиране до пазари, надграждане на
оборудването и др.;
непознаване на източниците на финансиране;
ниски доходи, липса на кредитна история, недостатъчно активи
за обезпечаване на кредити;

Внимание: земеделските производители често са хващани в капана
на нечестни местни лихвари.
▪
▪

недостатъчни умения и опит в преговорите, за да договарят
справедливи споразумения, които да защитават интересите им;
неразбиране на механизма на кредитиране и изплащането на
лихви;
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

неразбиране на разликата между кредит за дългосрочни
инвестиции (оборудване, машини) и кредит за оперативен
капитал за производствени ресурси и други сезонни
производствени разходи;
труден достъп до приложима и навременна информация;
труден достъп до приложимо и навременно образование и
обучение;
труден достъп до специализирано обучение по
предприемачество за земеделски стопани, които управляват
стопанствата си като бизнес с печалба и инвестират печалбата
обратно в бизнеса, за да генерират растеж на фермата;
отдалечени пазари;
недостатъчно опит;
променена икономическа и социална среда;
висок пазарен риск: - ако производството се фокусира върху
един или два продукта за международния пазар, ако
производството е за местен пазар, който бързо се пренасища и
това води до ниски цени и ниска рентабилност или ако има
непредвидимост на пазара;
икономически шок като:
o допълнителни/непредвидени такси за услуги;
o нови пазарни изисквания (промени в изискванията за
опаковки, транспортиране, съхранение и др.);
o промени в лихвените проценти;
o промени в цените на влаганите продукти;
o преместване на пазари;
o неочаквано ниски добиви или лоша реколта.

Добавена стойност
Можете да добавите стойност към продуктите си
по различни начини като например:
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▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

сключвате договори за съвместна дейност с други фермери,
доставчици, купувачи, преработватели, маркетолози и др.;
сключвате договори, в които се съгласявате да предоставяте
продукция по предварително съгласувано качество;
сключвате договори, в които купувачът участва в управлението
на производството чрез инспектиране на производствените
процеси и вложените продукти или пък доставя ключови
суровини;
се интегрирате с предприятия, които добавят стойност по
веригата като предпроизводствени предприятия, предприятия,
които доставят суровини и други ресурси като оборудване,
торове, пестициди, семена и инструменти;
обезпечите операции и процеси след прибиране на реколтата,
които добавят стойност на продуктите (почистване, охлаждане,
етикетиране, опаковане, транспорт и маркетинг);
обезпечите операции и процеси за преработка на
селскостопанската продукция като готвене; опушване или
сушене на месо; знаятчийски дейности със стоки като треви и
цветя; сушене на плодове и зеленчуци; смилане на царевица и
други зърнени култури; миксиране на продукти като например
ядки и стафиди и др.);
продавате диференцирани продукти с висока стойност (уникален
вид месо, биологичен мед и др.) за ограничен нишов пазар;
продавате определени продукти по време на годината, когато
малко други земеделски производители могат да ви конкурират;
продавате прясна си продукция директно на потребителите.

Ефективност
Можете да управлявате ефективността на производството и да
подобрите процесите като трансформирате производствената система в
такава, която е по-евтина – това вероятно ще означава да се откажете от
рутинния начин, който е практикуван и утвърждаван дълго време. Това
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пък означава, че трябва да предприемете някои или всички от
изброените стъпки:
▪
▪

▪
▪

B помислите за използване и закупуване на по-малко ресурси и
материали;
използвате по-добро оборудване и машини като в същото време
намалите инвестициите в оборудване – например чрез
споделяне със земеделски производители, които имат сходни
ферми и продукти на собствеността върху машини, за да
намалите разходите за собственост, за ремонт и поддръжка и да
се възползвате от по-добро технологично оборудване;
използвате по-ефективно наличните ресурси във фермата (напр.
труд, отпадъчни продукти);
търсите по-евтини суровини, които обаче дават същите или подобри производствени резултати.

Управленски умения за земеделско предприятие
Като земеделски предприемач трябва да развиете редица умения за
управление на стопанския бизнес, най-важни между които са:
▪

▪

▪
▪

умения за финансово управление - важни, защото печалбата
може да бъде определена само ако има точно осчетоводяване
на приходите и разходите;
умения за управление на работната сила - важни за
управлението на производството и за управлението на риска,
особено когато фермата расте и разчита на повече работна ръка;
маркетингови умения - важни, защото маркетингът е ключът
към печалбата;
умения за управление на риска – критично важни, тъй като
предприемаческото земеделие е високо рискова дейност.

4. Как да стана земеделски предприемач

Основни ценности
Във взаимоотношенията си с купувачи, потребители, колеги
производители, доставчици на ресурси, членове на организации на
производители и други бизнеси по веригата за създаване на стойност,
земеделският предприемач се ръководи от следните основни ценности:

Ценност

Същност

Внимание и грижа

Грижа и мисъл за добруването на другите. Липса на егоизъм и
участие в благотоврителни дейности.
Избягване на конфликт на интереси, безпристрастност,
честност, вземане на решения съобразно всички фактори,
разумни и последователни действия.
Зачитане достойнството, качествата, независимостта и
равните права на всички хора. Толерантност, учтивост и
прозрачност.
Изпълнения на задълженията към другите и себе си.
Самодисциплина и отговорни действия.

Честност и
безпристрастност
Уважение

Отговорност

Стратегически мениджмънт
За да се конкурирате успешно, да постигнете целите си и да се
развивате, се нуждаете от стратегическо управление, т.е. планиране на
стратегия (цялостен дългосрочен план за стопанския бизнес),
прилагането й, наблюдението на нейните резултати и коригиране с
течение на времето и с промяна на условията. Ето и два примера за
стратегии за управление на вашето стопанство:

Стратегии за стабилизиране на бизнеса:
▪
▪
▪

за адекватен/достатъчен доход –започне ви да генерира
достатъчен доход;
за пълна заетост - разширявате бизнеса докато не осигурите
пълна заетост на всички членове на семейството;
стратегия „без промяна“ - когато текущият ви земеделски бизнес
отговаря на вашите цели;
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▪

▪

стратегия „печалба“ - когато решите да пожертвате евентуален
бъдещ растеж и използвате генерирания доход за целите на
потреблението, а не за да инвестирате в бизнеса;
стратегия „изчакай и виж“ - когато смятате, че настоящата
икономическа и бизнес среда е твърде несигурна за
разширяване и изчаквате да се подобри.

Стратегии за увеличаване на доходите:
▪

▪

▪

▪

за добавена стойност - увеличаване
на доходите чрез добавяне на
стойност в зависимост от нуждите и
търсенето на потребителите
(например, добавяне на бадеми или
орехи към вашия мед);
за диференциране на продукта –
вашите продукти са различни и подобри от тези на вашите конкуренти
по отношение на:
o информацията за потребителите;
o естеството на продукта;
o начинът, по който се доставя;
o начинът, по които се представя.
за диверсифициране/разнообразяване - т.е. увеличаване на броя
на продуктите, които се произвеждат и продават и косвено
увеличаване източниците на доходи и намаляване на риска от
загуби, като се фокусирате върху недостатъчно използваните
ресурси във фермата, неудовлетвореното търсене и вашите
знания и умения;
за разширяване размера на бизнеса - т.е. увеличаване на
продажбите, физическите и финансовите активи на фермата
чрез:
o разширяване на капацитета чрез повече земя, повече
култури и/или повече глави добитък и разпределяне на
разходите;
o върху повече продукция;
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o

▪

▪

▪

модернизация на активите за по-ефективно
производство;
o дублиране / повтаряне на съществуващи фермерски
операции на различно място, когато не можете да
разширите вашето предприятие на текущото
местоположение.
за интегриране:
o хоризонтално - когато вашата ферма се присъединява
към други ферми, за да произвежда същия продукт;
o вертикално - когато вашата ферма контролира или е
включена в една или повече „връзки“ във веригата за
създаване на добавена стойност.
за намаляване на разходите - съсредоточаване върху
производството на продукти с най-ниска възможна цена чрез
намиране на по-евтини ресурси или чрез увеличаване на обема
за намаляване на разходите за единица продукция, или чрез
използване на по-ефективни производствени системи;
за специализиране - т.е. намаляване на броя на предприятията
или продуктите във фермерския бизнес до само няколко, които
получават цялото внимание на земеделския производител, за да
отговорят на нуждите на пазара.
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Добрият земеделски предприемач
Успешният земеделски предприемач има следните характеристики:

Предприемачески, управленски и технически
знания и умения
Знанията си компетентните земеделски предприемачи получават чрез
опит (собствени или на други земеделски производители), работа със
специалисти и консултанти, достъп до информация (устна, визуална и
писмена), наблюдения, следване на традиционни методи, увековечени
от нашите родители, баби и дядовци и др.
Добрият земеделски предприемач трябва да познава всички ключови
области на управление на фермата - планиране, изпълнение и контрол.
Да бъде грамотен и образован и непрекъснато да се самообучава и
участва в подходящи обучения, за да придобие следните основни
компетентности:

4. Как да стана земеделски предприемач
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Предприемачески компетентности
Управленски компетентности
Технически компетентности
Отговор на промените
Пътят към ефективно предприемачество
Предприемачество в областта на апикултурата.

Предприемачески компетенции
Компетентност
и
Амбиция
(силно желание
и воля

Знания

Умения

Поведение

Разбиране за
предизвикателстват
а, които трябва да
бъдат посрещнати

Преодоляване
на спънки и
пречки

Креативно
мислене
(има креативни и
иновативни
идеи и решения)

- Разбира земеделския
бизнес като система
- Разпознава появили се
възможности
- Разбира проблемите
на
земеделския бизнес

-Намира
подходяща
информация
-Генерира нови
идеи
- Обвързва
наличните
информация и
идеи с
възможности и
проблеми

Гъвкавост и
адаптивност
(с лекота и

Разпознава промените,
които оказват влияние
върху земеделския

Анализира
проблемите и
изготвя

- Има силна
мотивация да
постига
набелязаните
цели
- Не се отказва
при поява на
трудности
- Проявява
търпение
- Справя се със
стреса
-Прави оценка на
възможностите
-Предприема
конкретни
действия за
изпълнение
-Диагностицира
проблемите в
земеделския
бизнес
Идентифицира
възмможностите
и избира найподходящите
-Има силна
мотивация да
постига
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готовност се
адаптира
към нови и
променливи
ситуации)

бизнес

стратегии за
справяне
Генерира
новаторски идеи

Решаване на
проблеми и
вземане на
решения
(има силно
желание за
разрешаване
на проблемите и
за използване на
възможностите)

Разбира процеса на
вземане на решения

Инициативност
(желание за
работа)

Разбира какво изисква
успехът

Разпознава появилите
се възможности
Разбира проблемите на
земеделския бизнес

Открива нови
ресурси и
информация
-Генерира,
оценява и
използва
алтернативни
решения.
-Осъществява и
наблюдава
избраните
алтернативи.
-Идентифицира
проблеми и
възможности
-Намира,
подбира и
организира
данни и
информация,
свързани с
проблемите
Има визия за
успеха, която
ясно обяснява
Поставя
реалистични, но
предизвикателн
и цели

Междуличностни
отношения
(способност да
работи с
другите, особено
с тези, които са
по-различни от
него )

Разбира другите и
начина им на работа

Търси взаимна
комуникация
Споделя и
окуражява
другите да
споделят

набелязаните
цели
-Не се отказва
при поява на
трудности
-Проявява
търпение
-Справя се със
стреса
Активно търси
ефективни
начини за
разрешаване на
проблемите

-Работи докато
изпъни задачите
-Проява
готоввност да
направи
първата крачка
-Работи добре
самостоятелно,
без надзор
Честен и
благонадежден
Работи добре с
всякакви хора
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Работа в мрежа
(установява
ефективни
партньорства и
отношения)

Готовност за
учене и
усъвършенстван
е
(активно търси
нови знания,
стерми се към
усвояване на нови
умения
и се учи от
грешките си )
Стратегическо
мислене
(притежава
визия за бизнеса и
има стратегии
за устойчиво
развитие)

Управление на
риска
(готовност за
поемане на
рискове при
изпълнение на
целите на
бизнеса)

Разпознава кои са
ключовите играчи и
партньори

Следи възможностите
за обучение
Знае как да учи

Поддържа
контакти с
партньори,
доставчици и
други играчи на
пазара
Води преговори
и сключва
сделки
Анализира и
преценява кога
са необходими
нови знания и
умения
Поставя си
цели за
обучение

Наясно е с проблемите
и рисковете пред
земеделския
бизнес

Прави оценка на риска
Разбира рисковете от
всяко решение

Анализира
обстановката и
разработва
дългосрочни
стратегии
Намира начини
за постигане на
целите
Анализира и
претегля
рисковете по
отношение на
загубите и
ползите
Разработва
стратегии за
управление на
риска

Действа честно
и почтено при
изпълнение на
всички
договорености

Проявява
любопитство
Поема контрол
и отговорност
за обучението
си

-Създава своя
визия за
бизнеса
-Разработва
стратегии за
постигане
на целите
-Формулира
цели
-Адаптира се
към риисковете
и прилага нови
стратегии
-Пресмята
възможните
рискове
-Учи се от
грешки и
провали
Прилага мерки
за намаляване
на риска
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Управленски компетенции
Компетентности
Контролира
(наблюдава
дейностите и
редовно
сравнява
представянето
и резултатите
спрямо
планираното и
очакванията
Диагностицира
(анализира
бизнеса с
цел да
идентифицира
проблеми и
възможности,
които
влият върху
печалбата)
Прави оценка
(оценява
резултатите
от бизнеса и
ефекта
от взетите
решения)
Ръководи
(ръководи и
подкрепя
раб. ръка до
постигане на
целите)

Знания
Разбира значението
на контрола и
влиянието му върху
печалбата

Организира
(извършва
необходимата
подготовка за
реализация на
плановете)
Планира
(решава какви

Знае какви ресурси
материали са
необходими, кога са
необходими и как
да се снабди с тях.

Умения
Идентифицира
проблеми и
възможности, взема
решения,
предприема
действия

Поведение
Намира
решения
Намира
причините за
проблемите
Учи се от
другите

Разбира
изискванията на
бизнеса по
отношение на
ресурси,
производство и
маркетинг.

Analysing the farm
business to identify
problems and
opportunities
Identifying solutions
and actions

Identifying
solutions

Оценява ефекта
върху печалбата на
всички процеси от
земеделския бизнес

Знае добре кои
действия до какви
резултати водят

Действа
обективно и
методично

Знае как да
мотивира хората

Следи и оценява
изпълнението

Надежден

Комуникира

Identifying the
root causes of a
problem
Learning from
others

Изгражда
доверие
Насърчава

Знае кои са
краткосрочните и

Действа
последователно

Решителен и
методичен

Намира и осигурява
ресурси
Идентифицира,
оценява и избира

Действа
методично и
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действия да
предприема за
постигане на
целите)

дългосрочните цели

алтернативи

Познава
алтернативни начини
за постигане на
целите

Очертава стъпките и
необходимите
ресурси за постигане
на целите по
различни начини

обмисля
предварително

Технически компетентности
Компетентности
Управление на
инвестициите
(идентифицира,
доставя или
придобива ресурси
за стопанството)

Знания
Знае какви
ресурси са
необходими и как
да ги осигури

Управление на
маркетинга
(осъществява
печеливши
маркетингови
дейности за
селскостопанските
продукти)
Управление на
производството
(определя,
организира и
осъществява
производствените
процеси в
стопанството)

Знае кои са
печелившите
пазари за
конкретните
продукти

Умения
Изразходва
ресурсите
правилно
Води отчетност за
изразходваните
ресурси и
постигнатите
резултати

Познава найпечелившите и
устойчиви начини
за производство в
селскостопанското
предприятие

Регистрира и
документира
продажбите
Преговаря и
сключва
споразумения
Води точна
отчетност на
всички
производствени
дейности - оран,
сеитба, контрол
над вредителите и
плевелите при
растенията и над
болестите при
добитъка,
прибиране
на реколтата,
отглеждане,
наторяване,
поливане.

Поведение
Готовност да
експериментира с
различни видове
ресурси
Търси по-ефективни
алтернативи ресурси с по-високо
качество и по-ниски
цени
Адаптира се бързо
към промените и
възможностите на
пазара
Търси по-печеливши
пазари
Съобразява се с
времето
Готов е да
експериментира с
нови системи
Постоянно търси по
ефективни системи
за производство
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Отговор на промените
За да отговорите на промените, засягащи вашето селскостопанско
предприятие и за да развиете и внедрите нови възможности за вашия
бизнес, трябва да умеете да комбинирате уменията си на земеделец и
предприемач с наличните ресурси:
Потенциални нови
възможности

Собствени ресурси

Предприемачески качества

Управленски умения

Технически умения

Нови бизнес възможности

4. Как да стана земеделски предприемач

Пътят към ефективно предприемачество
По пътя към ефективното предприемачество ще преминете през
следните етапи:

Предприемачество в областта на апикултурата
Разбира се, никой не очаква от младите фермери бързо и лесно да
станат компетентни и опитни земеделски предприемачи с всички
необходими предприемачески и управленски умения.
Ето и някои практически насоки за необходимите базови знания и
умения в пчеларството, които могат да бъдат прецизирани и адаптирани
към конкретни цели и нужди.
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Бизнес планиране на пчеларството:
▪
▪
▪
▪
▪

гарантиране на съответствие с всички законови разпоредби и
регулации;
разработване на бизнес план;
планиране на зимен и пролетен сезон;
изготвяне на график на дейностите за активния сезон;
осигуряване на експертиза за отглеждане на пчели.

Умения за работа:
▪ пожара безопасност - умения за действие при малки пожари;
▪ ефективна комуникация и взаимодействие с другите;
▪ основни умения за управление на финанси;
▪ безопасност на труда – умения за безопасна работа с основните
инструменти и материали; осигуряване на безопасност на
работното място, безопасност при работа с пчели; ефективно
управление на времето;
▪ умения за идентифициране нужди от знания и умения и контрол
върху самообучението и продължаващото обучение; оказване на
първа помощ.
Работа с пчелите:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

познаване устройството и поведението на пчелите;
разбиране на изискванията за опрашване;
знания и умения за хранене на пчелите със захар и протеини;
работа с пчелни колонии, пчели-майки и пчелни клетки;
изпълняване на рутинни дейности на терен;
извършване на подготовка на пчелите за зимата;
инсталиране на пчелни пакети.

Поддържане здравето на пчелите:
▪
▪
▪
▪
▪

Контролиране на паразитните акари;
прилагане на мерки срещу вандали и диви животни;
минимизиране на щетите от пестициди;
предотвратяване на заболявания по питите;
предотвратяване на болестта нозематоза (Нозема Апис);

4. Как да стана земеделски предприемач
▪

използване на интегрирани стратегии за борба с вредителите.

Работа с оборудване в пчеларството:
▪
▪
▪
▪
▪

извличане на мед и восък;
поддръжка на кошерите;
експлоатация и поддръжка на камиони, ремаркета, мотокари,
кранове, платформи и др.;
използване на малки инструменти и аксесоари;
използване на основни инструменти за поддръжка.
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Добри практики: Словакия
Пчелна ферма „Пчелна алхимия“

прополис

Ние сме малка семейна ферма за пчелни
семейства, разположена в източна Словакия
в планината Ондава. Няма индустриална
зона наоколо, няма растения, третирани с
пестициди в селското стопанство, а само
чиста природа. В грижата си за пчелните семейства, прилагаме
предимно биологични мерки и се опитваме да практикуваме естествено
пчеларство. Завършили сме различни курсове по апитерапия със
сертификати, участвахме в проект BLESABEE, който се фокусира върху
биологичното пчеларство. Обучаваме нови пчелари, организираме
курсове по пчеларство и популяризираме апитерапията и пчеларството
на публични места.
Занимаваме се с производство и преработка
както на традиционни пчелни продукти, така и
на по-малко популярни в тази част на Европа,
като апиларнил (търтеево млечице), тинктура от
восъчен молец, супозитории от прополис и
други.
Предлагането
силно
варира
и
непрекъснато се разширява. Нашите продукти са с високо качество и
винаги свежи - произвеждат се редовно и в малки количества. Отзивите
от клиентите са много положителни.
Уеб сайт:

https://www.vceliaalchymia.sk/

Имейл:

vcelia.alchymia@gmail.com

Добри практики: Словакия
Прополис в козметиката
Използването на прополис е много широко, продуктите, които
произвеждаме са само малка част от възможностите и ние постоянно
обогатяваме предлагато. Прополисът може да се използва по всякакви
начини - чрез вдишване, през кожата, през устата, ректално, вагинално и
през други лигавици, като лигавицата на окото. Избираме начина според
конкретния проблем.
Не трябва да забравяме един основен факт - 10% от прополиса е
разтворим във вода, 20% в мазнини и 70% в алкохол. Различните
компоненти на прополиса се разтварят, което разбира се има различни
ефекти. Поради това често е препоръчително да се комбинират
продукти. В същото време знаем, че самият състав на прополиса е
променлив в зависимост от географското местоположение, времето и
сезона. Нека не забравяме, че в комбинация с други пчелни продукти
съществува така нареченият „синергичен ефект“. Използването на суров
прополис в суха форма има малък ефект, както и смесването му с мед.
Вярно е обаче, че при определени здравословни проблеми може да има
и значителен терапевтичен смисъл.

Фиг.: Пчелно млечице

Продукти
▪
▪

прополисова тинктура (прополисът идва главно от тополи) е
един от най-добрите;
прополисов ликьор - при гастрит, язва на стомаха, дуоденит.
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Продукти от прополис за хора, които не могат да пият
алкохол:
▪

▪
▪
•

прополисово масло и прополисов шоколад - при стомашни
заболявания (възпаление на стомаха, стомашни язви),
възпаление на дванадесетопръстника, белодробни заболявания,
туберкулоза и подуване;
масло от прополис - при възпаление на кожата, слънчево
изгаряне, ревматична болка
прополисни супозитории - лечение на хемороиди, простатит.
Един от начините да вкарате повече прополис директно в кръвта.
прополисови супозитории с масло от морски зърнастец гинекологични проблеми като вагинит и цервикални спазми,
причинени от патогенни гъбички или бактерии, сърбеж на
утробата, ерозия на шийката на матката;

Ускорява заздравяването на трудно зарастващи рани след
гинекологични операции.
•
•
•
•
•

мед с екстракт от прополис и масло от мащерка – еквивалент на
медицински мед;
прополис на прах - прахообразна основа с лечебните свойства на
прополиса, особено ефективна при проблеми с лицето;
суров прополис;
вдишване на прополис - суров в специализирани устройства,
екстракт или тинктура;
прополисови мехлеми - в комбинация с билкови съставки и
подходяща естествена основа те постигат забележителни
резултати. Съчетаваме ги с Костихой медицински (черен корен),
обикновен невен, алое вера, цейлонска канела, иглолистна
смола или просто с конопено масло.

Отлични резултати се постигат не само срещу екзема при едногодишни
деца, но и при възрастни хора с мускулно-скелетни проблеми.

Добри практики: Словакия

Апипрактик

Разнообразни продукти и
практики от апитерапията

Започва да се занимава с продажбата на пчелни
продукти за апитерапевтични цели през 2015 г.,
когато публикува и словашки превод на книгата
„Практическа
апитерапия“ от руския лекар
апитерапевт Н. З. Цизматулинова. През същата година
управителят Ивета Крайакова, както и д-р м.н. Либор Марко,
професионалният гарант на компанията, вземат участие в сертифициран
курс по апитерапия в Перм, Русия, под егидата на местния медицински
университет. След това мениджърът завършва още два курса по
апитерапия. Въз основа на натрупания опит и партньорства в Русия и
Украйна, където традицията на апитерапията е важна и в
професионалните среди, през втората половина на 2016 г. Апипрактик
стартира собствено производство на смесени медове и продажба на
хранителни добавки на базата на пчелни
продукти чрез своя онлайн магазин apipraktik.sk.
Понастоящем асортиментът, произвеждан и
продаван под наименованието "apipraktik", се
състои от смесени медове, таблетки и течни
балсами. Комбинациите са съчетани така, че да
се постигне терапевтичен ефект. Разработени в
детайли програми, които се възползват от
комбинации от различни пчелни продукти,
обхващат лечението на проблеми като повишаване на имунитета, акне,
диабет, умора, храносмилателни проблеми, сърдечно-съдови проблеми
и безплодие. Специфична област, в която се постигат отлични резултати,
е терапията на деца с диагноза разстройство от аутистичния спектър.

Аутизъм и как пчелните продукти могат да помогнат
Както физиката, така и психиката на човека са много крехки и често се
налага да се подсилват не само с добавки с витамини и упражнения сред
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природата, но и с диета. Нашите знания и опит в тази област ни
подтикнаха да разработим и терапията за аутисти. По време на нашия 6годишен опит в областта на пчелните продукти и диетичното хранене
стигнахме до извода, че пчелните продукти и диетата са важни за
успешното лечението на аутизъм.
Диетата е много важна при прочистване с пчелни продукти. Правилно
зададената диета за деца с аутизъм е ключът. При коригиране на
диетата, най-проблемните симптоми като агресия, промени в
настроението, самонараняване, болки в корема, подуване на корема,
нередовни изпражнения, умора или раздразнителност до голяма степен
се премахват. Здравословните проблеми са свързани със синдрома на
пропускливото черво, което кара глутенът и казеинът да се разграждат в
организма до пептиди, глутеоморфини и казеоморфини. Добрата новина
е, че диетата и поддържащата терапия с пчелни продукти спомагат за
възстановяването на чревната микрофлора и впоследствие
регенерирането на чревния тракт.
Уеб сайт:

https://www.apipraktik.sk/

Имейл:

info@apipraktik.de

Терапия
ХРАНЕНЕ: типична диета за децата с аутизъм е диетата богата на захар,
която води до пристрастяване. Рафинираната захар стимулира
възпалението в тялото, тя е токсична за организма. Децата имат недостиг
на протеини, минерали и витамини. И обратно, захарта лишава
организма от витамин А, В, С и минерали като калций, магнезий, калий и
хром. Когато употребяват храни, бедни на хранителни вещества, тези
деца страдат (честа анемия) и организмът им изсмуква необходимите
хранителни вещества директно от костите и други части на тялото.
Пчелните продукти съдържат цяла гама витамини, включително В,
минерали и микроелементи, обогатени с полифенолни съединения,
флавоноиди, фенолни киселини и техните производни, естествени
хормони и много други биологично активни вещества. В нашата практика

Добри практики: Словакия
допълването на хранителни вещества се осъществява главно чрез ПЕРГА
и АПИЛАРНИЛ, които имат водещо място.
ПЕРГА, благодарение на богатото си съдържание на есенциални мастни
киселини, има положителен ефект при дефекти в растежа, депресия или
нервни заболявания. Има антибиотична активност срещу грамположителни патогени. Както вече споменахме, тези деца имат проблем
с храносмилателния тракт и червата, което е точно това, което пергата
възстановява - нормален баланс на чревната микрофлора и подобряване
състоянието на лигавицата на храносмилателния тракт. Тя подпомага
апетита и същевременно подобрява функцията на черния дроб и
стимулира производството на жлъчка. Съдържа коензим Q10, който
потиска оксидативния стрес при децата.
АПИЛАРНИЛ също играе важна роля, особено за съдържанието на
витамин В12.
ДЕТОКС - хората с аутизъм имат проблеми с имунитета, в тялото им
протичат различни възпалителни процеси, повечето от тях в
храносмилателния тракт.
Други пчелни продукти, които прилагаме заради техните
противовъзпалителни свойства са основно ПРОПОЛИС, ПЧЕЛНА ОТРОВА
и ПЧЕЛЕН ХИТОЗАН.
ПЧЕЛЕН ВЕНОМ съдържа мелитин, един от най-активните компоненти на
пчелната отрова. По време на терапията с този крем масажираме
краката, ръцете и шийните прешлени на децата.
ПРОПОЛИСЪТ е най-естественият продукт срещу паразити и вируси.
Флавоните, фенолните киселини и техните естери могат да нарушат и да
повлияят на жизнения цикъл на вирусите и бактериите. Флавони и
производни на кофеинова киселина потискат дрождите от рода Candida,
които са причина за различни заболявания. Препоръчваме да използвате
предимно воден прополис, т.е. прополис, модифициран със специална
технология без употребата на алкохол, тъй като децата го използват за
по-дълъг период от време по време на тази терапия. Прополисът,
подобно на другите пчелни продукти, действа като антиоксидант в
организма поради богатото си присъствие на полифеноли (вещество,
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способно да свързва токсините, свободните радикали и да ги извлича
извън тялото). Има дори проучване, в което се твърди, че
антиоксидантният ефект на прополиса е 6 пъти по-силен от другите
известни антиоксиданти. За да бъдем конкретни, прополисът съдържа
например кофеинова киселина, канелена киселина, β-кумарова
киселина, галангин, кверцетин или хризин.
АПИХИТОЗАН и комбинацията му с воден прополис е една от найефективните стратегии за премахване на токсините от тялото.
Поради наличните флавоноиди пергата е подобна на прополиса, но
освен това, както вече споменахме, тя съдържа и коензим Q10,
каротеноиди, витамин Е или цинк, които също се считат за
антиоксиданти.

Заключение
Накрая ще представим един конкретен казус. Но преди това трябва да
отбележим, че подхождаме към прилагането на пчелни продукти за
подобряване състоянието на децата с аутизъм изключително
индивидуално. Също така се консултираме с майки относно всякакви,
дори най-малки промени в поведението или диетата на децата. Също
така, по време на терапията, децата трябва стриктно да спазват диета без
мляко, глутен и захар и да консумират достатъчно вода, за да може
процесът на "детоксикация" да протече успешно. И най-важното е, че
напредъкът на децата също не е възможен без активно сътрудничество с
психолози и логопеди.

Казус
Първият ни малък клиент, Атко, беше на 4 години, когато започна
терапията и беше новодиагностициран.
Диагнозата му беше поставена от детски невролог на 7 ноември 2016 г. В
нея се казваше:
-

забавено развитие на речта;
леко умствено увреждане;
разстройство от аутистичния спектър;

Добри практики: Словакия
-

централен хипотоничен синдром.

Едно 4-годишно дете имаше незадоволителен социален контакт, не
осъществяваше визуален контакт, играеше сам, изговаряше само
определени думи, консумираше само смесена супа.
Започнахме терапията през 2016 г. и използвахме продуктите 2 години и
половина.
Отначао Атко ходеше в специализирана детска градина, после отиде в
частна. Майка му общуваше интензивно с учителя, а ние в екипа
наблюдавахме поведението му. През първия месец той просто гледаше
децата и си играеше сам. Постепенно, през втория и третия месец
започна да се сближава все повече с децата, започна да играе в отбор.
След втория месец спря да бяга по време на разходките.
През първата половин година майката носеше супата в детската градина,
но само след няколко месеца той започна да яде храната от детската
градина. Вкъщи Атко започна да вкусва нови ястия, плодове, зеленчуци
месо.
Атко започна да осъществява зрителен контакт в рамките на един месец,
а от третия да повтаря думи и изречения. Постепенно научи нови думи,
назоваваше предмети по картинки, свързваше изречения и започна да
разбира. Логопедът работеше по-лесно с детето, защото концентрацията
му се беше подобрила. След една година Атко говореше без помощни
карти, но майка му все пак трябваше да го поправя, тъй като все още не
правилните форми на думите в изречения.
Директорът на детската градина, в която ходеше Атко ни посети и ни
разказа как се е променило поведението му от началото на терапията.
Заведоха го на Зелено училище за една седмица без родителите му, той
се справи много добре.
В момента той посещава основно училище и е във 2-ри клас. Има
асистент и се справя много добре с учебната програма. Сработи се с
екипа и няма проблеми да установява контакти с децата.
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Сдружение „кРай“

Пчелен восък,
апикултура услуги

Сдружението изпълнява своите функции в продължение
на 13 години в областите Poltár, Lučenec и Rimavská Sobota
и на национално ниво. Основната тема за организациите е
обучението за опрашителите и предизвикателства,
свързани с това в страната.
В Кокава над Римавикоу Сдружението отглежда пчелин за
образователни цели, където членовете преподавати популяризират
значението на пчелите за страната. Този пчелин се използва и за
обучение на бъдещи и настоящи пчелари и там се провеждат много
популярни курсове по пчеларство. Част от пчелина е посветена на
апитерапията и посетителите могат да използват за лечебни цели въздух
от кошера като го вдишват. Важна част са и курсовете по пчеларство,
специално фокусирани върху обучението на дългосрочно безработни и
хора от уязвими групи. След успешно завършване на курса, Сдружението
предоставя основно оборудване и кошери, така че участниците да могат
да започнат собствена пчеларска практика, по време на която получават
допълнителна подкрепа от организацията.
Сдружението също така предоставя помощ
под формата на маркетинг анализи и при
продажбата на пчелни продукти. Тези
курсисти могат да продават своите
продукти под общата марка Fair Honey.
Техните продукти не остават анонимни,
тъй като, въпреки общата визуална информация, всеки производител
има свое описание и контакт на етикета.
От 2014 г. „кРай“ изпълнява програма за социално предприемачество в
допълнение към екологичните теми. Сътрудничеството се осъществява с
дома за социални услуги Slatinka в Lučenec, където се обучават
потребители за обработка на пчелни продукти и по-конкретно на
определени видове свещи. Потребителите получават и помощ за

Добри практики: Словакия
продажба на своите продукти. Има подобно сътрудничество и с
ромската общност в Кокава над Римавику.
Сдружението
управлява
и
малка
дърводелска работилница, която в
момента предлага възможност за работа
на един човек, който произвежда
нетипични кошери за единични пчели.
През 2021 г. се планира разкриване на
ново работно място.
От 1 февруари 2020 г. в село Utekáč работи социалната работилница
Voštinári. Там се преработва пчелния восък и се произвеждат свещи.
Освен това се планира производството на балсами и кремове от пчелен
восък след получаване на необходимите сертификати.
Уеб сайт:

https://kraj.sk/

Имейл:

info@kraj.sk

Сдружение „Štiavnica Mountains“
Пчелна къща,
апикултура услуги
„Щявница планина“ е сдружение,
чиято цел е да осъществява
образователни
дейности,
фокусирани върху психическото и
физическото здраве и развитие на
индивида и върху значението на
екологията, здравословния и
устойчив начин на живот,
основани на зачитане на биологичното разнообразие в природата. Въз
основа на опита с нашите гости, сдружението отчита общото ниско ниво
на знания за пчелите и за лечението с пчелни продукти. Поради тази
причина, работим за да повишим информираността в тази посока и да
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образоваме широката общественост в областта на апитерапията, която е
най-старият естествен лечебен метод с пчелни продукти.
Сдружение „Щявница планина“ се намира в защитената ландшафтна
зона на хълмовете „Щявница“, където функционира API-къща www.vcelihotel.sk. Тя предоставя възможбноости за спане и престой в
пчелина точно над кошерите. Спането до кошери е древен естествен
начин за почивка и релаксация. Старите пчелари първи осъзнават
положителния ефект върху тялото докато престояват в пчелина.
Животворната сила се дължи на биополето, създадено от пчелите в
радиус до 1 м от клъстера, т.е. от мястото, където постоянно се ражда
нов пчелен живот и където има най-висока концентрация на пчели.
Както и на вездесъщия прополис, който е силно дезинфекциращ и който
е пропил с аромата си цялата API-къща. Ароматът му е отчетлив и дори
остър. Обикновено се казва, че в пчелното пило има по-стерилна среда,
отколкото в операционната. Ефектът се допълва от факта, че ние не
вземаме нищо от тези пчели, просто се грижим за тях по естествен начин
и без химикали. През активния сезон къщата е буквално като меден рай.
Ако въздухът е в контакт със стерилна среда, той сам става стерилен.
Такъв стерилен въздух циркулира по естествен начин в пространството
на API-къщата и той постоянно се стерилизира. Стерилният въздух,
протичащ естествено в пчелните къщи, автоматично свързва
микроскопични частици от цветен прашец, мед, прополис, пчелно
млечице, пчелна отрова и восък. След това въздухът, съдържащ се в тези
лечебни частици, се вдишва. Летливите частици мед и цветен прашец,
които се съдържат във въздуха на кошера, имат благоприятен ефект
върху лигавицата на бронхите и по този начин намаляват тяхното
запушване и подуване. Миризмата на пчелна отрова потиска миграцията
на лимфоцитите в тъканта и по този начин забавя алергичната реакция.
Прополисът в комбинация с изпарения на пчелна отрова има
противовъзпалително, антибактериално и антивирусно действие и
дезинфекцира дихателните пътища. Въздухът в пчелина е чист,
прозрачен и лечебен. Пчелите в API-къщата трябва да бъдат във
възможно най-добро състояние, без болести и не трябва да се използват
за немедицински цели. Голямото предимство на нашата API-къща е
нейното местоположение. Тъй като се намираме в защитена

Добри практики: Словакия
ландшафтна зона, без замърсяване и използването на химически
пестициди, пчелите имат богат и разнообразен източник на нектар,
прашец и прополис през целия сезон. Което, разбира се, увеличава
положителния ефект от престоя в нашата API-къща.

Какви заболявания могат да бъдат лекувани чрез престой в APIкъща?
Единственото официално клинично проучване, което съществува е
свързано с лечението на множествена склероза. Ефикасността на престоя
в API-къщата за други заболявания не е клинично документирана, но е
потвърдена от дългогодишния опит на пчеларите и от световните
наблюдения, събирани в продължение на десетилетия. Престоят в APIкъща се препоръчва за лечение на всички респираторни заболявания,
множествена склероза, синдром на хиперактивност с дефицит на
вниманието (ADHD), аутизъм, стрес, кожни заболявания, кандидоза или
микози. Дишането на въздух от пчелина понижава кръвното налягане и
подобрява състава на кръвта. Човек диша по-бавно и спокойно. Като
цяло престоят в API-къща е от полза за всяко едно лечение и носи
приятно облекчение.
Кога не се препоръчва престой в API-къща?
Определено не е подходящ за страдащи от алергия към пчелни продукти
- мед, цветен прашец, прополис или пчелни ужилвания. Пациенти с
тежък рак. Хора, страдащи от тежки инфекциозни заболявания,
бременни и кърмещи жени. Преди да посетите API-къща, не се
препоръчва да използвате силни и тежки парфюми и лекарства, които
биха могли да раздразнят пчелите и да отнемат от естествения аромат на
API-къщата.
Колко често може да се прави престой в API-къща?
В нашите пчелни къщи предлагаме опция или за 2-часов престой през
деня, или за нощувка. А колко често да преприемате такъв престой?
Колкото ви харесва - това зависи от вашия индивидуален подход и
настроение.
Защо нашата API-къща има шестоъгълна форма?
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Геометрията на пчелина е изградена на принципа на Сакралната
геометрия. Някои считат, че тази геометрия е нашият основен градивен
елемент, на всички прояви на живот въобще, чя е универсалният език на
Вселената. Предполага се, че чрез възприемането на свещената
геометрия, дясното и лявото мозъчно полукълбо са свързани,
т.е.полярностите се обединяват. „Цветето на живота“ като символ на
сакралната геометрия е носител на скрити значения и представлява
връзката на всичко, което съществува тук на Земята. „Цветето на живота“
се нарича цвете, защото представлява цикъла на плодното дърво.
Плодното дърво произвежда цветя, които претърпяват метаморфоза и
стават плодове. Плодовете съдържат
семена, от които при падане на земята
отново расте друго дърво. Именно
цикълът на природата, безкрайно
повтарящ се, е източникът на чистото
съзнание. „Цветето на живота“ също
може
да
бъде
представено
геометрично като шестоъгъла, който е в основата на пчелната клетка. И
затова избрахме тази форма като основна форма на API къщата. Всички
страни са еднакви не само отвън, но и вътрешната структура е изградена
на принципа на сакралната геометрия, където се спазват точните
размери и ъгли. В същото време има 2 триъгълника един срещу друг,
които се пресичат. Те са символ на мъжа и жената, които се пресичат.
Или както се казва - „както на небето, така и на земята“. Както и да го
наречем, все пак това е единството, което стои зад дуалността. И откъде
го знаят пчелите? Никой не може да каже, те не мислят за това, както
мислим ние хората. Те просто са такива по своята природа. И точно тази
естествена форма на пчелната къща, построена според сакралната
геометрия във формата на „цвете на живота“, има благотворен ефект
върху човешкото тяло.

Добри практики: Словакия

Керамел – семейна ферма за пчели в Словакия
Various bee products
„Керамел“ е семеен бизнес за отглеждане на пчели, управляван от
семейство Гргула повече от 30 години. Думите „cera“ и „mel“ имат
латински произход и означават восък и мед и картинно описват обхвата
на бизнеса на компанията - пчеларство, производство на мед, цветен
прашец, прополис и свещи от пчелен восък. Семейство Grgula започва да
отглежда пчели точно преди 1990 г., когато получава 12 кошера като
сватбен подарък и продължава пчеларската
традиция, която остава в семейството им в
продължение на четири поколения. Зденка
и Душан Гргула се грижат за пчеларството,
производството и логистиката. Техният син
и неговият партньор отговарят за
продажбите, маркетинга и разработването
на нови продукти. Средногодишното производство е 17 тона мед и 4
тона пчелен восък.
Днес семейство Гргула управлява пчеларска ферма в село Choča в
района на Zlaté Moravce, магазин за тухли и хоросан в центъра на
Братислава, павилион за мед в търговски център Avion, електронен
магазин www.medovyobchod.sk и подвижни сергии за пазари и панаири.
Техният магазин и щандове са място, където клиентите могат да
дегустират, помиришат и опитат всички техни продукти, уебсайтът е поскоро инструмент за маркетинг и комуникация. Пчелната ферма с около
150 кошера привлича стотици хора всяка пролет и лято. Посетителите
могат да се разходят и да се отпуснат в пчелната градина, пълна с билки
и опрашвани цветя, да опознаят живота на пчелите в отворени кошери,
да разгледат производствения процес, да направят свои собствени
свещи от пчелен восък и медени сапуни или да вкусят повече от 14 вида
мед. Настоящото производство на мед и пчелен восък от собствените им
кошери не покрива търсенето, поради което Зденка и Душан си

125

126

Наръчник Апитерапия за здраве
сътрудничат с други малки пчелари, които компенсират липсващите
количества пчелни продукти.

„Керамел“ се фокусира върху моно цветни медове, а именно рапица,
слънчоглед, акация, липа, горски и борови дървета. Те също
произвеждат смеси от акациев мед и различни ядки. Основният им
специалитет обаче е ароматизираният мед - комбинация от запечен мед,
замразени сушени плодове и подправки. Примери за такива
комбинации са мед с ягоди, малини, канела и сливи, джинджифил,
какао и лешници или екзотична маракуя.
Продукти като екстракт от прополис в алкохол и масло, пчелен прашец и
пчелно млечице естествено допълват продуктовото им портфолио. Целта
на компанията не е да продава мед и пчелни продукти само като стока в
голям буркан, те се фокусират върху добавянето на стойност към всеки
пчелен продукт. Поради това те използват мед за своите печива като
меденки и други тестени изделия или в козметични продукти на
основата на мед, цветен прашец, прополис, пчелен восък и пчелно
млечице. Тяхната козметична гама включва лечебни и защитни балсами
за устни, хидратиращи кремове за ръце и лосион за тяло, масла за тяло,
обогатени с прополис и етерични масла, както и дезинфектант за ръце с
прополис. Медът от акация и борови дървета, довибан в „Керамел“ е
награден със златна звезда на престижните награди Great Тaste Awards,
които се провеждат в Лондон, Великобритания, всяка година.
Посещенията в тяхната пчелна градина, медът от рапица и акация и
техните домашно приготвени медени бисквитки са сертифицирани като
регионални продукти.

Добри практики: Словакия
Уеб сайт:

https://www.medovyobchod.sk/

Имейл:

info@ceramel.sk
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Добри практики: Полша
Beeyes

Пчелна отрова

"Beeyes" е носнована през 2014 и
специализира в приложението на пчелни
продукти в козметиката и хранителните
добавки. Тези продукти са за хора, за които
здравословният начин на живот е от
значение. Използваме предимно пчелна
отрова, прополис, пчелно млечице и пчелен
прашец. "Beeyes" е утвърден бранд, който
прилага модерни и иновативни подходи за производство и представяне
на хранителни добавки и продукти за козметиката.
Уеб сайт:

https://beeyes.pl/

Имейл:

info@beeyes.pl

Пчелни продукти
Най-популярни са козметичните ни продукти, които съдържат пчелна
отрова и прополис. Ефективни антиейдж продукти са серум с пчелна
отрова и мед под формата на ампула, маска за лице с пчелна отрова,
околочен крем UMF20+ с пчелна отрова и мед от Манука, крем за ръце с
пчелен восък.

Добри практики: Полша

Добри практики
Полската натурална козметика с пчелна отрова и манов мед от Еко
линията на BeeYes включва серум ампули и крем за лице – дневен и
нощен. Това е иновативно съчетание на пчелна отрова с манов мед.
Кофеинът, който добавяме към серума, стимулира микроциркулацията
(кръвообръщението в малките кръвоносни съдове), докато апитоксинът
от пчелната отрова възстановява протеиновите клетки. Тази комбинация
е идеална основа за грим. Пчелният восък в крема прави кожата поеластична, а мановият мед облекчава раздразненията. Маслото от
полски мак перфектно подхранва зрялата и деликатна кожа, а витамин Е,
наречен „витаминът на младостта“, забавя стареенето на кожата.
Ежедневната употреба на козметиката BeeYes в грижите за лицето и
шията ефективно овлажнява, изглажда, регенерира и подобрява
цялостния вид на кожата като й придава по-млад вид.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪
▪
▪

Иновация: комбиниране на пчелна отрова, манов мед и кофеин
за нуждите на козметиката;
Силни страни: продуктите повишават тонуса на кожата,
овлажняват я, заглаждат бръчките, регенерират епидермиса,
намаляват широките пори, повишават здравината и
еластичността на кожата.
Слаби страни: продуктите са противопоказани при астма и при
алергия към ужилване от пчели, пчелен прашец и прополис;
Възможности: за подобряване на ефективността и обхвата;
Заплахи: конкуренция от компании със сходна дейност, спад на
продажбите, фалшиви органични съставки.
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Миодова Мидларния

Восък

(Miodowa Mydlarnia)

"Миодова Мидларния" е компания, която
произвежда козметични продукти, за които
използва мед, прополис, пчелен прашец и
пчелен восък. Благодарение на техните
естествени облажняващи и подхранващи
свойства,
козметичните
продукти
са
здравословни и ефикасни. В нашия магазин за
сапун се произвеждат и продават предимно
сапун, масла за лице, лосиони и скраб, както и
парфюми, свещи и други аксесоари.
Уеб сайт:

https://miodowamydlarnia.pl/

Имейл:

sklep@miodowamydlarnia.pl

Пчелни продукти
Магазинът за сапун продава натурална козметика, за производството на
която е приложена „студена обработка“ – сапуни, скраб, маски, балсами
за устни, лосиони за ръце, соли за баня. Всички наши сапуни, без
изключение, съдържат пчелен восък.

Добри практики: Полша

Добри практики
Производственият процес е изцяло ръчен и следва принципите и
традициите в производството на козметика като в същото време
поддържа високи стандарти във всеки един етап – от изготвянето на
рецептата, през подготовката и създаването на продукта, до
пакетирането. Пчелният восък е богат на биологично активни вещества,
чиито състав позволява ефективни грижи дори и за най-чувствителния
тип кожа. Съдържа протеини, липиди, въглехидрати, витамини,
минерални соли и микроелементи, които имат овлажняващ, омазняващ,
регенериращ и предпазващ ефект. Восъкът предпазва кожата от
изсушаване и я прави по-еластична и мека като не позволява на
епидермиса да губи от влагата си. Предпазва кожата от слънцето, студа и
атмосферните влияния и следователно е идеален за ежедневни грижи.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪
▪
▪

Иновация: сапуни на основата на пчелен восък, дерматологично
тествани и безопасни за всеки тип кожа;
Силни страни: пчелният восък се използва в козметиката като
естествен антимикробен и противовъзпалителен агент,
ефективен също при лечение на рани, изгаряния, язви и циреи.
Омекотяващите и антибактериални свойства на восъка го правят
идеална съставка на сапуна. Освен това, восъкът действа като
естествен консервант - втвърдява консистенцията на сапуна и
удължава срока му на годност.
Слаби страни: няма
Възможности: за подобряване на ефективността и обхвата на
продуктите.
Заплахи:
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o
o
o

конкуренция от компании със сходна дейност;
фалшиви органични съставки;
спад на продажбите.

Пчелин Хавран

Пчелен прашец

"Хавран" е пчелин с корени от предвоенния период,
когато Антони Патока започва своята пчеларска
дейност. След войната той предава кошерите си със
120 пчелни семейства на Пьотр Хавран. Днес синът
му Павел Хавран е развил пчелина до 450 пчелни
семейства. Той подчертава високото качество и
чистотата на продуктите. Използва метода на студено
нанасяне на мед в буркани, който спомага за запазването на лечебните и
вкусовите свойства на продуктите. Използват се полифлорен мед,
пчелно млечице, пчелен прашец и прополис.
Уеб сайт:

https://pasiekazpasja.pl/

Имейл:

kontakt@pasiekazpasja.pl

Пчелни продукти
Компанията произвежда мед с различни вкусове и с добавка на
различни пчелни продукти. Например пчелен прашец (10%) и прополис
форте (2%) се добавят към полифлорния мед. Този мед има
антибиотични и противовъзпалителни свойства. Вкусът му е горчивосладък, а консистенцията му се маже без забележими бучки. Медът от
елда също се произвежда с добавка на цветен прашец (5%) и прополис
(1%). Отделно от това, компанията сама продава прашец от елда, който
подпомага запълването на протеинови дефицити, както и прашец от
пирен (ерика), който подпомага лечението на хипертония и
храносмилателни заболявания или полифлорен прашец, като източник
на много витамини: D , E, K, B1, B2, B6, B12, C, PP.

Добри практики: Полша

Добри практики
„Хавран“ е единствената компания в Полша, която поставя акцент върху
иновативния начин за пълнене и опаковане - без загряване на пчелните
продукти, тък като при температури по-високи от 42 градуса пчелните
продукти губят своите свойства. Процесът на нагряване е необходим от
практически съображения при масовото производство, така че медът да
не кристализира в бурканите. В процеса обаче се изгубват живите
елементи на меда, като аминокиселини, етерични масла, инхибитори,
естествени пигменти, имунни тела и ензими. Следователно целта на
пчелина „Хавран“ е да запази в пчелните продукти най-необходимото,
като ги пакетира без да ги загрява. Бързата кристализация е знак за найдобро качество. Чистата среда, в която се намират кошерите, е найважна. Този метод включва контрол на околната среда и тясно
сътрудничество с местните фермери и лесовъди. Това осъзнаване на
взаимовръзката между микро и макроелементите на екосистемата
позволява на пчелите да извлекат най-чистото от природата.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

Иновация: студено обработени продукти на основата на пчелен
прашец.
Силни страни - пчелния прашец и продуктите, съдържащи
пчелен прашец:
o са препоръчителни при хора с протеинови и витаминни
дефицити, хипертония и храносмилателни заболявания;
o действат като антибиотици и имат антибактериални и
противовъзпалителни свойства.
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▪
▪
▪

Слаби страни: противопоказания при деца и при хора с алергии
към пчелни продукти;
Възможности: за подобряване както на ефективността, така и на
гамата от продукти.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o влияние на природната среда около кошерите върху
продуктите.

Пчелин „Моравски“

Прополис

Пчелин „Моравски " е компания, ръководена от
Матеуш Моравски, който с помощта на наставник
бързо и професионално претвори своята страст в
много ценен пчелин. Той отглежда пчелни майки за
свои
нужди
и
е
специализиран
в
производството на персонализирани опаковки.
Произвежда също органично сертифицирани медове, пчелен прашец,
восъчни свещи, прополис и различни други органични продукти.
Уеб сайт:

http://miodymorawskich.pl/

Имейл:

pasieka@miodymorawskich.pl

Пчелни продукти
Прополисът се използва както вътрешно, така и външно. За вътрешна
употреба се използват капки прополис. Прополисната тинктура се
получава чрез разтваряне на пчелна замазка (прополис) в спирт. Разтвор
от няколко капки във вода може да се пие или да се прави гаргара за
третиране на устата и гърлото. Медът с прополис също има благоприятен
ефект върху лигавицата на устата и гърлото. Прополисният мехлем се
използва за външно приложение. Нанася се върху повърхността на
кожата на мястото на нараняването. Прополисният вазелин също е
изключително ефективен при кожни лезии, свързани с бактериални и
гъбични инфекции. Суровият прополис може да се използва и външно. В

Добри практики: Полша
този случай бучка пчелен прополис се затопля в ръката и се смачква.
Така приготвена порция прополис се нанася върху кожата и се покрива с
превръзка.

Добри практики
"Пчелин Моравски" е пчелин, произвеждащ екологичен мед. Това е
специално, защото екологичните пчелини в Полша са рядкост.
Изискванията, наложени на пчелините, които кандидатстват за
екологичен сертификат, са изключително трудни за изпълнение при
дадените специфични климатични условия. В Полша има по-малко от 30
пчелина, които произвеждат полски биологичен мед. Поради това е
много трудно да се закупи и цената на този продукт е по-висока от тази
на обикновения мед, добит от конвенционалните пчелини. ЕКО медът
обаче си заслужава цената. Пчелинът произвеждат екологичен
полифлорен или акациев мед, както и екологични пчелен прашец и
прополис.

Иновция и SWOT анализ
▪
▪

Иновация: екологични продукти с прополис
Силни страни – прполисът и прополисовите продукти:
o се състоят от смоли и балсами, събрани от пчелите от
пъпките на младите растения, инхибини и ензими, които
инхибират образуването на микроорганизми;
o имат силни противогъбични, антибактериални и
антивирусни свойства, ускоряват процеса на зарастване
на рани и имат силни аналгетични свойства, използват се
за лечение на изгаряния и рани от залежаване.
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o

▪

▪
▪

са ефективни при лечение на инфекции на горните
дихателни пътища и на трахеята.
Слаби страни:
o хората, които са алергични към пчелни продукти, трябва
да бъдат внимателни, когато използват прополисови
капки, тъй като пчелният прополис често предизвиква
алергии;
o поради съдържанието на етанол, не се препоръчва
шофиране на превозни средства директно след
приемане на прополисова тинктура.
Възможности: възможности за подобрение както в
ефективността, така и в продуктовата гама.
Заплахи: Няма

Пчелин „Уисон“
Пчелно млечице
Пчелин „Уисон“

има дълга традиция, датираща от 50-те години на
миналия век. Основателят Marian
Łysoń се е специализирал в
разработването
на
пчеларско
оборудване. От 1995 г. компанията
продължава под името "Lyson" и се управлява от семейството на
основателя. Тя е в отговор на търсенето на естествени и здравословни
продукти, както в козметиката, така и в сладкарството. Здравословните
продукти се произвеждат като се използва прополис, пчелен прашец,
пчелно млечице и мед.
Уеб сайт:

https://pasiekalyson.pl/

Имейл:

kontakt@pasiekalyson.pl

Добри практики: Полша

Пчелни продукти
Магазинът на пчелина продава натурален мед, мед с 0,08% пчелно
млечице, само пчелно млечице, енергийни блокчета, шоколадови
бонбони и близалки с мед, лимонади и меденки, трюфели и медени
кифли. Можете също така да закупите свещи от пчелен восък и
натурална козметика с пчелни продукти. Пчелното млечице можем да
намерим в състава на кремове, лосиони и течности на основата на
пчелно млечице. То може да се прилага върху всякакъв тип кожа.
Козметичните продукти, съдържащи този продукт, стимулират
метаболизма на клетките и нормализират дейността на мастните жлези.
Млякото има благоприятен тонизиращ ефект върху кожата и подобрява
нейната хидратация и еластичност. Съдържанието му в козметичните
препарати варира от 0,5 до 10%.

Добри практики
Отскоро компанията произвежда „Miodowita“ (Vitality) - иновативен
продукт, който съчетава 4-те най-ценни продукта от кошерите - прашец,
прополис, пчелно млечице и натурален полски мед. Има укрепващ ефект
за тези, които извършват интензивна физическа или умствена дейност.
Комбинацията от дадените съставки премахва слабостта и имунизира
срещу всички видове бактериални инфекции. В случай на борба с
анемията, този продукт е безценен и много ефективен. Осигурява на
тялото нужните хранителни вещества като доставя пакет витамини и
почти 95% полски мед. Систематичното приложение води до повишена
жизненост и осигурява ежедневно повишаване на енергията.
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Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪
▪
▪

Иновация: продукти с пчелно млечице
Силни страни: добив на пчелно млечице
o има укрепващ ефект, премахва умората, повишава
ефективността в работата, подобрява настроението и
концентрацията, регулира метаболитните процеси,
подобрява апетита, паметта и зрението, понижава
нивата на серумния холестерол и значително понижава
кръвното налягане;
o се използва за лечение на сърдечно-съдови заболявания
и възпалителни състояния на жлъчния мехур, панкреаса,
черния дроб и дебелото черво и при трудно зарастващи
рани, рани от залежаване, изгаряния, язви.
Слаби страни: няма
Възможности: възможност за подобрение както на
ефективността, така и на продуктовата гама.
Заплахи: конкуренция от подобни компании, спад на
продажбите.

Добри практики: Румъния

Добри практики: Румъния
Апимонд – от сърцето на природата
Пчелна отрова, пчелно млечице и прополис
“Апимонд
–
от
сърцето
на
природата”съществува като румънски
традиционен бранд от 1921 г.
Произвежда и продава пчелни продукти
(пчелна отрова, мед, пчелен прашец,
прополис, пчелно млечице), както и стоки със съдържание на пчелни
продукти като шампоани против пърхут, кремове против бръчки,
хидратиращи кремове, почистващи течни сапуни, почистващи серуми,
гелове за интимна хигиена, подмладяващи кремове и маски, тинктури и
серуми за лечение.
Уеб сайт:

https://apimond.ro/

Имейл:

apimond@gmail.com

Пчелни продукти
„Апимонд - от сърцето на природата“ не продава пчелна отрова и
прополис като такива, но произвежда шест продукта на основата на
пчелна отрова със съставки от биологично земеделие: аpiremed гел с
пчелна отрова и арника; аpiremed гел с пчелна отрова и капсаицин;
серум за лечение с пчелна отрова; подмладяващ крем с пчелна отрова;
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подмладяваща маска с пчелна отрова; крем за околоочен контур.
Компанията произвежда и шест продукта на основата на прополис със
съставки от биологично земеделие: лосион против акне със стволови
клетки; шампоан против пърхот с прополис; билков шампоан; почистващ
гел с алое вера и прополис; почистващ течен сапун с риган и прополис;
гел за интимна хигиена с морска вода и прополис; течен сапун с
прополис и алое вера; течен сапун с прополис и зелен чай; тинктура от
прополис; подмладяващ крем с пчелна отрова.

Що се отнася до пчелното млечице, компанията произвежда 12 продукта
на основата на пчелно млечице със съставки от биологично земеделие:
активен серум със стволови клетки; продукт за хидратация през целия
ден; крем за очи против тъмни кръгове; шампоан против косопад с
пчелно млечице; крем против бръчки с пчелно млечице и омега-3;
емулсия против бръчки с пчелно млечице и омега-3; дневен крем със
стволови клетки; крем за околоочен контур с колаген и пчелно млечице;
регенериращ серум за коса; хидратиращ серум; течен сапун с арника и
пчелно млечице; нощен крем със стволови клетки.

Добри практики: Румъния

Добри практики
"Apimond - От сърцето на природата" не използва съставки, които могат
да бъдат вредни за хората като: добавки, които насърчават
суспендирането на една течност в друга като синтетични емулгатори,
анионни детергенти и повърхностноактивни вещества като натриев
лаурет сулфат, анионни повърхностноактивни вещества като натриев
додецил сулфат или натриев лаурил сулфат и натриев лаурил етер
сулфат, овлажнители като минерални масла, парабени като
бутилпарабен, етилпарабен, метилпарабен и пропилпарабен,
полиетерни съединения като производни на полиетилен гликол,
консерванти като феноксиетаноли, като повърхностноактивни вещества
алкохолни етоксилати или алкохол етокси сулфати и натриев лаурил
сулфат,
синтетични
оцветители
като
азот,
индигоидни,
трифенилметанови и ксантенови багрила, синтетични аромати като
амброксан, кедра, евернил, мускус и вертофикс, или синтетични гуми
като бутадиен-стирен, парафин, полиетилен и винилацетат.
„Apimond - От сърцето на природата“ използва биологични съставки в
своите продукти, а козметиката Apimond се предлага на пазара като „био
еликсир“ за естествена красота. Този подход се основава на следното:
пчелите са биоиндикатори на замърсяване, тъй като са чувствителни и
реагират на замърсяване на околната среда; био храненето се основава
на био култури; човешкото тяло абсорбира не само чрез
храносмилателния си тракт, но и чрез кожата си, откъдето идва и
значението на био козметиката.
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Иновация и SWOT анализ
▪

▪

▪

▪
▪

Иновация: продукти на основата на пчелна отрова, които са
алтернатива на инжекциите с ботокс; продукти на основата на
прополис, съдържащи перфектен естествен антибиотик;
продуктите на основата на пчелно млечице, съдържащи
стволови клетки от арганови пъпки.
Силни страни: тези продукти са очарователни коктейли от
естествени и органични съставки като цветя, плодове, продукти
от кошера и семена, съдържат продукти на биологичното
земеделие; подобряват кръвообращението и възстановяването
на клетките; имат противовъзпалително, успокояващо,
охлаждащо, загряващо, релаксиращо, термично (при
остеоартикуларни инфекции) и обезболяващо (при грип)
действие, регенерират кожата.
Слаби страни:
o прашец: противопоказания при астма; при алергия към
пчелни ужилвания, полени, прополис; при бременност;
o прополис: противопоказания при кърмене, хепатит,
бременност, алергия към прополис
Възможности: за подобрение както на ефективността, така и на
продуктовата гама.
Заплахи: конкуренция от подобни компании, фалшиви
органични съставки, спад на продажбите.

„Пчелната пита“
Восък
„Пчелната пита“, чийто пчелин се
намира в природния парк Comana в
района на Добруджа, Румъния,
произвежда и продава продукти от
кошера: апиларнил (много ценен
природен продукт, получен от пчелната колония, чийто откривател е

Добри практики: Румъния
добре известния румънски пчелар Николае Илиесиу), пчелен хляб
(перга), пчелен восък, 100% натурален суров мед директно от кошерите
(необработен, без термична обработка), суров пчелен прашец, прополис
и пчелно млечице, както и продукти на основата на пчелен восък като
свещи от пчелен восък с третирани с прополис фитили, насипен пчелен
восък и свещи за кръщенета и сватби.
Уеб сайт:

https://fagurelecumiere.ro/

Имейл:

fagurelecumiere@gmail.com

Пчелни продукти
„Пчелната пита“ произвежда и продава пчелен восък като такъв, както и
занаятчийски продукти на основата на пчелен восък като:
▪
▪
▪

насипен пчелен восък;
свещи от пчелен восък с третирани с прополис фитили;
кръщелни и сватбени свещи от пчелен восък.

Добри практики
"Пчелната пита" произвежда:
▪

▪

пчелен восък, съдържащ здравословни компоненти естери,
мастноразтворими витамини, свободни мастни киселини,
въглеводороди, лактон, минерални соли и бавни въглехидрати;
ръчно изработени свещи, направени от листове от естествен
восък с памучен фитил, обработен с прополис - при изгаряне те
излъчват асептична (поради прополиса) миризма.
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„Пчелната пита“ не използва парафин или парфюми в свещи от пчелен
восък.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪

▪
▪
▪

Иновация: продуктите на основата на пчелен восък се
произвеждат от рециклирани пчелни пити и имат както
естетически, така и здравни ефекти.
Силни страни - продуктите със съдържание на пчелен восък:
o са декоративни (поради модела на пчелна пита върху
листите пчелен восък);
o имат асептичен, бактериостатичен,
противовъзпалителен, релаксиращ и изглаждащ ефект;
o имат приятна миризма.
Слаби страни: няма
Възможности: за подобрение както на ефективността, така и на
продуктовата гама.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o фалшиви органични съставки;
o спад на продажбите.

„Буренце с мед“

Пчелен прашец

Компанията „Butoiul cu Miere“ („Буренце с мед“)
произвежда и продава непреработени продукти от
кошера в района на Марамуреш (Северна Румъния) в
продължение на повече от 30 години: пчелен хляб,
пчелен восък, мед, пчелен прашец и прополис. Това е
семеен бизнес и има три основни точки за продажба - в
Baia Mare (окръг Maramures) и Florești, както и чрез онлайн магазин
(https://www.butoiulcumiere.ro/shop/).
Уеб сайт:

https://www.butoiulcumiere.ro/

Имейл:

office@butoiulcumiere.ro , comenzi@butoriulcumiere.ro

Добри практики: Румъния

Пчелни продукти
Произвежда и продава пчелен прашец като такъв, както и занаятчийски
продукти на основата на прашец като „Имунитет форте“ (акациев мед,
прополис и суров прашец); Мед (0,15-0,43% съдържание на прашец);
„Малко буренце за имунитет“ (акациев мед и прополисова тинктура);
„Макси имунитет“ (акациев мед със суров прашец); тинктура от
прополис (5% пчелен прашец).

Добри практики
Произвежда пчелен прашец и продукти на основата на прашец, които
съдържат мастноразтворими витамини (А и провитамин A, D, E, F) и
водоразтворими витамини (C, P, фолиева киселина, B1, B2, B3, B5, B6,
B8), ензими, естери, мастноразтворими витамини, свободни мастни
киселини, хормонални вещества, въглеводороди, лактон, минерални
соли, фитохормони, пигменти и бавни въглехидрати.
„Butoiul cu Miere“ („Буренце с мед“) не подлага продуктите на
допълнителна обработка.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

Иновация: продукти със съдържание на пчелен прашец
Сини страни - пчелен прашец и продукти със съдържание на
прашец:
o препоръчват се при алергии, анемия, астма, рак на гърдата,
сърдечно-съдови нарушения, кашлица, фарингит,
храносмилателни разстройства, кръвоизливи, високо ниво
на холестерол, високо ниво на триглицериди, ларингит,
чернодробни състояния, пневмония, рак на простатата,
възстановяване на чревната флора;
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o

▪
▪
▪

имат антиоксидантно, антисептично, антитромботично,
бактерицидно, бактериостатично, противовъзпалително,
тонизиращо, трофично действие.
Слаби страни: противопоказания при деца и хора с алергия към
пчелни продукти.
Възможности: за подобрение както на ефективността, така и на
продуктовата гама.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o фалшиви органични съставки;
o спад на продажбите.

Добри практики: Испания

Добри практики: Испания
Кармен Гарсия – апитерапевт

Пчелна отрова

Кармен контактува със света на
пчелите в семейния бизнес от ранна
детска възраст. Братята й са пчелари.
Привлечена от здравния свят, тя става
медицинска сестра и започва да се
занимава с лечебната сила на меда.
За първи път присъства на конгрес по
апитерапия през 2006 г. През 2007 г. започва обучението си по
апитерапия при Д-р Висенте Ферер в Ла Серена (Чили), който е професор
в Латиноамериканския институт по апитерапия. В момента Кармен
практикува в Херес де Ла Фронтера (Кадис), Испания. Тя заявява, че
когато някой й каже: „Не помня откога не съм се сувствал толкова добре
...“ радостта и удовлетворението са толкова големи, че тя се чувства
много благодарна на пчелите, на техните пациенти и на всички хора,
които са се доверили на пчелите през годините.
Уеб сайт:

https://www.apiterapiajerez.es

Имейл:

info@apiterapiajerez.es

Апитерапевтични услуги
В работата си Кармен предлага следните
услуги:
Апитерапия (или пчелна терапия): състои се
от персонализирано приложение на
различните продукти от кошера, съобразено
с нуждите на всеки човек, за подобряване на
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здравето и качеството на живот.
Апипунктура или акупунктура с апитоксин: счита се, че началото е
положено в Япония през 1920 г. Това е вариант на апитерапия, състои се
в прилагането на отрова в акупунктурните точки, комбинирайки
действието на отровата със стимулиране на тези точки за облекчаване на
неразположенията с разнообразна етиология.

Добри практики
За подобряване на качеството на живот, за предотвратяване и лечение
на заболявания по естествен начин:
▪
▪

▪

▪

персонализирано лечение
използване на
висококачествени
биологични продукти
при лечението с апитоксин се
използва техника, при която
пчелата се връща жива в
кошера;
лекувани заболявания: лумбосчиатика, тендинит, фибромиалгия,
остеоартрит, артрит, ревматизъм, псориазис и невропатична
болка

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪
▪
▪

Иновация: съчетание между апитерапия и традиционна китайска
медицина
Силни страни: хората, които пристъпват към тази терапия и
попадат в света на пчелите, развиват по-голямо уважение към
тях, откривайки колко много могат да направят пчелите за нас.
Слаби страни: няма
Възможности: привличане на нови пациенти чрез по-широко
популяризиране на ползите от апитерапията
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o липса на доверие на някои хора към този тип лечение.

Добри практики: Испания

„Граналбе“

Beeswax

Компанията Граналбе се намира в община Segorbe, в
провинция Castellón, Испания. Това е трето
поколение семеен бизнес, с повече от 30 години
опит в сектора. Началото е поставено през 1986 г.
Дейността на компанията е разделена на:
разфасоване и пакетиране на мед, производство на
восъчни листове и продажба на пчеларско оборудване.
Компанията купува първокачествен мед, който разфасова и изпраща
поръчки за мед и останалите продукти в цялата страна.
Уеб сайт:

https://www.granalbe.com

Имейл:

granalbe@granalbe.com

Пчелни продукти
▪
▪

▪

▪

“Граналбе” произвежда ламиниран восък в различни форми;
всички видове пчеларски съоръжения за отглеждане на пчели и
добив на мед от различни производители - на клиентите се
предлагат разнообразни продукти;
монофлорен насипен мед от различни сортове: портокалов цвят,
лимон, розмарин, мащерка, лавандула, бадем, планински и
горски;
сортове мед, които зависят от реколтата: ягодово дърво
(кумарка), евкалипт, ябълково дърво, авокадо, мушмула и
кориандър.
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Добри практики
В допълнение към търговската дейност, фирмата произвежда:
▪
▪
▪
▪

100% чист пчелен восък под формата на блокове и листи;
восъчни листи със специфични размери;
работи с всички формати кошери: Layen, Dadant, Langstroth и
Lusitana;
предлага на пчеларите възможност да правят листове от
собствен восък.

Компанията има дълъг опит в производството от повече от три
десетилетия.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪

▪
▪

▪

Иновация: производството на восък е адаптирано към
изискванията на пчеларите чрез производство на листове със
спечифични размери.
Силни страни – иновативни продукти от пчелен восък:
o листове и блокове от чист восък, които са в основата на
производството на свещи и други декоративни предмети от
пчелен восък;
o търгуват с други продукти като храна за пчели, пчеларски
материали и инструменти.
Слаби страни: няма
Възможности: за разширяване на продажбите сред пчеларипосланици, ако секторът на биологичното пчеларство
продължава да расте.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o фалшиви органични съставки.

Добри практики: Испания

Кооперация „Ранчо Кортесано“
Различни пчелни продукти
Кооперация „Ранчо Кортесано“ се
намира в малък град, наречен El
Torno de la Jerez, в провинция Кадис
(Испания). Има дълга 30 годишна
история, свързана с пчеларството.
Отглежда
над
2000
кошера,
групирани в 40 пчелина, разположени в планините и планинските
територии с богато разнообразие от цветя, които придават отличителен
вкус и текстура на меда. Медът от пчелините на кооперацията е
удостояван с най-значимите награди за качество, присъждани в Испания.
Уеб сайт:

https://www.ranchocortesano.net

Имейл:

miel@ranchocortesano.net

Пчелни продукти
„Ранчо Кортесано” произвежда традиционни пчелни продукти като мед,
пчелен прашец, пчелно млечице, восък и прополис. В допълнение,
кооперацията извършва:
o
o
o
o

събиране на реколтата - качеството на продуктите е постоянна
грижа;
маркетинг на пчелните продукти в собствения магазин за мед и
чрез уебсайта на кооперацията;
популяризиране на традиционната търговия сред пчелари;
учебни семинари през почивните дни.
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Добри практики
В областта на обучението Ранчо „Кортесано“ полага усилия и
популяризира:
▪

▪

▪

създаването на Музей на меда (2002 г.) - открито място за
безплатни посещения, за да се покаже очарователния свят на
пчеларството и историята на неговото развитие;
създаването на Restaurante El Huerto-Eco (2012) - с цел
популяризиране важността на произхода на храната и на
консумацията на здравословна и чиста храна;
създаване на екологична градина, отворена за посещения.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪

Иновация: дългосрочна информационна дейност с цел да се
разгласят ползите за здравето от меда и всички продукти от
кошера и значението на здравословното хранене чрез музея,
ресторанта и еко градината.
Силни страни - голямо разнообразие от образователни дейности:
o посещения с екскурзовод на пчелините (ученици,
семейства), изработванена восъчни свещи и

Добри практики: Испания

▪
▪

▪

саморазфасоване на мед, пчеларски курсове, участие в
панаири и пазари;
o маркетинг на висококачествени продукти: мед, прашец,
прополис, пчелно млечице, восък, ароматни билки, бонбони,
шоколад, козметика и торбички за подаръци.
Слаби страни: няма
Възможности: за още по-широко разпространение на ползите от
меда и здравословното хранене сред населението и младите
хора, създавайки екологично съзнателни потребители.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o спад на продажбите.

„Мед от Мадрид“

Различни пчелни продукти

„Мед от Мадрид“ е компания
за производство и добив на
традиционен, естествен и
екологичен мед. Намира се в
Леганес (Мадрид), Испания.
Резултат е от много дълъг опит
в сектора и следва занаятчийските стандарти, които се предават от
поколение на поколение от 1944 г. насам. Компанията има свои
собствени кошери, разположени в най-добрите места за добив на мед в
Испания и Португалия.
Уеб сайт:

https://madridmiel.com

Имейл:

info@madridmiel.com

Пчелни продукти
Като пчелари занаятчии, от фирмата се възползват от всичко, което
произвежда естествената среда на кошерите. Поради тази причина те
пакетират, разпространяват, продават (в магазини и онлайн) пчелен
прополис и чисто пчелно млечице.

153

154

Наръчник Апитерапия за здраве
Прополисът се използва в естествената медицина за борба с инфекции,
гъбички, вируси и бактерии.
Използва естествена комбинация от прополис, пчелно млечице,
ехинацея и етерични масла от чаено дърво, които
осигуряват успокояващи ползи за гърлото и гласа
и осигуряват незабавно облекчение. Подходящи
за пушачи и при настинка.

Добри практики
Компанията е разнообразила асортимента си като предлага голямо
разнообразие от различни видове мед – горски, планински, от
портокалов цвят, евкалипт, лавандула, розмарин, мащерка и полски
цветя. В допълнение:
-

добива био пчелен хляб (перга);
има магазин за пчелари и любители.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪

Иновация: предлага прополис в различни форми като използва
майчина тинктура и мацерация (размекване на тъкани поради
продължително въздействие на течности ) с други вещества.
Силни страни:
o голямо разнообразие от продукти с награди за качество,
премиум продукти и деликатеси;
o модерни съоръжения;
o широко разпространение в цяла Испания.

Добри практики: Испания
▪
▪

▪

Слаби страни: няма
Възможности: непрекъснато инвестиране в най-добрите
технологии за добив и производство на мед, в съчетание с
традиционните методи.
Заплахи:
o конкуренция от подобни компании;
o по-евтини неорганични продукти;
o спад на продажбите.
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Добри практики: Турция
Урау козметикс

Пчелна отрова

„Урау“ е турска традиционна марка,
създаденапрез 2015 г. Организацията за
произвежда
иновативни
и
естествени
продукти и се занимава с електронна
търговия.
Допринася
за
пчеларската
индустрия, като произвежда от пчелните
продукти други продукти с висока добавена
стойност. Работи в областта на грижа за лицето, грижа за кожата, грим,
грижа за тялото и грижа за косата. Произвежда и продава продукти от
кошера (пчелна отрова, пчелно млечице), както и продукти на базата на
продукти от пчелни кошери като кремове против бръчки, серуми,
хидратиращи кремове, подмладяващи кремове, подмладяващи маски,
тинктури и лечебни серуми.
Уеб сайт:

https://www.uraw.com.tr/tr

Имейл:

info@uraw.com.tr

Пчелни продукти
„Урау“ не продава пчелна отрова като такава, но произвежда много
различни продукти на основата на пчелна отрова с допълнителни
съставки от биологично земеделие.

Добри практики: Турция

Добри практики
▪

▪

Козметиката „Урау“ използва биосъставки за своите продукти и
се предлага на пазара като „био еликсир“ за естествена красота.
Този подход се основава на следното: пчелите са биоиндикатори
на замърсяване, тъй като са чувствителни и реагират на
замърсяване на околната среда; био храненето се основава на

био култури; човешкото тяло абсорбира не само чрез
храносмилателния си тракт, но и чрез кожата си, откъдето идва и
значението на био козметиката.
„Урау козметикс“ осигурява икономически принос за пчеларите
чрез създаване на продукти с добавена стойност за пчелната
отрова, която все още не е намерила сериозен пазар в страната,
произвежда качествени продукти от естествени съставки, които
човечеството използва от хилядолетия.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪

Иновация: Продукти на основата на пчелна отрова, които са
алтернатива на инжекциите с ботокс.
Силни страни: тези продукти са очарователни коктейли от
естествени и органични съставки като цветя, плодове, продукти
от кошера и семена; съдържат съставки от биологично
земеделие; подобряват кръвообращението и възстановяването
на клетките; имат противовъзпалително, успокояващо,
охлаждащо, нагряващо, релаксиращо, термично (при
остеоартикуларни инфекции) и обезболяващи (при грип) ефекти;
и регенерират кожата.
Слаби страни: противопоказания при астма и бременност;
алергия към пчелни ужилвания, полени, прополис.
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▪
▪

Възможности: за подобрение както на ефективността, така и на
асортимента.
Заплахи: конкуренция от подобни компании, фалшиви
органични съставки, спад на продажбите.

„Балмер“

Пчелен восък

С подкрепа от Европейският съюз в
партньорство с Република Турция.
Създаден в рамките на проекта "Arım Balım Peteğim", реализиран с
подкрепата на "Програмата за конкурентни сектори" и изпълняван от
Министерството на науката, промишлеността и технологиите. Може да
обработва всички видове пчелни продукти и да ги превръща в продукти
с добавена стойност. Произвежда и продава продукти от кошера за
трапезата, суров восък, восъчни продукти, мед, пчелно млечице, пчелен
прашец и др.
Уеб сайт:

http://www.bal-mer.com/

Имейл:

balmerkaradeniz@gmail.com

Пчелни продукти
В това високотехнологично съоръжение се извършват всякакви
продуктови анализи, на продукти получени от кошера в рамките на
стандартите. Съоръжението действа като посредник между
професионалните пчелари и предприятията, за да се предлага на пазара
качествен пчелен восък и други продукти с висока добавена стойност.

Добри практики: Турция

Добри практики
▪

▪

▪

▪
▪

▪

„Балмер“ е експерт по пчелни продукти, обработва мед и пчелен
восък в своето съоръжение и работи в областта на всички други
пчеларски продукти;
„Балмер“ е организация с нестопанска цел и обслужва
пчеларския бизнес, което е основната й цел. Предоставя научна
подкрепа за получаване на качествени продукти от естествени
съставки, които човечеството използва от хиляди години;
„Балмер“ е напълно автоматизирано съоръжение, оборудвано с
модерна технология, роботизирани машини и осигурява
подкрепа на пчеларя чрез извършване на прецизни изследвания
на пчелен восък, мед, пчелно млечице и цветен прашец;
„Балмер“ предлага пакетаж на продукти, които се анализират
задълбочено в неговата високотехнологична лаборатория;
„Балмер“ спестява време, като бързо анализира пчелния восък,
меда, пчелния прашец и всички видове пчелни продукти в
своята международно акредитирана лаборатория;
„Балмер“ произвежда восък, мед, пчелен прашец и др. в
модерни съоръжения и при висока хигиена. Предоставя услуги
за съхранение.

Иновация и SWOT анализ
▪

Иновация
„Балмер“ поставя специален акцент върху пчелния восък, тъй
като много научни изследвания показват, че пчелният восък се е
използвал за лечение на рани и изгаряния в продължение на
много години. Иновативните продукти от пчелен восък
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▪

▪
▪
▪

подхранват кожата и действат като щит за новите клетки,
предотвратяват появата на микроби и увеличават скоростта на
клетъчно производство. Създават регенериращи продукти,
които съдържат пчелен восък и други екстракти от лечебни
растения.
Силни страни
Пчелният восък може да се използва за облекчаване на болката
в ръцете на хора с: остеоартрит, ревматоиден артрит,
фибромиалгия и други проблеми с подвижността на ставите.
Действа като вид топлинна терапия и може да помогне за
увеличаване на притока на кръв, отпускане на мускулите и
намаляване на сковаността на ставите. Пчелният восък може
също да сведе до минимум мускулните спазми и възпаления и
да лекува навяхвания.
Слаби страни: пчелният восък има ниска топлопроводимост и
като недостатък е запалим материал.
Възможности: може да се използва в много области като здраве
и козметика, храни, селско стопанство и текстил.
Заплахи: силна конкуренция от подобни компании; големи
количества фалшиви свещи на пазара

„Доал Витал“
Пчелно млечице

Имат за цел да гарантират, че
потребителите могат да получат
продуктите на Aksuvital Group по
бърз, надежден и икономичен
начин онлайн. Мисията на компанията е
да предостави на потребителите всички възможности и
иновации чрез съвременните технологии. „Доал Витал“ е
дъщерно дружество на „Codeonsis Group of Companies“.

Добри практики: Турция
Уеб сайт:

https://www.dogalvital.com/

Имейл:

info@dogalvital.com

Пчелни продукти
Заедно с пчелните продукти включва и много естествени продукти.

Добри практики
Предоставя икономически принос за пчеларите чрез създаване на
продукти с добавена стойност, със съдържание на пчелното млечице,
което има сериозен пазар в страната.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

▪

Иновация: продукти с пчелно млечице, които са алтернатива за
здравето на кожата и подкрепата на имунната система.
Силни страни: огромните ползи от пчелното млечице за здравето
– използва се като допълнение към химиотерапия,
предотвратява някои видове рак, понижава кръвното налягане,
лекува безплодие, понижава нивата на холестерола, защитава
черния дроб, намалява възпалението, лекува
храносмилателните разстройства, предотвратява
преждевременно стареене, помага при отслабване.
Слаби страни: голям брой фалшиви марки – продуктът е лесен за
фалшифициране в лабораторна среда.
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▪
▪

Възможности: за подобряване както на ефективността, така и на
асортимента.
Заплахи: голям брой фалшиви марки, фалшиви органични
съставки, спад на продажбите.

„ИДАПОЛИС“

Прополис
Идаполис®

Основната
цел
на
компанията,
създадена от академици, работещи
директно по темата, е да разработва
естествени и надеждни продукти с
висока добавена стойност от всички
пчелни продукти, особено от прополис,
чрез използване на интензивна и
актуална информация. Компанията,
която представлява Технопарк е в непрекъснато сътрудничество с
научните среди и университети като университета Çanakkale Onsekiz Mart
и е изпълнила успешно много проекти в Турция и със старни-членки на
ЕС, и предлага на пазара в и извън страната висококачествени продукти с
марката Пчелни продукти IDAPOLIS®.
Уеб сайт:

https://www.idapolis.com.tr/

Имейл:

idapolis@com.tr

Добри практики: Турция

Пчелни продукти
„Идаполис“ обработва качествени суровини, получени от ендемичните
растителни видове и богатата флора на планината Ида, където се намира
важната ендемична флора на страната, като използва научни методи и
получава висококачествени продукти. Тези продукти са предимно
прополис, спрей с прополис, мед от черен дъб с прополис, с черен
кимион и др.

Добри практики
„Идаполис“
осигурява икономически принос за пчеларите чрез
създаване на продукти с добавена стойност със съдържание на суров
прополис. Има статут на Технопарк, преработва с научни методи
качествени суровини, получени от ендемичните растителни видове и
богатата флора на планината Ида.

Иновация и SWOT анализ
▪
▪

Иновация: продукти на основата на прополис, които са
алтернатива на инжекциите с ботокс
Силни страни

Производството на прополис от университетски екип в рамките на
университетския технопарк създава преди всичко доверие у
потребителите. Това е важно предимство. Тъй като в сектора има
много фалшиви продукти, продавани под името прополис.
Изследователската и развойна дейност на „Идаполис“ разработва
интелигентни продукти чрез преработка на добре познатия днес
прополис, който се използва при лечението на заболявания на хора
и животни в комбинация с различни лечебни и ароматни растения.
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Тези продукти се използват за защита на здравето на хората и
животните и осигуряват чудотворни резултати при лечението на
някои заболявания.
▪
▪

▪

Слаби страни: глобалното затопляне влияе върху ресурсите за
производство на прополис
Възможности: Covid -19 научи хората колко е важно да имат
силна имунна система. В този контекст нараства търсенето на
истински прополис, един от най-мощните стимуланти на
имунната система. Фактът, че „Идаполис“ е научноизследователска компания, в която работят учени, предизвиква
доверие в обществото.
Заплахи: конкуренция от подобни компании, фалшиви марки
прополис и други съставки.

Добри практики: България

Добри практики: България
Д-р Пламен Енчев

Пчелна отрова

Д-р Пламен Енчев е специалист по
вътрешни болести и в същото време вече
26 години е сред малцината (под 10)
лекари в страната, които практикуват
апитерапия – лечение с пчелни продукти.
Той умее да си служи в практиката и с
пчелна отрова чрез контролирано ужилване на болния на определени
акупунктурни точки, с което се нарежда сред малцината от малцината.
Обяснява, че апитерапията лекува около 700 заболявания.
Д-р Енчев живее в Хисаря и има 30 пчелни семейства, голяма част от
които са настанени в градината му с биологично отглеждани растения.
По биологичен способ лекува и пчелите си от обичайните вредители.
Редовно участва в световни форуми на апитерапевти.

Пчелни продукти
Лечението започва с ужилване от пчела. Живата пчела предоставя
цялото богатство на химичния състав на отровата. Хваща се със
специална пинсета и се поставя на точно определена
тригерна/акупунктурна точка. Постепенно се покачва броя на пчелите
чрез два до три сеанса седмично. Общо процедурата се повтаря между
10-12 или 20-30 пъти в зависимост от заболяването. Тежките
заболявания изискват по-продължителен курс на лечение. Отровата
оказва най-напред мощен обезболяващ ефект. Стимулира оста
хипоталамус-хипофиза-над бъбрек. Стимулира организма да секретира
кортизолови хормони, които имат изключителен противовъзпалителен
ефект. Тежки заболявания също могат да бъдат благоприятно повлияни.
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Добри практики
Пациентите се селектират на база показания и свръхчувствителност към
пчелната отрова. Но и според тяхната мотивация и желание да променят
начина си на живот, защото над 70% от лечението на всеки един болен е
в промяната на стила и начина на живот. Лечението може да бъде много
по-безопасно от съвременните химични средства, без да се
омаловажава тяхното действие.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪
▪
▪
▪

Иновация: лекарят използва холистичния подход – комбинира
традиционната медицина с хомеопатия и лечение с пчелни
продукти.
Силни страни: лечението може да бъде много по-безопасно от
съвременните химични средства
Слаби страни: страх от алергични реакции
Възможности: повишено търсене и липса на конкуренция
Заплахи: замърсяване на околната среда и влиянието и върху
пчелите.

Пчелна ферма „Рая“

Пчелен восък

Пчелите във фермата произвеждат мед и
пчелни продукти като събират нектар, полени и
смоли от обширните пространства, покрити с
диви цветя, храсти и дървета в близост до пчелините на фермата.
Фермата произвежда почти цялата гама пчелни продукти като пчелен
мед, пчелен прашец, прополис, пчелен восък и пчелно млечице.
Website:

http://raya.bg

Добри практики: България

Пчелни продукти
Наред с традиционните продукти от кошера, фермата предлага и:
▪
▪
▪
▪

балсами за устни с восък;
мехлеми с восък и прополис;
пчелен восък, който има характерното свойство бавно да поема
и отдава топлина и се зползва широко при топлолечение.
разнообразие от восъчни свещи.

Добри практики
Фермата произвежда малки количества от всички продукти и основният
фокус е върху качеството и чистотата на продуктите.
Предлага висококачествен натурален пчелен восък, добре филтриран и
пречистен във вода, който е с отлична чистота, ярък цвят и деликатен
аромат.

Иновация и SWOT анализ
▪

▪

▪
▪

Иновация: освен да си купят онлайн готови продукти, клиентите
имат възможност да си поръчат индивидуални превръзки от
пчелен восък, мехлеми и балсами за устни, които фермерите
приготвят при поискване.
Силни страни: чисти и екологични персонализирани продукти;
голямо разнообразие от свещи от пчелен восък за различни цели
и вкусове
Възможности: повишено търсене на натурални продукти.
Заплахи: засилена конкуренция от подобни ферми и онлайн
магазини.
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Пчеларска ферма „Ради“

Пчелен прашец

Фермата има общо 180 пчелни
семейства. Има за цел да предложи на
клиентите висококачествени продукти.
Произвежда разнообразна гама от няколко вида мед, прополис, пчелен
прашец, восък, перга (пчелен хляб). Предлага на своите клиенти чисти и
натурални пчелни продукти, във вида, в който пчелите ги създават в
хармония с околната среда. Продуктите се продават онлайн.
Website:

https://radihoney.com/

Пчелни продукти
Фермата произвежда разнообразна гама от пчелни продукти и миксове:
▪
▪
▪
▪
▪

натурален пчелен прашец;
перга (пчелен хляб);
несушен (суров) пчелен прашец в манов мед;
перга (пчелен хляб) в манов мед;
пчелен имуностимулатор 4 в 1 (пчелен еликсир), съдържащ
прашец, прополис, пчелно млечице и мед.

Дбри практики
100% екологични продукти, включително пчелен прашец и перга - без
никакви антибиотици, добавки или захар. Пчелният хляб във фермата
(перга) се събира ръчно.

Добри практики: България
Фермата произвежда малки количества от всички продукти и нейната
основна цел е качеството и чистотата на продуктите.

Иновация и SWOT анализ
Иновация:
▪

фермата предоставя изобилие от полезна информация за
ползите от пчелните продукти на уеб сайта си и чрез социалните
медии.

Силни страни:
▪
▪
▪
▪
▪

разположена на плодородна и чиста земя;
засилен контрол на качеството;
без механизирани процеси;
предлаганите продукти не съдържат никакви антибиотици,
добавки или захар;
пергата се събира ръчно.

Възможности:
▪
▪

повишено търсене на здравословни продукти;
мотивиран персонал.

Заплахи:
▪
▪
▪
▪
▪

конкуренция от подобни ферми;
фалшиви органични съставки;
неблагоприятни атмосферни условия;
пестициди от земеделието;
спад на продажбите.
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GHoney

Разнообразие от пчелни продукти
пчв
GHoney е бранд за натурални супер храни и
козметика с пчелни продукти от пчелин,
разположен в чист планински регион.

Уеб сайт:

https://ghoney.bg

Пчелни продукти
▪

G-Power / мощен комплекс от пчелни суперхрани/

Ръчно създаден продукт. Всеки буркан е комбинация от прополис
(осигурява естествена имунна подкрепа), пчелно млечице (храна за
мозъка, енергизираща и пълна с протеин), пчелен прашец и суров мед.
▪

▪

▪

Балсам за лице и тяло - 100% натурален продукт, който съдържа
смес от растителни масла, чист прополис и пчелен восък от
пчелина на GHoney
Пресован мед - извлечен 100% чрез метода на студено
пресоване на пчелни пити. Този вид мед има допълнителни
добри качества и ползи. Нарича се жив мед, тъй като съдържа
повече пчелен прашец, отколкото обикновения мед. Съдържа
още парчета пчелен восък и пчелен хляб, което го прави
уникален продукт. Този метод на екстракция е бил използван
отдавна, преди изобретяването на центрофугата. Той отнема
повече време и ресурси, но крайният продукт си заслужава.
Тинктура от прополис, която има биостимулиращи и
биорегулиращи ефекти и може да се използва дълго време без
никакви странични ефекти.

Добри практики: България

Добри практики
Това е компания, управлявана от млад човек, който успява да създаде
марка пчелни супер храни и козметика със съдържание на пчелни
продукти. Като част от своята маркетингова стратегия компанията
разработва допълнителни продукти като пазарски чанти, маркови
опаковки, поздравителни картички и др., за да достигнете до повече
клиенти.
Компанията се отличава на пазара с ограниченото си количество студено
пресован мед, съдържащ частици прашеци пчелен хляб.

Иновация и SWOT анализ
Иновация: брандирани супер храни и козметика, съдържащи чисти
продукти от кошера.
Силни страни:
▪
▪
▪

пчелин в плодородна и чиста земя;
добър качествен контрол;
добър маркетинг.

Възможности:
▪

Нарастващо търсене на здравословни продукти и брандове;

Заплахи:
▪

неблагоприятни икономически условия.
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Пчелна ферма „Мелиса“
Разнообразие от пчелни продукти
Това е семеен бизнес, който се занимава основно с
пчеларство. За семейството пчеларството е повече
изкуство, отколкото бизнес. Започват с няколко кошера
като хоби, но пчелите така ги омагьосват и отнемат
цялото им време, всичките им мисли. Стремят се да
поддържат здрави пчелни семейства, без да ги третират с каквито и да
било лекарства и без да ги хранят със захар. Техните пчелини са
заобиколени от богата растителност дори в периодите, когато сезонът
приключва в останалите части на страната. Това, което предлагат, е
изцяло натурално и чисто.

Уеб сайт: http://beemelissa.alle.bg/

Пчелни продукти
▪
▪

▪
▪

Имуно пакет от Apistimulus, бъз с мед, тинктура от прополис,
спрей за нос с прополис и сребърна вода;
Пчелно млечице в мед - смес, богата на аминокиселини,
стимулира растежа на стволовите клетки, подпомага
репродуктивните органи, подобрява производството на колаген
в кожата, намалява холестерола и подобрява метаболизма,
повишава устойчивостта на организма към вируси, нормализира
кръвното налягане, стимулира функциите на жлезите с вътрешна
секреция;
Апитоник - мед, пчелно млечице, пчелен прашец, прополис.
Apistimulus - мед, пчелно млечице, прополис, пчелен прашец.

Добри практики: България

Добри практики
Приоритетите в стратегията на фермата са технологичните иновации,
въвеждането на нови продукти, амбицията да се предложи най-доброто
качество и да се поддържа вече установеното доверие на клиентите.
Melissa Bee Farm инвестира в обучение на своите служители, за да
подобрява непрекъснато техните умения. Фермата е гъвкава и прилага
добри практики от други фермери.

Иновация и SWOT анализ
Иновация:
▪

био продуктите са разработени с помощта на новите технологии
и чрез инвестиции в обучението на персонал.

Силни страни:
▪
▪
▪
▪

разнообразие от продукти с високо качество;
бърза доставка;
добро обслужване;
конкуретни цени.

Възможности:
▪

нарастващо потребление на здравословни продукти от местни
семейни бизнеси.

Заплахи:
▪
▪

неблагоприятни икономически и атмосферни условия;
замърсяване на околната среда.
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Речник на термините
1
10-хидрокси-2-деленонова киселина
Пчелната киселина на царицата (10-хидрокси-2-деленонова киселина)
или 10-HDA е биоактивно съединение, намиращо се в пчелното млечице.

A
Адаптоген
(в билковата медицина) Естествено вещество, за което се смята, че
помага на тялото да се адаптира към стреса.

Алерген
Вещество, което може да предизвика реакция на свръхчувствителност
при чувствителни лица, които преди това са били в контакт с него. Тази
реакция води до разпознаването на алергена като чуждо вещество.

Алергия
Лош имунен отговор на организма към вещество, особено определена
храна, цветен прашец, козина или прах, към което организмът е станал
свръхчувствителен.

Алцхаймер
Вид сенилна деменция - невродегенеративно заболяване, което се
проявява като когнитивно увреждане и поведенчески разстройства.

Речник на термините
Аминокиселина
Аминокиселините се срещат естествено в растителните и животинските
тъкани и образуват основните съставки на протеините. Има около
двадесет аминокиселини.

Анафилактичен шок
Тежка алергична реакция към алергенно вещество (лекарство,
химическо съединение, отрова от животни или растения, храна и др.).

Антиексудативен
Намалява възпалението.

Апамин
Невротоксин, съставен от пептид от 18 аминокиселини, открит в
пчелната отрова. Сухата пчелна отрова се състои от 2-3% апамин, който
избирателно блокира каналите в централната нервна система.

Аргинин
Една от 20-те аминокиселини, които са част от протеините.

Артропатия
Дегенративно заболяване, което засяга ставите.
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Б
Баклава
Традиционен десерт, приготвен с фини кори, натрошени орехи и канела
и залят с меден сироп.

Balché
Опияняваща напитка от мед и вода, към която древните маи добавяли
парчета кора от дървото Balché (Lonchocarpus longistylus), от което
получава името си. У нас се прави медовина – напитка, която е
страничен продукт на пчеларството.

Батик
Метод на ръчно боядисване на плат с помощта на восък, който се нанася
върху частите от плата, които трябва да останат неоцветени и така се
постигат различни видове дизайн.

Бурсит
Възпаление на бурса – околоставна торбичка, която
предпазва костите и други части на тялото като мускули,
сухожилия или кожа при движението на ставите.
Причинява се от претоварване на става или нараняване.
Обикновено се появява на коленете или лактите.

Речник на термините

В
Водороден пероксид
Химично съединение с формула H2O2. Това е окисляваща течност, която
се употребява за дезинфекция на рани или като избелващо средство за
дрехи и коса.

Възпалителни заболявания на червата при кучета
Заболявания, които засягат тънкото и дебелото черво и причиняват
хронична диария, недохранване, лошо усвояване на хранителни
вещества и анемия.

Г
Гастрит
Възпаление на стомашната лигавица, която защитава стомаха от
киселинността на стомашните сокове.

Гликоген
Полизахарид образуван от глюкоза, не е разтворим във вода. Гликогенът
е резервно хранително вещество, което се намира в най-голямо
количество в клетките на черния дроб и мускулите.

Грамотност
Способност за четене и писане.

Грип
Заразна респираторна болест.
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Д
Добавена стойност
Добавяне на допълнителни характеристики към продукт или услуга,
които носят допълнителни ползи.

Дребен фермер
Земеделски стопанин, който управлява земеделско стопанство с
ограничен размер и капацитет.

E
Ендотел
Епителна тъкан, която образува един слой от клетки, покриващи
различни органи и кухини на тялото, особено кръвоносните съдове,
сърцето и лимфните съдове.

Епителизация
Естествено лечебно действие, при което епителът расте върху рана. Това
е мембранна тъкан, съставена от слоеве клетки, които съдържат малко
междуклетъчно вещество.

Епителна тъкан
Наречена още епител - тъканта, образувана от един или няколко слоя
клетки, съединени заедно, които покриват всички свободни повърхности
на тялото и съставляват вътрешната лигавица на кухини и органи,
образувайки лигавици и жлези.

Речник на термините

З
Знание
Факти, информация и умения, придобити чрез опит или образование,
теоретичното или практическото разбиране на даден предмет.

И
Имуномодулираща активност
Биологичните или фармакологичните ефекти на съединенията върху
хуморални или клетъчни аспекти на имунния отговор.

Инфраструктура
Основните физически и организационни структури и съоръжения
(например сгради, пътища, електрозахранване), необходими за
функционирането на дадена обществена група или предприятие.

К
Колит
Възпаление на дебелото черво в резултат на инфекция или натравяне.

Корозия
Процесът на бавно разяждане, разрушаване или повреждане на метал,
камък или други материали в резултат на химическо въздействие.
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Кредит
Възможността клиентът да получи стоки или услуги преди плащане, въз
основа на доверието, че плащането ще бъде извършено в бъдеще.

Кърлеж
Малко паякообразно, възрастните имат
четири чифта крака. Много видове живеят
в почвата, а редица паразитират по
растенията или животните.

Л
Лиофилизиране
Сушене чрез замразяване, известно още като лиофилизация или
криодезикация - процес на дехидратация при ниска температура.

Лихва
Парите, изплащани редовно с определена ставка за използване на заем,
или при забавяне на погасяването на дълг.

М
Майката
Репродуктивна женска в колония от
мравки, пчели, оси или термити, често
единствената такава в колонията.
Мая
Микроскопична гъбичка, състояща се от
единични овални клетки, които се

Речник на термините
размножават и са способни да превръщат захарта в алкохол и
въглероден диоксид.

Медена пита
Структура от шестоъгълни клетки от восък, направени от пчелите за
съхраняване на мед и яйца.

Медовина
Напитка, получена от ферментацията на смес от вода и мед, има между
10⁰ и 15⁰ градуса алкохол и е предшественик на бирата.

Мелитин
Пептид, състоящ се от 26 аминокиселини, основен активен компонент на
апитоксина - отровата на пчелите.

Н
Нектар
Сладка течност, секретирана в цветята, за да насърчи опрашването от
насекоми и други животни и събирана от пчелите, за да се превърне в
мед.

О
Обучение
Обучаването на човек на определено умение или тип поведение.
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Околна среда
Заобикалящата среда или условията, при които човек, животно или
растение живее или работи.

Оплождане
Действието или процесът на оплождане на яйце, женско животно или
растение, включващо сливане на мъжки и женски гамети за образуване
на зигота.

Органичен
Без използване на химически торове, пестициди или други изкуствени
химикали.

Осмоларност
Изразява общата концентрация на вещества в разтвори, използвани в
медицината. Показва осмотичното налягане в клетките, което ще
възникне при въвеждане на разтвора в тялото.

Оток
Натрупване на течност в извънклетъчното или интерстициалното
пространство.

П
Парафармация
Приготвянето, производството и разпространението на медицински
препарати, които нямат статут на лекарствени препарати. С последните
се занимава фармацията.

Речник на термините
Паркинсон
Прогресиращо заболяване на нервната система, което засяга
движението. Характеризира се с треперене на ръцете, скованост и
намалено движение.

Паста за растеж
Хранителната добавка за птици. Използва се във фазата на техния
растеж, съдържа минерали, протеини и витамини. Има различни видове
пасти - сухи, влажни, зеленчукови, плодови и др.

Пестиньо
Пестиньо е Коледен сладкиш, популярен в Андалусия и други региони на
южна Испания. Представлява парче тесто, пържено в зехтин и глазирано
с мед или захар.

Плесен
Меко, зелено или сиво образувание, което се развива върху стара храна
или върху предмети, които са оставени твърде дълго в топла, влажна
среда.
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Прашец
Фино прахообразно вещество, обикновено
жълто, състоящо се от микроскопични зърна,
изхвърлени от мъжката част на цвете или от
мъжки конус; всяко зърно съдържа мъжка
гамета, която може да оплоди женската
овула, до която прашецът се пренася от
вятъра, насекомите или други животни.

Предприемач
Лице, което създава бизнес или бизнеси и поема финансови рискове с
надеждата за печалба.

Присадка
Издънка или клонка, вкарана в процеп върху ствола или стъблото на
живо растение, от което да получава сок.

Речник на термините
Протеин
Нарича се още белтък. Белтъците са един от основните градивни
компоненти на живите клетки и са съществена част от всички живи
организми, особено като структурни компоненти на телесните тъкани мускули, коса и т.н., и като ензими и антитела.

Противопоказание
В терапията това е предписване на ситуация, която трябва да се избягва,
например прием на едно или повече лекарства или вещества, което
увеличава рисковете от влошаване на симптомите на пациента.

Пчелен хляб
Мед или прашец, използван от пчелите за храна.

Пчелна отрова
Това е цитотоксична и хемотоксична горчива безцветна течност,
съдържаща протеини, която може да предизвика локално възпаление.

Пчелно люпило
Пчелни ларви

Пържена филийка
Филийка хляб, напоена с мляко, сироп или
вино, овкусена с яйце и изпържена в олио.
Подслажда се с мед или сладко.

185

186

Наръчник Апитерапия за здраве

Р
Роене
Роякът е естествено средство за размножаване на пчелна колония. В
процеса на роенето една колония се разделя на две или повече
различни колонии.

С
Страничен ефект
В медицината това е нежелан вреден ефект в резултат на медикамент
или интервенция - предизвикан от лекар или от лечение и вреден за
пациента.

Т
Тендинит
Възпаление на сухожилие (съединението на
мускула с костта, което причинява болка и
проблеми в подвижността на засегнатата
става. Най-чести са възпаленията на лакът,
пета, рамо и китка.

У
Умение
Способността да се направи нещо добре.

Речник на термините

Ф
Фосфолипаза
Ензим, катализиращ хидролизата (химична реакция) на различните
компоненти на фосфоглицеридите (липидни молекули от групата на
фосфолипидите).

Фунгицид
Вещество, използвано за предотвратяване на растежа или
елиминирането на гъбички и плесени, вредни за живите организми.

Х
Хигроскопичност
Способност на някои вещества да абсорбират влагата от заобикалящата
среда.

Хидролиза
Химичното разпадане на съединението поради реакция с вода.
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