
من نحن

      

امارس تربية النحل منذ عام 1978 م . وعملية انتاج غذاء ملكات النحل تعلمتها منذ الثمانينات حسب طريقة البروفيسور بيسلاكا . من جمهورية سلوفينيا , الذي القى عدة دورات في سرايفو

خلال الحرب في البوسنة والهرسك اخرجنا من منطقة بلدية فلاسينتشكا حيث تركت النحل خلفي.

وفي سرايفو المحاصرة في عام 1994 م اعدت تكوين عدة خلايا نحل , ولكن مع انتهاء الحرب لم يكن عندي اي امكانيات لاتابع في تربية النحل لعدم توفر الامكانيات.

بضواحي مدينة سرايفو , توفرت لدي الامكانات لمتابعة تربية النحل .بعد انتقالي الى منطقة حاجتش على سفح جبل ايجمان

في ربيع عام 2005 م تمكنا انا وابني من تجميع عشرة خلايا نحل , وخططنا للتركيز على انتاج غذاء ملكات النحل .

في العام المقبل عام 2006 م وسعنا عملنا ليحتوي على 27 خلية نحل وبهذا تقدم وزاد انتاج غذاء ملكات النحل .
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وفي عام 2007 م اصبح لدينا مجموع 40 خلية نحل . ولكن للاسف مات كل النحل لدينا, وهذا اعاقنا عن متابعة الانتاج في العام المقبل.

أملنا في العودة إلى قرية ياهوفاتشا تحقق في عام 2008 م.

ذلك الموسم جيد ومناسب لتربية النحل . ولكن للأسف , لم يكن

ولكن في ذلك العام اعدنا تكوين المنحل لدينا ليحتوي على 50 خلية نحل .

فلن ننساه حيث كان انتاج غذاء ملكات النحل غزير , وكنا قد نقلنا المنحل الى منطقة بلاجوي بالقرب من سرايفو . وبقى عدد الخلايا كما هو.اما موسم 2009

وكذلك سنذكر هذا العام بانضمام فرد اخر من عائلتنا الي فريق العمل وهي زوجة ابني الطبيبة البشرية التي انهت في ذلك العام الدراسة في كلية الطب البشري في سرايفو وحاليا هي في سنة الامتياز العملي في المستشفى الجامعي بسرايفو.

ومستقبلا نخطط لانتاج باقي منتجات النحل الاخرى اضافة لغذاء ملكات النحل الذي هو منتجنا الرئيسي

ونحن على ابواب موسم جديد تبدأ الان التجهيزات للموسم ونأمل هذا العام ان نزيد عدد الخلايا بحسب ماخططنا لذلك.
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غالبا مانتلقى تعليقات مشجعة من زوار موقعنا الالكتروني بعض التعليقات المشجعة , وكثيرا ماينتقدوا عدم زيادة طاقتنا الانتاجية .

مايمكن ان أعد به هو اننا سوف نسعى جاهدين لتوسيع الطاقة الإنتاجية ولكن كذلك ليس على حساب الجودة التي هي عندنا كانت وستبقى دائما في المقام الأول.
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