
 

 

 

Извештај за Пчеларството во ВБ за проектот на Еразмус Let Bee Project 

 

 

1. Клима 

 

1.1 Генерално  климата  во Велика Британија е ладна  и е често облачно. 

Екстремни температури , без разлика дали се топли или ладни се ретки. 

Летата се генерално се ладни. Зимите  не се особено ладни, но може да 

бидат многу влажни. Снегот е реткост. Во највлажните делови на Велика 

Британија може да падне дожд од  1500mm или поголема количина во 

годината, со оглед на тоа дека во најсушните паѓа само половина од оваа 

количина. Покрај влагата, со други климатски проблеми со кои се соочуваат 

пчелите  е поради променливата природа на времето. Несезонските 

временски услови може да се случат во било кое време од 

годинината.Благите зими може да ги поттикнат пчелите да започнат со 

активности ,додека слабите лета сериозно може да го ограничат развојот на 

колонијата и складирањето на мед. 

Следете ја географската положба и природата во Македонија, каде климата 

е медитеранска, во некои делови континентална, додека на високите 

планини со 2000 метри надморска височина климата е планинска. 

 

 

 

2. Пчелна паша  

 

2.1 Времето дозволува (види 1.1 погоре), во поголемиот дел од земјата, главната 

паша да се одвива во јуни и почетокот на јули, од цвеќиња како детелина (Trifolium 

spp) и капина (Rubus fructicosus). Во северниот дел на Англија и Шкотска, дрвенестиот 

врес (Caluna vulgaris) обезбедува паша во август.  Медот од врес се смета за 

специјален производ и е високо ценет од страна на потрошувачите. Земјоделски 

култури, како што се маслодајна репка (Brassica napus) може да биде важен извор на 

мед во некои области во пролет, иако квалитетот на медот е лош.  Најзначајното 

медно дрво припаѓа  на групата од липите (Tilia spp), но протокот од нектар од ова 

дрво е многу променлив и, по многу години, ќе го снема. На есен, бршленот (Hedera 

helix) може да резултира со значителни количини на нектар кои можат да бидат од 

голема помош во обезбедувањето на складирање резерви за зимскиот период за 

пчелите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Пчеларски организации 

 

.  

3.1 Има две главни организации за пчеларство во Велика Британија: Британската 

асоцијација на пчеларите ( "BBKA ') и Здружение на пчелари  (" БФА“). Не може да се 

сметаат за органски или еколошки во нивниот пристап. Како резултат на тоа, 

пчеларите, кои се за повеќе еколошки пристапи често формираат свои локални групи 

за самопомош. Фондацијата за природно пчеларство нема бројно членство,  но 

широко промовираат еколошки практики во пчеларството ("природно пчеларството") и 

во Велика Британија и во странство. 

 

 

 

4.  Бројност кај пчеларите и сертифицирање 

 

4.1  Проценката на бројноста на пчеларите и пчелните семејства/кошници во 

ВБ се сумарини во табелата 1: 

 

 

Табела 1:  Пчеларски Организации и членство 

 

Оранизација Број на 
членови 

 Број на 
кошници 
во однос 
на член 

Еколошко  Комерцијалн
о или хоби 

Број на 
органски 
сертифи
цирани 
или БД  

BBKA 25,000 2 - 20        не хоби нема 

BFA 450 40 - 300 не Комерцијално

. Главно во 

слободното 

време, само 

некои 

целосно 

време. 

нема 

други 1,000 - 

2,000? 

2 - 20 да Хоби нема 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2  Органите за сертифицирање во Велика Британија  во моментов барааат 

незначителената површина на неорганско земјиште треба да биде во рамките на 6 км 

од кошниците (види Здружение за Почвени Стандарди, став 15.4.2), иако тоа се 

предлага дека границата треба да се ограничи на 3 км. Интензивното неорганско 

земјоделството кое е широко распространето има само неколку локации во Велика 

Британија што ги задоволува овие ревидирани барања и локации кои често  не се 

погодни за чување на пчели преку целата година. Како резултат на тоа, ние не сме 

свесни за сите пчеларите во  Велика Британија кои се органски или биодинамички 

сертифицирани. Мала количина на мед се продава како "блиску до органско 

производство", што значи дека, пчелите се на органска фарма, но не може да се 

сертифицираат поради правилото за оддалеченост од 4 милји. Тоа значи дека секој 

сертифицирани органски мед, која се продава во Велика Британија се увезува. 

 

4.3 BFA  проценува дека 85 % од вкупниот мед за конзумација во ВБ се увезува  

 

5. Здравјето на пчелите 

 

Вароа 

 

5.1 Варoaта  се смета за  главна закана за пчелите во Велика Британија. Сепак, 

се проценува дека можеби 10 проценти од сите пчелари (односно 2000 - 3000) 

не ги третираат нивните пчелни семејства од вароа. Тука се  вклучуваат и 

еколошкиот ("природен") пчелар и конвенционалниот пчелар. Многумина од  

пчеларите велат дека нивните кошници се здрави и податоците покажуваат 

дека многу пчелари кои не применуваат никаков третман губат исто толку 

пчели во текот на зимата како и пчеларите кои ги третираат пчелите. Сликата 1 

покажува зимски загуби во една област со над 1.500 кошница во зима: 

 

Слика 1: Загуби во зимскиот период во Север Велс во последните пет 

години 



 

 

 

Graphic courtesy of Jonathan Powell 

 

 

Прашања за животната средина 

 

 

Загуби во зима  

 

 

5.2. Земјоделството во  Велика Британија е интензивно. Во последниве децении 
големи загуби на диви цвеќиња се случија како резултат на широко распространета и 
постојана употреба на хербициди. Покрај тоа, постојано се користат  системски 
инсектициди, како што се неоникотиноиди ("неоникс")кои имаат широка примена. 
Целосен преглед за неоникс е надвор од опсегот на овој извештај, но следниве точки 

може да се споменат1 И покрај тоа што ЕУ го забрани користењето на неоникс на 

цветните растенија кои ги привлекуваат пчелите, последните истражувања покажуваат 

дека дивите цвеќиња кои растат покрај рабовите на полињата  сепак содржат високо 

ниво на овие хемикалии. Лабораториски испитувања покажуваат дека неониксот 

влијае на пчелите. Неониксот може да биде фактор што придонесува во намалување 

на плодноста кај матицата, што стана проблем за многу пчелари во последните 20 

години, но ова бара понатамошно истражување.  Широко е прифатено дека 

комбинираните ефекти од негативните фактори на животната средина, во комбинација 

1 За повеќе информации, побарајте на : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-

2664.12111/full 

                                                 

                                                                                                                                                        

                                                 

                                                                                                                                                        



 

 

со променливото време во Велика Британија,го прават комерцијалното пчеларството  

уште потешко отколку претходно. 

 

6. Видови на пчели 

 

6.1 Автохтоната британска пчела е Apis mellifera mellifera. Често се наведува дека 

оваа пчела веќе не е присутна во  големи размери во Велика Британија, откако беше 

заменета со увезени пчели како А. м. carnica и А. м. ligustica или од хибридната 

Buckfast пчела. Сепак, пчеларите кои одгледуваат локално достапни пчели наместо 

увезени или хибридни пчели, често наидуваат на пчели во нивните кошници кои имаат 

многу од карактеристиките на  А.м. mellifera. Ова е особено точно кога се собираат 

дивите роеви. Од ова може да се заклучи дека, иако колонии на чистокрвните Амм 

пчели може да се ретки, Амм гените се сепак присутни во дивите пчели и тоа може да 

се увиди ако пчелите се остават недопрени од странски увоз или хибридни видови на 

пчели. 

 

6.2 Променливото британско време може значително да ги стави пчелите во стресна 

состојба кои не се прилагодени на времето. На пример, топли, влажни зими со 

студена, влажна пролет може да бидат многу тешко подносливи за увозните пчели кои 

се прилагодени на ладни, суви зими со сончева и сува пролет. Исто така, увезените 

пчели можат да опстанат во свежи и, влажни лета. Локалниот вид на  Амм пчела е 

добро адаптирана на овие две ситуации. Иако може да даде помалку мед во добра 

година од увозните пчели, во лошиот период на години се уште може да даде и вишок, 

дури и ако увезените пчели треба да се прихрануваат. 

 

6.3 Стресот кај увезените пчели, исто така, има тенденција да се покаже со лошо 

парење на матицата  во ладните лета и со  повисоки нивоа на Varroa инфекција. 

Забележливо е дека пчеларите кои имаат здрави пчели, но не ги третираат пчелите од 

Varroa често имаат висок процент на Амм во крвта на нивните пчели. (Забележете 

дека во овој контекст ваквите пчелите не можат да имаат темна боја на Амм но ќе  

покажат  други карактеристики својствени за Амм.) 

 

6.2 Еколошките пчелари генерално преферираат пчели со висок процент на локални 

Амм гени и, кога е можно, ќе се обидат да ја зголемат Амм крвта кај пчелите. 

 

7. Системи за Комерцијално пчеларство  

 

7.1 Комерцијалното пчеларство во Велика Британија се базира на кошниците кои се 

главно варијанти на пчелното семејство Langstroth. Кошниците се опремени со 

решетка која го спречува качувањето на матицата во горниот дел од кошницата. 

Вештачкото одгледување на матицата, со различни методи, е широко распространета 

и матиците се заменуваат редовно од страна на пчеларот. Различни методи за 

контрола на роење се практикуваат. Во контраст со  пчеларот посетен во Холандија, 

ние не знаеме за какви било комерцијални пчелари во Велика Британија денес, кои 

овозможуваат неограничено роење. 

 



 

 

7.2 Третманот за вароата е широко распространет, до степен на 

универзалност. Третманите што се користат вклучуваат оксална киселина и 

мравја киселина. Вароа гнилежите станале отпорни на многу од поранешните 

хемиски третмани.Биотехничките методи се исто така применуваат. Ова води 

кон фактот дека вароата е присутна кај дронови. Постојат различни методи за 

вароа "заробување" кај дроновите, кои потоа се уништуваат. Различни методи 

на вештачко роење ( ' тресење на роевите ") исто така се користат за контрола 

на вароата. Оние кои сакаат да се намали зависноста од еден метод, се 

користи комбинација на техники, метод кој се нарекува Интегрирано 

управување со штетници или IPM. 

 

7.3  Прихранувањето  со шеќерен сируп е широко распространет метод, иако 

можеби не е универзален. Во однос на ова, некои комерцијални пчелари го 

отстрануваат речиси целиот мед од кошницата на крајот на сезоната, како дел 

од нивната стратегија за контрола на вароата. Дејвид Рудланд, кој беше во 

теренска посета, е еден од нив. Неговите пчели ја поминуваат зимата главно 

со шеќер во форма на фондан кој е поставен над леглото. Отсуството на мед 

во кошницата овозможува  методот за тресење на ројот треба да се изврши во 

почетокот на пролетта, како дел од неговиот режим  за контрола на вароата. 

 

7.4  

Медот за продажба се главно се произведува  со вадење саќе во 

центрифугален екстрактор пред да биде ставен во тегли. Генерално се 

обработува со процес на  топлина и може да се "добие во кремаста форма", 

односно делумно кристализиран пред да се измати за да се добие изедначена, 

бела, конзистентна смеса. Мора да се внимава при затоплувањето за да се 

избегне прегревање, што резултира до формирање на несакани распадни 

продукти (HMF). Главен исклучок на горенаведеното е производство на 

боровиот мед. Боровиот мед е многу благ и е тешко се вади од саќето. Заради 

тоа тој често се продава со саќе, односно парчиња саќе со мед.  

 

7.5 Многу комерцијални пчелари склучуваат договор во работата со 

опрашувањето,обезбедувајќи ги кошниците во овошните фарми каде ќе се 

врши опрашувањето.Ова вклучува блиска врска со сопственикот на фармата 

за да се осигура дека пчелите се донесени и отстранети во точното време. 

Неуспешната работа може да резултира со лошо опрашување и повреди, дури 

и смрт, на пчелите ако во културата е испрскана со инсектицид. 

 

7.6 Понудата  за снабдување на матиции и пчели на хоби пчеларите е исто така важен 

извор на приход за некои комерцијални пчелари. Неколку пчелари се фокусирани на 

тоа како нивна главна дејност, или дури и единствена, комерцијална 

активност,односно  увоз на пчели од надвор од Велика Британија. (Забелешка: увозот 

на пчели е спротивно на политиката на BBKA, но тоа не се спроведува.) Неколку 

комерцијални пчеларски бизниси произведуваат и продаваат  пчеларска опрема, 



 

 

повторно главно на хобистите. Други, како што се Дејвид Рудланд, се вклучени во  

наставни активности. 

 

8.Пчеларството како хоби 

 

8.1 Хоби пчеларството согласно BBKA е од суштинско значење и во мали размери 

верзија на комерцијалното пчеларството и применува речиси исти практики, како што 

е наведено во 7,1-7,4 погоре. Кога медот се продава, тоа е генерално се продава на 

локално ниво, како дополнителна активност. Неколку, доколку ги има, хоби пчелари се 

вклучени во активностите во 7.5 и 7.6, освен ако купуваат пчели, матици и опрема од 

комерцијалните пчелари. 

 

 

9. Еколошко пчеларство 

 

9.1 Како што е наведено во 4.2 погоре, ограничувањата на сертификација значи дека 

не постојат еколошки сертифицирани производители на мед во Велика Британија. 

 

 

9.2 One of the most popular hive used by ecological (‘natural’) beekeepers in the UK 

is the Warré, which does not have a queen excluder and is expanded in a 

downwards manner rather than the upwards manner used in conventional hives.  

Downward expansion reflects the behaviour of the bee in hollow trees, where the 

comb is built down from the top of the cavity. 

 

. 

 

Еден од најпопуларните пчелни семејства кои се користат од страна на еколошките 

("природни") пчелари во Велика Британија е Warré, кој нема матица и се проширува со  

начин на движење надолу отколку нагоре начин кој се користи во конвенционалните 

кошници. Проширувањето надолу се одразува на однесувањето на пчелите во 

шупливите дрвја, каде саќето се гради надолу од врвот на празнината. 

 

 

9.3 Некои природни пчелари користат кошница со хоризонтален горен дел. Ова значи 

дека и покрај фактот дека на мала длабочина на оваа кошница не ги задоволува 

еколошките  (на пример, BD) критериуми за формата на гнездото на леглото. 

Нејзината популарност најверојатно се должи на добро познатото пчеларство кое ја 

промовира кошницата како погодна за пчеларите. Спротивно на тоа, помалку 

употребуваните Einraumbeute, која е подеднакво соодветна, е хоризонтална кошница 

што ја почитува потребата за пчелите да имаат легло со длабоко гнездо. Некои 

еколошки пчелари ги одгледуваат пчелите во дрвја и слично, и многу од нив имаат 

малку сламени кошници. Мал број користат конвенционални кошници 

 

9.4  

 



 

 

 Двајца пчелари кои беа посетени во Велика Британија се Хајди Херман и Гарет Џон. 

И двајцата имаат околу 20 пчелни семејства и се пријавиле за биодинамични техники 

на неколку  години. Краток преглед на некои од критериумите BD се дадени во табела 

2. Органските критериуми се помалку строги. 

 

Табела 2: Неколку Биодинамични Критериуми во Пччеларството 

 

1  Не постои вештачко 

одгледување на 

матицата 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

2 Зголемувањето на 

бројот на колониите се 

врши преку роење и 

природни ќелии на 

матицата 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

3 Вештачко роење е 

дозволено со старата 

матица 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Ја 

надминув

а 

границат

а на 

нормалат

а 

Сите пчелни семејства 

во пчеларниците на 

Хајди и Герет се 

природни 

4 Пчелните семејства 

може да се поделат по 

заминувањето на 

главниот рој 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Соодветс

твува 

Хајди не ги дели.Герет 

го има сторено тоа, но 

оваа пракса опаѓа 

бидејќи отфрлените 

роеви покажуваат 

поголема виталност од 

поделените 

5 Само локални пчели да 

се користат 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

6 Пчели купени од други 

извори за БД или 

орагнско 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Соодветс

твува 

 Хајди не користи пчели 

од надвор. Герет 

повремено употребува 

роеви од дивите 

колонии. 

 БД Критериуми HH GJ Коментари  HH & GJ 



 

 

7  Крилјата на матицата не 

треба да се потсечени 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

8  Не постои систематска 

замена на матицата 

Соодветс

твува 

Соодветс

ттвува 

 

9  Не постои рутинско 

соединување на 

колониите 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

10  Целото саќе во 

пределот на леглото да 

биде изградено од 

пчелите,да нема основа 

освен почетни ленти 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Ја 

ндминува 

границат

а на 

нормалат

а 

 Ниту Хајди ниту Герет 

не користат почетни 

ленти 

11  Не постои решетка за 

спречување на 

движењето на матицата 

во погорните делови од 

кошницата 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

12  Основата е дозволена 

кај пчелите 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Ја 

надминув

а 

границат

а на 

нормалат

а 

 Основа не е користена 

од Хајди или Герет 

13 Во зима да се 

употребува мед ако е 

возможно 

Соодветс

твув 

Соодветс

твува 

 

14 Шеќер само за 

возрасните колонии за 

да се заштитат од глад 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

15 Пчелите кои се во 

процес на роење може 

да се прихрануваат како 

поддршка 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

16  Не се користи 

стимулативно 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 



 

 

прихранување 

17  Третман против вароа е 

дозволн со органски 

кислени и сл. 

Ја 

надмину

ва 

границат

а на 

нормалат

а 

Ја 

надминув

а 

границат

а на 

нормалат

а 

Пчелите на Хајди и 

Герет се во здрава 

состојба долги години 

без употреба на никакви 

третмани 

18 Кошниците да бидат 

изработени единствено 

од природни материјали 

Соодветс

твува 

Соодветс

твува 

 

     

 
 

 

9.5 Точка 17 во табелата 2 е од особено значење. Како што е наведено во 5.1 погоре, 

ние сме свесни за многу, а можеби и 2.000 - 3.000, пчелари во Велика Британија кои не 

третираат од вароа. Некои ги губат колониите од вароата, но тие не губат повеќе 

колонии од нивните соседи кои ги третираат - види слика 1. 

 

 

 

9.6 Две заеднички теми се чини дека се карактеристика за ваквите пчелни семејства: 

тие ја поминуваат зимата на мед и тие се во области кои се познати како засолништа 

за дивите пчелни колонии. Дивите колонии, по својата природа, никогаш не се 

третираат. Само оние кои може да останат здрави во присуство на вароата 

преживуваат. Овие пчелни семејства потоа произведуваат роеви. Ако има достапни 

соодветни шуплини за овие роеви да се населат, постепено население од отпорни на 

вароа пчели се развиваат. Сепак, во Велика Британија, постои недостаток на шупливи 

дрвја. Пчелите често се населуваат под покриви и во оџаци, но тоа не е секогаш 

популарно во зградите. Поставување на кошници, или слично,на соодветни локации 

може да помогне. 

 

 

 

 

10 Живеалишта за пчели во дрвја и слободни кошници 

 

10.1 При посетата на Велика Британија беше вклучена посетата на Мет Самервил, кој 

создава живеалишта за пчелите во дрвјата и т.н. слободни кошници. Овие кошници се 

поставени високо на дрвјата и се дизајнирани да го имитираат живеалишта за диви 

пчели. Искуство на Мет е дека роевите лесно се сместуваат во нив и се растат брзо во 

зрели колонии. Растот е со поврзан со високиот степен на изолација што кошниците го 



 

 

обезбедуваат. Така пчелите се во можност лесно да издржат на високи температури 

потребни во внатрешноста на кошницата за да изградат саќе и  да се размножуваат со  

користење на релативно мали количини на мед. Пчелите не се лекуваат  од вароа. 

 

11 Диви пчели, Контролирани пчели и отпорност на вароа 

 

11.1 Пчелните семејства кои живеат во кошниците  опишани во 10.1 може да го 

обезбедат  потребниот извор на отпороност од вароа , а преку своите трутови или 

производство на роеви, може да овозможат оваа отпорност за да се пренесе на 

контролираните колонии во соседството. 

 

Герет Џон, Фондација за Природно Пчеларство, Ноември 2016 


