
Извештај за пчеларството во Македонија 
 

1. Клима  
 

 

Сo оглед на географската поставеност и релјефот на Република Македонија,  

климата е делумно медитеранска и континентална, а на одредени планини кои се со 

врвови над 2000 метри н.м.в. има и планинска клима. Воглавно во централниот 

низински дел летата се многу топли со дневни температури кои редовно 

постигнуваат над 30 степени целзиусови а понекогаш и над 40. и со минимални 

количества дожд во најсушните региони од нешто повеќе од 250 мм, додека 

крајните источни и западни делови се планински и летата се со не толку високи 

температури и со малку поголеми количества врнежи. Зимите се во главно благи со 

повремени студени бранови кои носат ниски температури кои достигаат и до – 20 

степени целзиусови. Во планинските предели снегот може да достигне висина и 

над 1 метар. Во Македонија во последно време се случуваат несезонски 

метеоролошки појави кои доста негативно се одразуваат на животот на пчелите. 

Големите суши и топлите ветришта рано напролет и во текот на летото 

предизвикуваат сушење на медоносната флора, така што послабите семејства, без 

интервенција од пчеларот, веќе редовно страдаат од глад. 

 

Интересно е да се каже дека во најјужниот дел на Република Македонија, во 

долниот тек на течението на реката Вардар зимите се доста благи така што 

матиците најчесто не престануваат со полагање јајца во текот на зимата.2.  

Медоносна паша 

 



 

 

 

 

 

Во Република Македонија релјефните карактеристики условуваат главната 

ливадска паша да се случува во месеците мај и јуни (во пониските места) и во јуни 

и август во планинските делови, каде во месец август доколку се создадат услови 

се случува медење на дрвенестите видови кои продуцираат медлика, од која 

пчелите произведуваат темен шумски мед медликовец. Главната паша ја 

обезбедуваат видовите како детелината (Trifolium spp), граориците (вициа спп), 

мајчината душица (тимус спп), капината (Rubus fructicosus). Исто така од 

најважните дрвенести видови е белиот багрем Робиниа псеудоацациа, а во 

посушните делови како термофилна билка која дава мед со доста квалитетни 

својства е драката (палирус спиноса). Во планинските делови застапен е дабот 

Куеркус кој продуцира медлика на своите плодови и листови од кои пчелите 

произведуваат црн мед кој исто како и светлиот е доста ценет кај потрошувачите. 

Во некои делови се одгледуваат и маслена репа и сончоглед, но медот од нив не 

е ценет како погореспоментите. 

 

Важно е да се напомене дека поради силно развиениот биодиверзитет на 

медоносната флора во Република Македонија 98 % од медот е полифлорен. 

Последните истражувања покажаа дека само 2 % од медот е монофлорен добиен 

од видот бел багрем Ribinia pseudoacacia. Овој мед е доста светол и има пријатен 

вкус и мирис, лесен е за консумација, што го прави доста баран од страна на 

купувачите. 

 

 

 

 

3. Организации на пчелари 
 Во Република македонија постојат 24 пчеларски здуженија скоро во секој град од 

РМ кои делуваат на локално ниво. На национално ниво постојат 2 национални 

сојуза кои членуваат во поголема чадор организација наречена Федерација на 

Фармери на Република Македонија која пак ги обединува сите земјоделци од 

државата. Органските пчелари пак индивидуално се вклучени преку локалните 

здруженија на органски производители  во Федерација на органските 

производители на РМ кај пак ги брани интересите исклучиво на органските 

производители. 

  



 

 

Во  Република Македонија постојат 2 сертификациски тела БАЛКАН БИО СЕРТ И 

ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА кои се овластени од институциите да 

вршат контрола и сертификација. Согласно Законот за органско производство на 

РМ дозволено е органскиот пчеларник да биде лоциран на локација која 

обезбедува во радиус од 3 км. медоносната вегетација која треба да е претежно 

диворастечка. Се дозволува да има минимален дел паша од култивирани 

растенија кои се одгледуваат екстензивно. Локациите на кои може да се пчелари 

согласно правилата за органско пчеларење во Македонија се доста поголеми од 

тие кои не се соодветни за таа цел и затоа се очекува бројот на сертифицирани 

пчелни колонии во наредниот период значително да порасне. Во функција на ова 

е и фактот што се поголем број на конвенционални пчелари се повеќе прифаќаат 

користење дозволени инпути и техники за органското производство на своите 

пчеларници. Обуките кои треба да се реализираат на конкретната тема исто така 

ќе влијаат на развојот на органското пчеларство во државата. 

 

 

5. Здравјето на пчелите  

Крлеж 

 

И во Македонија главен проблем кој го нарушува здравјето на пчелите е вароата, 

за што пчеларите редовно ги третираат своите семејства од еднаш до неколку 

пати годишно. Конвенционалните пчелари користат хемиска заштита најчесто 

аплицирана преку евапорирање. Додека понапредните пчелари користат 

еколошки заштитни сретства како мравја и оксална киселина и тимол. 

 

Американски трулеж 

 

Во Македонија не ретко се случува и заболување на пчелните колонии од 

Американски Гнилеж на пчелното легло. За ширење на оваа болест 

придонесуваат пчеларите кои не се искусни и кои тешко можат да ја откријат во 

раната фаза, а кога ќе ја откријат некои од нив се обидуваат да ја излечат на 

начин кој не е соодветен и најчесто оддалечувајќи ги заболените семејства 

подалеку од своите пчеларници, го поттикнуваат развојот на болеста. За оваа 

болест државата има пропишано мерка со која колониите кај кои лабораториски е 

констатирана болеста американски трулеж, треба да се запалат а на пчеларот да 

му се надокнади причинетата штета. 

 

 

4. Број на пчелари и сертификација 



6.  

Република Македонија е дом на македонската пчела apis melilefera macedonica, 

која се адаптирала да живее на овие простори согласно климатските, рељефните, 

форалните и другите услови кои владеат тука. Поради тоа што во времето кога 

Република Македонија беше во заедница со СФРЈ, поголемите пчелари 

практикуваа селидбено пчеларење кое подразбираше транспорт на пчелите во 

Република Србија, поточно во Панонската низина на багремова и сончогледова 

паша, се случуваше хибридизација односно вкрстување на нашата apis melilefera 

macedonica, со apis melilefera carnica. Затоа при истражувањата за расовата 

припадност на пчелите од Македонија неретко се наидува на генетика и на 

Карниката. Во најново време се случува внес на жолта пчела во Република 

Македонија од страна на илегални увозници.  

Пчелите од видот Аpis melilefera macedonica, најдобро ги поднесуваат климатските 

услови кои владеат на оваа територија, најдобро презимуваат и се најотпорни на 

стресовите кои се резултат на климатските промени. Главен проблем на 

увезените раси е тоа што не штедат храна во текот на зимата а нивните матици 

полагаат јајца во периоди кога треба да мируваат и затоа зимските загуби кај нив 

се доста поголеми.  

Пчеларите кои пчеларат следејќи ги принципите на органското пчеларење, 

генерално се застапници на одгледувањето локални раси од македонската пчела 

која иако не е најпродуктивна раса во светот, во локални услови сепак постигнува 

најдобри резултати. 

 

 

 

7.1 

Комерцијалното пчеларење во РМ подразбира пчеларење со над 400 пчелни 

семејства, сместени во Langstroth или фарарови кошници, кои редовно се селат 

на 3 или повеќе паши, почнувајќи од маслена репа, ливада сончоглед костен и 

планинска паша. Како дополнителна храна се користи бел шекер во вид на 

раствор или инвертен шекер во количини до 15 кг по колонија. Третманите против 

вароата се одвиваат со комбинација од конвенционални пестициди и еколошки 

сретства. Матици се произведуваат најчесто на самата фарма со користење на 

јентеров апарат, со пресадување на ларви со игла или помалку со некои локални 

техники. Роењето е вештачко со оддвојување на пчели работнички и додавање 

оплодена, неоплодена матица или зрел матичњак. За замена на матиците се 

користат матици произведени на самата фарма или купени од репроцентар. 

      

  7.2   

Третманот на вароата до пред 10 години се одвиваше со користење исклучиво на 

употреба на синтетички пестициди, но забележуваме замена на овие сретства со 

7 Комерцијално пчеларство 



еколошки како оксалната киселина, мравјата киселина и тимолот. Новите 

еколошки инпути се добро прифатени од помладите и иновативни пчелари, за 

разлика од постарите кои не се откажуваат од користењето синтетички пестициди. 

Кај органските пчелари се користат и мерки за биолошка заштита на пчелите а во 

тек е и селекција на отпорни на вароа соеви од пчелите. 

 

 

 

7.3  

Најголем дел од пчеларите практикуваат хранење на пчелите во зимско 

пролетниот период со шеќерно медно тесто кое  се додава врз клубето. Дел од 

пчеларите практикуваат пчеларење кое подразбира оставање доволни количества 

мед од есен во кошницата и интервенцијата во прихраната се базира на 

доближување на резервниот мед до леглото или едноставно негово отклопување 

како би можеле пчелите сами да го пренесат од крајните делови од сандакот до 

непосредна близина на леглото. 

 

Најкритичен период во животниот циклус на пчелите претставува периодот од 

месеците јануари и февруари кога матиците веќе почнуваат со полагање јајца. 

Доколку настапи подолг временски период во кои преовладуваат ниски 

температури кои во утринските часови се спуштаат и под 10 степени целзиусови а 

дневните температури не го поминуваат +10 степен, пчелите несакајќи да го 

напуштат леглото се заглавени во простор во кој е потрошен целиот мед. Иако на 

другите крајни рамки има задоволителни количества мед пчелите може да умрат 

од глад доколку пчеларот не интервенира со додавање храна која треба да ја 

лоцира веднаш над клубето. 

 

7.4 

Екстракцијата на медот се одвива со одземање на поклопените рамки со зрел 

мед. Медните капачиња се отстрануваат со пчеларски вилушки, со нож или со 

електричен отклопувач. Пчеларите најчесто поседуваат тангенцијална или 

радијална центрифуга од која по центрифугирањето медот се пакува во пластични 

канти од кои по одредено време се пакува најчесто во тегли од 720 мл, или 

помали. Во некои случаи одредени пчелари медот го продаваат во канти од 20 до 

30 кг во рефузна состојба како течен или како кристализиран на откупувачи. 

 

7.5 

Во Македонија комерцијалното опрашување со пчели на овошните или другите 

култивирани видови растенија сеуште е во зародиш. Напротив не ретки се 

случаите на труење на пчелите кои посетуваат некој овоштарник во цвет со 



инсектицид кој го аплицира сопственикот на овоштарникот поради недостиг на 

едукација. Сеуште нема договори склучени помеѓу пчелари и земјоделци кои се 

однесуваат на опрашување на растителни култивирани видови во РМ.  

 

7.6 

Понудата на матици во РМ се одвива преку 2 репро центри кои произведуваат 

приплоден материјал. Оваа активност е поддржана од државата со субвенции од 

50 % од вредноста на матиците. Постојат и пчелари кои произведуваат матици за 

сопствена потреба а вишокот од нив го продаваат на локалниот пазар на матици. 

 

 

8.  Пчеларството како хоби 
 

Малите пчелари кои поседуваат по неколку пчелни семејства се сметаат како 

хобисти пчелари кои произведуваат мали количини мед најчесто за сопствени 

потреби. Пчелари кои поседуваат над 35 пчелни семејства се производители кои 

произведуваат вишоци од пчелни производи кои ги продаваат на локалниот пазар 

или нивни клиенти се локални луѓе кои купуваат дирекно од пчеларот 

производител. Овие пчелари добиваат и по 10 евра субвенции од државата како 

стимул за нивната дејност која се декларира како дополнителна затоа што 

главниот извор на егзистенција претставува друга дејност. Над 100 пчелни 

семејства веќе имаат полупрофесионалните или професионалните пчелари кај 

кои главен извор на сретства за живот претставува пчеларскиот бизнис. 

 

 



 

 
 
година број органски број во преод вкупно 

2010 9444 4443 13887 

2011 8777 4804 13581 

2012 6065 2938 9003 

2013 1238 5121 6359 

2014 5357 928 6285 

2015 5566 1366 6932 
 

 

 

Органските пчелари се лоцирани претежно во ридскопланинските делови од РМ и 

истите пчеларат најчесто со 40 до 100 пчелни семејства. Нивниот принос на мед е 

понизок од селидбените конвенционални пчелари а цената на органскиот мед  се 

движи од 0% до 30 % повисока од цената на конвенционалниот мед и зависи од 

квалитетот на медот и од комерцијално маркетингшките способности на пчеларот. 

 

 

Еден од проблемите со кои се соочуваат органските производители е немањето 

органски восок на пазарот во Република Македонија, кој треба да послужи како 

замена за конвенционалниот восок во саќето на пчелните семејства. Поради тоа 

пчеларите се обврзуваат конвенционалниот восок да го заменуваат со восок 

добиен од восочните капачиња или од рамките градилници кои воедно се 

користат и како начин на биолошка борба против вароозата. Овој процес трае 

долго а уште повеќе што во последните години метеоролошките услови за 

продукција на восок се неповолни. Откако пчеларите ќе произведат сопствен 

органски восок истиот во сертифицирани компании го преработуваат во органски 

сотни основи. Еден дел од органските пчелари обликувањето на восокот во сотни 

основи го вршат самите со посебни преси за таа цел кои се набавени од продажба 

или кои самите ги изработиле.  

 

 

По години бројот на сертифицираните пчелни семејства изгледа вака. 

 

 

 Табела  

     



9.3 

 

Во Македонија најзастапени се Дадан Блатовата, Лангструт Рутовата и 

Фараровата кошница, а во мал број случаи пчелите се чуваат во homemade 

живеалишта со неподвижно саќе. 

 

9.4 

Биодинамичко пчеларење 

Во Македонија сеуште нема сертифицирани биодинамички пчеларски фарми, но 

постојат обиди за практикување биодинамика на само неколку пчеларски фарми. 

 

 

9.5  

 Во Македонија  третманите за заштита против вароата се вообичаени за секој 

пчеларник. Најмалку еднаш годишно е доволно да се сведе инвадираноста со 

вароа на нештетно ниво. Но, во години како 2016 воопшто експериментално 

поставените нетретирани семејства во најголем дел угинаа. 

 

9.6  

Во природата, во шупливи дрвја или карпи се наоѓаат „диви“ пчелни семејства кои 

секако не се третирани со никакви заштитни сретства против крлеж, но искуствата 

покажуваат дека ваквите пчелни семејства неможат да опстојат повеќе од 3 

години. Има случаи кога на саќето од угинато семејство наредната година го 

населува нов рој кој се изроил од некој пчеларник но животниот век и кај новото 

пчелно семејство не е повеќе од 3 години.  

                                                                         Горан Колев дип.инж.агроном 

 

                                                                                              GoГ 

 

 

 


