
Познат по томе што 
оригинално присту-
па превентиви и 
лечењу помоћу пче-

лињих производа, један од 
највећих стручњака у земљи 
− мр сц. Жарко Степановић, 
сертификовани апитерапет − 
поделио је с нашим читао-
цима само неке од бројних 
предности овог метода.

Које све врсте меда 
постоје? И које значајне 
компоненте оне садрже?
Технологија израде препа-
рата на бази меда подразу-
мева мешавину меда и бар 
једног пчелињег производа, 
па мислим да технологију 
препарата који садрже 
само мед не треба посебно 
издвајати. Уместо тога, треба 

препоручивати одговарајуће 
врсте меда и начин тера-
пијске примене.
1. Багремов мед
Погодан је за болеснике 
с пробавним сметњама, а 
осим тога, делује умирују-
ће на цео организам. Због 
високог садржаја фруктозе 
препоручује се и дијабети-
чарима. Такође, препоручује 
деци до три године ста-
рости. Погодан је и лаган за 
исхрану.
2. Ливадски мед
Садржи више етарских уља. 
Деца га радо једу. Посебно 
се препоручује срчаним бо-
лесницима, у лечењу респи-
раторних тегоба изазваних 
грам-негативним бактерија-
ма и гинеколошких обоље-
ња, као и авитаминоза.  

3. Липов мед
Има антисептичко дејство и 
делује умирујуће на орга-
низам. Користи се у случају 
грипа, назеба, бронхитиса 
и респираторних обољења 
чији су изазивачи стрепто-
коке, стафилококе и друге 
грам-позитивне бактерије. 
Подстиче знојење, па кад га 
болесници троше, препору-
чује се мировање у постељи. 
Најбољи начин коришћења 
ове врсте меда јесте његово 
комбиновање с одговарају-
ћим чајем од лековитих 
биљака.
4. Мешани цветни мед
Потиче од различитог цвећа. 
Има богат садржај, јер посе-
дује разноврсне и драгоцене 
природне и биоактивне ма-

терије. Нарочито се препору-
чује у превентиви различитих 
обољења.  
5. Шумски мед
Садржи 13 (и више) пута 
минералних материја него 
цветне врсте меда. У њему 
има нарочито много соли 
гвожђа, које играју важну 
улогу у образовању крви, 
у оксидационим процеси-
ма, у процесу раста, што је 
посебно важно у детињству. 
Зато се у пчеларској и меди-
цинској литератури и говори 
да тамни мед користи бледим 
лицима − особама с мањком 
хемоглобина и еритроцита. 
Препоручује се у случају 
анемија, гинеколошких, као 
и респираторних и других 
обољења.  

6. Сунцокретов мед
Због високог садржаја 
глукозе и других важних 
састојака − препоручује се за 
јачање отпорности организма 
и побољшање циркулације, а 
помаже и у случају срчаних 
обољења. Брзо се кристали-
ше, али је одличног квалите-
та − и не треба га декриста-
лисати.  
7. Мед од уљане репице
Мед од уљане репице 
одличног је квалитета, има 
изражена антимикробна, 
а посебно антибактеријс-
ка својства. Одличан је за 
израду препарата на бази 
матичног млеча. Врло се брзо 
кристалише.

Каква су њихова лековита 
својства? У случају којих 
обољења и тегоба могу 
помоћи? 
Мед има висок садржај 
грожђаног шећера (глукозе) 

и воћног шећера (фрукто-
зе) − основног енергетског 
материјала за рад мишића 
(посебно за рад срчаног 
мишића). Уз то, једина је 
храна нервних ћелија. Даље, 
мед садржи свих десет 
есенцијалних, незаменљивих 
амино-киселина, градивних 
елемената беланчевина. 
Такође, у меду су потпуно 
очувани витамини неопходни 
за психофизичке напоре (А, 
Б3, Б6, Ц и Е), као и олигое-
лементи и минерали − ката-
лизатори и регулатори свих 
виталних процеса. Међу 
њима су посебно важни 
хром (његов недостатак 
проузрокује слабије резулта-
те у раду, те недовољан и 
неправилан развој мишића) 
и селен (мањак овог мине-
рала у организму доводи 
до слабљења имунитета 
и прераног губљења пси-
хофизичке снаге). Мед је 

незаменљив у рационалној 
исхрани особа изложених 
психофизичким напорима. 
Брзо обнавља и надокнађује 
утрошену физичку и психичку 
енергију, јер организам врло 
брзо усваја инвертне шећере 
(глукоза и фруктоза) и остале 
заштитне материје. Глукоза 
прелази у лимфни систем и 
преко крви доспева у ткиво, 
појачавајући рад мишића, 
нервног система и осталих 
функција организма. Мед по-
бољшава физичку и психичку 
кондицију, нарочито памће-
ње, потрошњу кисеоника, 
стање хемоглобина и остале 
показатеље што прате пси-

хофизичке напоре којима је 
човек свакодневно изложен. 
Осим тога, мед не ствара ни-
какве пробавне потешкоће, 
па је зато од непроцењивог 
значаја као средство за ја-
чање организма пре, током и 
после психофизичких напора. 
Као дијететски производ, у 
комбинацији с другим пче-
лињим производима (полен) 
− може заменити оброк.

Колико је важна употреба 
меда у јачању имуно-
лошког система?
Моја теоријска и практична 
сазнања указују на то да су 
препарати од меда пчелињих 

КОРИСНИ РЕЦЕПТИ
ПРЕхЛада И БРОНхИТИС
Више пута дневно узмите мало меда помешаног с 
топлим млеком, лимуновим соком или соком од рена.
Водите рачуна о томе да дозвољена дневна доза 
меда износи два грама по килограму телесне 
масе. Препоручује се ливадски мед − због високог 
садржаја различитих врста нектара.

БОЛЕСТИ МОКРаћНИх ПУТЕВа 
(ПОСЕБНО за БУБРЕгЕ)
Пијте чај од шипка заслађен медом, или узимајте 
медну воду с лимуновим соком, а можете их користи-
ти и наизменично. добри су ливадски и липов мед.

СРчаНЕ ТЕгОБЕ
Уз редовну терапију лековима, током два месе-
ца свакодневно (око 10, 16 и 20 сати) узимајте 
по кашичицу ливадског меда пре јела. Тако ћете 
нормализовати састав крви, подићи хемоглобин и 
побољшати тонус срчаних крвних судова.

ОТКРИЈТЕ ФаЛСИФИКаТ
Саветујем потрошаче како да разликују оригинални 
од фалсификованог меда применом хемијске методе: 
у епрувету убаците мед и 96-процентни алкохол у 
сразмери 1 : 3. Потопите то у тек прокључалу воду 
(али пазите да епрувета не пукне!) и добро про-
мућкајте. ако је мед био кристалисан, морао би се 
отопити после загревања. Уколико је природан, он ће 
се у овом раствору  потпуно растопити и неће имати 
никаквих икаквих примеса (осим можда комадића 
воска). ако на дну епрувете остане бели талог, или 
у случају да се на површини издвоји брашно, креда, 
каша од кромпира, талог од шећерног сирупа − онда 
је сигурно реч о фалсификованом меду.

МЕд – ВРхУНСКИ ТЕРаПЕУТ
•	Мед првенствено стабилизује имунолошки систем 

организма; 
•	Будући да поседује антимикробна својства, ефи-

касно сузбија бактерије, гљивице, протозое и друге 
микроорганизме, у зависности од врсте меда и оста-
лих фактора;

•	захваљујући лековитим састојцима и начину употре-
бе, поседује ефикасна антиупална својства;

•	Уз одговарајући избор врсте, дозе и простора (лока-
ције) пчелињака, као и начин терапијске примене − 
делује антиалергијски;

•	Има позитивна својства у формирању крви;
•	делује експекторантно, тј. елиминише слуз из ди-

сајних органа, нарочито ако се примењује аеросолна 
инхалација медом;

•	Обнавља оштећене ћелије и ткива (регенеративно 
својство);

•	Стимулише функцију срца (кардиотонично својство);
•	детоксикује цео организам (противотровно својство).
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АпитерапијаАпитерапија

ПЧЕЛИЊИ ПРОИЗВОДИ 
СУЗБИЈАЈУ НЕ САМО 

БАКТЕРИЈЕ ВЕЋ И ВИРУСЕ
Резултати неће изостати _ нарочито ако се мед, прополис и матични млеч користе 

у комбинацији с биљкама које имају антивирусно дејство

Мр сц. Жарко степановић, 
сертификовани апитерапеут

1 БагреМов Мед 2 Липов Мед 3 Ливадски Мед 4 Мед од уљане репице 5 Мешани цветни Мед 6 сунцокретов Мед 7 шуМски Мед



производа најефикаснији у 
случају хроничних болести 
изазваних слабљењем иму-
нитета. Ако под имунитетом 
подразумевамо способност 
организма да се брани од 
других организама − у овом 
случају од микроорганизама 
и њихових токсина − онда 
нам је сасвим јасно зашто 
пчелињи производи имају 
таква својства. То је зато 
што они поседују изванредна 
антимикробна и антивирусна 
својства, а треба знати да 
антибиотици не делују на 
вирусе и да их не треба 
користити док се не утврде 
изазивачи болести (брис 
− антибиограм). Вируси иза-
зивају преко 90% инфекција 
дисајних путева. И не само то. 
Пчелињи производи и пре-
парати имају висок садржај 
витамина, олигоелемената и 
минерала − катализатора и 
регулатора свих виталних жи-
вотних функција. Ниједан жи-
вот не може се одржати без 
њих. Недостатак само једног 
од њих доводи до тешких по-
ремећаја, па и смрти. Поред 
високог садржаја витамина, 
олигоелемената и минерала, 
пчелињи производи садрже 
и друге компоненте важне 
за имунитет. Мед има висок 
садржај глукозе, основног 
енергетског материјала за 
рад мишића, и једина је храна 
нервних ћелија. По садржају 
фермената (ензима), мед 
заузима једно од првих места 
међу прехрамбеним произво-
дима.

Могу ли пчелињи произво-
ди помоћи у борби с виру-
сом корона?

Вирусна обољења (укљу-
чујући и ковид 19), попут 
артритиса, бронхитиса, 
ентеритиса, хепатитиса, мио-
кардитиса, перикардитиса и 
инфекције дисајних путева 
(вируси изазивају преко 90% 
инфекција дисајних путева), 
успешно се лече првенстве-
но прополисом и матичним 

млечом. Оба ова производа 
имају изванредна антиви-
русна својства, наравно, ако 
се узимају у одговарајућој 
прописаној дози и у комби-
нацији с осталим пчелињим 
производима, што зависи од 
конкретне болести. Ефекат 
је у стабилизовању имуно-
лошког система (мед одгова-
рајуће врсте, полен, пчелињи 
восак, пчелињи отров). 
Идеално би било да се таква 
терапија комбинује с леко-
витим биљем одговарајуће 
врсте које има антивирусна 
својства.

Ускоро почиње сезона 
грипа. Како би требало ко-
ристити мед у превентивне 
сврхе?
У складу с апитерапијским 
научним и практичним 
изворима, препоручује се да 
се пчелињи производи као 
превентива узимају у пе-
риоду од два до три месеца. 
При првим знаковима који 
указују на грип, треба наста-
вити с прописаном дозом и 
обавезно се инхалирати у 
домаћим условима: у литар 
прокључале воде убаците 
кашику чаја од камилице, 
па кад се то мало прохлади, 

додајте кашику липовог меда 
и тридесет капи 20-про-
центне тинктуре прополиса. 
Инхалирајте се свако вече по 
15 минута (удишите лековите 
испарљиве материје на нос 
и уста). Осим тога, направи-
те благи раствор тинктуре 
прополиса (30 капи на 100 
мл чаја од жалфије, нане, 

камилице, липе), а затим 
тиме свакодневно испирајте 
усну дупљу, грло и руке. Уз 
то, направите кашу од по 
једне главице белог и црног 
лука (уситните их), а потом то 
помешајте с одговарајућом 
дневном дозом меда (особи 
од 60 кг препоручује се 120 
г меда), растворите у чаши 
топле воде и узимајте два-т-
ри пута дневно по кашику. 
Истом кашом премазујте 
слузокожу носа. Пијте чајеве 
од зове, липе, жалфије, нане, 
камилице, шипка с медом, 
али и топло млеко с медом и 
слатком павлаком.

Како препознати прави 
мед у време кад је онај 
вештачки преплавио 
тржиште?
Ако не користите пчелиње 
производе из властитих 
пчелињака (ако се не бавите 
пчеларством), навешћу 
неколико начина на које 
можете установити је ли 
у питању природни или 
фалсификовани мед. Остале 
карактеристике у погледу 
квалитета може установити 
само надлежна лабораторија. 
Један од старих и проверених 
начина да се утврди да је 

неки мед стварно добар јесте 
то да га заграбите кашиком 
и проверите хоће ли му нит 
при паду остати непрекинута. 
Такође, важно је да мед има 
уједначену боју. Ако дође 
до раслојавања, па се горе 
издвоји мед који садржи 
лакшу фруктозу, а доле оста-
не онај с глукозом − значи 
да је помешан са шећером 
и да нема одговарајући 
квалитет. Можете применити 
и једноставан тест: комад 
белог папира умочите у мед, 
а затим га запалите. Бели дим 
значи исправност. Измерите 
празну стандардну теглу од 
720 мл, а затим налијте мед 
до средине навоја на врху. 
Измерите тежину с медом, па 
ако након одузимања тежине 
празне тегле установите да 
се она креће од 930 до 1.000 
г (1 кг), будите сигурни да 
је у питању природни мед, 
јер специфична тежина 
квалитетног природног меда 
износи отприлике 1,3 до 1,4. 
Па кад помножите 720 са 
1,3 до 1,4, добијете отпри-
лике 930 г − 1 кг. Ако је мед 
фалсификован, сигурно ће 
бити лакши. Ово се посебно 
односи на ливадски и шумски 
мед. Код осталих може бити 
и мањих одступања. Да би 
се могао ставити у промет, 
сваки мед мора испунити 
одређене услове. Рецимо, 
мора садржати најмање 65% 
редукованих шећера, не сме 
имати више од 5% сахарозе 
и више од 21% воде, док 
максималне дозвољене ко-
личине минералних материја 
износе од 0,5% до 1%. Како 
мед најчешће користе деца, 
старији и болесни, пчелари 
имају моралну обавезу да 
пазе на то. 

зашто се мед ушећери? 
И утиче ли то на његову 
лековитост?
Већа или мања, бржа или 
спорија склоност меда да 
мења своје агрегатно стање, 
тј. да из течног прелази у 
чврсто стање, зависи од 
концентрације шећера у 
њему, од односа шећера 
према води, што значи − од 
степена зрелости меда, а 

нарочито од односа грожђа-
ног и воћног шећера. Даље, 
на кристализацију меда 
много утиче особина врсте 
биљке из чијих цветова пчеле 
сишу нектар, затим темпе-
ратура и влажност ваздуха 
у просторији где се мед чува 
после центрифугирања, као 
и сам начин чувања меда 
при лагеровању. Утврђено 
је да се све врсте меда које 
садрже мање грожђаног 
него воћног шећера спорије 
кристалишу, што не значи 
да се уопште неће криста-
лизовати. Ако се мед чува 
на температури нижој од 22 
°Ц, при влажности ваздуха 
мањој од 70%, брже ће се 
кристалисати. Такође, што 
је мед зрелији, тј. што мање 
воде садржи, то је склонији 
ушећеравању. Свако манипу-
лисање медом у складишту, 
претакање и слично − убрза-
ва кристализацију. Пре него 
што се мед почне кристали-
сати тако да се то може оком 
приметити, стварају се тзв. 
кристализациона језгра од 
кристала глукозе. Око ових 
почетних језгара проширује 
се стварање кристала на 
целу масу у суду, па и саћу. 
Величина кристала зависи од 
врсте биљке. Рецимо, криста-
ли у меду од беле детелине 
врло су ситни, те ушећерени 
мед од чисте паше с беле 
детелине изгледа попут 
најфинијег воћног сладоледа, 
док су кристали у маслачко-
вом меду нешто крупнији, а у 
сунцокретовом − најкрупнији. 
Кристала од глукозе има и 
у ваздуху изнад пчелињака, 
у нектару цветова, у саћу с 
медом, у недовољно опраној 
амбалажи за мед, центри-
фуги, итд. Од ових кристала 
глукозе стварају се прва 
почетна кристализацио-
на језгра у меду, а брзина 
њиховог ширења зависи од 
услова које смо горе навели! 
Мед при кристализацији не 
мења хемијски састав, а ни 
остале особине. Све што се у 
њему одиграва јесте промена 
шећера глукозе из течног у 
чврсто стање. Остали шећери 
– воћни, па и тршчани или 
репин шећер − остају дуже 

време у течном стању.

Будући да се деценијама ба-
вите пчеларством и апитера-
пијом, шта бисте саветовали 
будућим пчеларима?
Читајте свакодневно и 
придржавајте се аксиома, 
правила и принципа пчеларс-

тва.
Препоручујем:
Божидар Весковић: „Основна 
правила при гајењу пчела“, 
Литопапир, 2002. 
Георгије М. Поповић: „Аксио-
ми пчеларства“, издавач 
аутор, 2002.

Колико је пчеларство уносан 
посао на нашим просторима?
•Уносно је у оној мери у којој 
пчелар гаји суптилна осећа-
ња према пчели. Рационално 
пчеларење подразумева да 
се формирају велики пче-
лињаци на више локација. Да 
се, осим меда, производе и 
сви остали пчелињи произво-
ди. 
•Уколико је цела породица 
посвећена пчеларству.
•За мале пчелињаке и младе 
пчеларе рационално је да 
се истовремено баве пче-
ларством и апитерапијом, јер 
производња путем препарата 
вишеструко је уносна и за 
пчелара, и за кориснике.
Више информација можете 
пронаћи на сајту: хттп://www.
апитерапија.нет/ 

Сања Лазић

У чЕМУ ПчЕЛаРИ 
ПОчЕТНИЦИ НаЈчЕШћЕ 

гРЕШЕ?
Не треба стално да чачкају по кошницама, нека 
оставе пчеле на миру. На лету могу препознати 
евентуалне проблем. У старту би требало да избега-
вају употребу лекова „прљаве хемије“ за санирање 
пчелињих болести, јер су канцерогени и веома 
штетни. Истовремено, уз бављење пчеларством, 
требало би да се упишу на курсеве апитерапије − 
вишеструко ће им се исплатити.

МЕдОМ ПРОТИВ ТУМОРа
Мед испољава и антитуморско дејство. У том погле-
ду, нарочито је ефикасан хељдин мед. Такво дејство 
мед испољава на људским ћелијама рака бешике. 
Препоручује се ињектирање 6% до 12% меда у 
лезију, као и орална примена. Мед исцељује упале 
слузница изазване великим дозама радијације при 
лечењу тумора зрачењем. двадесет милилитара 
чистог меда потпуно спречава појаву упала код 
озрачених болесника, који притом не губе у тежини 
као они исте категорије који не примењују мед током 
терапије зрачењем. Ефекат је нарочито благотворан 
кад је у питању слузница усне дупље и ждрела.

МЕд УНИШТаВа БаКТЕРИЈЕ И ВИда РаНЕ
Будући да делује изразито антибакте-
ријски, мед као лековито средство 
све је актуелнији, јер су бактерије све 
отпорније на синтетичке антибиотике. О 
томе се недовољно зна, а и не при-
мењује се у конвенционалној меди-
цини. антибактеријска својства меда 
највише потичу од водоник-пероксида, 
који ту настаје радом пчелињег ензи-
ма глукозо-оксидазе. Овај ензим није 
активан у концентрованом меду, па 
разблажени мед с водом показује већу 
активност водоник-пероксида. Мед 
има својства да инхибира и патогене из 
намирница, па у комбинацији с осталим 
врстама хране смањује ризик од тро-
вања изазваног бактеријским токси-
нима. Вегетативни облици патогених 
бактерија (бактерије се углавном нала-
зе у вегетативним облицима) преживе 
у меду само неколико сати. Мед делује 
позитивно у третману различитих рана 
(акутних, хроничних, постхируршких) и 
опекотина. Посебно, карактеристично 
својство меда у третману рана јесте 
влажење, а делује и антибактеријски, 
тако да не иритира рану. Како је лако 
доступан, идеалан је за прву помоћ, 
јер стимулише регенерацију ткива и 
смањује ожиљке. Мед делује на ране 
високом концентрацијом шећера 
(осмотски), водоник-пероксидом и 
другим механизмима. забележени су 
многи позитивни, ефикасни, клинички 
случајеви исцељења, попут обнове 
повређених делова тела природним 

путем, као и санирања индикованог 
чира на нози изазваног бактеријом 
златни стафилокок (Стапхyлоцоцус 
ауреус) код особе алергичне на анти-
биотике. Мед делује исцелитељски на 
ране и тако што стимулише лучење 
инфламаторних цитокина (интерлеу-
кин и ТНФ – тумор некрозис фактор) 
из моноцита, подстичући регенерацију 
ткива. Мед уништава хеликобактерију 
(хелицобацтер пyлори) која изазива 
чир на желуцу (ефикасност је 100% 
при концентрацији меда већој од 15%.) 
Мед даје добре резултате у лечењу 
колитиса, што се не може рећи за 
обични шећер, јер су за такво дејство 
одговорни активни лековити састојци 
овог пчелињег производа. Мед је 
одличан антиоксиданс, који сакупља и 
уништава слободне радикале. активни 
антиоксиданси у меду јесу флавоноиди 
и фенолне киселине, неки протеини, 
глуконска киселина, аскорбинска кисе-
лина (витамин Ц) и др.

3332

Fo
to

: G
ul

iv
er

/S
hu

tte
rs

to
ck

, S
to

ck
fo

od
, Th

in
ks

to
ck

АпитерапијаАпитерапија


