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Савремена кошница, трмка (вршкара), плетара,

дубина и дашчара (просто сандуче) су станишта која

је израдио човек, a представљају мање или веће

шупљине неправилног или правилног облика, у

којима пчеле стално живе, гаје легло, излежу се,

раде и складиште храну неопходну за живот,

развитак и презимљавање.

ТИПОВИ КОШНИЦA:



Постоје следеће кошнице: 

• са непокретним саћем: трмке, вршкаре, плетаре,  

дубине (одсечена шупља стабла), дашчаре (просто 

сандуче) и

• са покретним саћем: кошнице различитих типова: 

полошка, Алберт-Жнидершичева (АЖ), АЖ ГРОМ, 

Дадан-Блатова кошница (ДБ), Лангстрот-Рутова 

кошница (ЛР) и Фараров кошнички систем.  

ТИПОВИ КОШНИЦA:



Кошнице са непокретним саћем

а-вршкара

б-трмка



Трмке на пчелињаку



Кошнице са непокретним саћем најбоље је населити природним (стрешеним) ројевима у 

време ројења пчелињих заједница. 

Стрешени рој са собом носи резерве хране за два дана и исти ће се без пчелареве помоћи 

стабилизовати, изградити саће и накупити довољне количине хране за одгајање легла, 

развој и презимљење. 

Изглед пчелињег гнезда саграђеног у плетари (а,б) и деблу (ц)



Изглед 

пчелињег 

гнезда 

саграђеног у 

трмки



КОШНИЦЕ СА ПОКРЕТНИМ САЋЕМ

Кошницу са покретним саћем 

најбоље је правити од меког и 

лаког дрвета (чамове, јелове, 

тополине и липове даске која је 

сува и без чворова). 

У новије време кошнице се 

праве од пластичних 

материјала и тврдог стиропора.

Кошница од дрвета
Кошница од стиропора



Полошке

ПОЛОШКА



Стандардна Дадант-Блатова кошница састоји се 

из следећих делова:

- подњача са регулатором или затварачем лета,

- плодиште (корпус, тело)

- два медишта (полунаставци)

- збег са поклопном даском 

- кров кошнице

подњача

плодиште

медиште

медиште

збег

кров
Дадант-Блатова кошница

ДБ кошница



Стандардна ЛР кошница састоји се из
следећих делова:

- подњача са регулатором или затварачем 
лета

- наставци (исте величине –
плодишта/медишта) 3 ком

- рамови (оквири) 30 ком. (стандардно)

- поклопна даска или збег са поклопном 
даском

- кров кошнице

- полунаставак (опционо)

- матична решетка (опционо)

Лангстрот-Рутова кошница

ЛР кошница

наставак-

плодиште

наставак-

медиште

наставак-

медиште

подњача

поклопна 

даска са 

вентилационом 

мрежицом

кров
КОШНИЦА НАСТАВЉАЧА 

СА РАМОВИМА ЈЕДНАКЕ ВЕЛИЧИНЕ У

ПЛОДИШТУ И У МЕДИШТУ



Фараров систем кошница

Фараров систем кошница укљчује следеће 

делове:

- подњачу са регулатором или затварачем лета

- 4 и више наставака

- рамове (10 по наставку)

- поклопну даску или збег са поклопном даском

- матичне решетке (опционо)  

- кров кошнице

Фараров систем 

кошница



АЖ кошница је „ормарић“ који 

се састоји из плодишног и 

медишног дела који се дели 

преградом у који се увлачи 

Ханеманова решетка

Рамови у кошницу стављају 

(увлаче) са задње стране 

након отварања врата са 

хранилицом

Алберт-Жнидершићева кошница

АЖ кошница



Пчеларска опрема и прибор



Прибор за преглед пчела (сандук за рад, пчеларска димилица, 

пчеларски нож, пчеларско одело и пчеларска капа)

Сандук за рад

Пчеларски нож

Пчеларска димилица 



Пчеларско одела блуза са капом

Пчеларске рукавице



Електрични жврк



Пчеларска виљушка

Пчеларске четке



Хватач ројева

Центрифуга за мед



Хватач полена   

Сито за мед



Ханеманова (матична) решетка Регулатори за лето

Кавез за хватање 

матица



Прибор за прихрањивање пчела 

(хранилице, посуде за прављење сирупа, појило за пчеле)

Различити типови 

хранилица за пчеле



Појилице за пчеле



Припрема кошница. Склaпaње и ожичaвaње рaмовa

Састављање рамова, припрема за постављање жице, жицање и 

постављање сатних основа

Потребан метеријал и алат:

Саставни делови Хоффмановог рама су : сатоноше, бочне и доње летвице.

За спајање наведених делова користи се лепак за дрво и ексерићи димензија 3,5цм x 1,6мм.

За бушење рупица на бочним летвицама, припремити шаблон са распоредом и редоследом

рупица, шило или специјалну бушилицу и нитне.

За ожичавање користи се пчеларска жица дебљине 0,35мм-0,40 мм, а за укуцавање,

фиксирање, затегнуте жице треба користити ексерчиће димензија 1,5цм x 1мм.

За уметање сатних основа треба припремити даску са унутрашњим димензијама рама

плодишта, даску са унутрашњим димензијама рама медишта или полумедишта (код Дадан

Блатових кошница), сатне основе, чекић, механички или електрични жврк и клешта.



Састављање рамова



Састављање Хофманових рамова

Унутрашњи део бочних летвица „виљушке“ премазати лепком за дрво.

Бочну летвицу узети у леву руку, тако да заоштрени део буде на кажипрсту .

„Виљушку“ убацити у „врат“ сатоноше. Тако урадити и са другом бочном

летвицом.

Након тога окренути и са доње стране поставити доњу летвицу.

На овај начин састављен Хофманов рам има једну заоштрену ивицу лево

(а), а другу десно тако да их је при раду лакше размицати.

У сатоношу и доњу летвицу укуцати по два ексерчића димензија 3,5цм x

1,6 мм мало укосо, у облику слова „V“ да боље учврсте и обезбеде теже

извлачење из бочних летвица.

Препоричује се да се са стране кроз бочну летвицу хоризонтално у

сатоношу укуца по један ексер, како се сатоноша приликом вађења рамова

из корпуса не би извлачила из „виљушке“ бочних летвица.



Када се рамови сложе у телу

кошнице, бочне летвице се

саставе једна уз другу, у

горњој трећини, тако да

заоштрена ивица једног

рама, належе на тупу ивицу

суседног рама, а испод ње

остане две трећине између

летвица за пролаз пчела. У

кошници са овако

стављеним рамовима

једнаки су размаци од

центра до центра јер их

регулише бочна летвица.

Обострано изграђено саће у

раму дебело је око 25 мм, а

летвице широке 36 мм, тако

да између саћа остаје

размак (пчелиња улица) од

11 мм за пролаз и рад

пчела.

Положај рамова у кошници



Припрема рамова за постављање жице и постављање жице

Када се рам формира,

шилом, бушилицом или

специјалним алатом

пробијају се (избуше)

рупице за провлачење

жице.

У зависности од начина

утапања сатних основа,

жица се може

постављати на

различите начине

паралелно

(хоризонтално и

вертикално), косо или

комбиновано.

Паралелни начин

постављања жице врши

се ако се утапање

обавља електричним

путем, жице се не

смеју укрштати.Машина за бушење рупа на раму



Припрема рамова за постављање жице и постављање жице

Бушење рупа на 

раму



Ако се утапање обавља

ручним (механичким)

жврком, жице се могу

укрштати, дијагонално или

усправно.

Усправна или дијагоналне

жице служе да спрече

истезање хоризонталних

жица, како се саће приликом

сеобе и великих врућина не

би деформисало или

приликом цеђења меда не би

ломило.

Код плодишних ДБ рамове

поставља се четири до пет

хоризонталних паралелних

редова, а на медишним

рамовима два реда.

Код ЛР рамова постављају се

три до четири паралелна

реда.

Постављање жице у рам



Горњи највиши ред жица треба да буде

постављен 2 - 2,5 цм испод сатоноше, а

сваки следећи ред да буде удаљен 5 цм од

предходног. Жица се провлачи кроз рупице

предходно пробијене шилом или специјалним

прибором са обе стране рама, на истом

одстојању и тачно на средини летвице (у истој

линији).

Ако рупице нису и на средини летвице (у истој

линији) површина сатне основе неће бити

равна, а израђено саће ће бити дубље или

плиће и неће бити погодно за гајење

радиличког легла. У њему ће део јаја које

матица положи бити трутовска што није

пожељно. Ако се рупице буше шилом, места

бушења претходно обележити шаблоном.

Жицу добро затегнути, али при прекомерном

затезању бочне летвице се могу више или

мање повити ка унутрашњости рама, што није

пожељно. Потом ову жицу треба затезати у

обрнутом правцу и након затезања обмотати

око ексерчића на супротном крају при врху

бочне летвице и исти укуцати.

Жица за рамове



Сатне основе

Сатне основе су танке плоче (одливци),
пречишћеног и стерилисаног чистог
пчелињег воска на којима су у специјалним
калупима или провлачењем кроз ваљке
утиснуте основе почетка радиличких ћелија.

Сатне основе када се уграде у рам и по потреби
додају у пчелиње друштво, пчеле ће на утиснутим
почетцима основа израдити радиличке ћелије
саћа, што омогућава брзу, ефикасну и
економичну изградњу и обнову пчелињег гнезда.



Сатне основе морају 

бити таквих димензија 

да након њиховог постављања 

у рам (на жице) и увучења у 

жлеб сатоноше растојање 

од бочних летвица износи 

0,5 цм,а од доње 

хоризонталне летвице 1 

цм. 

Након затезања жице 

одговарајуће сатне 

основе увлаче се у зарез 

на доњој страни 

сатоноше и утапају. 

Правилно постављање сатне основе у рам



УТАПАЊЕ САТНИХ ОСНОВА
За непосредно утапање жице у сатну

основу употребљава се:

- ручни точкић ( механички жврк ) за

утапање сатних основа и

- електрични жврк (трансформатор,

исправљач).

Утапање сатних основа ручним

точкићем (механичким жврком )

Сатна основа се положи на подметач

(влажна даска). Да се сатна основа не

би залепила на местима преко којих

прелази жврк, стога даска треба да је

влажна. Преко сатне основе постави

се ожичани рам, па се жврком који је

загрејан у врелој води повлачи по

жици, која упада у жлеб жврка.

Топлота жврка преноси се на жицу и

восак. Загрејана жица утапа се у восак

који одмах очврсне обухватајући

жицу. Овај начин утапања сатних

основа се данас све ређе примењује. Механички (ручни) жврк



УТАПАЊЕ САТНИХ ОСНОВА ЕЛЕКТРИЧНИМ ЖВРКОМ

Утапање сатних основа електрични

жврком ( са трансформатором или

исправљачем) је једноставан, ефикасан,

брз и квалитетан метод утапања жице у

сатну основу.

Након увлачења сатне основе у жлеб 

сатоноше, сатна основа се положи на 

затегнуте жице рама и центрира да је 

подједнако удаљена од бочних летвица 

рама. 

Да би се кроз жицу пустила струја, 

изоловани крајеви проводника из жврка 

прислањају се на супротне крајеве 

затегнуте жице. 

Електрични жврк



УТАПАЊЕ САТНИХ ОСНОВА ЕЛЕКТРИЧНИМ ЖВРКОМ

Електричнa струјa напона 4, 6 или16 V, која

протиче кроз жицу, ствара затворен круг и,

услед великог електричног отпора у

спровођењу струје, загрева жицу. Угрејана

жица растапа восак и утапа се у сатну основу.

Након прекидања контакта са извором струје

жица се охлади, восак очврсне, а жица

остане утопљена. При раду треба обратити

пажњу да се жица не прегреје и пререже

сатну основу.

Уколико такву (пререзану) сатну основу

додамо пчелињем друштву, доћи ће до њеног

распадања приликом покушаја пчела

градитељица да изграде сатне ћелије на

њој).

За утапање сатних основа може послужити и

акумулатор аутомобила.

Електрични жврк



Поступак утапања сатних основа електричним жврком


