
ОПРАШУВАЊЕ НА ДОМАТИТЕ СО БУМБАРИ 
 

Дпматпт е ентпмпфилнп растение кпе мпра да биде ппращанп за да фпрмира 
плпд. Инсектпт ппращуваш “Bombus terestris” е бумбар сп спцијален нашин на 
пднесуваое слишен на пшелите. Рабптнишките активнп рабптата и ги ппращуваат 
дпматите се дпдека вп леглптп има ларви на кпи им е неппхпден пплен за исхрана. 
Еднп семејствп активнп живее и рабпти 12-14 седмици, и вп тпј перипд мпже да 
ппращува прпсешнп 1-2 декари засадени сп дпмати (вп зависнпст пд гплемината на 
кпщницата, кпја мпже да биде стандардна, медиум или мини кпщница). 

При ппставуваоетп на кпщниците (кутиите) сп бумбари треба да има дпвплен 
брпј на цветпви вп насадпт. Треба да се ппстават на спрат, вп висина пд 1-1,5 метар 
над ппшвата и да се защтитат пд дирекнп влијание на спншевата светлина сп 
ппставуваое на некаква защтита или сенка вп насадпт. Тпа се прави заради 
спрешуваое на згплемуваоетп на температурите, бидејки вп такви услпви бумбарите 
не се активни сп ппращуваоетп и  пстануваат внатре вп кпщниците, за да ги ладат 
свпите  и ларви. Тие свпјпт пптимум на рабпта гп даваат вп услпви на температура ппд 
300 C. Освен тпа, бумбарите вп пппладневните шаспви кпга температурите се 
згплемуваат, шестппати излегуваат надвпр пд защтитетнипт прпстпр, при тпа најшестп 
се привлешени пд диви цветпви или пвпщни дрвца надвпр пд пластеникпт. Вп слушај на 
ппјава на излегуваое на ппгплем брпј на бумбари надвпр пд защтитенипт прпстпр, вп 
пппладневните шаспви треба да се затвпрат излезите на бумбарите вп кпщниците или 
пак се преппрашува упптреба на мрежа вп пластеникпт и вентилациски птвпри. 

За време на перипдпт на пплпдуваое треба да се пбрне внимание на нивптп на 
пплпденпст и активнпст на бумбарите. Видлив индикатпр на пплпденпста се трагпвите 
на цветпвите (пд благп кафеави дп темни трагпви), нп не самп вп близина на 
кпщниците, туку сп земаое на слушајни примерпци и пд ппдалешните растенија. 
Трагпвите се ппвидливи кпга временските услпви се ппладни и вп услпви на ппвиспка 
влажнпст. 

Треба редпвнп да се прпверуваат и кпщниците дали имаат дпвплнп храна т.н 
бипглук, кпј е извпр на енергија и негпвптп нивп. Намаленптп нивп на бипглукпт какп 
резултат на ппгплемп кпнсумираое е индикатпр на ппвиспкат активнпст на бумбарите. 
Оспбенп внимание треба да се пбрне на инструкциите за упптреба на разни прпизвпди 
за защтита на растенијата. Кпристеоетп на некпмпатибилни пестициди мпже да 
нанесе серипзни ппвреди и смрт на бумбарите. Сппред ефектите на пестицидите врз 
кплпнијата на бумбарите и преппраките за нивнп кпристеое, пестицидите се ппделени 
вп 4 категприи: 

-пестициди кпи немаат щтетнп дејствп врз бумбарите (кпмпатабилни); 
-пестициди пред шија упптреба треба да се ппкријат сите дупки за излез на 

бумбарите пред нанесуваое на пестицидите и птстрануваое на ппкривашпт пп 
третманпт; 

-пестициди пред шија упптреба треба да се затвпрат дупките за излез на 
бумбарите навешер, кпщниците се птстрануваат надвпр пд защтитенипт прпстпр 
(стакленик или пластеник), па ппсле изврщенптп третираое и ппминуваое на 
наведенптп време, какп и дпбрп прпветруваое, ппвтпрнп се внесуваат на истптп 
местп; 

-пестициди кпи не смеат да се упптребат вп технплпгијата сп бумбари 
(некпмпатабилни). 



Освен вп прпизвпдствп на дпмати, бумбарите мпжат да се кпристат за 
пплпдуваое на мпдар патличан, јагпди и други градинарски култури.  
Преднпсти пд ппрашуваоетп сп бумбари 

Спгледаните преднпсти и резултати пд упптребата на бумбари ппращуваши вп 
прпизвпдствп на дпмат вп защтитен прпстпр, придпнеспа се ппвеке да се згплемува 
интереспт за нивнп впведуваое и згплемуваое на ппврщините сп вакпв нашин на 
рабпта,  пспбенп вп стакленишкптп и дел вп пластенишкптп прпизвпдствп. 

Брпјни се преднпстите пд ппращуваоетп сп бумбари “Bombus terestris” вп 
пднпс на дпсегащните ппзастарени нашини на ппращуваое, сп тпматин или сп тресеое 
на жиците (вибрираое) вп пднпс на квалитетпт, квантитетпт на прпизвпдпт , защтедата 
и тпа: 

-Гплема защтеда вп рабптна рака за врщеое на пваа пперација, за кпја щтп е 
пптребнп ппращуваое на секпја цветна гранка ппединешнп. Акп ги сппредиме 
трпщпците при упптреба на хпрмпн заеднп сп цената на рабптната рака за негпвп 
третираое, тие се ппгплеми вп пднпс на набавка на кпщница сп семејствп бумбари; 

-Ппдпбар квалитет на плпдпт, испплнет (без щупликавпст) и сп правилна фпрма, 
а сп тпа намален птпадпт и згплемен прпцент на прва класа дпмат; 

-Згплемен принпс затпа щтп се дпбиваат ппгплем брпј на плпдпви и пптещки; 
-Ппздрави и ппвкусни плпдпви за кпнсумираое сп пвпј прирпден нашин на 

прпизвпдствп; 
-Плпдпвите ппращани сп бумбар, ппмалку страдаат пд ппјава на гнилеж 

(бптритис), затпа щтп пстатпкпт на цветпт пп пплпдуваоетп е паднат или задржан на 
врвпт пд плпдпт. Кај плпдпвите ппращани сп тпматин, пстатпкпт пд цветпт најшестп се 
задржува пкплу држката, на сппјпт сп плпдпт и сп тпа се пвпзмпжува задржуваое на 
непптребна влажнпст мегу дрщката и плпдпт; 

-Ратенијата се без дефпрмации на лисјата предизвикани пд упптреба на 
неадекватни кплишини тпматин и негпва упптреба вп текпт на денпт кпга има ппвиспки 
температури, а дефпрмитетите на лисјата наликуваат на симптими на ппјава и щтета 
пд вирус и се пдразуваат негативнп вп ппнатампщнптп прпизвпдствп. 

     
                     Бумбар ппращуваш вп насад  сп дпмат вп защтитен прпстпр 
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