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ПРЕДГОВОР 
 
 Во време на развиена дигитална технологија и 
постоење на современи облици на комуникација, како 
што се интернетот, социјалните мрежи и дискусионите 
форуми, за пчеларите размената и пристапот до информа-
ции не претставува поголем проблем. Денес, како 
никогаш порано, многу лесно и брзо може да се дојде до 
информацијата зошто и како треба да се спроведе некоја 
апитехничка постапка. Сепак, за пчеларите, а особено за 
почетниците, останува предизвикот да добијат одговор на 
прашањето кога, т.е. во кој период од годината (поточно, 
во кој месец) треба да се спроведе одредена метода или 
постапка во пчеларниците. И најупатените се двоумат да 
дадат одговор на ова важно прашање, бидејќи се свесни 
за комплексноста и за карактерот на проблематиката, која 
зависи од повеќе фактори, меѓу кои секако спаѓаат кли-
матските, временските и вегетациските услови на 
локацијата или регионот на пчеларење, како и специфич-
ностите на популацијата медоносни пчели.  

Пчеларската литература, преку т.н. пчеларски ка-
лендар или календар на пчеларските активности, посебно 
ја третира проблематиката на планирањето и менаџира-
њето на времето при спроведувањето на активностите во 
пчеларниците. Ваквата литература обезбедува информа-
ции во однос на редоследот и приоритетот на активности-
те кои треба да ги спроведат пчеларите во одреден пери-
од од годината, притоа не обработувајќи ги детално сами-
те методи или постапки. Пчеларскиот календар е исклучи-
телно важно четиво за почетниците во пчеларството на 
кои им е неопходно да се запознаат со обемот, фреквен-
цијата и динамиката на спроведувањето на активностите 
во текот на годината. 

Историски гледано, македонските пчелари се со-
очуваат со хроничен недостиг на ваква литература, при 
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што како алтернатива најчесто користеле пчеларски ка-
лендари публикувани и наменети за соседните држави и 
региони, кои не соодветствуваат со климатските и со веге-
тациските услови, како и со популацијата на медоносните 
пчели што се одгледува во Република Северна Македони-
ја. Во такви околности, пчеларите, а особено почетниците, 
најчесто ги следат тие препораки и поради тоа ненавре-
мено ги применуваат постапките, што негативно се одра-
зува на развојот, виталноста и на производниот капацитет 
на пчелните семејства, а со тоа и на целокупниот економ-
ски просперитет на пчеларите. 

Имајќи ги предвид гореизнесените факти, како 
неопходна се наметна потребата за подготовка на при-
рачникот „Пчеларски календар“, во кој е вградено нашето 
повеќегодишно искуство во одгледувањето на медонос-
ните пчели во различни региони во Македонија. Кален-
дарот е подготвен во форма на џебен прирачник со дета-
лен опис по месеци, се користи „пчеларски“ израз, лесно 
разбирлив и применлив за сите профили пчелари. Во секој 
случај, целна група се почетниците во пчеларството, на 
кои прирачникот ќе им одговори на најчесто поставувани-
те прашања. Посебно внимание е посветено на концепту-
алната визуализација во форма на графички и табеларни 
прикази, со цел да се добие „кондензиран“ извор на реле-
вантни информации, неопходни за практичното пчелар-
ство. Дел од материјалот во календарот е подготвен врз 
основа на податоци и информации од нашите претходни 
истражувања и практични искуства во однос на развојот и 
состојбата на пчелните семејства, климатските услови и 
пашата во различни месеци од годината. 

Спроведувањето на активностите на пчеларите е 
тесно поврзано со условите во животната средина, па затоа 
преку картите на кои се претставени просечните месечни 
температури на воздухот и просечните месечни суми на 
врнежите, како и картите со просечна фенофаза на цве-
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тање на некои медоносни растенија, значителен простор во 
прирачникот е посветен на претставувањето на климат-
ските и вегетациските услови во различни региони во на-
шата држава. Сепак, неопходно е да се напомене дека во 
прирачникот периодите за спроведување на пчеларските 
активности, како и периодите на цветање на медоносните 
растенија, во зависност од регионите, некогаш се во 
временски опсег од околу два месеца. 

Пчеларскиот календар, како прв прирачник од ва-
ков тип во нашата држава, е подготвен со финансиска 
поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство на Република Северна Македонија, за 
што ја изразуваме нашата благодарност. Благодарност 
изразуваме и до вработените од Одделението за агро-
метеорологија при Управата за хидрометеоролошки рабо-
ти на Република Северна Македонија, кои дадоа особено 
важен придонес при подготовката на прирачникот. До-
полнителна благодарност и до колегите Блаже Петревски, 
Кузман Угриновски, Борис Петрушевски, Бранко Соколов, 
Филот Богатинов, Игор Илков, Дичо Димковски и Ице 
Китанчев за поддршката и за сугестиите за подобрување на 
содржината на прирачникот. 

Воедно, сакаме да напоменеме дека се добредојде-
ни сите добронамерни предлози и забелешки за подобру-
вање на овој прирачник, со цел истите да бидат земени 
предвид при подготовката на евентуалните следни изданија. 

Искрено се надеваме дека со публикувањето на 
овој прирачник ќе придонесеме кон подобрување на сос-
тојбите во македонското пчеларство, како и за поголемо 
задоволство и успех на пчеларите во работата и во одгле-
дувањето на медоносните пчели. 

Авторите 
Скопје, 2019 
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ВОВЕД 
 
 Република Северна Македонија се карактеризира 
со специфично влијание на медитеранската и на конти-
ненталната клима, што резултира со издвојување на по-
веќе региони кои, помалку или повеќе, се разликуваат 
меѓу себе во однос на климатските услови и вегетацијата. 
Ова се најзначајните фактори од кои во голем дел зависи 
успехот во одгледувањето на медоносните пчели и пче-
ларското производство. Должината на активната пчелар-
ска сезона (кога пчелните семејства, а воедно и пчеларите, 
се најактивни), достапноста на нектар и полен за пчелните 
семејства, појавата и должината на сушните периоди со 
високи температури, периодите со мраз и деновите кога 
пчелите не општат со природата и сл., се само еден дел од 
комплексот аспекти кои го дефинираат начинот (стаци-
онарно или селидбено), интензитетот и обемот (хоби, 
полукомерцијално, комерцијално) на пчеларењето во од-
реден регион или на одредена локација. Од друга страна, 
пак, местоположбата и условите на локацијата (бројот на 
пчелните семејства, осојничавоста, урбанизацијата, зем-
јоделските операции и др.) имаат значително влијание врз 
успехот во одгледувањето на пчелните семејства, поради 
што истите треба да се земат предвид секогаш при 
донесувањето на одлуките за применување на апитех-
ничките практики.  

Без разлика на разновидноста на условите и фак-
торите кои владеат во нашата држава, општоприфатен 
став е дека пчеларската година започнува во август (гра-
фикон 1), што се поклопува со активностите за подготовка 
на пчелните семејства за претстојниот (за нив најризичен) 
зимски период. Успешноста на пчеларењето во следната 
година зависи пред сè од тоа како ќе успееме да ги под-
готвиме пчелните семејства, во прв ред мислејќи на при-
мената на третманите за контрола на крлежот (Varroa 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

9 
 

destructor), како и обезбедувањето на потребните резерви 
на храна за зимскиот период.  

 

 
Графикон 1: Поделба на пчеларската година 
 

 За некои региони, кадешто пчеларската сезона е 
пократка или достапноста до нектар и полен во август 
недоволна, пчеларската година може да започне и во јули. 
По завршувањето на зимскиот период следува период на 
развој на пчелните семејства и интензивна активност на 
пчеларите, кои се целосно фокусирани на обезбедувањето 
услови за максимално искористување на расположливата 
паша. Со ова, календарот на пчеларските активности се за-
окружува во една целина. 
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 Од аспект на планирање на активностите, пчелар-
ската година ја делиме на два периода (графикон 1), и тоа: 
активен период (од март до август), кога вегетациските 
услови се најповолни, а активностите во пчелните семеј-
ства и во пчеларникот се најинтензивни, и неактивен пе-
риод (од септември до февруари), кога пчелните семеј-
ства се во т.н. фаза на мирување, а пчеларите се претежно 
ангажирани во работилница, библиотека и на пчеларските 
собири, советувања и сл. Сепак, имајќи ги предвид различ-
ните климатски и вегетациски услови во одделните реги-
они, специфичните услови на локацијата и можностите на 
пчеларот, ваквата поделба на пчеларската година треба да 
се прифати флексибилно и приспособливо при спроведу-
вањето на активностите. 
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АВГУСТ 
 
Се вели дека август е месец кога започнува новата пче-
ларска година, бидејќи токму од овој месец започнуваат 
подготовките на пчелните семејства за следната пчеларска 
година. Но, дали денес е навистина така? Во нашето под-
небје август е месец во кој условите за пчелните семејства 
во природата честопати се изразито неповолни. Поради 
ова, се јавува потреба некои од подготвителните активнос-
ти за следната година да се направат во текот на претход-
ниот месец или пак во септември. Со исклучок на „по-
влажните“ региони, како и високите планински предели, 
ова е случај во поголем дел од нашата држава. Во според-
ба со претходните месеци, во август активностите во пче-
ларникот постепено се намалуваат. 
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Карта 1: Просечна температура на воздухот за август  

(2009 - 2018 год.) 
 

Табела 1: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во август 

 
 

ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во пчелните семејства се намалува бројот на ќелии со ра-
ботничко легло и бројот на пчели работнички, кој често-
пати е најмал во споредба со другите месеци во активниот 
дел од годината (Додаток 5). Дополнително, поради не-
достигот на нектар и полен во пониските и посушни 
региони, овој период е критичен, особено во однос на 
одгледувањето на витални „зимски“ пчели. Во некои го-
дини, во овој месец се случува и целосен прекин на легло-
то. Имајќи предвид дека пчелните семејства веќе немаат 
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Скица 1: Состојба на 
пчелното семејство во 

август 
 

потреба од полово зрели 
трутови (со исклучок на 
безматичните семејства и 
семејствата кај кои доаѓа 
до самозамена на мати-
ците), нивниот број посте-
пено се намалува и се 
сведува на минимум. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Пчелните семејства кои 
се наоѓале на друга медо-
носна паша, во текот на август се враќаат во стационарни-
от пчеларник. По одземањето на вишокот на медот и по 
завршувањето на центрифугирањето, предвечер или наве-
чер медиштата се враќаат на пчелните семејства, со цел да 
ги „исчистат“ од преостанатиот мед. Неколку дена потоа, 
на овие пчелни семејства се врши основен летен преглед 
(види подетално во месец јули) и се евидентира состојбата 
во секое пчелно семејство, по што се врши санација на 
пчелните семејства кај кои постои некаков недостаток или 
проблем. При прегледот треба да се направи правилен 
распоред на сотовите во плодиштето, светлите сотови во 
кои не е одгледувано легло треба да се стават на краевите 
или да се извадат/заменат со сотови во кои се одгледани 
најмалку две до три генерации легло, медиштето треба да 
се стави под плодиштето, а вишокот медишта да се скла-
дираат и да се заштитат од восочниот молец. Откако ќе 
биде одземен вишокот мед, овие пчелни семејства треба 
да се третираат за контрола на крлежот V. destructor (види 
подетално во месец јули). Пожелно е периодот во август 
да се искористи за производство на прополис, бидејќи 
пчелите собираат најмногу прополис кон крајот од летото, 
т.е. во периодот кога се подготвуваат за зимување. За таа 
цел, треба да се проверат мрежите за собирање прополис 
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Слика 1: V. destructor на 
пчели работнички 

 

кои се поставени во претходниот период, ако има 
потреба, да се ослободат од насобраниот прополис и 

веднаш да се вратат во кош-
ниците или пак да се заме-
нат со нови. 
             Производството на 
пчелин отров може да про-
должи и во текот на овој 
месец, но најмногу до по-
четокот на втората недела.      

Во овој месец, исто та-
ка, треба да се продолжи со 
замена на матиците (со мла-
ди, оплодени во претход-
ниот период) кои сме плани-
рале да ги замениме, докол-
ку не сме успеале тоа да го 
направиме во текот на јули. 

 
 Прихраната на пчелните семејства која е опишана 
во јули, а е со основна цел да се обезбедат доволно ре-
зерви храна за зимскиот период, треба да привршува или 
да е веќе завршена доколку вегетациските услови го 
дозволуваат тоа (присуство на полен). Во август, ново-
формираните нуклеуси треба да се прегледаат и, ако има 
потреба, да се обезбедат со доволни резерви храна, а ако 
истите се недоволно развиени, најнапред треба да се утвр-
ди која е причината за тоа. Во случај да се работи за не-
квалитетна матица, со слаба или со сомнителна несивост 
(некомпактно легло), а не се присутни видливи знаци на 
заболување, најдобро е да се спои со поставување на 
нуклеусот (рамки со пчели, легло и храна) во тело над не-
кое силно пчелно семејство, откако претходно меѓу телата 
ќе се постави лист хартија продупчена на неколку места, 
со отвори низ кои не можат да поминат пчели. Пчелите
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Слика 2: Спојување на 
нуклеус со силно пчелно 

семејство  

Слика 3: Стапица за оси и 
за стршлени 

постепено ќе ја изгризат 
хартијата и така меѓусебно 
ќе се спојат. Пред да се из-
врши спојувањето, мати-
цата треба да се отстрани 
од нуклеусот. Нуклеусите 
со квалитетни матици мо-
жат да се засилуваат со до-
давање на две до три рам-
ки со претежно поклопено 
легло, кои треба да се до-
даваат периодично (една 
по една) на секои седум до 
десет дена. Сепак, кој на-
чин за санација ќе се одбе-
ре е индивидуална проценка на пчеларот. 

Препораките во однос на правилната вентила-
ција, превенцијата од грабеж и одржувањето на поилката 
за вода, кои се наведени во јули, треба да се почитуваат и 
во овој месец. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Во август и во септември, 
осите и стршлените дос-
тигнуваат голема бројност. 
Тие упорно ги напаѓаат 
влезовите и пукнатините 
на кошниците и ги возне-
мируваат пчелните семеј-
ства. Стршлените ги напа-
ѓаат пчелите кога ќе заста-
нат на поилката за вода, 
на цвет или на некое дру-
го место. Понекогаш се 
случува да страдаат и цели пчелни семејства. Затоа, во 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

16 
 

овој месец особено внимание треба да се посвети на тоа 
стапиците за оси и стршлени да бидат постојано функ-
ционални. 
 Август е веројатно последен месец кога може мак-
симално да се искористи сончевиот топилник, иако топе-
њето на сотовите може да продолжи и во текот на следни-
от месец.  
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СЕПТЕМВРИ  
 
Температурите на возду-
хот во септември постепе-
но се намалуваат, а воед-
но се зголемува количес-
твото врнежи во однос на 
претходниот месец (Дода-
ток 2). Вегетацијата се 
обновува, се зголемува ко-
личеството расположлив 
полен, а со тоа се зголемува и внесот на полен во пчелни-
те семејства. Во планинските предели септември е послед-
ниот месец што може да се искористи за детален преглед 
на пчелните семејства и за санација на недостатоците.  
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Карта 2: Просечна температура на воздухот за септември 

(2009 - 2018 год.) 
 

Табела 2: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во септември 

 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
По претходните топли и сушни месеци, со подобрување на 
вегетациските услови, особено на количеството располо-
жлив полен, во пчелните семејства повторно се појавува 
легло на поголеми површини (втор развоен врв, Додаток 
5) од кое ќе излезат дел од „зимските“ пчели. Но, одгле-
дувањето ново легло може да влијае врз намалување на 
резервите со храна, особено ако внесот на нектар во кош-
ниците е недоволен за да ги задоволи потребите на пчел-
ните семејства. 
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Скица 2: Состојба на 
пчелното семејство во 

септември 
 

Најчесто, кон кра-
јот на овој месец, а во 
зависност од регионот и 
од временските услови, 
активностите во кошница-
та се намалуваат по интен-
зитет и по обем, со што 
пчелните семејства посте-
пено преминуваат кон со-
стојба на „мирување“. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Септември е последен месец кога можат да се спроведат 
детални прегледи на пчелните семејства, ако таа актив-
ност досега не е завршена. Поради опасност од грабеж, 
тоа треба да се прави брзо, во попладневните часови, без 
подолготрајно кошниците да се држат отворени. Доколку 
се пронајдат безматични семејства, треба да се направи 
правилна проценка како ќе се постапи со нив понатаму. 
Ако во кошницата има доволно пчели, а не се присутни 
лажни матици, треба да се додаде оплодена матица, но 
ако пчеларот процени дека во семејството нема доволно 
пчели за презимување, треба да се додаде нуклеус заедно 
со матицата и целата негова содржина (пчели и рамки). 
Некогаш се случува пчеларот да не располага со резервни 
матици, па во ваков случај овие семејства треба да ги спои 
со силни пчелни семејства во пчеларникот (види во ав-
густ), секако доколку не се присутни знаци на заболување 
во безматичните семејства. Ако се присутни знаци на не-
какво заболување, треба да се побара совет од ветерина-
рен доктор за тоа како да се постапи понатаму со тие пчел-
ни семејства. 

Ваквите состојби не се реткост, па затоа пчеларот 
треба да биде подготвен и уште во текот на мај и јуни да 
формира нуклеуси со млади матици, т.н. резервни нукле-
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уси, кои ќе ги употреби токму за санирање на безматични-
те семејства во различни периоди од годината. Бројот на 
резервните нуклеуси во септември треба да биде околу 
15% од вкупниот број пчелни семејства. На овој начин, 
ризикот за загуби на пчелни семејства поради губитокот 
на матици ќе биде сведен на минимум. 

Во одредени региони во август и во септември 
може да се појави медлика. За пчелните семејства, медот 
медликовец не претставува добра зимска храна, бидејќи 
содржи многу несварливи материи кои во текот на зимата 
се таложат во задното црево на пчелите. Тоа е една од 
причините за можна појава на дијареја (пролив) и нозе-
моза, како разултат на што пчелните семејства лошо 
презимуваат и угинуваат во зимскиот и во ранопролетниот 
период. Затоа, доколку во кошниците има мед медлико-
вец, тој треба да се отстрани и да се центрифугира, а на 
пчелните семејства потоа треба да им се додадат рамки со 
квалитетен цветен мед (доколку има) и интервентно да се 
дохранат со течна храна (со цврста храна не се создаваат 
резерви во краток период), за да се обезбеди потребното 
минимално количество од околу 20 кг зимска храна. Праз-
ните медишта (или медиштата со малку мед) треба да се 
постават под плодиштата, за да се заштитат од восочниот 
молец, а воедно и да се рационализира работата и просто-
рот за складирање на ваквите тела. 
 На почетокот на овој месец пчеларот треба да на-
прави контрола на нивото на заразеност на пчелните се-
мејства со крлежот, а за таа цел препорачливо е да се при-
мени методот со шеќер во прав (види подетално на: 
www.medno.mk/varroa). Доколку заразеноста е висока, 
пчелните семејства треба да се третираат на ефикасен 
начин, со проверени средства, како што е веќе објаснето 
во јули. 
 Во текот на овој месец треба да се извршат 
последните проверки на состојбата со храна и, по потреба
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Слика 4: Метод  „Шеќер    
во прав“ за следење на 

заразеноста со V. destructor 

Слика 5: Пластичен 
„чешел“ поставен на 
влезот на кошницата 

да се изврши дохрана на 
пчелните семејства. Често, во 
септември леглото е зас-
тапено на поголеми повр-
шини во споредба со прет-
ходниот месец, а ако внесот 
на нектар во кошниците не е 
доволен, пчелите ќе ги 
трошат резервите на храна 
за да го исхранат и негуваат 
леглото. Во тој случај, пче-
ларот треба да ги прихра-
нува пчелните семејства со 
количества кои се доволни 
за да не дојде до намалу-

вање на резервите со храна под потребниот минимум. Од-
лични информации за тоа каква е состојбата со потрошу-
вачката на храна ќе ни даде „пчеларската“ вага, која треба 
да е поставена под некое средно развиено пчелно семеј-
ство. Пчеларот треба да цели со дохраната да заврши до 
почетокот на третата недела во септември. 

На влезовите на 
кошниците треба да се 
постават „чешли“, за да се 
спречи влегување на глув-
ци или ровчици во кошни-
ците. 

Во секој случај 
пчеларот треба да тежнее 
сите подготовки на пчели-
те за зимскиот период да 

ги заврши во претходните месеци, а септември да биде 
месец во кој ќе се извршуваат само неопходни интервен-
ции кај пчелните семејства. 
 Поилката за вода треба да се одржува во активна
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состојба, бидејќи и во овој месец пчелите имаат потреба 
од вода. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Во септември осите и стршлените се исклучително бројни 
и агресивни, на што треба особено да се внимава. Стапи-
ците треба редовно да се контролираат и постојано да би-
дат функционални. 

Сончевиот топилник може да биде во употреба и 
во текот на овој месец, иако инсолацијата не е толку силна 
како во претходните месеци. 

Од септември почнуваат да се одржуваат пчелар-
ски саеми, продажни изложби и предавања, така што пче-
ларот треба да се подготви со своите производи ако пла-
нира учество или пак да ги посети заради едукација, дру-
жење, размена на мислења со колегите и сл. 
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ОКТОМВРИ 
 
Во октомври, и покрај тоа 
што е есенски месец, мо-
же да се јават топли и 
сончеви денови кои пче-
ларите можат да ги иско-
ристат за последни под-
готовки пред настапува-
њето на периодот на по-
ниски температури. Во 
овој период пчелните се-
мејства веќе значително 
ги намалуваат површините со легло и се подготвуваат за 
претстојниот неактивен период. 
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Карта 3: Просечна температура на воздухот за октомври 

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 3: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во октомври 

 
 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Октомври е месец кога најчесто се одгледува последното 
легло. Секако, ова не е правило и има разлики и отста-
пувања во зависност од регионите и временските и веге-
тациските услови (Додаток 4). Во пониските и потопли 
предели, одгледувањето на легло понекогаш е продолже-
но и е поинтензивно во споредба со планинските предели, 
каде што во овој месец најчесто доаѓа до целосен прекин 
на леглото.  
 Во кошницата, пчелите постепено го формираат 
зимското клубе, кое се формира на местото каде што се
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Скица 3: Состојба на 
пчелното семејство во 

октомври 
 

одгледува последното ле-
гло. Тука пчелите оставаат 
одреден број празни ќе-
лии, а другите ги пополну-
ваат со храна што ја пре-
несуваат од крајните рам-
ки или пак рамките кои се 
наоѓаат под плодиштето 
(ако има), но може да 
доаѓа и однадвор (нектар 
или прихрана од страна на 
пчеларот). Оваа храна ос-
танува непоклопена, пчелите во клубето се наоѓаат не-
посредно до неа и ја користат во натамошниот период. 
Другиот дел од храната пчелите го поклопуваат и го смес-
туваат во поширокиот простор околу клубето, така што ќе 
им биде најлесно достапна во текот на зимувањето. 
Оттука, важно е распоредот на зимската храна во кошни-
цата да го направат самите пчели без интервенции од 
пчеларот. 

 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
 Во октомври, во најголем дел од регионите, актив-
ностите за подготвување на пчелните семејства за зимски-
от период се приведуваат кон крај. 

Прихранувањето на пчелните семејства веќе треба 
да биде завршено. Сепак, пчеларот треба да направи 
последни проверки на состојбата со храна, без отворање 
на кошниците, т.е. со умерено подигнување на кошницата 
со едната рака од задната страна на подницата. На тој 
начин, за кратко време може да се процени количеството 
храна во секое пчелно семејство.  
 Ако се процени дека во некое пчелно семејство 
нема доволно храна, треба да се додаде рамка (една или 
повеќе, во зависност од потребата) со квалитетна храна од
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Слика 6: Проценување на 
резервите на храна во 

кошницата 

резервни рамки кои пче-
ларот би требало во прет-
ходниот период да ги из-
двои и да ги сочува за 
оваа намена. 

Доколку не се пос-
тавени „чешлите“ за заш-
тита од влегување на глув-
ци или ровчици, сега е 
крајно време тие да се 
постават на влезовите на 
кошниците. 

Кошниците треба 
да бидат благо накосени нанапред, за да се овозможи 
водата од капакот на кошницата и подницата да истекува 
на предната страна, со што ќе се намали ризикот од нејзи-
но влегување во внатрешноста преку „летото“.  
 Во случај кошниците да имаат мрежести подници 
со фиоки, кај продуктивните пчелни семејства тие треба да 
бидат отворени. Тоа спречува да дојде до појава на влага 
и мувла во кошниците и обезбедува услови за добро зиму-
вање. Кај нуклеусите и послабите пчелни семејства фиоки-
те на мрежастите подници треба да бидат затворени. 
Добро е ако од кошниците се извадат една до две крајни 
рамки, со што се подобрува вентилацијата и не доаѓа до 
појава на мувла во внатрешноста на кошницата (ова важи 
и за пчелните семејства кои се наоѓаат во кошници со 
„полни подници“). 

Поилката за вода треба да се отстрани доколку 
пчелите веќе не ја посетуваат. 

Другите активности се сведуваат на повремени по-
сети на пчеларникот и следење на состојбата, без посебно 
вознемирување на пчелните семејства. 
 
 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

27 
 

ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Осите и стршлените претставуваат опасност за пчелите и 
во октомври. Ова особено се однесува на осите, кои за 
разлика од пчелите се активни и на пониски температури. 
Ова лесно се воочува во утринските и во попладневните 
часови, кога пчелите не се активни поради ниските темпе-
ратури. Тогаш, бидејќи пчелите се наоѓаат во клубе и не ги 
бранат влезовите, осите слободно влегуваат во кошници-
те, „крадат“ од храната и на тој начин ги вознемируваат 
пчелните семејства. Поради ова, и во овој месец стапи-
ците за оси и за стршлени треба да бидат во функција. 

Влагата особено им штети на пчелите. Мошне важ-
но е пчеларникот да биде поставен на суво, сончево и 
отцедно место, а „летата“ на кошниците да бидат свртени 
во правец на сонцето (југ, југоисток).  

На една локација (во радиус од најмалку 1000 
метри), заради оптимално искористување на природните 
ресурси на полен и нектар, не треба да се поставуваат 
повеќе од 30 пчелни семејства. 

Пчеларот треба добро да го огради пчеларникот 
со жичена мрежа, за да спречи влегување на куни кои во 
текот на зимата во потрага по храна ги вознемируваат пче-
лите, ги оштетуваат штиците на кошниците за да навлезат 
внатре, при што може да дојде до уништување на пчелно-
то семејство. Оградувањето, исто така, е важно и за да се 
спречи влегување на други поголеми животни, во прв ред 
домашните животни. 

Исто така, треба да се внимава пчеларникот да 
биде заштитен од ветер, бидејќи кај кошниците кои се 
изложени на силен ветер консумацијата на храна во текот 
на зимата е поголема. Постои изрека која вели дека вете-
рот го „оддувува“ медот од кошниците. 
 Опремата и просториите за работа треба детално 
да се исчистат, а време е да се набави и соодветна амба-
лажа во која ќе се пакуваат пчелните производи за потро-



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

28 
 

Слика 7: „Денови на 
македонскиот мед“ во 

Скопје 

шувачите. 
Октомври е месец 

на пчеларски саеми, пре-
давања и други промотив-
ни и едукативни настани 
за пчеларите. Тоа е добра 
можност да се пласира 
дел од производството, да 
се запознаат нови потро-
шувачи, стекнат нови 
контакти и разменат мис-
лења со колегите, но и да 
се надгради знаењето за 
пчелите и пчеларството. 
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НОЕМВРИ 
 
Календарски, ноември 
спаѓа во есента, но за 
пчелите е првиот „зим-
ски“ месец. Во приро-
дата веќе се чувствува 
приближувањето на зи-
мата, а пчелните семеј-
ства, во најголем дел 
од регионите се во 
зимско клубе. Во овој 
месец пчеларите сè по-
често се во пчеларската работилница, а воедно и се по-
активни во пчеларските здруженија. 
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Карта 4: Просечна температура на воздухот за ноември 

(2009 - 2018 год.) 
 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во кошницата пчелното семејство се наоѓа во зимско 
клубе, кое им овозможува на пчелите да се одржат во 
живот во следниот неколкумесечен период, проследен со 
ниски температури и неповолни временски услови, притоа 
оптимизирајќи ги физичките активности, а со цел да се ра-
ционализира консумацијата на храна. Просечно, во пери-
од од 150 дена во есенско-зимскиот период, продуктивно 
пчелно семејство дневно консумира околу 50 г храна1,2 
или вкупно 7,5 кг. На ова количество треба да се додаде и 
потребната резерва на храна од најмалку 8 кг за рано-

                                                           

1Додевски и Петровски (2010) 
2Узунов (2013) 
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Скица 4: Состојба на 
пчелното семејство во 

ноември 
 

пролетниот период, кога 
одгледувањето на легло е 
интензивно, а внесот на 
нектар во кошницата е ог-
раничен или изостанува. 
Оттаму констатацијата де-
ка зимската резерва на 
храна во пчелните семеј-
ства треба да изнесува 
најмалку 20 кг.   
 
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Пчеларот треба еднаш до двапати во месецот да изврши 
контролни посети на пчеларникот, со цел да ја утврди 
општата состојба со кошниците и околу нив. 

Во овој период во пчеларникот треба да владее 
мир и пчелите не треба да се вознемируваат. Секое возне-
мирување на пчелите ја зголемува потрошувачката на хра-
на во кошниците, го вознемирува зимското клубе, пчелите 
се раздвижуваат, а некои од нив и го напуштаат клубето. 
Одвоени од клубето, пчелите не се во состојба да ја 
одржуваат сопствената телесна температура и доколку за 
кратко време не се вратат во клубето стануваат непод-
вижни и угинуваат. Затоа, ако подготовките за есенско-
зимскиот период, т.е. „зазимувањето“, се правилно спро-
ведени, нема потреба од отворање на кошниците и возне-
мирување на пчелните семејства.  

Една од основните грешки што најчесто ја прават 
почетниците е контрола на пчелните семејства заради 
утврдување на резервите со храна и додавање цврста хра-
на или на т.н. погачи „за секој случај“. Ваквата интервен-
ција е непотребна и нерационална, бидејќи ризикот од 
угинување на пчелните семејства поради недостиг на хра-
на е најголем при крајот на зимскиот или пак во рано-
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Слика 8: Восок добиен со 
претопување на стари 

сотови 
 

пролетниот период, кога потребите за храна се најголеми, 
а резервите (во помала или во поголема мера) се потро-
шени. Дополнително, со додавањето погачи понекогаш 
може да се поттикне одгледување легло во пчелните 
семејства во период кога тоа биолошки не е очекувано, 
како и да се постигне негативен ефект во однос на потро-
шувачката на храна и исцрпување на „зимските“ пчели. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 

Во ноември треба да се сумираат резултатите од работата 
во изминатата сезона, да се анализираат пропустите и да 
почнат да се прават подготовки за следната година. Со цел 
подобро да се искористи есенско-зимскиот период, во 
овој месец треба да се подготви и планот на активности за 
следната година. Вообичаено, планот треба да го предви-
ди обемот на производството, бројот на пчелните семеј-
ства со кои ќе се работи, обемот на ангажирање на допол-
нителна работна сила, проширување или замена на опре-
мата, набавка на нова опрема, алат и материјали 
(кошници, восок, средства за третирање на пчелите и сл.) 
и др.       
 Старите и деформирани сотови како и восочните 
капачиња кои се добиваат при центрифугирање на медот, 
а кои од разни причини не 
се претопени во летниот 
период треба да се прето-
пат, а добиениот восок да 
се употреби за замена за 
сотни основи, за продажба 
и сл.  
 Овој период треба 
да се искористи за сана-
ција и за поправка на оп-
ремата и алатот, изработ-
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ка или набавка на нова опрема, а може да се започне и со 
подготовка и ожичување на рамките и поставување сотни 
основи. 

Доколку во околината на пчеларникот има клукај-
дрвец, пчеларот треба да биде внимателен бидејќи клукај-
дрвецот знае да направи големи штети на кошниците и на 
пчелните семејства. Исто така, и други птици можат да 
направат штета, затоа што кога во природата ќе се јави не-
достиг на храна, тие слетуваат на полеталките за да се хра-
нат со угинати пчели, со што ги вознемируваат пчелите.  
 Овој период може да се искористи за средување и 
за чистење на пчеларниците, како и за садење медоносни 
дрвца кои ќе имаат декоративна и заштитна функција, но 
во исто време ќе бидат извор на нектар и полен. 
 Воедно, активностите околу саемите, изложбите, 
советувањата и учествувањето во работата на здружени-
јата на пчеларите треба да продолжат и да се искористат 
за продажба и за стекнување нови потрошувачи на про-
изводите, како и за размена на искуства со колегите и 
стекнување нови знаења. Покрај ова, зимскиот период е 
идеален за стекнување нови знаења, преку користење 
стручна литература и списанија од областа на пчеларство-
то. 
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ДЕКЕМВРИ 
 
Календарски, декември е првиот зимски месец. Во овој 
месец почесто може да се појават минусни температури, 
но тие најчесто не се долготрајни. Сепак, во декември 
може да има и сончеви денови, со температура над 12°C, 
кога пчелите излетуваат од кошниците и ги извршуваат 
прочистните летови.  

За пчеларите, декември има посебно значење 
бидејќи тогаш имаат шанса, по долг временски период, да 
„ѕирнат“ во пчелните семејства. Ваквата можност се јавува 
при спроведувањето на редовниот зимски третман на 
пчелните семејства за контрола на крлежот.  
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Скица 5: Состојба на 
пчелното семејство во 

декември 
 

 
Карта 5: Просечна температура на воздухот за декември 

(2009 - 2018 год.) 
 

ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Пчелните семејства веќе подолг период се наоѓаат во зим-
ско клубе. Волуменот на зимското клубе се менува во за-
висност од температурата 
на околината, па така при 
пониски температури клу-
бето се „стега“, т.е. расто-
јанието помеѓу пчелите се 
намалува. Кога пчелното 
семејство не одгледува 
легло, на површината на 
клубето температурата из-
несува околу 10°C, додека 
температурата во цента-
рот на клубето е значител-
но повисока и изнесува од 18 до 21°C. Иако изгледа ста-
тично, во клубето се случува постојано движење на пче-
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лите од површината кон центарот и обратно, што овозмо-
жува континуирано одржување на температурата на пче-
лите и воедно пристап до храната. Поради тоа, неопходно 
е клубето постојано да биде во контакт со храната. Како се 
троши храната, клубето постепено се придвижува, за пос-
тојано да биде во контакт со неа. Пчелите ја одржуваат 
температурата само во клубето, додека преостанатиот 
простор во кошницата не го загреваат.  
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Декември е месец кога во кошниците најчесто нема легло. 
Но, во потоплите региони, особено во потоплите години, 
се случува пчелните семејства, во помала или во поголема 
мера, да не престанат со одгледувањето легло во текот на 
целиот зимски период. 
 Пчеларите во регионите со влијание на медите-
ранската клима најчесто се соочуваат со присуство на 
легло во пчелните семејства во текот на целиот зимски 
период. Доколку се земат предвид регионалните разлики, 
особено во однос на климатските услови, очекувано е 
дека во пчелните семејства во овој период генерално има 
најмалку легло или пак истото целосно отсуствува, што 
претставува најдобра можност за третман со оксална кисе-
лина (метод со накапување) за контрола на крлежот. Така, 
според истражување спроведено на две локации во Скоп-
скиот регион, кога од октомври 2010 година до март 2011 
година3 30 пчелни семејства биле следени во интервал од 
две недели, утврдено е дека во периодот од втората поло-
вина на ноември и првата половина на декември пчелни-
те семејства имале најмалку легло или пак одгледувањето 
на леглото било прекинато. Сепак, и во тој период, при 
контролите утврдено е присуство на легло кај 20% од

                                                           

3Uzunov (2012)  



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

37 
 

 Слика 9: Третман со 
оксална киселина со 
метод на накапување 

 

пчелните семејства. Во 
друго истражување спро-
ведено во средината на 
декември 2014 година4, 
повторно во Скопскиот ре-
гион, легло било утврдено 
кај 10% од пчелните семеј-
ства. Затоа, пчеларот треба 
индивидуално да процени 
во кој период ќе го приме-
ни третманот со оксална 
киселина, притоа земајќи 
ги предвид локацијата на 

пчеларникот и специфичноста на условите во годината. 
Резултатите од третманот со оксална киселина директно 
зависат од присуството на легло во пчелните семејства, па 
затоа овој важен третман треба да се спроведе кога во 
пчелните семејства нема легло или пак го има на мини-
мални површини. Најдобро е третманот да се направи при 
надворешна температура од +4 до +8°C и голема влажност 
на воздухот. Третманот се применува само еднаш во текот 
на неактивниот период, а од неговата ефикасност во голем 
степен ќе зависи и нивото на заразеност на пчелните се-
мејства во текот на пролетниот и летниот период. 

Бидејќи при овој третман се отвора секое пчелно 
семејство, пчеларот воедно ќе има увид во состојбата на 
пчелните семејства (пчели, присуство на матица, храна, 
здравствена состојба). Евентуалните недостатоци треба да 
се евидентираат, за подоцна, кога временските услови ќе 
дозволат, веднаш да се преземат мерки за санација. 
 Другите активности во декември се сведуваат на 
повремени посети на пчеларникот, особено ако има

                                                           

4 Узунов и Соколов (необјавени резултати) 
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Слика 10: Кошници во 
зимски услови 

денови кога пчелите излегуваат на прочистен лет. Тогаш, 
без отворање на кошниците, се следи однесувањето на 
пчелите на „летата“, што на пчеларот може да му даде ин-
формации за состојбата во пчелните семејства. 
 При посетите треба да се проверат влезовите на 
кошниците и, по потреба, внимателно да се исчистат, би-
дејќи понекогаш можат да бидат затворени од угинати 
пчели кои се паднати на подницата. 

Не треба да се 
чисти снегот од кошници-
те, бидејќи тој претставува 
изолатор. Единствена опа-
сност е кога снегот ќе поч-
не да се топи, па при пад 
на температурата може да 
замрзне и да го затвори 
влезот на кошницата. За-
тоа, при посетите на пче-
ларникот, треба редовно и 
внимателно да се чисти 
мразот на влезовите на 
кошниците.  

 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Во овој месец, активностите се слични како и во претход-
ниот месец (види во ноември).  
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ЈАНУАРИ 
 
Во јануари должината на 
денот почнува да се зго-
лемува, па по периодот на 
мирување, вегетацијата 
почнува постепено да се 
буди, а се јавуваат и 
првите кокичиња. Иако 
зимата е на почеток, во 
кошниците постепено се 
интензивираат активнос-
тите на пчелните семеј-
ства. 
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Карта 6: Просечна температура на воздухот за јануари 

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 4: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во јануари 

 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во деновите кога дневната температура се искачува над 
12°C, пчелите излетуваат надвор од кошниците за да го 
направат прочисниот лет, при што го ослободуваат задно-
то црево од акумулираните несварливи материи при кон-
сумирањето на храната. Во овој месец се појавува и „први-
от“ полен. 
 Во текот на јануари, во центарот на зимското клу-
бе пчелите почнуваат да одржуваат повисока температу-
ра. Тоа е сигнал дека пчелното семејство започнало со од-
гледување на првото легло. Температурата на површи-
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Скица 6: Состојба на 
пчелното семејство во 

јануари 
 

Слика 11: Поставување на 
фиока на подница 

 

ната од клубето изнесува 
најмалку 10°C, а во зона-
та на леглото температу-
рата е константна и изне-
сува од 33 до 35°C. Повр-
шината под легло кое се 
одгледува во овој пери-
од е различна во завис-
ност од временските ус-
лови и регионот во кој се 
наоѓаат пчелните семеј-
ства. Во регионите со по-
ниски температури леглото се јавува подоцна во јануари, а 
некогаш и во февруари. Со појавата на леглото се зго-
лемува и потрошувачката на храна, бидејќи пчелите консу-
мираат повеќе храна за да ја одржуваат константна темпе-
ратурата во зоната на леглото, како и за исхрана на легло-
то. Интензитетот на одгледување на легло може да се 
процени преку следење на потрошувачката на храна, т.е. 
промената на тежината на кошниците во одреден период 
со помош на „пчеларска“ вага.  
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Кога ќе се појави првото 
легло, мрежестите подни-
ци треба да се затворат со 
фиоки, за пчелите да мо-
жат полесно да ја одржу-
ваат температурата во клу-
бето.  
 Но, сега се поста-
вува прашањето дали да 
се врши дополнително за-
топлување на кошниците 
во овој период? Во прак-
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тиката има различни аргументи и пристапи кон ова пра-
шање. Според нашето искуство, не е потребно затоплува-
ње на пчелните семејства, бидејќи на тој начин пчелните 
семејства се развиваат во согласност со условите кои вла-
деат во околината и животните процеси кај нив се одви-
ваат во согласност со тие услови. Евентуално, кошниците 
можат да се „затоплат“ со поставување на четири до пет 
листа новинска хартија под капакот на кошницата, кои тре-
ба да се заменат по одредено време, доколку акумулира-
ле влага. 

Дополнително, внатрешната страна од капакот мо-
же да биде обложена со тврдо пресуван стиропор кој 
претставува извонреден топлински изолатор во текот на 
целата година. 

За да ја следи состојбата со храната во кошниците, 
најдобро е пчеларот да употребува обична или дигитална 
вага, која во текот на целата година треба да биде поста-
вена под средно развиено пчелно семејство во пчеларни-
кот и со помош на која пчеларот ќе добива прецизна ин-
формација за потрошувачката на храна, како и за приносот 
на мед во кошниците во текот на пролетта и летото. 
 Доколку пчеларот во овој период процени дека во 
некое пчелно семејство недостига храна, најдобро е да се 
додаде рамка со квалитетен цветен мед, која се поставува 
хоризонтално и директно врз рамките, за што е потребно 
да се има посебен „прстен“ или збег за таа намена. Ако не 
се располага со рамка со мед, може да се додаде криста-
лизиран цветен мед, кој исто така се додава врз рамките. 
Ако рамките со мед или медот што се додава во пчелното 
семејство не потекнуваат од истото пчелно семејство, пче-
ларот треба особено да внимава тие да потекнуваат само 
од здрави пчелни семејства, бидејќи со консумирањето на 
медот можат да се пренесат и причинители на разни забо-
лувања кај пчелите. 
 Додавањето цврста храна (погача) во овој период
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Слика 12: Прихрана со 
рамка со мед во збег 

посебно прилагоден за 
таа намена 

треба да се врши само во 
крајна потреба, т.е. ако не 
се располага со квалитетен 
цветен мед. 

Во текот на јану-
ари, пчеларот треба повре-
мено да го посетува пче-
ларникот, особено кога се 
очекуваат температури над 
12°C. Тогаш може да се 
направи брз „преглед“ на 
пчелните семејства без от-
ворање на кошниците. Се 
набљудува однесувањето 
на пчелите на влезовите 

на кошниците: онаму каде што пчелите без задржување 
излетуваат и влегуваат во кошниците, а понекоја од нив се 
враќа со полен, значи дека во таа кошница најверојатно е 
сè во ред. Онаму каде што излетувањето е слабо, нема 
внес на полен, пчелите „лутаат“ на „летото“ и има појава 
на измет на истото, како и на предниот дел од кошницата, 
значи дека во таа кошница најверојатно нешто не е во ред. 
Таквото пчелно семејство треба да се евидентира и по-
доцна да се преземат мерки за санација на проблемот. 

Ако поради ниски температури пчелите не излету-
ваат, проверка може да се изврши и со медицински сте-
тоскоп или со гумено црево чиј еден крај се поставува на 
влезот од кошницата. Со наслушнување може да се 
процени дали семејството е живо, дали има или нема ма-
тица, како и дали гладува. Ако има угинати пчелни семеј-
ства, тие треба да се затворат или да се отстранат од пче-
ларникот, со цел да се намали ризикот од појава на гра-
беж. 
 Другите активности во пчеларникот се сведуваат 
на контрола на „чешлите“ и на основите на кои се поста-
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Слика 13: Наслушнување 
на пчелното семејство со 

медицински стетоскоп 

вени кошниците, чистење 
на „летата“ од мраз, чис-
тење на влезовите од уги-
нати пчели, проверка на 
заштитата од ветер и сл. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ 
АКТИВНОСТИ 
Топењето на восокот, под-
готвувањето и ожичување-
то на рамките, поставува-
њето на сотните основи, 
изработката на восочни 
чаури за производство на 
матици и матичен млеч, 
поправката на опремата, како и другите задачи во пчелар-
ската работилница, добро е да бидат завршени во текот на 
овој месец, бидејќи активностите и обврските во и околу 
пчеларникот постепено се зголемуваат. Ова особено важи 
за пчеларите кои пчеларат во регионите под влијание на 
медитеранската клима.  
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ФЕВРУАРИ 
 
Во февруари привршуваат 
работите во пчеларската 
работилница, а се зголему-
ваат активностите поврза-
ни со пчелните семејства и 
пчеларниците. Со овој ме-
сец завршува т.н. неакти-
вен период од годината, 
по што фокусот на актив-
ностите постепено се пре-
фрла во пчеларникот. 
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Карта 7: Просечна температура на воздухот за февруари 

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 5: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во февруари 

 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во текот на февруари започнува обновувањето на пчелите 
во пчелните семејства, од јануарското легло почнуваат да 
се изведуваат првите млади пчели, чиј број од ден на ден 
е сè поголем. Со појавата на првите млади пчели во кош-
ницата, матицата почнува да биде поинтензивно хранета 
со матичен млеч и таа почнува поинтензивно да несе. Во 
овој период, за разлика од jануари, пчелното семејство 
има сè повеќе можности да собира полен.  



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

47 
 

Скица 7: Состојба на 
пчелното семејство во 

февруари 
 

 Одгледувањето на 
леглото се интензивира, 
пчелите имаат сè повеќе 
ќелии со легло кои треба 
да ги исхранат и негуваат. 
Со проширување на легло-
то, се зголемува и напорот 
на пчелите да одржуваат 
постојана температура 
(од 33 до 35°C) во зоната 
на леглото, независно од 
надворешните температу-
ри. Од овие причини, консумацијата на храна од страна на 
пчелното семејство повеќекратно се зголемува, а „зимски-
те“ пчели забрзано се исцрпуваат. Овој период е критичен 
во зимувањето на пчелните семејства. Пчелите не го на-
пуштаат леглото, дури и кога не се во директен допир со 
храната. Кога температурата е повисока и пчелите во кош-
ницата се раздвижени, тие веднаш пренесуваат храна од 
страничните рамки и ја сместуваат околу леглото. Но, кога 
подолг период владее ниска температура и пчелите се 
наоѓаат во клубе, тие можат да го изгубат контактот со 
храната и да угинат, иако храната им е на „дофат“. Сега 
најмногу доаѓа до израз количеството и квалитетот на зим-
ските резерви на храна во кошниците и „квалитетот“ и 
виталноста на „зимските“ пчели. Доколку во пчелното 
семејство има квалитетно однегувани „зимски“ пчели во 
периодот јули-август-септември и доволна резерва на ква-
литетна храна која пчелите сами ја распоредиле во кошни-
цата, пчеларот не треба да биде загрижен за тоа како пче-
лите ќе го поминат овој критичен период. Во спротивно, 
можно е развојот на пчелното семејство да стагнира пора-
ди појава на дијареа (пролив), ноземоза, како и поради 
пократкиот животен век на „зимските“ пчели. 
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Слика 14:  Додавање на 
цврста храна (погача) на 

пчелно семејство  
 

ВО ПЧЕЛАРНИК 
При топол ден, кога пчелите излетуваат, пчеларот треба да 
направи брз преглед на состојбата со храна во кошниците. 
Тоа се прави со поглед озгора, под поклопната штица и 
без подигање на рамките. Таму каде што ќе се утврди дека 
медните „капи“ се потрошени, треба да се интервенира со 
додавање рамка со мед или кристализиран мед, на начин 
како што е претходно објаснето (види во јануари). Ако не 
се располага со рамки со мед или кристализиран мед, 
може да се додаде цврста храна (погача) директно врз 
рамките, онаму каде што е позиционирано пчелното се-
мејство. 

 Истиот ден, подни-
ците може да се исчистат 
од угинати пчели, ситни 
парчиња восок и сл. Отпа-
доците треба да се соби-
раат во соодветен сад и по 
завршувањето на работата 
треба да се закопаат во 
земја. Со оваа постапка 
нема дополнително да по-
трошиме многу време, а ќе 
им помогнеме на пчелните 
семејства. Ако некаде на 
подницата се наиде на по-

големо количество угинати пчели, треба да се земат 
примероци во хартиена кеса и да се пратат на анализа, за 
да се утврди можната причина за угинувањето. Пчелните 
семејства без матици треба да се евидентираат и по мож-
ност веднаш да се санираат, со додавање на квалитетна 
матица од резерва (доколку веќе не се појавиле лажни 
матици), најдобро заедно со содржината на целиот 
нуклеус (пчели и рамки). Ако немаме време истиот ден, 
оваа активност треба да ја направиме некој друг топол ден 
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Слика 15: Хигиенска 
поилка за пчели 

 

во текот на февруари. Најдобро е пчелните семејства во 
кои веќе се појавиле лажни матици да се расформираат, 
бидејќи додавањето матица или спојувањето со друго 
пчелно семејство со себе носи ризик матицата да биде 
елиминирана од страна на пчелите. При таква ситуација, 
пчелите се стресуваат во тревата подалеку од кошниците, 
кошницата се отстранува од пчеларникот, а рамките со 
мед се носат во затворен простор за да не се предизвика 
грабеж. 

Освен овој брз преглед, во овој период пчелните 
семејства не треба да се прегледуваат без некоја особена 
причина. Во овој период се врши надворешен преглед, со 
набљудување на работата и однесувањето на пчелите на 
„летата“ на кошниците. Доколку пчелите носат поголеми 
товари полен, тоа значи дека во кошницата е сè во ред. 
Ако внесот на полен е слаб или отсуствува, пчелното се-
мејство е најверојатно без матица или пак постои некој 
друг проблем (слабо семејство, заболување, недостиг на 
храна). 

Кога ќе настапат повисоки температури, треба да 
се активира поилката за вода, бидејќи на пчелите им тре-
ба значително количество вода за исхрана и за негување 
на леглото, но и при консу-
мирањето на цврстата хра-
на (погача). Ако темпера-
турите се ниски и постои 
опасност од замрзнување 
на водата, а особено во 
повисоките и во постуде-
ните региони, оваа актив-
ност треба да се одложи за 
понатаму. Поилката треба 
да се постави на осончено 
место, заштитено од ве-
тер. 
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ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Февруари е последен месец кога треба да завршат 
активностите во пчеларската работилница, а воедно и 
вистинскиот момент да се направи детален план на 
активности за претстојниот активен период. 
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МАРТ 
 
Во март активностите веќе се пре-
фрлуваат во пчеларниците, со што 
се обележува почетокот на активни-
от период од пчеларската година. 
Во регионите под влијание на ме-
дитеранската клима уште од самиот 
почеток на месецот пчеларите ин-
тензивно работат на тоа да овозмо-
жат оптимални услови за пролетен 
развој на пчелните семејства. Меѓу-
тоа, во регионите со континентална 
и планинска клима, во овој месец 
сè уште може да преовладуваат зимски услови, поради 
што пчеларите ги одложуваат активностите во пчеларни-
ците за наредниот период. 
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Карта 8: Просечна температура на воздухот за март  

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 6: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во март 

 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Март е месец во кој доаѓа пролетта, месец во кој во пчел-
ните семејства се интензивира развојот. Иако временските 
услови се најчесто променливи, сепак е голем бројот на 
денови во кои пчелите активно општат со природата.
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Скица 8: Состојба на 
пчелното семејство во 

март 

Почнуваат да цветаат сè 
поголем број различни 
растенија, а внесот на по-
лен во кошниците од ден 
на ден станува сè поин-
тензивен. Несивоста на 
матицата постојано се 
зголемува, а во пчелните 
семејства се менува ста-
росната структура на пче-
лите, т.е. доаѓа до т.н. 
смена на пчелите, кога 
угинуваат „зимските“, а се присутни сè повеќе млади 
пчели. Во овој период, бројот на „зимските“ пчели кои 
угинуваат честопати е поголем од бројот на новоизле-
зените млади пчели, но оваа состојба трае кратко, бидејќи 
бројот на млади пчели во кошницата секојдневно се зго-
лемува. Промената на старосната структура во пчелните 
семејства, сè поголемото присуство на полен во природа-
та, како и сè повисоките температури, создаваат услови за 
интензивен развој на пчелните семејства во наредниот 
период. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Во овој период пчеларот си го поставува прашањето дали 
и како може да влијае на стимулирање на развојот кај 
пчелните семејства. Во практиката постојат два различни 
пристапи по ова прашање.  
 Според едниот пристап, кој традиционално го 
практикуваат поголемиот број пчелари, со покачувањето 
на дневните и ноќните температури, во текот на овој 
месец може да се започне со стимулативно прихранување 
на пчелните семејства со цврста (погачи) или со течна 
храна, со цел да се поттикне и да се забрза развојот. Во 
однос на стимулирањето на развојот, сметаме дека
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Слика 16: Рамка хранилка 
за прихранување на 
пчелните семејства 

 

течната прихрана дава 
подобри ефекти бидејќи 
тогаш пчелите поактивно 
општат со природата, вне-
суваат повеќе полен и 
имаат помала потреба од 
внес на вода во кошница-
та, бидејќи ја добиваат 
преку прихраната, така што 
дел од пчелите наместо да 
носат вода, се ангажираат 
за извршување на други 
работи во пчелното семеј-
ство. 
 Според другиот пристап, пчелните семејства во 
овој период не се прихрануваат, но ова подразбира тие да 
бидат „зазимени“ со најмалку 20 кг зимска храна која ќе 
им биде доволна за презимување и за пролетниот период. 
 Во средината на март, при мирен и сончев ден 
кога температурата на воздухот е веќе над 15°C, треба да 
се изврши првиот детален пролетен преглед на пчелните 
семејства. При овој преглед треба да се утврди следново: 

 Бројот на рамки запоседнати со пчели; 
 Бројот на рамките и површините со легло; 
 Присуството на матицата. Матицата не треба да се 

бара по рамките, доволно е ако се забележи легло 
во сите стадиуми, што значи дека матицата е при-
сутна. Од квалитетот на леглото можеме да го про-
цениме и квалитетот на матицата. Ако пчелите се 
вознемирени, бучат, стомачето (abdomen) им е по-
дигнато, тоа значи дека тоа семејство е најверо-
јатно без матица и во следниот период ќе треба да 
се санира на некој од начините кои се објаснети 
претходно (види во февруари); 

 Количеството и распоредот на храната; 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

55 
 

 Потребата од проширување на плодиштето; 
 Здравствената состојба на пчелното семејство. 
Состојбата на секое пчелно семејство се евидентира, 

за пчеларот подоцна соодветно да постапи според 
забелешките утврдени при прегледот. Врз основа на 
состојбата утврдена со овој преглед, пчеларот треба да 
реши кои пчелни семејства во престојниот период ќе 
бидат продуктивни, а кои помошни. На доброразвиените 
пчелни семејства треба да им се обезбеди доволно 
простор за легло, со додавање на рамка со правилно 
изграден темен (не црн) сот во просторот меѓу последната 
рамка со легло и рамката со храна или веднаш по рамката 
со храна.  

Доколку подниците не се исчистени во претходниот 
период, тоа треба да се направи сега, а потоа да се отстра-
нат поставените „чешли“ за заштита од глувци и ровчици. 

Исто така, поилката за вода (доколку е во функција) 
треба редовно да се контролира и да се дополнува со 
свежа вода. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Во март почнуваат да се појавуваат осите и стршлените. 
Тоа се репродуктивно способни женски единки (матици) 
кои ја презимиле зимата и сега почнуваат да ги формираат 
новите семејства и тргнуваат во потрага по храна. Поради 
тоа, стапиците за оси и стршлени треба да се активираат 
уште во март, за да се „уловат“ што повеќе матици и на тој 
начин да се оневозможи да се развијат идни бројни семеј-
ства од овие непријатели на пчелите. Сепак, и покрај тоа 
што осите и стршлените се непријатели на медоносните 
пчели, неопходно е да нагласиме дека тие видови имаат 
важна улога во екосистемот.  
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АПРИЛ 
 
Во април има изобилство на полен, што условува брз 
развој на пчелните семејства и значително ангажирање на 
пчеларот во пчеларниците. Во јужните и во потоплите ре-
гиони, од средината на месецот, па до неговата втора 
половина, почнува да цвета багремот, кој при поволни 
услови може да обезбеди значителни количества нектар. 
Во овој месец, во најголем дел од регионите, почнува да 
цвета и маслодајната репка, која е исто така богат извор на 
нектар и на квалитетен полен. Главните активности се 
сведуваат на обезбедување услови за брз и правилен раз-
вој, стимулирање на развојот, спречување на роевото рас-
положение кај пчелните семејства, а воедно започнуваат и 
активностите околу производството на матици и некои 
пчелни производи.  
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Карта 9: Просечна температура на воздухот за април 

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 7: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во април 
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Скица 9: Состојба на 
пчелното семејство во 

април 
 

ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
По критичниот период во претходниот месец, кога во 
пчелните семејства се случува промена на старосната 
структура на пчелите, во април бројот на пчели работнич-
ки значително се зголему-
ва, со што завршува сме-
ната на „зимските“ пчели. 
Периодот што следува е 
период на интензивен 
развој на пчелните семеј-
ства. Во некои региони 
леглото веќе може да би-
де проширено на пет до 
шест, па и повеќе рамки 
(Лангстрот-Рут). 
 Трутовското легло 
е веќе застапено, а кај пчелните семејства од потоплите 
региони може да го има и на поголеми површини. Порано 
или подоцна во април, доаѓа до појава на роидбено 
расположение, кое кај пчелните семејства се јавува со 
различен интензитет, во зависност од условите во приро-
дата. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Во април, активностите на пчеларот се многубројни. Пред 
сè, доколку претходно не е извршен, треба да се спроведе 
првиот детален пролетен преглед на пчелните семејства 
(подетално, види во март).  
 Интензивниот развој на пчелното семејство може 
да доведе до блокирање на несењето на матицата, т.е. до 
недостиг на доволен број ќелии за проширување на 
леглото. За да не дојде до тоа, пчеларот треба да го 
прошири просторот во плодиштата на кошниците (поде-
тално објаснето во март). Кога времето ќе се стабилизира 
и ќе процвета сливата (џанка), плодиштето повторно се 
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Слика 17: Цвет на слива 
(џанка) 

проширува со додавање на една или две сотни основи 
помеѓу последната рамка со легло и рамката со полен, од 
едната или од обете страни на леглото. Ако се процени 

дека матицата не е огра-
ничена во несењето, подо-
бро е сотната основа да се 
постави до рамката со по-
лен. Ова се прави откако 
пчеларот претходно (со 
поставување сотни основи 
во неколку семејства) ќе 
утврди дека пчелите ги гра-
дат сотните основи. Како 
што одминува месецот, лег-
лото во кошниците сè пове-

ќе се зголемува. Кај пчелните семејства во кои од вкупниот 
број рамки со легло веќе има три рамки со околу 75% по-
вршина под легло, може да се направи хоризонтална 
ротација на плодиштето (со завртување за 180°). Со ова, 
храната што се наоѓала во задниот дел од плодиштето сега 
е позиционирана на предната страна, поблиску до „летото“ 
на кошницата. Бидејќи тоа е неприроден распоред (пчелите 
секогаш го сместуваат медот подалеку од влезот), пчелите 
веднаш ќе почнат да го пренесуваат медот и притоа да 
ослободуваат нов простор на рамките, кој матицата многу 
бргу ќе го заземе со легло. На овој начин се симулира и 
внес на нектар, што претставува додатен стимуланс за 
пчелното семејство. Кога пчелните семејства ќе достигнат 
ниво на развој од седум до осум рамки со легло и речиси 
сите рамки се запоседнати со пчели, треба да се направи 
вертикална ротација, на тој начин што телото со леглото се 
става на подницата, а над него се става телото со рамки со 
празни сотови, кое дотогаш било на подницата. Добро е ако 
една до две рамки со храна (без легло) од плодиштето се 
стават во средината на горното тело. 
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Скица 10: Вертикална ротација на телата 

 
 Во горното тело не треба да се качуваат рамки со 
легло (според некои мислења, на тој начин матицата 
побрзо ќе премине во телото со рамки со празни сотови) 
бидејќи на тој начин се нарушува компактноста на легло-
то, па наместо забрзување на развојот, може да се добие 
спротивен ефект, особено ако настапи студен период. 
Пчелните семејства кои досега биле во едно тело треба да 
добијат второ тело над плодиштето, но во зависност од 
состојбата со внесот на нектар и полен некогаш тоа треба 
да се направи малку порано, кога семејството ќе достигне 
шест до седум рамки со легло. Ваквата постапка се прави 
со цел да не дојде до ограничување на просторот за легло 
во плодиштето како последица на свежо внесениот полен 
и нектар, како и поради присутната храна, што може да 
биде причина за појава на роево расположение. 
 Доколку минатогодишниот летен и особено зим-
ски третман се правилно и успешно спроведени, пролет-
ниот третман за контрола на крлежот е непотребен. 
 Во април, кога се интензивира одгледувањето на 
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трутовско легло, е вистинското време за поставување на 
рамката градежник во пчелните семејства. Рамката се 
поставува во развиените пчелни семејства (до леглото) за 
пчелите да изградат трутовски сот. Во доброразвиените 
пчелни семејства може одеднаш да се постават две рамки 
градежници. 
  

 
Скица 11: Позиција на рамката градежник во пчелните 

семејства 
 

 Ако се постави во недоволно развиени пчелни 
семејства, наместо трутовски ќелии, пчелите можат да 
градат сот со ќелии за пчели работнички. Во периодот кога 
пчелите интензивно лачат восок, рамката градежник треба 
постојано да биде во кошниците. Исто така, таа претста-
вува добра „алатка“ за спречување на роевото располо-
жение и е одлична мамка за крлежот, кој за размножу-
вање го преферира трутовското легло. Кога рамката ќе 
биде изградена, а трутовското легло поклопено, се отсеку-
ва сотот, а рамката (сега со мал дел од горниот дел на 
сотот) повторно се враќа во пчелното семејство, за 
пчелите одново да градат нов сот. На овој начин, со 
неколку отсекувања на сотот со поклопено трутовско
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Слика 18: Новоизграден 
сот на рамка градежник 

легло, покрај биолошка 
контрола на крлежот, во 
пчелните семејства се до-
бива солидно количество 
квалитетен пчелин восок, 
а воедно се намалува ри-
зикот од појава на роево 
расположение. 

Во овој месец 
пчеларот треба особено 
да внимава на појавата на 
роево расположение, чиј интензитет (во зависност од 
условите во природата) е различен во различни години. Во 
некои години пчеларите се справуваат со роидбеното 
однесување без многу напор и ангажман, т.е. со спрове-
дување редовни контроли на пчелните семејства, проши-
рување, одземање на рамките со легло од многу силните 
семејства и додавање дополнителни рамки, рамки со 
сотни основи, со употреба на рамка градежник, со рота-
ции на телата (хоризонтална и вертикална), со обезбе-
дување правилна вентилација во кошниците и сл. Сепак, 
во некои години роидбеното однесување се јавува кај 
поголем процент од пчелните семејства, кое и покрај 
спроведувањето на наведените мерки тешко се спречува 
или се контролира, што претставува значаен проблем и 
бара посебен ангажман на пчеларите.  
 Доколку се практикува стимулативна прихрана, 
таа треба да продолжи и во текот на овој месец, но само 
во периодите кога „пчеларската“ вага оди во минус, што 
значи дека потрошувачката на храна е поголема од вне-
сот во кошниците. 
 Треба да се активираат поленофаќачите, бидејќи 
април е исклучително богат со полен, така што можат да 
се добијат значителни количества од пчелните семејства. 
 Исто така, во овој месец може да се започне и со 
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Слика 20: Колектори за 
пчелин отров поставени на 

пчелните семејства 

Слика 19: Во април се 
добиваат големи 
количества полен 

производство на пчелин отров, а кога пчелните семејства 
ќе бидат добро развиени, може да се организира и про-
изводство на матичен млеч. 

  Доколку пчеларот е производител на матици, уште 
на почетокот на месецот, а во некои региони и порано, 
треба да започне да ги подготвува пчелните семејства кои 
ќе ги користи за производство на матици. Во секој случај, 
производството на матици е сложен и одговорен процес 
за чие правилно спроведување пчеларите треба да имаат 
познавања од биологијата на пчелите, а воедно и одлично 
познавање на технологијата на производство, кои се 
детално опишани во „Прирачник за производство на 
пчелни матици и матичен млеч“5. 
 Бидејќи потребите на пчелните семејства за вода 
постојано се зголемуваат, важно е поилките во пче-
ларниците редовно да се проверуваат, чистат и да се на-
дополнуваат со свежа вода.  
 
 

                                                           

5Павлов и Узунов (2018) 
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Слика 21: Мини-
оплодници подготвени за 

полнење 

ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Стапиците за оси и стршлени треба повремено да се 
празнат и по потреба да се надополнуваат со нова „ма-
мка“ за постојано да бидат во функција. Пред употребата, 
опремата за производство на полен и пчелин отров треба 
да се провери и да се комплетира. 

Воедно, во овој 
месец треба да се испла-
нираат местата за поставу-
вање на оплодниците во 
пчеларникот. 
 Тревата во пчелар-
никот треба редовно да се 
коси за да им се овозможи 
на пчелите непречено да 
излегуваат и да влегуваат 
во кошниците.  
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МАЈ 
 
Во мај пчеларите имаат 
полни раце работа. До-
колку временските услови 
се поволни, природата 
нуди изобилство полен и 
нектар. Последователно на 
тоа, пчелните семејства 
интензивно се развиваат и 
стануваат сè побројни со 
пчели. Во некои региони 
развојниот максимум се 
постигнува веќе во овој 
месец. 
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Карта 10: Просечна температура на воздухот за мај  

(2009 - 2018 год.) 
 

Табела 8: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во мај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во овој и во наредниот месец пчелните семејства го до-
стигнуваат врвот во нивниот развој. Во доброразвиените 
пчелни семејства, по извршените ротации на телата, лег-
лото и натаму се проширува на сè поголеми површини, а



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

67 
 

Слика 22: Пчелно 
семејство во интензивно 

роево расположение 
 

Скица 12: Состојба на 
пчелното семејство  

во мај 
 

оние кои доцнат во разво-
јот постепено влегуваат во 
фаза на интензивен раз-
вој. Бројот на трутови во 
кошниците постојано се 
зголемува, што е показа-
тел за периодот на роење 
на пчелните семејства. Кај 
пчелните семејства кои се 
веќе „влезени“ во роево 
расположение, се јавуваат 
подготвителните чаури 
(„ѕвончиња“) по рабовите 
на рамките со легло, во 
кои матицата подоцна 
снесува јајца од кои ќе се развијат матичници.  
 
ВО ПЧЕЛАРНИК 
Во овој период, во најголем дел од регионите завршува 
пашата на маслодајната репка и багремот, така што може 
да се организира првото одземање на вишоците мед 
(доколку ги има). Во текот 
на мај и јуни, по завр-
шувањето на багремовата 
паша, најзначајна и нај-
распространета е ливад-
ската паша.  
 Во овој период 
пчеларот треба да посвети 
особено внимание на 
спречување на роењето, 
применувајќи ги истите 
постапки кои се веќе наве-
дени за месец април. 
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Слика 23: Природен рој 
пчели на маслиново 

дрво 

 Слика 24: Производство  
на матичен млеч 

 Рамките со неква-
литетни (темни, деформи-
рани и неправилно изгра-
дени) сотови треба да се 
извадат од кошниците и да 
се претопат, а воедно да 
се заменат со рамки со 
сотни основи. 
 „Пчеларската“ вага 
во овој месец треба по-
стојано да се набљудува, 
за пчеларот да биде информиран за тоа што се случува со 
приносот на нектар и интензитетот на пашата. При 
интензивна паша, на пчелите им е потребен доволно сло-
боден простор за сместување на нектарот. Затоа, кошни-
ците треба повремено да се контролираат и, по потреба, 
да се прошируваат, со додавање нови рамки или тела. 
Недостигот на простор за разместување и складирање на 
нектарот може да доведе до намалена активност на пче-
лите во собирањето на нектарот и до намалени приноси 
на мед. 

Поради богатството на полен во природата, овој 
месец е одлично време за негово производство. Но при 
услови на добар принос на нектар, кога во кошниците се 
создава вишок мед, треба да се има предвид дека про-
изводството на полен мо-
же негативно да влијае на 
производството на мед.  
 Мај е одличен ме-
сец во кој може да се ор-
ганизира производството 
на матичен млеч, бидејќи 
пчелните семејства се раз-
виени и со многу пчели 
работнички кои учествува-
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Слика 25: Надворешен 
поленофаќач 

ат во исхраната на голем 
број ларви. Но слично како 
и при производството на 
полен, и производството 
на матичен млеч може не-
гативно да се одрази на 
производството на мед. 
Од овие причини, пчела-
рот треба да биде раци-
онален и да одлучи дали 
во овој период пчелните 
семејства ќе ги користи за 
производство на матичен 
млеч или пак за производ-
ство на мед. 
 Со оглед на разви-

еноста на пчелните семејства, т.е. големиот број пчели ра-
ботнички, овој период е исто така адекватен за произ-
водство на пчелин отров. 

Поради изобилството од легло, пчели и полово 
зрели трутови, мај е одличен месец за производство на 
матици и за формирање нуклеуси и оплодници. Кога 
пчеларот ќе ги произведе првите оплодени матици, тој 
најнапред треба да ги замени неквалитетните матици во 
пчелните семејства, бидејќи од нив нема никаква корист 
во пчеларникот, а со останатите може да формира 
нуклеуси, нови пчелни семејства итн. 

Кога ќе се зголемат температурите, треба да се 
обезбеди правилна вентилација со отворање на помошни-
те лета на кошниците, а фиоките на мрежестите подници 
треба да се отстранат. Во потоплите региони отстранува-
њето на фиоките може да се направи и во претходниот 
месец. 

Проверката и одржувањето на поилката за вода 
треба да биде редовна активност, бидејќи температурите 
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Слика 26: Сончев топилник 

на воздухот во овој месец можат да бидат високи, што ги 
зголемува потребите на пчелните семејства за вода. Во-
едно, поради повисоките температури, водата во поил-
ката брзо се загрева и ја губи потребната свежина и квали-
тет.  
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Со зголемувањето на тем-
пературата на воздухот и 
бројот на сончеви денови, 
во мај може да се акти-
вира сончевиот топилник, 
бидејќи во магацинот ве-
ќе има доста сотови од 
рамките градежници и 
други темни и неквали-
тетни сотови кои треба да 
бидат претопени. 
 Исто како и во претходните месеци, потребно е 
редовно да се контролираат и да се одржуваат во 
функција стапиците за оси и стршлени и редовно да се 
одржуваат тревата и дрвјата во пчеларникот. 
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ЈУНИ 
 
Исто како и претходниот месец, и јуни е месец исполнет со 
бројни активности во пчеларникот. Пчелните семејства го 
достигнуваат максимумот во својот развој, а кошниците се 
преполни со пчели. Вегетацијата е бујна, има изобилство 
на нектар и полен. Цветаат диворастечките растенија, но и 
култивираните растенија, како детелините, фацелијата и 
др. Активностите на пчеларите во овој месец се насочени 
кон што подобро искористување на поволните услови за 
добивање пчелни производи. Оние пчелари кои не ја 
искористиле пашата од овошките, маслодајната репка и 
багремот, во овој месец имаат шанса да го организираат 
првото одземање на вишокот мед од пчелните семејства, 
како и да остварат производство на други пчелни произво-
ди, производство на матици, нуклеуси и пакетни роеви. 
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Карта 11: Просечна температура на воздухот за јуни  

(2009 - 2018 год.) 
 

Табела 9: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во јуни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во овој месец пчелните семејства го достигнуваат би-
олошкиот максимум во развојот во поглед на површини 
под легло и бројност на пчели. Кај силните пчелни семеј-
ства, вообичаено, леглото е распространето на осум до
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Скица 13: Состојба на 
пчелното семејство во 

јуни 
 

Слика 27: Пчелно 
семејство во состојба на 

максимален развој 
 

дванаесет рамки (Ланг-
строт-Рут). 
 Роевото располо-
жение коешто се појавува 
во април и во мај, во од-
редени региони е присут-
но и во овој месец, но со 
намален интензитет. Тру-
товите се присутни во го-
лем број, временските 
услови се најчесто стабил-
ни, што е идеална мож-
ност за производство на 
квалитетни оплодени ма-
тици . 
 По достигнувањето на развојниот максимум, веќе 
од средината на месецот во некои потопли и посушни ре-
гиони се јавува постепено намалување на површините под 
легло и бројноста на пчелите, пред сè поради намалување 
на ресурсите од нектар и, 
особено, на полен. При 
крајот на јуни, трутовското 
легло значително се нама-
лува, а во потоплите и 
суви региони одгледува-
њето на истото може и да 
престане.  
 Намалувањето на 
бројот на пчелите и легло-
то во пчелните семејства 
до одреден степен може 
да настапи и од т.н. бло-
кирање на матицата, како 
резултат на интензивниот 
внес на нектар и складираното количество мед во 
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Слика 28: Одземање на 
сотови со „созреан“  

мед 

плодиштето. Воедно, во овој период популацијата на 
крлежот (V. destructor) во пчелните семејства значително 
се зголемува. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИКОТ 
Се вели дека јуни е „месец на мед и роеви“, па затоа и 
активностите во пчеларникот во голем дел се насочени 
кон обезбедување оптимални услови за производство на 
мед и кон формирање и одгледување нуклеуси. Во овој 
период пчеларот со помош на „пчеларската“ вага треба 
постојано да го следи интензитетот на пашата и коли-
чеството внесен нектар. Пчелите секогаш треба да имаат 
доволно простор за складирање на внесениот нектар. По-
ради тоа, пчелните семејства треба повремено да се 
контролираат и, по потреба, да се додаваат нови (полу)ме-
дишта. Откога пашата ќе заврши и медот ќе „созрее“ (кога 
на медишните рамки повеќе од 60% од ќелиите се покло-
пени со восочни капачиња) може да се започне со одзема-
ње на вишокот мед од ко-
шниците. Постојат повеќе 
начини на одземање на 
медот од кошниците, но 
најчесто употребувани се: 
рамка по рамка со „пче-
ларска“ четка, со поставу-
вање „бегалки“ меѓу пло-
диштето и медиштето или 
со употреба на издувувачи 
за отстранување на пчели-
те од медиштата. Најекс-
тензивниот и мошне често 
употребуван начин е одзе-
мање на медот рамка по 
рамка со користење „пче-
ларска“ четка, при што
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Слика 29: Отстранување 
на пчелите од медиштата 

со „пчеларска“ четка 
 

Слика 30: Пластична 
„бегалка“ за одземање на 

медот 
 

пчелите најнапред се стресуваат од рамката, а потоа со 
четката се отстрануваат преостанатите пчели и рамката се 
сместува во празно тело или нуклеус во кои пчелите 
немаат пристап. 

Медот може да се одземе и со поставување на т.н. 
„бегалки“ меѓу плодиштето и медиштето во текот на прет-
ходниот ден, а медиштата се одземаат наредниот ден. За 
тоа време, пчелите ја чувствуваат матицата и леглото во 
плодиштето и постепено го напуштаат медиштето немо-
жејќи да се вратат назад.  

Исто така, може да се користи и издувувач со кој 
пчелите за многу кратко време се издувуваат од медиште-
то. 

За да се избегне преминувањето на матицата во 
медиштето, кај вториот и третиот начин, неопходно е ко-
ристење на матична решетка меѓу плодиштето и медиш-
тето. По центрифугирањето на медот, медиштата се вра-
ќаат на пчелните семејства. Најдобро е тоа да се направи 
предвечер или навечер, за да не дојде до раздразнување 
на пчелите во пчеларникот и евентуална појава на грабеж 
меѓу пчелните семејства. По одземањето на вишокот мед, 
доколку на постојната локација не се очекува друга медо-
носна паша, пчелите можат да се подготват и да се тран-
спортираат на нова локација каде што се очекува пообил-
но нектаролачење или појава на медлика. 
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Слика 31: Адаптирана 
камионска приколка за 

преселба на пчелни 
семејства 

 

Слика 32: Новоформирани 
нуклеуси 

 Формирањето на 
новите нуклеуси најчесто 
се спроведува на поче-
токот на јуни, период во 
кој се достапни квалитетни 
млади и оплодени матици, 
кои можат да се од соп-
ствено производство или 
пак да се набавени од 
регистрирани одгледува-
лишта на пчелни матици.  
 По формирањето, 
потребни се две до три не-

дели за нуклеусот да се стабилизира и да се воспостави 
нормална возрасна структура на пчелите во него. За овој 
период е потребно зголемено внимание од страна на пче-
ларот, бидејќи, доколку нема внес на нектар, нуклеусите 
можат да бидат предмет на грабеж. Со цел да се намали 
ризикот од појава на грабеж, најдобро е прихраната на 
нуклеусите во првите две до три недели по формирањето 
да се спроведува со цврста храна (погачи). Во следниот пе-

риод нуклеусите можат да 
се прихрануваат и со течна 
храна, а по потреба се 
прошируваат со додавање 
рамки со квалитетно из-
градени сотови или со сот-
ни основи. 
 Доколку произве-
дува матици, пчеларот 
треба да врши пери-
одична контрола на 
оплодниците и, по потре-
ба, да ги дополнува со хра-
на (најдобро цврста). 
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Слика 33: Отсекување на 
трутовски сот од рамка 

градежник 

 Производството на матичен млеч и пчелин отров 
може да се организира и во овој месец, бидејќи условите 
во природата се поволни, а пчелите се максимално 
развиени. Сепак, како што кажавме претходно (види во 
мај), треба да се има предвид дека од пчелните семејства 
кои се вклучени во производството на матичен млеч, 
треба да се очекува намалено производство на мед. 
 Собирањето полен во овој месец не е најдобар 
пристап, бидејќи поленофаќачите (надворешни или внат-
решни) го попречуваат нормалното општење на пчелите 
во природата и со тоа го намалуваат приносот на мед. 
Меѓутоа, доколку за пчеларот приоритет е производ-
ството на полен, тогаш 
поленофаќачите можат да 
се користат и овој месец. 
 Ако условите доз-
волуваат, рамката градеж-
ник може да се користи и 
во текот на овој месец. 
 Поради сè повисо-
ките температури на воз-
духот, треба да се овозмо-
жи вентилација во кош-
ниците, секогаш водејќи 
сметка за ризикот од поја-
ва на грабеж во периоди 
на недостиг на нектар. 

Како и во претход-
ните месеци, и во овој ме-
сец поилката треба ре-
довно да се одржува, про-
верува и да се надопол-
нува со свежа вода. 
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ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Другите активности во пчеларникот во јуни се главно 
идентични како и во претходниот месец, така што не би ги 
образложувале повторно. 
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ЈУЛИ 
 
Одземањето на вишокот мед, преселувањето на пчелните 
семејства на друга паша, спроведувањето на основниот 
летен преглед, почетокот на прихраната за создавање 
зимски резерви на храна и контролата на крлежот, се само 
дел од неопходните работи што треба да ги спроведе 
пчеларот во јули. Сепак, потребно е да напоменеме дека 
имајќи ги предвид разликите меѓу регионите, дел од овие 
активности можат да се спроведат и во јуни, а некои и во 
август. Одлуката кога да се спроведат активностите зависи 
од индивидуалната проценка на пчеларот, како и од 
временските и вегетациските услови. Во секој случај, во 
јули се интензивираат работите околу подготовката на 
пчелните семејства за претстојниот неактивен период. 
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Карта 12: Просечна температура на воздухот за јули  

(2009 - 2018 год.) 
 
Табела 10: Приближен период на цветање на некои медо-
носни растенија во јули 

 
 
ВО И ОКОЛУ КОШНИЦАТА 
Во овој месец, пред сè поради намалување на достапноста 
на полен и нектар, во поголемиот дел од регионите доаѓа 
до намалување на површините со легло во пчелните се-
мејства. Од оваа причина, но и поради интензивната рабо-
та во претходниот период, се скратува животниот век и 
опаѓа бројноста на пчелите работнички во пчелните семеј-
ства. Исклучок од ова можат да бидат повисоките пла-
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Слика 34: Пчеларник во 
Мавровскиот регион во 

јули 

Скица 14: Состојба на 
пчелното семејство во  

јули 
 

нински региони, каде што 
вегетацијата се развива 
подоцна и пчелните семеј-
ства сè уште се наоѓаат на 
врвот од развојот. 

Ограничените ко-
личества полен и нектар 
влијаат и на трутовското 
легло, поради што тоа е сè 
помалку застапено во 
пчелните семејства. До-
полнително, со завршува-
њето на пашата, пчелите 
работнички почнуваат да 
ги гонат трутовите од кош-
ниците. Во овој период на 
намалување на површините со легло и престанокот на тру-
товското легло, критично се зголемува заразеноста со 
крлежот. 

Во јули се зголемува опасноста од штетниците. 
Осите и стршлените ги има во поголем број, а исто така 
присутни се и птиците пчеларки и ластовичките. 
 
ВО ПЧЕЛАРНИКОТ 
Во овој месец во пчелар-
никот е мошне динамично 
и со бројни активности, a 
една од најважнатите е од-
земањето на вишокот мед 
од пчелните семејства. Тоа 
е „најслатката“, но можеби 
и најнапорната работа во 
пчеларството, при која осо-
бено треба да се внимава 
на грабежот, кој може
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Слика 35: Изгонети  
трутови 

Слика 37: Сончоглед Слика 36: Медликата од 
дабот знае да ги наполни 

кошниците со мед 

лесно да се предизвика до-
колку не се работи внима-
телно (види во јуни). Исто 
така, треба да биде оневоз-
можен пристапот на пчелите 
во просториите во кои се од-
вива центрифугирањето на 
медот. Кога ќе се заврши со 
одземањето и центрифуги-
рањето на медот, пчелните 
семејства можат веднаш да се пренесат на нова локација 
каде што постои потенцијална паша. Во овој период тоа е 
обично ливадската паша во високите планински предели, 
сончогледот или пак медликата, којашто знае да ги напол-
ни кошниците и да даде добри приноси.  
 Веднаш по медоберот, додека бројноста на 
пчелите е сè уште голема и во кошниците е се уште 
присутно легло на поголеми површини, пчелните семеј-
ства кои не се преселуваат на нова медоносна паша можат 
да се искористат за производство на матичен млеч. Ова е 
добра можност за остварување значаен приход за 
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Слика 38: Сот во кој се 
изведени две до три 

генерации пчели 

пчеларот, без притоа да се намалат приходите од произ-
водството на мед во претходниот период6. 

Овој период од годината, исто така, треба да се 
искористи за производство на пчелин отров и прополис. 
 Исто како и во претходниот месец, и во овој месец 
треба редовно да се контролираат и да се негуваат нукле-
усите и оплодниците. 

Со отстранување на медиштата од кошниците се 
создаваат услови за спроведување на основниот летен 
преглед на пчелните семејства. При овој преглед треба да 
се утврди состојбата со резервите на храна, присуството и 
квалитетот на матицата, како и здравствената состојба на 
пчелните семејства. 

Пчелните семејства без матици, како и оние со 
лажни матици, треба веднаш да се санираат. Темните, 
неправилно изградените и оштетените сотови треба да се 
извадат и да се претопат. Светлите сотови во кои претход-
но не е одгледувано легло треба да се стават како крајни 
или да се отстранат од плодиштето. Рамките со сотови кои 
веќе не се користат треба да се заштитат од восочниот 
молец. Во плодиштата во овој период најдобро е да се 
наоѓаат само сотови во кои се изведени најмалку две до 
три генерации пчели. 
 За контрола на 
крлежот (V. destructor) 
пчелните семејства треба 
да се третираат на ефика-
сен начин и со проверени 
и официјално препорача-
ни средства. Одлуката кои 
средства и каков третман 
ќе се примени останува 

                                                           

6Павлов (2018)  
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Слика 39: Примена на 
биотехничкиот метод 

„Отстранување на легло“  

на пчеларот, но наша препорака е пчеларот да се стреми 
кон употреба на органски киселини (оксална и мравја 
киселина) и етерични масла (тимол, ментол, камфор, 
еукалиптус), кои се препорачани и прифатливи во орган-
ското пчеларство. Во секој случај, препорачуваме да се 
употребуваат биотехничките методи, при чијашто примена 
се целосно исклучени синтетичките хемиски средства, 
поради што и ги препорачуваме за контрола на крлежот 
во летниот период. Деталите околу примената на дел од 
овие методи, поточно методите за прекин на леглото во 
летниот период, се опишани во прирачникот „Алтерна-
тивни методи за контрола на крлежот (Varroa destructor) 

во пчелните семејства“7. 
 Ако пчелните се-
мејства не се преселуваат 
на доцна паша, потребно е 
истите (по потреба) да се 
прихранат, со цел да се 
обезбедат со доволно ре-
зерви на квалитетна храна 
за зимскиот период. Нај-
добро е прихранувањето 
да се врши предвечер или 
навечер, а летата треба да 
бидат подзатворени пора-
ди ризикот од предизви-

кување грабеж меѓу пчелните семејства. За надополну-
вање на резервите со храна, препорачлив е раствор во 
сооднос 1,5 кг шекер : 1 л вода8 што се дава во поголеми 
порции (2 до 3 л, па и повеќе) и за што пократко време. 
Растворот не треба да се преврива. За безбедно зимување 

                                                           

7Узунов и Бихлер (2019) 
8Таранов, 1986, „Корма и кормление пчел“ 
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Слика 40: Обележена 
млада матица 

и пролетен развој на „нормално“ пчелно семејство, 
потребни се минимум 20 кг складирана квалитетна храна. 
Кога сме кај прихраната, исклучително е важно правилно 
да се одбере периодот во кој таа ќе се врши. Основна 
препорака е прихраната да се изведува во период кога во 
кошницата има внес на полен. Во отсуство на полен или 
ако внесот на полен во кошниците е незначителен, при-
храната нема да предизвика некое позначајно зголему-
вање на површините со легло и ќе предизвика додатно 
исцрпување на пчелите при процесот на преработката на 
храната. Оттаму, доколку условите за прихрана во јули се 
неподобни, подобро е тоа да се направи во подоцнежниот 
период (во август или до средината на септември), кога ќе 
се создадат услови за тоа.  

Периодот по завршувањето на медоберот е вис-
тинско време за редовна замена на матиците, бидејќи 
штетата од евентуалното неприфаќање на матиците во 
овој период е најмала. Ако оваа активност се изведува 
пред или за време на главната паша, во пчелните семеј-
ства каде што не се прифатени новите матици, ќе треба да 
се додадат други матици. Но, додека да се обезбеди и да 
се воведе друга матица изминуваат по неколку дена, што 
во практиката често значи и намалени приноси на мед од 
тие пчелни семејства. Исто така, по воведувањето на 
новите матици, некои од 
нив во наредниот период 
можат да се покажат како 
неквалитетни, што исто 
така може да влијае врз 
приносот на мед. 

Поради високите 
температури, треба да се 
настојува на пчелните се-
мејства да им се обезбеди 
добра вентилација, а во 
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Слика 41: „Брада“ кај 
пчелно семејство со 

неправилна вентилација 

исто време да се внимава на опасноста од појава на 
грабеж, која е присутна во беспашните периоди. 
 Во овој месец, по-
ради високите температу-
ри пчелите имаат голема 
потреба од вода, така што 
масовно ја посетуваат по-
илката за вода. Поради 
ова, пчеларот треба да 
посвети посебно внима-
ние на хигиената на поил-
ката, како и на тоа во неа 
секогаш да има доволно 
количество свежа вода. 
 
ДРУГИ ПЧЕЛАРСКИ АКТИВНОСТИ 
Стапиците за оси и за стршлени треба често да се чистат, а 
„мамката“ што ги привлекува осите и стршлените треба 
редовно да се контролира и, по потреба, да се заменува.  
 Исто како и во претходните месеци, поради висо-
ките температури, сончевиот топилник треба да работи 
„под полна пареа“. 

Доколку дел од пчелните семејства или целиот 
пчеларник е преселен на друга паша, сега е вистинско вре-
ме да се поправат основите на кои се поставуваат кошни-
ците или да се направи нов распоред на поставување на 
кошниците во пчеларникот. 

Иако во овој месец во повеќето региони вегета-
цијата обично почнува да се суши, сепак доколку има 
потреба тревата во пчеларникот треба редовно да се коси.  
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ДОДАТОЦИ: 
 
Додаток 1. Просечни температури на воздухот по месеци 
(просек пресметан за периодот од 2009 до 2018 година). 
 
Додаток 2. Просечно количество врнежи по месеци (про-
сек пресметан за периодот од 2009 до 2018 година). 
 
Додаток 3. Карти со почеток на цветање на некои медо-
носни растенија (просек од периодот 2007 до 2018 годи-
на). 
 
Додаток 4. Приближно време на цветање на некои медо-
носни растенија. 
 
Додаток 5. Табела со календарски распоред на активнос-
тите во пчеларникот. 
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Додаток 1. 

Просечна температура на воздухот за јануари 
(2009 - 2018) 

 
Просечна температура на воздухот за февруари 

(2009 - 2018) 
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Просечна температура на воздухот за март 

(2009 - 2018) 
 

 
Просечна температура на воздухот за април 

(2009 - 2018) 
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Просечна температура на воздухот за мај 

(2009 - 2018) 
 

 
Просечна температура на воздухот за јуни 

(2009 - 2018) 
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Просечна температура на воздухот за јули 

(2009 - 2018) 
 

 
Просечна температура на воздухот за август 

(2009 - 2018) 
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Просечна температура на воздухот за септември 

(2009 - 2018) 
 

 
Просечна температура на воздухот за октомври 

(2009 - 2018) 
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Просечна температура на воздухот за ноември 

(2009 - 2018) 
 

 
Просечна температура на воздухот за декември 

(2009 - 2018) 
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Додаток 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просечна сума на врнежи за јануари 
(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за февруари 

(2009 - 2018) 
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Просечна сума на врнежи за март 

(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за април 

(2009 - 2018) 
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Просечна сума на врнежи за мај 

(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за јуни 

(2009 - 2018) 
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Просечна сума на врнежи за јули 

(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за август 

(2009 - 2018) 
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Просечна сума на врнежи за септември 

(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за октомври 

(2009 - 2018) 
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Просечна сума на врнежи за ноември 

(2009 - 2018) 

 
Просечна сума на врнежи за декември 

(2009 - 2018) 
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 Додаток 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почеток на цветање на кајсија (Prunus armeniaca) 
(2007 - 2018) 

 
Почеток на цветање на слива (Prunus cerasifera) 

(2007 - 2018) 
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Почеток на цветање на праска (Prunus persica) 
(2007 - 2018) 

 
Почеток на цветање на јаболко (Malus domestica) 

(2007 - 2018) 
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Почеток на цветање на глуварче (Taraxacum officinale) 
(2007 - 2018) 

Почеток на цветање на багрем (Robinia pseudoacacia)  
(2007 - 2018) 
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Почеток на цветање на див костен (Аesculus 
hippocastanum) (2007 - 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Д

од
ат

ок
 4

. 

* 
П

ов
еќ

ек
ра

тн
о 

се
зо

нс
ко

 ц
ве

та
њ

е 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ја
ну

ар
и

Ф
ев

ру
ар

и
М

ар
т

Ап
ри

л
М

ај
Ју

ни
Ју

ли
Ав

гу
ст

Се
пт

ем
вр

и
О

кт
ом

вр
и

Н
ое

м
вр

и
Д

ек
ем

вр
и

Во
 р

аб
от

ил
ни

ца
Зи

м
ск

а 
ко

нт
ро

ла
 н

а 
пч

ел
ар

ни
к

П
ре

гл
ед

 н
а 

пч
ел

ни
 се

м
еј

ст
ва

То
пе

њ
е 

во
со

к
П

ои
лк

а
П

ро
ш

ир
ув

ањ
е

Ст
ап

иц
и 

за
 о

си
 и

 с
тр

ш
ле

ни
П

ри
хр

ан
а

П
ро

из
во

дс
тв

о 
на

 п
ол

ен
П

ро
из

во
дс

тв
о 

на
 м

ат
ич

ен
 м

ле
ч

П
ро

из
во

дс
тв

о 
на

 п
че

ли
н 

от
ро

в
П

ро
из

во
дс

тв
о 

на
 м

ат
иц

и
П

ро
из

во
дс

тв
о 

на
 н

ук
ле

ус
и

П
ро

из
во

дс
тв

о 
на

 п
ро

по
ли

с
П

ре
се

лб
а 

на
 п

че
лн

и 
се

м
еј

ст
ва

О
дз

ем
ањ

е 
на

 в
иш

ок
 м

ед
П

од
го

то
вк

а 
за

 з
им

ув
ањ

е
Ко

нт
ро

ла
 н

а 
кр

ле
ж

О
пт

им
ал

ен
 п

ер
ио

д
М

ож
ен

 п
ер

ио
д

Ра
зв

ој
на

 к
ри

ва
 н

а 
пч

ел
но

 с
ем

еј
ст

во

Д
од

ат
ок

  5
. 



 
Пчеларски календар                                                  Павлов, Узунов 

106 
 

 
М-р Борче Павлов е про-
фесионален пчелар, сопстве-
ник и менаџер на претприја-
тието за производство на пчел-
ни производи „Борвеко“. Актив-
но се занимава со пчеларство 
26 години, кое во неговoтo се-
мејство повеќе од еден век 
претставува семејна пчеларска 
тредиција. Одгледува околу 300 

пчелни семејства на повеќе различни локации во Република 
Северна Македонија. Со титулата магистер на земјоделски 
науки (модул пчеларство) се стекнал во 2018 година на 
Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од 2015 до 2019 година е 
член на Националниот управувачки комитет на Глобалниот 
еколошки фонд Програма за мали грантови. Бил коорди-
натор на повеќе проекти од областа на пчеларството. Од 
2013 година е ангажиран во едукативниот процес на Факул-
тетот за земјоделски науки и храна од Скопје, како истакнат 
претставник од практиката. Претседател е на Здружението 
на граѓани „ЕКО-ПЧЕЛА“ - Скопје, а активно учествува во 
работата на повеќе невладини организации, меѓу кои Здру-
жението за заштита на автохтоната македонска медоносна 
пчела (MacBee) и ПЗ „Матица“ од Скопје. Автор е и коавтор 
на повеќе стручни и научни трудови, како и на публикации 
од областа на пчеларството и медоносните пчели.   
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Д-р Александар Узунов е вонре-
ден професор на Факултетот за 
земјоделски науки и храна при 
Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ во Скопје, каде што обавува 
научно-истражувачка и образовна 
дејност од областа на пчеларство-
то и сточарството. Со пчеларство 
започнува да се занимава во 1995 
година, кога кај него се појавува 

интерес за истражување на биологијата и одгледувањето на 
медоносните пчели. Од 2015 до 2018 година работел во 
Институтот за пчеларство во Кирхајн, Германија, како 
истражувач и советник за воспоставување селекциски 
програми во повеќе од 20 држави во рамките на SMARTBEES 
проектот. Координатор е на научни и апликативни проекти 
од областа на биологијата, селекцијата и одгледувањето, 
како и заштитата на автохтоните и локалните популации на 
медоносни пчели во Македонија, Германија, Малта, Кина и 
други држави. Во својот научен опус има објавено повеќе од 
130 научни трудови, апстракти, стручни и популарни публи-
кации, учествувал во подготовката на 6 книги, поглавја од 
книги и прирачници, а има учествувано и на повеќе од 80 
меѓународни настани, конференции, симпозиуми, работил-
ници и сл. Член е на уредувачкиот одбор на пчеларското 
списание „Српски пчелар“. Почесен член е на Здружението 
за заштита на македонската медоносна пчела (MacBee), а 
членувал и активно учествувал во работата на ПЗ „Матица“ 
од Скопје. 
 Двајцата автори активно учествуваат во повеќе меѓу-
народни научно-истражувачки мрежи и организации за заш-
тита и селекција на медоносните пчели, меѓу кои „COLOSS“ 
(Prevention of Honey Bee Colony Losses), „RNSBB“ (Research 
Network for Sustainable Bee Breeding и „IHBBN“ (International 
Honey Bee Breeding Network). 
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