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Профилактика и ветеринарни грижи

 профилактика на пчелните семейства в биологичния пчелин:
• почистване и дезинфекция на инвентара;
• унищожаване на замърсения инвентар, особено когато

икономическата му стойност не оправдава дезинфекцията;
• осигуряване на достатъчно количество мед и пчелен прашец чрез

избор на района на пчеларстване (обилна паша);
• редовна и честа подмяна на восъка в кошерите;

б й й
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б й й• избор на хигиенични майки и редовна подмяна на майките в
кошера.

 изолационен пчелин - той се създава и декларира пред ДВМС и
сертифициращата организация. Основната цел е в него да се
изолират кошери, засегнати от болести. Броят на кошерите не
трябва да надвишава 20% от тези на биологичния пчелин, средно
на две години.. Третираните кошери временно излизат от състава
на биологичния пчелин и влизат в период на конверсия (
минимум една година). Продукцията от тези кошери се
обозначава и се реализира в магазинната мрежа, като
конвенционален мед.

• избор на хигиенични майки и редовна подмяна на майките в
кошера.
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 ветеринарни грижи :

• полагат се само в изолационния пчелин, с изключение на
системните грижи за борба с вароатозата и восъчния молец;

• прилага се законодателството (Закон за ДВМС);
• борба с вароатозата –

а/ механично премахване на търтеево пило
б/ използуване на противовароатозна решетка двойно дъно и др
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билки и др.;
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ЕКОСТОП ефективност 93 – 95%ЕКОСТОП ефективност 93 – 95%  реколта:
• реколта от пчелни продукти, при която са загинали пчели от отравяне

или замърсяване от замърсители не може да бъде биологична;
• унищожаването на пчелни семейства, като метод за получаване на

пчелни продукти е забранено;
• употребата на химически средства като репеленти е забранено;
 извличане и пренасяне на меда:
• всички средства на пчелното стопанство, които влизат в

б

 реколта:
• реколта от пчелни продукти, при която са загинали пчели от отравяне

или замърсяване от замърсители не може да бъде биологична;
• унищожаването на пчелни семейства, като метод за получаване на

пчелни продукти е забранено;
• употребата на химически средства като репеленти е забранено;
 извличане и пренасяне на меда:
• всички средства на пчелното стопанство, които влизат в

бсъприкосновение с меда, трябва да са от материали, които не
влошават качеството на продуктите - неръждаема стомана, дърво,
пластмаси за хранителни цели. Забранено е използуването на черни и
цветни метали, поцинковани материали, системи за затопляне на
меда, които не осигуряват регулиране за диапазони до 40-450 С.

съприкосновение с меда, трябва да са от материали, които не
влошават качеството на продуктите - неръждаема стомана, дърво,
пластмаси за хранителни цели. Забранено е използуването на черни и
цветни метали, поцинковани материали, системи за затопляне на
меда, които не осигуряват регулиране за диапазони до 40-450 С.

ГлухарчеГлухарче Помещения за работа,  извличане и съхранение на меда

1. Предварителни бележки
• Целта на определянето на стандарти за помещенията за извличане и

разфасоване на меда, е да се благоприятствува получаването и разфасоването
на безопасен мед (който не е заразен с патогенни за човека бактерии) и добро
качество (чист, без остатъци, неферментирал и който да не може да
ферментира).

• Спрямо тези изисквания функционирането на пчелните семейства в пчелина и
физикохимичните характеристики на меда играят роля, която следва да се
уточни:

й й
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рискове от зараза и могат да бъдат внасяни в помещенията за работа и
преработка;

• почистването на рамките от меда и восъка, след извличането на меда става от
самите пчели !. Ролята на пчеларя е да подменя редовна восъка на питите, за да
осигурява чистотата в семейството;

• освен изискването пчеларят да вади само зрял мед, трябва да се използуват
помещения, които не позволяват вторично "овлажняване" на меда по време на
манипулациите с него.
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2. Местоположение на помещенията
• Помещенията да са разположени на места, защитени от силни и неприятни

миризми, да притежават инсталации за вода и канализация. При това :
• да не се извършват едновременно операции по преработка на меда и прашеца;
• да не се извършват едновременно операции по преработка на мед и дейности с

монтаж на рамки, зателване, поставяне на восъчни основи, които не са
свързани с преработката на хранителни продукти;

• движението и транспортът на продуктите да е улеснено и почистването да се
извършва без затруднение.

3. Под, стени и тавани - да са от устойчиви на влага материали, които не
позволяват гниене, поява на плесени и гъбички. Да са лесни за почистване.

4 Проветряване вентилация изсушаване помещенията трябва да позволяват
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4 Проветряване вентилация изсушаване помещенията трябва да позволяват4. Проветряване, вентилация, изсушаване - помещенията трябва да позволяват
проветряване, без да навлизат пчели и др. насекоми. Да е възможно
изгонването на пчели, които са проникнали или са донесени отвън. Не се
допускат възможности за проникване на гризачи.

5. Хигиена на персонала:
• хората, които обработват пчелните продукти по време на извличане,

преработка и разфасовка трябва да поддържат изрядна хигиена на работното
място;

• забранено е пушенето и използуването на силно ароматизиращи вещества;
• да са предвидени гардеробни, тоалетни, възможности за измиване с обилна

вода и кърпи за ръце, и т.н.
• забранена е работата на болни хора.
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Документи на пчелина. Контрол
Контролът на биологичния пчелин се осъществява по

представени документи от дейността на пчелина и чрез
контролни прегледи на място.

 документи, които се представят при проверката:
• карта на разположението на пчелина, както и за карантинния
пчелин и местата за подвижно пчеларство - най-добре е това
да бъде регулационна карта от служба “Земеделие" в
достатъчно едър мащаб, за да се проследят в радиус до 3 км
възможните източници на влияние и замърсяване.

ф
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възможните източници на влияние и замърсяване.

фТази картография позволява на пчеларя да изпревари
възможните рискове, а на контролния орган - да установи
наблюдение на рисковете;

• декларация за ДВМС и сертифициращия орган, за
производствената единица - т. 7.6.;

• дневник на биологичния пчелин;
• дневник на карантинния пчелин;
• дневник на стопанството за произвежданите пчелни продукти;
• книга на разходите на биологичния пчелин;
• книга на приходите от продажби на пчелни продукти.

Тази картография позволява на пчеларя да изпревари
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• документи, свързани с дейността на 
пчелина:

• анализни свидетелства за качествата на 
пчелните продукти;

• документи за пчелните семейства и д у
кошерите;

• здравен паспорт на пчелина;

• документи за сградата, мястото на 
пчелина и др.
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ПРЕРАБОТКА В ТЪРГОВСКИ 
ОПАКОВКИ

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО – ВАРЕЛИ, КОФИ, 
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