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Kaj je med? – 2. del
Projekt sustain povezuje učenje z raziskovanjem in trajnostni razvoj. Predstavljamo del učne enote iz 
priročnika z naslovom Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj. 
Več o tem na: www.sustain-europe.eu
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Projekti/SUSTAIN/Food_in_ESD_Handbook.pdf

Točenje medu

cilji:
– Učenci izvedo, kako se med toči, nabira iz panjev. 
– Spoznajo, zakaj je pomembno opraševanje. 
– Spoznajo razlike med poklicnimi čebelarji, čebelarji, ki 

jim je to konjiček, in trgovci z medom. 
– Primerjajo prednosti in slabosti različnih načinov čebelar-

jenja.

raziskovalni vprašanji:
– Kako čebele naredijo med? 
– Ali je razlika, če se s čebelarstvom ukvarjamo ljubi-

teljsko ali poklicno? 
– Kaj so prednosti in kaj slabosti različnih pristopov? 

trajanje: dve učni enoti po 90 minut 
 in ena učna enota 45 minut.

Pripomočki: čebelar za intervju, računalnik.

Predlog za zaporedje dejavnosti:
1. “Od panja do kozarca”. Organizirajte obisk pri če-

belarju, upoštevajte pravi čas, vnaprej se dogovori-
te s čebelarjem za obisk, pazite na to, da kdo od 
učencev ni alergičen na čebelji pik in podobno. 
Učenci samostojno izvedejo intervju s poklicnim 
in ljubiteljskim čebelarjem. 

2. Učenci preberejo oba intervjuja. Opozorite jih na 
razlike pri proizvodnji medu in podajte še manjka-
joče informacije. Opozorite jih na pristranskost 
izjav pri intervjuvanju. 

3. Učenci primerjajo podatke o številu čebelarjev in 
količini proizvedenega medu v različnih državah 
EU. Na primer v Nemčiji je več ljubiteljskih čebe-
larjev, v Španiji pa več poklicnih. Razpravljajo, ka-
kšne so posledice in povezave med različnimi po-

datki. Razpravljajo lahko tudi o tem, zakaj v 
Mehiki pridelajo toliko več medu kot na Poljskem. 

4. Učenci pripravijo predstavitev in zagovor poklicne-
ga in ljubiteljskega čebelarja ali trgovca z medom.

informacije za učitelja:

Kako nastane med?
Čebele uporabljajo nektar (medičino), ali izločke in-

sektov, ki sesajo rastline za svojo hrano. Oboje vrst sno-
vi čebele posesajo v svoje medene želodce. Kemijske 
spremembe potekajo že v čebelah na poti nazaj v čebel-
njak. Encimi razkrojijo sladkor – saharozo v enostavne 
sladkorje, proces pa se nadaljuje v panjih, kjer čebele 
izločijo nastalo tekočino skupaj z encimi, ki jih prav 
tako izločijo. V zmesi so tudi antibakterijske substance, 
ki preprečujejo rast bakterij in gliv. Tekočino polnijo v 
satovje, kjer voda zaradi višje temperature in pretoka 
zraka (tega povzroča tudi kriljenje čebel), izhlapi. Celice 
v satovju nato zaprejo z vodoodpornim voskom.

Kako čebelarji “točijo” med?
Čebelarji zbirajo med posebne vrste čebel. Ker je med 

hrana čebel, morajo med, ki ga čebelam odvzamejo, na-
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Predlog vprašanj za čebelarja I.

1. Katera so dnevna opravila čebelarja, da ohrani 
čebele zdrave? 

2. Ali lahko naučite čebele, da nabirajo med le pri 
določeni vrsti rastlin? 

3. Ali lahko insekticidi in pesticidi z rastlin zaide-
jo tudi v med? 

4. Kako iztočite med iz satovja? 
5. Ali lahko medu kaj dodate? 
6. Ali čebele pozimi spijo (hibernirajo)? 
7. Dodatna vprašanja učencev. 

Predlog vprašanj za čebelarja II.

1. Kako čebele spremenijo nektar v med? 
2. Ali je raztopina sladkorja v vodi tudi med? 
3. Zakaj čebele izdelujejo med? 
4. Ali vse čebele nabirajo nektar? 
5. Kako čebele komunicirajo, ko se od daleč vra-

čajo k panju? 
6. Kje čebele shranjujejo med? 
7. Dodatna vprašanja učencev.

Nekaj primerov odgovorov in dodatnih informacij je navedenih v spodnji tabeli:

Poklicni čebelar ljubiteljski čebelar

Število kolonij (družin) od 100 do nekaj tisoč različno, večinoma manj kot 10

Kako se čebelarji izobražujejo?

– 3 leta učenja, 
– potovanja, literatura, 
– osebne izkušnje, običajno so najprej le 

ljubiteljski čebelarji

– seminarji, 
– knjige, 
– osebna izkušnja

Lokacija čebelnjakov
čebele selijo, tako lahko dobijo različne 
enotne vrste medu, polja gozdovi, strehe, 
naselja

čebel ne selijo, vrtovi, balkoni, strehe in 
drugo

Točenje medu

– 2- do 3-krat na leto 
– pomladi: sredina junija 
– poleti: junij do avgust 
– jeseni: avgust do oktober

do 2-krat po potrebi 

Prodaja medu
– sodi in vedra za trgovce z medom
– direktna prodaja na tržnicah in lokalnih 

trgovinah

– osebna uporaba 
– prodaja (darila) prijateljem in družinskim 

članom
– prodaja na tržnicah ob različnih prilikah

intervju s čebelarjem

1. naloga

Obiščite čebelarja in raziščite, kako proizvaja med. 

1. Kako čebele “izdelujejo” med? 
2. Kako med pristane na jedilni mizi?

Poiščite dodatne informacije na internetu za postavlja-
nje primernih vprašanj čebelarju. Kaj te pravzaprav o 
medu zanima? Ne pozabi napisati odgovorov čebelarja.

2. naloga

Proizvodnja medu: Z medom se ukvarjajo poklicno in 
ljubiteljsko. Oboje čebelarje smo obiskali. 

1. Preberite intervjuje z obojimi čebelarji. 
2. S pomočjo odgovorov primerjajte delo poklicnega 

in ljubiteljskega čebelarja. 
3. Opišite, kako eni ali drugi prodajajo med. 
4. Poiščite razloge, zakaj so nekateri postali poklicni 

čebelarji, drugi pa ljubiteljski. Kaj ocenjujejo eni 
in drugi kot prednost in kaj kot pomanjkljivost?

Zakaj mehiški čebelar pridela toliko več medu kot 
čebelar na Poljskem? 
V Mehiki je sezona nabiranja nektarja zaradi drugač-

nega podnebja daljša. Večja je tudi izbira med cvetočimi 
rastlinami, kjer čebele nektar lahko nabirajo, zato je 
tudi proizvodnja medu večja. V Mehiki čebelarji upora-
bljajo drugo vrsto čebel.

doknaditi, tako da čebele hranijo s sladkorjem, zlasti 
pozno pleti pred zimo. V povprečju ena kolonija čebel 
proizvede 20 do 50 kg medu letno. Število uporabnikov 
medu in tudi število čebeljih kolonij, ki jih ima en čebe-
lar, je zelo različno od države do države. 
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Intervju z ljubiteljskim čebelarjem

n	Kaj pomeni biti ljubiteljski čebelar?
Ljubiteljski čebelar ima manj panjev, navadno 
manj kot 100. Ljubiteljski čebelar se s čebelar-
stvom ne preživlja, ni odvisen od prodaje medu.

n	Zakaj ste postali čebelar?
Imam sadovnjak in spraševal sem se, zakaj imam 
tako malo sadja. Seveda, bilo je premalo čebel za 
opraševanje. Posvetoval sem se s strokovnjakom, 
poklicnim čebelarjem, in kupil en panj čebel. Po-
stalo mi je tako všeč, da sem s čebelarstvom nada-
ljeval in kupil še več panjev.

n	Kakšna je bila reakcija vaše družine in sosedov, ko 
ste začeli s čebelarstvom?

Seveda, čebele mi vzamejo kar nekaj časa, vendar 
me družina podpira in žena mi pomaga. Pravi, da 
je čebelarjenje vznemirljivo in rada ima naš med.

n	Povejte nam tri prednosti in tri slabosti vašega ho-
bija.

Prednosti: v soseščini imamo boljši pridelek sadja. 
Čebelarstvo me izpolnjuje, v njem uživam in je 
prijetna sprememba, glede na delo, ki ga opra-
vljam. Doma imamo vedno dovolj medu. 
Slabosti: sem samouk in včasih ne najdem pravih 
rešitev za težave. Če se odločite postati čebelar, se 
je pred tem dobro testirati na alergijo. Zaradi svo-
jega rednega dela včasih težko najdem čas za čebe-
le, ni vsakdo upokojenec ali samozaposlen.

n	Koliko medu pridelate?
Iz šestih panjev pridelam okoli 100 kg medu.

n	Kaj naredite z vsem tem medom?
Doma porabimo vsaj en kozarec medu na teden, 
ostali med prodam sosedom ali podarim prijate-
ljem. Sejmov za prodajo se ne udeležujem, nimam 
toliko časa.

n	Ali naj med kupujemo od čebelarje ali kar v trgo-
vini?

Med kupujte pri čebelarju, ki mu zaupate, najbo-
lje pri čebelarju iz vaše okolice. S tem pripomorete 
tudi k vzdrževanju pestrosti rastlin in vzgoji sa-
dnega drevja. Če pa si zaželite med s posebnim 
okusom, na primer z vonjem po sivki, ki prihaja iz 
Francije, ali z vonjem po pomarančah, ki prihaja 
iz Španije, morate ponj v trgovino.

Intervju s poklicnim čebelarjem

n	Zakaj ste postali čebelar?
Uživam v svojem delu, v delu na prostem z žival-
mi in z rastlinami.

n	Kje, kako ste se vsega naučili?
Največ v svoji čebelarski zadrugi, pa tudi pri delu 
in na potovanjih.

n	Kakšna je razlika biti čebelar v Nemčiji ali v dru-
gih deželah??

Čebelarji v Franciji in na Poljskem imajo v pov-
prečju več panjev kot čebelarji v Nemčiji, od 1000 
do 6000 panjev. V Nemčiji je le pet večjih čebelar-
stev, ki imajo več kot 1000 panjev. Večina čebelar-
jev ima med 500 in 600 panjev. 
Na Novi Zelandiji so čebelarstva, ki imajo tudi po 
15 000 panjev, seveda pa je v takih podjetjih zapo-
slenih tudi veliko več ljudi. Čebelarstvo je v Nem-
čiji omejeno tudi zaradi manjših površin, kjer je 
čebelarjenje sploh mogoče. Nemčija je velika, ven-
dar je tudi gosto naseljena. Drugi razlog pa je raz-
lično podnebje. V Nemčiji traja čebelarska sezona 
le tri mesece, v Avstraliji pa kar enajst mesecev.

n	Kaj počnete v času, ko ni sezone
Pozimi imamo veliko časa tudi zato, ker ne proda-
jamo medu na tržnicah, ampak na veliko, v večjih 
količinah trgovinam in preprodajalcem z medom. 
Ti med pretočijo v kozarce in ga prodajo na lokal-
nih tržnicah. Ali pa med prodajamo drugim čebe-
larjem, ki nimajo dovolj medu za vse svoje odje-
malce in ga prodajajo na tržnicah ali priložnostnih 
sejmih.

n	Kakšna je razlika med poklicnim in ljubiteljskim 
čebelarjem?

Čez leto imata oba enake obveznosti, le da imata 
različno število panjev, zato ljubitelji le s čebelar-
stvom ne morejo preživeti. V ZDA poklicni čebe-
larji lahko dodatno zaslužijo tudi z oddajanjem 
panjev čebel sadjarjem za opraševanje sadnega 
drevja.

n	Koliko medu pridelate?
Čebelar ne sme prodati vsega medu, ki ga proizve-
dejo čebele. Panj čebel potrebuje približno 80 kg 
medu za lastno hrano, zato čebelar lahko odvzame 
le 20 do 60 kg medu iz panja. Količina medu je 
odvisna tudi od lokacije in vremena.
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Primerjava med državami (2013) 

Država Število čebelarjev 
(skupno)

ocena, število panjev 
(družin, kolonij) v 

milijonih

Povprečno število 
panjev na čebelarja

Količina medu 
(v tonah) 

Nemčija 103.000 0,7 ~ 7 15.700

Francija 69.000 1,3 ~ 19 11.414

Poljska 40.000 1,5 ~ 40 15.498

Španija 25.000 2,43 ~ 100 30.613

Nova Zelandija 23.000 0,45 ~ 20 17.852

Mehika 45.000 1,93 ~ 42 56.907

Vir: FAO, Združeni narodi, 20131.

Foto: Melanie Röck

1. V intervjuju smo izvedeli, da čebelar lahko preživi, 
če ima od 100 do 150 panjev. Primerjaj število če-
belarjev v Španiji in Nemčiji s številom panjev v 
teh dveh državah. Kaj lahko sklepaš iz tega?

________________________________________

________________________________________

________________________________________1 

1 http://imkerinfo.de/jungimker/motivation/honigpreisehierundimau-
sland/index.html

 http://www.diebiene.de/neuseeland-100
 http://www.apiservices.com/countries/mexico.htm

2. V Mehiki in na Poljskem je približno enako število 
čebelarjev. Mehiški čebelarji imajo le za 20 % več 
panjev, a proizvedejo skoraj 4 -krat več medu. 

 Kaj misliš, kako je to mogoče?

________________________________________

________________________________________

________________________________________


