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ВОВЕД
Одржливото пчеларење и производството на пчелни производи е начин на пчеларење со
коj се предвидува примена на одржливи практики, основани на одговорно користење на
природните ресурси, а истовремено добивање на безбедни и квалитетни пчелни производи,
ослободени од синтетички, односно неприродни супстанци штетни за консументите, пчелите и
околината. Примената на овие одржливи практики во пчеларството е од многу голема важност
за екосистемите да останат разновидни и функционални, а тоа придонесува кон зачувување на
животната средина и посигурна иднина за денешните и идните генерации.
Овој прирачник има за цел да им помогне на пчеларите кои се определиле да пчеларат на
одржлив начин, како и на барателите и корисниците на правото на користење на
сертификатната марка на ЈГПБР „Меден Исток“ „Одржливо произведен мед и други пчелни
производи“1, да се запознаат и да ги применуваат основните принципи на одржливите практики
во пчеларството. Овие практики претставуваат главен предуслов за користење на
сертификатната марка на Здружението, која е регистрирана во Државниот завод за индустриска
сопственост. Дополнително, овој прирачник ги содржи сите основни критериуми според кои се
воспоставува Внатрешниот контролен систем, односно системот на следење и контрола на сите
корисници на сертификатната марка.
Со овој прирачник и воспоставувањето на Внатрешниот контролен систем во рамките на
Правилникот за сертификатна марка, се овозможува поголема промоција и ширење на
примената на одржливите практики кај пчеларите, како и додадена вредност на производите
што ја носат сертификатната марка. Исто така, Внатрешниот контролен систем ги осигурува
потрошувачите дека производот што е означен со сертификатната марка е произведен на
одржлив начин, со што се обезбедува квалитетен и безбеден производ за консумација.
Истовремено, овој начин на пчеларење придонесува кон зачувување на биодиверзитетот и
заштитата на животната средина. Одржливиот начин на пчеларење има и социоекономски
бенефит за пчеларите, кои своите производи ќе можат да ги продаваат со додадена вредност и
да ги зголемат приходите.
Прирачникот ги содржи сите клучни елементи за одржливо пчеларење кои се тематски
прикажани во понатамошниот текст. На крајот на секоја тема, потенцирани се најважните
принципи во одржливите практики, обележани со црвена боја, што означува задолжително
придржување и со зелена боја, што означува препорачливо или опционо придржување кон тие
принципи.
1

Овој прирачник е дел од Правилникот за користење на сертификатната марка „Одржливо произведен
мед и други пчелни производи“ на ЈГПБР „Меден Исток“ означен како Прилог 2.
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КЛУЧНИ ТЕМИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

ХУМАН ОДНОС КОН ПЧЕЛИТЕ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

РАСИ ПЧЕЛИ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

ЛОКАЦИЈА НА ПОСТАВУВАЊЕ ПЧЕЛАРНИК НА КОЈ СЕ ПРАКТИКУВА ОДРЖЛИВО
ПЧЕЛАРЕЊЕ
ДИМЕЊЕ НА ПЧЕЛИТЕ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ПЧЕЛИТЕ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

ПРИХРАНА НА ПЧЕЛИТЕ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

УПОТРЕБА НА ВОСОК ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЈСТВА И ПРИМЕНА НА БИОТЕХНИЧКИ
МЕТОДИ ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ
УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПЧЕЛАРСКАТА ОПРЕМА ВО ОДРЖЛИВОТО ПЧЕЛАРЕЊЕ

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПЧЕЛАРНИК НА КОЈ СЕ ПРАКТИКУВА ОДРЖЛИВО ПЧЕЛАРЕЊЕ

СКЛАДИРАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ НА
ОДРЖЛИВ НАЧИН
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1. КОРИСНИЦИ НА СЕРТИФИКАТНАТА МАРКА НА
ЈГПБР „МЕДЕН ИСТОК“
Овој Прирачник за одржливо производство на мед и други пчелни производи е наменет
за сите пчелари кои се определиле да пчеларат на одржлив начин, како и корисниците на
сертификатната марка „Одржливо произведен мед и други пчелни производи“. Носител на
правото на оваа сертификатна марка, која е регистрирана во Државниот завод за индустриска
сопственост е Здружението ЈГПБР „Меден Исток“ – Кочани.
Во согласност со правилникот за користење на оваа сертификатна марка, подносител на
барањето за користење на право на сертификатната марка може да биде секое правно и
физичко лице кое ги исполнува следниве критериуми како барател:
•

Да биде член на Здружението ЈГПБР „Меден Исток“ – Кочани.

•

Да има сопствен пчеларник и да произведува мед и други пчелни производи во
Источниот плански регион, односно во општините: Берово, Пехчево, Делчево,
Македонска Каменица, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Карбинци, Зрновци,
Пробиштип и Штип.

•

Да има поминато обука за пчеларство на одржлив начин.

•

Да произведува на одржлив начин, односно да се придржува на правилата кои се
составен дел на овој прирачник за одржливо производство на мед и други пчелни
производи.

•

Да ги исполнува основните критериуми за квалитет на медот (прилог 1).

2. ОДРЖЛИВИ ПРАКТИКИ ВО ПЧЕЛАРСТВОТО
Одржливите практики во пчеларството се базирани на основните принципи за грижа кон
здравствената состојба на пчелните семејства и здравјето на луѓето и зачувување на природата
и биодиверзитетот.
Општo начело на одржливото пчеларење:
„Одгледувајте ги пчелите првенствено поради нив, ценејќи ги како опрашувачи, а потоа
како производители на мед“ („Keep bees for the bees’ sake and value them as pollinators first, and
honey producers second“ 2).

2

https://bees4life.org/bee-extinction/solutions/sustainable-beekeeping/guide-to-sustainable-beekeeping

5

Прирачник за одржливо производство на мед и други пчелни производи

2.1.

Хуман однос кон пчелите во одржливото пчеларење

Одржливиот начин на пчеларење поддржува хуман и грижлив пристап на третирање на
пчелните семејства, но и на секоја единка од истите.
При одгледување на пчелите не е дозволено нивно убивање, освен доколку кај пчелното
семејство не е утврдена појава на заразна болест, како што е американскиот гнилеж, па заради
почитување на пропишаните законски мерки и заштита на здравите пчелни семејства тие мора
да се уништат. Исто така, дозволено е и отстранување на трутовско легло како биотехничка
мерка за контрола на Varroa destructor (крлеж) во пчелните семејства. Доколку во пчелното
семејство не е дијагностициран крлеж, а истото е докажано преку дијагностика за инвадираност
со Varroa Destructor, убивање на трутовски ларви или возрасни трутови не е дозволено.
При замена на матиците не смее да се применува убивање на старата матица, која може да
се употреби како резервна матица. Препорачливо е со старата матица да се направи нуклеус,
кој ќе има за цел чување на резервна матица. Доколку на пчеларникот нема потреба од
проширување на пчелните семејства, препорачливо е да се користат техники за стимулирање
на тивка замена, како што се демаркирање или неколкудневно затворање на старата матица во
кафез. На тој начин контролирано се дозволува да се развијат по две матици во исто пчелно
семејство, по што пчелите сами ќе ја отстранат старата матица. Исто така, во одржливото
пчеларење не смее да се применува сечење на крила или нозе на матицата заради стимулирање
на нејзина тивка замена.

Слика 1. Обележување на матицата
За подобро организирање и следење на староста на матиците, како и за полесно пронаоѓање на
матицата во пчелните семејства, потребно е матиците да бидат обележани (слика бр. 1).
Обележувањето се прави со нетоксичен маркер.
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На сликата бр. 2 е прикажана шема со бои на обележување на матицата, соодветно на
годината кога се врши обележувањето.

Ако завршува годината на
1 или 6

• маркирање на матицата со бела боја.

Ако завршува годината на
2 или 7

• маркирање на матицата со жолта боја.

Ако завршува годината на
3 или 8

• маркирање на матицата со црвена боја.

Ако завршува годината на
4 или 9

• маркирање на матицата со зелена боја.

Ако завршува годината на
5 или 0

• маркирање на матицата со сина боја.

Слика 2. Обележување на матиците со соодветни бои
Слаби пчелни семејства, кои немаат капацитет да се развијат пред почетокот на зимата,
дозволено е да бидат припоени кон силни пчелни семејства.
Напомена:
Не е дозволено убивање на пчели, освен доколку не е дијагностицирана заразна болест,
како што е американскиот гнилеж.
Не е дозволено сечење на крила или нозе на матиците како постапка со која се стимулира
нејзина тивка замена.

2.2.

Раси пчели во одржливото пчеларење

Одгледувањето автохтони и локални популации на медоносни пчели е стратешки оправдан
пристап на кој треба да се темели современото пчеларство. Затоа, во одржливото пчеларење
што се применува во Здружението ЈГПБР „Меден Исток“ дозволено е одгледување само на
автохтоната раса медоносни пчели Apis mellifera macedonica. На овие простори оваа раса
еволутивно се развивала паралелно со еволутивниот развој на медоносната флора која тука
опстојува, така што постои компатибилност помеѓу усниот апарат и деловите од нозете на кои
се собира полен и прополис на пчелите, со морфологијата на деловите од цветовите на
медоносните растенија. Исто така, однесувањето на оваа раса е соодветно на условите кои се
застапени во опкружувањето, што придонесува да дава најдобри резултати на ова подрачје во
споредба со останатите раси од Европа.
Карактеристично за македонската раса медоносни пчели Apis mellifera macedonica е што
има сивкаво обојување на телото, со тоа што кај некои линии се забележуваат единки кај кои
7
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првите еден или два абдоменални сегменти имаат портокалово обојување, но доколку се
работи за чиста раса, присутноста на таквите единки не смее да биде поголема од 2% (слика 3).

Слика 3. Рамка со пчели од расата Apis mellifera macedonica
Кај некои европски раси на пчели има драстична разлика од A. m. macedonica, каде што
бојата на пчелите е изразено жолта или црна, но има и раси на пчели кај кои тешко можат да се
констатираат морфолошки разлики. За да не дојде до хибридизација на македонската раса
пчели, забрането е внесување на матици од други раси, а најдобро е повремено набавување на
матици од репроцентри, кои се регистрирани за продажба на селекционирани матици со
подобрени производни карактеристики во однос на просекот. На слика 4 се дадени некои
позначајни европски раси пчели за полесно препознавање на македонската автохтона раса A.
m. macedonica од другите европски раси.

Carnica A. m. carnica

Melliefra A.m. mellifera (Black
bee)

Ligustica A.m. ligustica
Italian bee

8
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Iberiensis A. m. Iberiensis

Carpatica A.m. carpatica

Cecropia A.m. cecropia

Adami A.m. adami

Caucasica A.m. caucasica

Siciliana A.m. sicilliana

Rutneri A.m.rutneri
Слика 4. Европски раси пчели

Macedonica A.m. macedonica

Пожелно е секој пчелар, во рамките на своите можности, да применува селекција која
подразбира размножување на пчелните семејства кои по своите производни карактеристики
даваат натпросечни резултати. На овој начин се постигнува зголемување на продуктивноста на
сопствените пчеларници, но имајќи го предвид начинот на парење на матиците, истовремено
се постигнува и зголемена можност за оплодување на матиците од соседните пчеларници со
трутови кои имаат подобрена генетика. На ваков начин се зголемува потенцијалот на целата
популација во микрорегионот.
Напомена:
На пчеларник на кој се практикува одржливо пчеларење мора да се одгледува
македонската автохтона раса пчели Apis mellifera macedonica.
Заради подобрување на генетскиот потенцијал на македонската автохтона раса пчели,
препорачливо е внесување на матици од регистрирани репроцентри и практикување
селекција на ниво на пчеларник.
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2.3.

Локација на поставување и хигиенско одржување на
пчеларник на кој се практикува одржливо пчеларење

Локацијата на која се поставува пчеларникот на кој се практикува одржлив начин на
пчеларење, препорачливо е да се избира на места на кои најголем дел од медоносната флора
е составена од диви медоносни видови или од култивирани видови кои немаат потреба од
интензивна агротехника. Дозволено е поставување пчеларник до органски сертифицирани
култивирани едногодишни видови или повеќегодишни овоштарници. Поставување на
пчеларник до насади на кои се применува интензивна агротехника не е препорачливо, од
причина што во период на цветање на овошките може да дојде до труење на пчелите поради
неправилна употреба на инсектициди кои се токсични за пчелите. При ваква состојба повремено
доаѓа до губење на пчелите работнички кои се отруени и до значајно ослабување на пчелните
семејства кои најчесто не се во можност да се развијат и да ги искористат наредните паши. Исто
така, во ваков случај може да дојде до контаминација на нектарот, а со тоа и на медот, кој во
себе може да содржи резидуи од пестициди што не смеат да се најдат во медот и другите
пчелни производи. Мед кој содржи хемиски супстанци кои потекнуваат од пестициди не е
безбеден за употреба. Затоа, доколку пчеларникот е поставен на таква локација, препорачливо
е пчеларот да биде во комуникација со сопственикот на интензивниот насад и да биде известен
во случај на третмани со штетни пестициди за пчелите, за да може да преземе мерки за
безбедност и заштита на пчелите од труење. Исто така, пчеларот мора да направи анализа на
резидуи од пестициди на медот кој е добиен во такви услови, за да се осигури дека истиот не
содржи недозволени супстанци.
Овие пчелари секоја година треба да изготвуваат мапа на пчеларникот со пчелната паша,
на која во радиус од 1,5 км ќе ги означат ризичните парцели на кои се применува
конвенционално земјоделско производство.
Пчеларникот треба постојано да се одржува во уредна состојба. На пчеларникот
задолжително треба да постои опрема за одлагање неоргански отпад, кој по потреба се собира
и се одлага во контејнери наменети за таков вид отпад од страна на јавните комунални
претпријатија, во рамките на општината во која е лоциран пчеларникот.
Напомена:
Препорачливо е на локацијата на пчеларникот да преовладува диворастечка медоносна
флора или култивирани видови, кои се одгледуваат на екстензивен начин, без употреба на
пестициди, хербициди и вештачки ѓубрива.
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Доколку во радиус од 1,5 км од пчеларникот се наоѓа овоштарник со конвенционално
производство, препорачливо е да постои комуникација помеѓу пчеларот и овоштарот, со
цел навремено информирање за примената на хемиска заштита, за да се превенира
труење на пчелите.
Пчеларот задолжително треба да направи мапа на пчеларникот со пчелната паша, на
која во радиус од 1,5 км, ќе ги означи ризичните парцели на кои се применува
конвенционално земјоделско производство.
Доколку се констатира дека постои ризик од контаминација со резидуи од пестициди,
треба да се направи анализа на медот.
Неорганскиот отпад задолжително да се собира и да се одлага на места одредени за таа
цел.

2.4.

Димење на пчелите

При работа со пчелните семејства, доколку времето е благонаклонето за работа,
препорачливо е работење со пчелите со минимално задимување или без задимување. Доколку
се случи вознемирување на одредени пчелни семејства, потребно е користење на дималка при
што се употребува минимална количина дим. Материјалот за задимување мора да е природен,
како на пр: труло дрво, трат, говедска сува балега, пилевина од дрва и сл.
Наместо димење, препорачливо е и држење на пчелите во смирена состојба со
користење на пробиотици или етерични масла, што е веќе пракса кај одредени пчеларници во
Здружението. Вознемиреноста на пчелните семејства се евидентира во пчеларски дневник, а
податоците од евиденцијата се користат како информации кои се земаат предвид при селекција
на пчелите.
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Слика 5. Задимување на пчелите
Напомена:
При преглед на пчелите, препорачливо е дималката да е запалена и да се користи само
доколку, поради одредени фактори, не е можен преглед на пчелното семејство без
задимување.

2.5.

Размножување на пчелите

Роењето на пчелите може да биде природно и вештачко. Природното роење
претставува биолошки начин на размножување на пчелните семејства, но истото е непожелно
поради тоа што се добива генетика која не секогаш е со просечни или натпросечни
карактеристики, а истовремено собирањето на природен рој бара дополнителна работна сила.
Вештачкото или контролирано роење го прави пчеларот, врз база на претходен план и при тоа
користи матици со позната генетика, која во наредниот период ќе резултира со подобрени
перформанси на целиот пчеларник.
Напомена:
Препорачливо е вештачко роење на пчелите.

2.6.

Прихранување на пчелите

Храната на пчелите кои се одгледуваат на одржлив начин, најдобро е да е обезбедена
од самите пчели и да потекнува од медоносните растенија во природата. Само така собраниот
мед и нектар во времето на вегетативниот период на медоносните растенија ги содржи сите
материи кои се неопходни за правилен опстанок и развој на пчелните семејства и нема да се
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појават недозволени материи во медот што ќе биде произведен во тековната година. Условно
кажано, употребата на додадена храна од страна на пчеларот претставува ризик по здравјето на
пчелните семејства. Затоа е препорачливо прихранувањето на пчелите да се употребува само
во исклучителни случаи, кога тоа е неопходно. За да не дојде до мешање на вештачки
додадената храна со медот кој служи за продажба, пчеларот треба медиштата што ги додава за
време на главната паша да ги ослободи од евентуално заостаната храна, при што рамките кои
содржат таква храна да ги распореди на непродуктивните друштва или роевите.
Како ризични периоди за недостиг на храна во пчелните семејства, во зависност од
локациската поставеност на пчеларникот, се месеците март, април, јули, август и зимскиот
период.
✓

Март и април се месеци кога пчелните семејства трошат најголема количина мед од

причина што во овој период матиците го зголемуваат интензитетот на полагање јајца и
создавање легло кое има потреба од голема количина храна. Доколку дојде до неповолни
временски услови, проследени со ниски температури, дожд и ветер, пчелите нема да можат да
излетуваат, а од друга страна медоносните растенија не се во можност да продуцираат нектар
и полен. Во последните десетина години, на територијата на Источниот плански регион сѐ
почесто забележуваме застој во пролетниот развој, гладување, па дури и угинување на пчелни
семејства. Доколку на пчеларникот има пчелни семејства во добра кондиција, со вишоци на
храна од зимскиот период, пожелно е да им се помогне на друштвата каде недостасува храна,
со додавање на полни рамки со мед и полен од јаките на послабите пчелни семејства. Доколку
лошите временски прилики се пролонгираат, најдобар начин за премостување на ваквата
состојба е додавање на течно прихранување на пчелите, проследено со следење на состојбата
со потрошувачка и внес на храна преку инсталирање на пчеларски ваги или пофреквентни
прегледи на пчелните семејства. Резултатите од мерењата или прегледите задолжително треба
да се евидентираат во пчеларски дневник.
✓

Јули и август се месеци во кои во одредени делови од Источниот плански регион често

настапува сушен период што може да трае и по неколку месеци, односно до крајот на летото.
Автохтоната македонска медоносна пчела Apis mellifera macedonica, како раса која треба да се
одгледува кај нас, има особина да го прекине полагањето јајца и да влезе во состојба на т.н.
летна хибернација. Ова го прави со цел да ги намали потребите од храна и да ги заштеди пчелите
работнички, кои со настапување на поволни услови, односно со првата паша предизвикана од
првите врнежи, се активираат и произведуваат млади пчели за зимското клубе, за да обезбедат
залихи од храна за зима и пролетен развој. Овој прекин на леглото биолошки е позитивен, затоа
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што се намалува и потенцијалот за размножување на крлежот и пчелите влегуваат во есенскиот
период со намален притисок од овој штетник.
Доколку се констатира дека пчелите во овој период немаат доволно храна за безбеден
развој, потребно е прихранување кое треба да биде давано исклучиво во доцните попладневни
часови, кога ризикот од создавање грабеж на пчелните семејства е најмал.
✓

За презимување на пчелните семејства во наши услови, потребно е храна од 8 кг за

младите роеви, па до 15 кг за продуктивните пчелни семејства. Доколку има и поголеми
количини храна, пчелите нема да ја потрошат, туку таа храна ќе биде складирана и на пролет
може истата да се искористи или да биде дадена како стимул на некое послабо обезбедено со
храна пчелно семејство. Кон средината на месец септември, потребно е да се изврши контрола
на резервните количини храна за зимување присутни во пчелните сандаци со пчели и истото да
се евидентира во евидентен лист за секое семејство посебно. Доколку се констатира дека овие
количини не се обезбедени, мора да се изврши дополнување со додавање на полни рамки со
мед од пообезбедени семејства или да се додаде течна храна преку хранилка. По 3 до 5 дена
од додавање на утврдениот недостаток на храна, потребно е да се изврши контролен преглед
и да се констатира обезбеденоста со потребните количини храна, притоа да се направи
евентуална корекција онаму каде има потреба. Ова прихранување на локации каде се појавила
медлика како пчелна паша, која претставува лоша храна за зима, потребно е да се усогласи со
изведувањето на последните пчели од есенското легло, со цел пчелите да го лоцираат
додаденото прихранување на местото каде се извело леглото, односно на средина или над
зимското клубе. На овој начин се формираат длабоки медни венци кои претставуваат лесно
достапна храна за зимување, што му овозможува на пчеларот да не користи пчелни погачи како
дополнување за недостигот од зимско пролетна храна. Доколку поради одредени околности,
пчелните семејства во зима влезат со недоволно храна, дозволено е додавање погачи за
прихрана во втората половина на јануари и февруари. Додавање храна во месеците ноември и
декември предизвикува ослабување на кондицијата на друштвата и не е препорачливо.
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декември

ноември

октомври

септември

август

јули

јуни

мај

април

март

јануари

февруари

Табела 1: Критични периоди за пчелите во однос на снабденоста со храна

Прихранување со тврда храна – доколку има докажан недостиг на храна
Стимулација со течна храна – доколку нема внес на храна од природата
Стимулација со течна храна – само доколку има недостиг на храна од природата
Дополнување со течна храна само доколку не е обезбеден потребниот минимум храна
од природата
Период без прихранување
Напомена:
За време на активна паша не е дозволено прихранување на пчелните семејства.
Доколку постои реален недостаток од храна што пчелите не можат да го надоместат
од природата, тогаш е дозволено прихранување на пчелните семејства.

2.7.

Употреба на восок во одржливото пчеларење

Восокот што се користи при одржлив начин на пчеларење треба да потекнува од восок
произведен на пчеларник кој ги почитува правилата за одржливо пчеларење.

Слика 6. Суров пчелин восок
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Материи кои наликуваат на восок, а не се продукт на восочните жлезди на пчелите
работнички, сами по себе се добиени на неодржлив начин и не можат да бидат користени во
пчеларник кој практикува одржлив начин на пчеларење. Восокот кој е природен поседува
специфична боја, структура и пријатен мирис специфичен само за природниот восок (слика 6).
Синтетичкиот восок го има во разни варијанти, но обично е со пониска цена на пазарот во однос
на пчелниот восок.
Восокот треба да не содржи синтетички средства за заштита на пчелите кои вообичаено се
користат при конвенционалниот начин на пчеларење. За да се избегне мешање на восок кој е
добиен на неодржлив начин или восок кој во себе содржи резидуи од недозволени пестициди
со восок добиен на одржлив начин, пчеларот треба да го осигури потеклото на сотните основи.
Истото може да го стори само доколку од сопствен восок или восок од проверен пчелар, во
склоп на одржливиот пчеларник или во специјализирани компании кои гарантираат следливост
на восоци со различен статус и квалитет, се обликуваат сотни основи кои се користат во
пчеларникот. Доколку во продажба се најде восок од саќе од кошариња или друг вид пчелно
живеалиште без подвижни рамки, кое не е третирано со недозволени средства, или органски
восок, истиот може да се вклучи во употреба без ограничување.
Напомена:
Во одржливиот начин на пчеларење во употреба може да биде исклучиво пчелин восок кој
не содржи синтетички материи и резидуи од пестициди.

2.8.

Контрола на болести

Најчести болести од кои можат да заболат пчелните семејства во нашата земја се:
✓ Американски гнилеж
✓ Европски гнилеж
✓ Ноземоза
✓ Варовито легло
✓ Варооза
2.8.1. Американски гнилеж
Ова е тешка бактериска болест на пчелното легло и на пчелното семејство воопшто (слика
7). Распространета е во целиот свет и нанесува огромни штети, особено во потоплите географски
реони. За американскиот гнилеж, како болест на пчелите, постои законска рамка со која,
доколку на некое пчелно семејство се констатираат промени кои индицираат на истата болест,
се пристапува кон дијагностицирање, по што следува уништување на истото, проследено со
спалување на заразениот материјал, за што пчеларот од државата добива обесштетување.
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Дијагностицирањето го врши
овластена лабораторија каде треба
да се однесе примерок од саќе од
заразеното пчелно семејство. За
примерок или мостра за анализа се
зема парче саќе на кое има угинато
легло, со димензии 10 х 10 см, кое
треба да се стави во затворена
бакалска кеса. Земањето и праќање
мостра до овластена лабораторија
Слика 7. Американски гнилеж на пчелното легло

треба

да

е

во

соработка

со

локалниот инспектор од Агенцијата за храна и ветеринарство. Пристапување кон нестручно
лекување на заразени пчелни семејства од оваа болест е забрането. Оваа болест не е зооноза
(не е опасна по човекот), но е заразна болест на пчелите и доколку не се открие навреме може
да направи големи штети.
Напомена:

Забрането е лекување на американски гнилеж на пчеларник од страна на пчелар, без
известување за состојбата на локалниот инспектор од Агенцијата за храна и
ветеринарство.
2.8.2. Европски гнилеж
Европскиот гнилеж, исто како и американскиот гнилеж, е болест на леглото на пчелите
(слика 8). Предизвикува слабеење на пчелните семејства и намалување на продуктивноста на
истите. Болеста не е изразито агресивна како американскиот гнилеж, но сепак е потребен
соодветен пристап од страна на пчеларот. Најдобро е, при констатирање на симптоми на
болеста, пчеларот да се консултира со поискусни пчелари или ветеринари.

17

Прирачник за одржливо производство на мед и други пчелни производи

Пчелните
имаат

семејства

изразито

кои

хигиенско

однесување не заболуваат од
оваа

болест,

заболените

па

затоа

пчелни

кај

семејства

задолжително е заменување на
старата матица со нова, од
пчелни семејства кои имаат
Слика 8. Европски гнилеж на пчелното легло

изразено хигиенско однесување.

2.8.3. Ноземоза
Ноземозата е болест на возрасните пчели кај кои страда дигестивниот тракт, кој не е во
состојба да ја извршува функцијата на правилно варење на храната (слика 9). При оваа болест,
пчелите, празнењето на содржината од дебелото црево, наместо надвор, го вршат во сандакот,
на рамконосачите, саќето или на ѕидовите од сандакот. Овој заразен материјал доаѓа во допир
со здравите пчели кои се заразуваат. Пчелното семејство нагло слабее и најчесто доаѓа до
угинување.
Причини за појава на
болеста

најчесто

се

неправилното зазимување со
храна која содржи поголем
процент несварливи материи
(црн

шумски

мед),

вознемирувањето на пчелите,
долгите периоди во зима со
ниски

Слика 9. Ноземоза

температури

и

сл.

Бидејќи болеста најчесто се
јавува

кај

слаби

пчелни

семејства, препорачливо е, доколку на пчеларникот има такви, во есенскиот период истите да се
спојат со појаки пчелни семејства. Замената на матиците кои појавуваат симптоми на ноземоза исто
така е мерка која пчеларите без исклучок треба да ја практикуваат, воведувајќи во пчелните
семејства матици кои поседуваат изразено хигиенско однесување. Доколку се случи угинување на
пчелни семејства од ноземоза, восокот од истите задолжително треба да се стопи, а рамките и
сандаците задолжително да се дезинфицираат.
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2.8.4. Варовито легло
Варовито легло најчесто се јавува при нагли промени на метеоролошките услови,
односно при појава на ниски температури и врнежи или при несоодветно проширување на
пчелното легло (слика 10). И во двата случаја, генетскиот потенцијал на пчелите игра пресудна
улога. Затоа е препорачливо, на ниво на пчеларник, да се евидентираат пчелните семејства
склони кон заболување од оваа болест, по што таквите пчелни семејства треба да се исклучат
од размножување и селекција.
Доколку

има

потреба

од

зголемување на бројот на пчелни
семејства,

материјал

за

производство на матици треба да
се земе од пчелни семејства кои
немале
Пожелно

симптоми на болеста.
е

да

се

применува

размножување на генетиката на
пчелни
Слика 10. Варово легло

семејства

кои

имаат

генетска отпорност кон болеста.

Исто така, добро е повремено набавување на селекционирани матици со изразено хигиенско
однесување.
Третманот на веќе заболените пчелни семејства од варово легло се сведува на
стеснување на просторот во сандакот, преку одземање на вишокот рамки на кои нема пчели
работнички и додавање на течно прихранување. На овој начин се обезбедува можност пчелите
работнички да имаат помал број рамки за чистење, а потребата од складирање на течната храна
што им се додава дополнително ги стимулира да ги отстранат угинатите ларви и на нивно место
да ја складираат течната храна. Така стеснетиот простор доведува до исфрлање на сите угинати
ларви од болеста, дезинфицирање на ќелиите во кои угинале истите и отворање можност на
матицата за полагање јајца во намалениот простор за таа цел. По исфрлањето на сите угинати и
мумифицирани ларви, препорачливо е пчелните семејства да се преселат во друг дезинфициран
сандак, а сандакот во кој се развила болеста да се дезинфицира и како таков повторно да се
вклучи во употреба. Дезинфекција на рамките на кои се појавила болеста со 2% раствор на
хидроген е пракса кај некои пчелари од Источниот регион, кој дава задоволителни резултати
при сузбивањето на оваа болест.
Варовото легло како болест не е опасна по опстанокот на пчелните семејства како
американскиот гнилеж, но честопати знае да предизвика слабост кај пчелните семејства, која
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најчесто резултира со намалување или изостанување на приносот, а така слабите семејства се
подлога за развој на грабеж или зимско угинување.
Пчелните семејства кои имаат изразито хигиенско однесување не заболуваат од оваа
болест, па затоа кај заболените пчелни семејства задолжително е заменување на старата матица
со нова, од пчелни семејства кои имаат изразено хигиенско однесување.
Напомена:
Препорачливо е евидентирање на пчелните семејства кои заболуваат од варово легло и
нивно исклучување од понатамошно размножување.
2.8.5. Varroa destructor (крлеж)
Вароозата кај медоносните пчели, предизвикана од ектопаразитот Varroa destructor, е
болест која секоја година се јавува со различен интензитет и доколку не се преземат соодветни
мерки за превентива и лекување, предизвикува значителни штети кои се изразени преку
намалена продукција на пчелни производи, па сѐ до угинување на пчелните семејства (слика 11
и 12).

Слика 11. Varroa destructor

Слика 12. Инвадираност на пчели со V. destructor

При практикување на одржливиот начин на пчеларење, синтетичките, хемиски
добиените средства кои во себе содржат активни материи како амитраз, флувалинат, тау
флувалинат и др. се недозволени за употреба.
2.8.5.1.

Методи за контрола на Varroa destuctor во пчелните семејства

Пчеларите, контролата на Varroa destuctor во пчелните семејства треба да ја засноваат на
три нивоа:
-

Примена на превентивни техники;

-

Примена на биотехнички методи;
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-

Примена на куративни методи.
1. Примена на превентивни техники
Примената на превентивните техники имаат за цел да го успорат развојот и да

превенираат во експанзија на ектопаразитот во пчелното семејство. Постојат повеќе вакви
техники во борба против вароата. Употребата на антивароозна подница (мрежеста подница), е
веќе пракса во повеќе пчеларници во Источниот плански регион, која дава задоволителни
резултати и пожелно е да ја применуваат и останатите пчелари кои пчеларат со затворени
подници. Намалување на просторот помеѓу саќето и употребата на потесни ќелии имаат за цел,
исто така, да создадат услови кои не се благопријатни за развој на вароата и значително го
намалуваат развојот на болеста. Исто така, употребата на пробиотици е добра превенција од
заразни болести меѓу кои и вароозата и пчеларите треба редовно да ги употребуваат. Важно е
да се напомене дека во рамките на популацијата на Apis mellifera macedonica постои генетски
потенцијал кој е потолерантен на вароозата од толерантноста на просекот на популацијата.
Размножување и форсирање на таква генетика преку селекција може да доведе до значително
подобрување на состојбата со оваа упорна болест на пчелите.
2. Биотехнички методи
Биотехничките методи имаат за цел механичко отстранување и намалување на
потенцијалот на вароата. Во рамките на ПЗП е спроведен апликативно-истражувачки проект
„Алтернативен пристап за контрола на Varroa destructor во летниот период“. Како краен продукт
на овој проект е прирачникот Алтернативни методи за контрола на Varroa destructor во
пчелните семјества3, во кој се објаснети следниве три биотехнички методи:
1. Отстранување на легло
2. Затворање на матицата во кафез
3. Рамка изолатор
Mетодите во прирачникот се претставени во стилот „чекор по чекор“ и се
документирани во форма на видеозаписи, кои преку КуАр-кодовите (Quick Response) поставени
за секој метод, веднаш се достапни за читателите. Со ваков едноставен и практичен пристап се
овозможува полесна едукација на пчеларите за начинот на примената на методите.
Методите се базираат на прекин или ограничување на леглото во летниот период, со
чија примена може успешно да се контролира нивото на инвадираност со крлежот во пчелните
семејства. Овие методи даваат задоволителни резултати и им овозможуваат на пчеларите
контрола на крлежот и успешно пчеларење без употреба на синтетички хемиски средства.

3

Линк од електронската верзија на прирачникот:

http://www.bregalnica-ncp.mk/wp-content/uploads/2020/08/Alternativni_metodi_Varroa_MK.pdf
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Отстранување на легло

Репродуктивната фаза на V. destructor се одвива во поклопеното работничко или
трутовско легло, што претставува можност за негово „заробување“ и, заедно со рамките со
сотови со поклопено легло, отстранување од пчелното семејство. Всушност, најнапред се
отстранува отворено и поклопено легло, со исклучок на една рамка „стапица“ со отворено
легло со јајца и ларви на различна возраст. Девет дена подоцна, рамката „стапица“, сега со
претежно поклопено легло и „заробени“ крлежи, се отстранува од пчелното семејство. На
тој начин, при првото отстранување на леглото се елиминираат крлежите кои се наоѓале во
поклопеното легло. Меѓутоа, со отстранување и на отвореното легло, на преостанатите
крлежи, кои се наоѓаат на возрасните пчели, единственото достапно легло им е тоа на
рамката „стапица“. Конечно, со отстранување (по 9 дена) и уништување или претопување
на „стапицата“, се елиминира и дел од преостанатите крлежи во пчелното семејство.
Рамките со легло од повеќе производни пчелни семејства, кај кои се применува методот, се
собираат во т.н. „колектор“, кој подоцна треба да се третира. Со примена на овој метод, кај
производните пчелни семејства од кои се отстранува леглото, не се употребуваат хемиски
средства. Примената на методот претставува драстичен прекин на развојот на пчелното
семејство, па затоа треба внимателно да се проценат условите за претстојниот период, во
прв ред достапноста на нектар и полен, за пчелните семејства да имаат можност да се
обноват во што пократок временски период. Поради тоа, методот е посебно подобен за
примена кај пчелните семејства кои се одгледуваат во регионите со продолжено
одгледување на легло во сезоната.
Имајќи предвид дека за овој метод е потребна дополнителна опрема (подници,
тела, рамки со изградени сотови или сотни основи и др.), а воедно е условен во однос на
ангажманот, истиот е поатрактивен за хоби пчеларите и за тие со помал број пчелни
семејства. Од друга страна, пак, методот може да се комбинира и со производство на нови
пчелни семејства, што е дополнителен аспект, интересен за сите профили на пчелари.
Затворање на матицата во кафез

Методот, кој е комбинација од биотехнички и хемиски третман, се темели на фактот
дека крлежите во услови на прекин и отсуство на легло во пчелното семејство, кое се
постигнува со затворање на матицата во период од 25 дена, се наоѓаат на возрасните пчели.
При таква состојба, во пчелното семејство се аплицира оксална киселина со методот на
накапување (или друг начин на апликација), при што се постигнува ефикасен третман за
контрола на крлежот V. destructor во летниот период.
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На поголем дел од пчеларите оксалната киселина им е позната како хемиско
средство за есенско-зимски третман за контрола на крлежот, во период кога во пчелното
семејство нема легло или, пак, го има на минимални површини. На тој начин, во годишниот
концепт за контрола на крлежот се употребува хемиско средство со кое пчеларите веќе
имаат искуство, со што значително се намалува ризикот за погрешно аплицирање или, пак,
повреда на пчеларот при работа. Сепак, најголема придобивка за пчеларите, како и за
потрошувачите, е дека со примена на овој метод целосно се исклучува употребата на
синтетичките хемиски средства. Оксалната киселина е препорачано хемиско средство во
органското пчеларство, а според некои истражувања ефикасноста е над 90% во пчелни
семејства без легло, а кога леглото е присутно ефикасноста изнесува под 60%. Овој метод е
прифатлив скоро за сите профили на пчелари, а може да биде применет и при различен
интензитет на пчеларско производство.
Рамка изолатор.

Во методот „Рамка изолатор“ делумно се инкорпорирани елементи од двата
претходно опишани методи. Со изолирање на матицата на рамка со сот која е сместена во
„изолаторот“, значително се ограничува површината на леглото во пчелното семејство, кое
е достапно за размножување на крлежите. На изолираната рамка, матицата слободно
снесува јајца кои после неколку дена претставуваат единствена можност, т.е. достапно
легло („стапица“) во пчелното семејство за размножување на крлежите. По поклопување на
леглото рамката се отстранува, со што од пчелното семејство се елиминираат „заробените“
крлежи. Постапката, со нови рамки во „изолаторот“, се повторува последователно уште 2
пати, по што матицата се ослободува, а пчелното семејство се враќа во нормална состојба.
За разлика од другите методи за прекин или ограничување на леглото, кај овој метод
состојбата на пчелното семејство не се нарушува толку дрaстично, а воедно матицата има
можност непрекинато да несе јајца. Меѓутоа, примената на методот од страна на пчеларот
наметнува поинтензивен ангажман и почести посети на пчеларникот. Поради тоа, овој
метод е посебно атрактивен за хоби пчеларите и пчеларите со помал број пчелни семејства.
За разлика од другите методи за прекин или ограничување на леглото, кај овој метод
состојбата на пчелното семејство не се нарушува толку дрaстично, а воедно матицата има
можност непрекинато да несе јајца. Меѓутоа, примената на методот од страна на пчеларот
наметнува поинтензивен ангажман и почести посети на пчеларникот. Поради тоа, овој
метод е посебно атрактивен за хоби пчеларите и пчеларите со помал број пчелни семејства.
3. Куративни методи
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Овие методи подразбираат третмани со природни супстанци кои го сузбиваат
причинителот, како што се органски киселини (оксална киселина, мравја киселина, млечна
киселина), потоа етерични масла на база на тимол, еукалиптол и др. или комбинација од
погореспоменатите со одредени преправки од самоникнати видови растенија.
2.8.5.2.

Дијагностика на инвадираност со Varroa destructor
Третманите и методите за контрола на Varroa destructor во пчелните семејства се вршат

по задолжителна претходна дијагностика. Препорачан метод за дијагностика на заразеноста со
крлеж во пчелните семејства е методот со шеќер во прав (прилог 3). Целта е да се утврди дали
инвадираноста на пчелното семејство со крлеж е на ниво кое пчелите природно можат или не
можат да го издржат. Во прилог 4 е даден алгоритам за контрола на крлежот во пчелните
семејства, кој ќе му помогне на пчеларот во примената на биотехничките методи, во согласност
со степенот на инвадираност во различен период.
Напомена:
Синтетички пестициди во одржливиот начин на пчеларење се строго забранети.
Пред третман со дозволени средства против варооза, пчеларот мора да изврши
дијагностика, за што треба да обезбеди фотодокументација.

2.9.

Употреба и одржување на пчеларската опрема во
одржливото пчеларење

При одржливиот начин на пчеларење, во употреба се материјали кои се природни и можат
да се добијат во блиското опкружување. Пчелните сандаци и рамки треба да се изработени од
дрвен материјал, добиен од дрвенести видови кои опстојуваат кај нас. При монтирањето на
сандаците и рамките можат да се употребуваат метални делови (шрафови, шајки, решетки,
жица, лим и мрежа) кои, доколку доаѓаат во контакт со медот, треба да се од материјал кој е
безбеден за употреба и дозволен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Пластични
ханеманови или прополисни решетки, опрема за производство на матици и матичен млеч и
хранилки се дозволени за употреба. Пластични рамки со пластично саќе за производство на мед
не се дозволени. При одржувањето на пчелните сандачиња и другата опрема треба да се
настојува да се користат природни средства или средства кои не се штетни за пчелите, човекот
и околината (слика 13 и 14).
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Слика 13. Пчелен сандак премачкан со
природен пчелин восок

Слика 14. Пчеларник со пчелни сандаци без
премачкување со боја

Центрифугите, садовите за цедење, пакување и чување на медот треба да се од материјали
кои се дозволени за контакт и чување со храна.
Напомена:
Сандаците и рамките треба да се изработени од природни материјали.
Употреба на опрема и садови кои не се наменети за чување храна не се дозволени.

2.10. Евиденција на пчеларник
Како материјал за докажување на примената на одржливите практики на пчеларникот,
пчеларот мора да води евиденција на активностите кои се одвиваат во текот на пчеларската
година. Евиденцијата треба да се води на стандарден образец, кој е дел од системот за контрола
и добивање сертификатна марка. Пчеларот може да има интерна евиденција, која може да
содржи подетални информации за работата во пчеларникот, но евиденцијата која е поврзана со
контролата и добивањето на сертификатна марка мора да се води на посебен образец даден во
прилог 5 на овој прирачник. Оваа евиденција има за цел да ѝ се обезбедат точни податоци на
Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите за правото на користење на
сертификатна марка4, поврзани со прихранувањето, дијагностиката со методот „Шеќер во прав“,

третманите за заштита, набавката на нови пчелни семејства или матици и собирањето на
пчелните производи. Како поткрепа на погорекажаното, пчеларот треба да чува документи за
набавка на употребените инпути, декларации од набавените инпути и документи за продажба.
Целта на чувањето на овие документи и водењето на евиденцијата на пчеларникот имаат за цел

4

Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите за правото на користење на сертификатна
марка „Одржливо произведен мед и други пчелни производи“ се формира од страна на Управниот
одбор на ЈГПБР „МЕДЕН ИСТОК“ Кочани, во согласност со Правилникот за користење на сертификатна
марка - Одржливо произведен мед и други пчелни производи.
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да ѝ овозможат на Комисијата, при контролата за добивање сертификатна марка, да добие
информации дали се следат принципите за примена на одржливо пчеларство. Доказите од овие
документи се користат за креирање на досие за одобрување на сертификатната марка.
Напомена:
Пчеларот мора да води евиденција на стандарден образец, во кој ги евидентира основните
активности како прихранување, третмани против болести, произведени количини
производ и дијагностика за инвадираност на пчелите со Varroa destructor.

2.11. Складирање, пакување, етикетирање и чување на
пчелните производи
Заради следливост на пчелните производи, потребно е нивно правилно складирање и
обележување. Секоја количина производ, по полнење во амбалажа за складирање, треба да
содржи информација од која може да се дознае од каде потекнува производот (доколку
производителот има повеќе производни локации) и на кој датум е добиен.
За директно снабдување, медот и производите од пчели треба да бидат проследени со
следните задолжителни податоци:
•

Име на операторот со храна – примарен производител на мед

•

Број на идентификација на примарниот производител

•

Локација на одгледувалиште/пчеларник

•

Вид на мед

•

Датум на двоење и полнење на медот

Пчеларите кои ги исполнуваат сите услови, во согласност со Правилникот за користeње на
сертификатната марка „Одржливо произведен мед и други пчелни производи“ (се
придржуваат на принципите на одржливото пчеларење и ги исполнуваат критериумите за
квалитет на пчелните производи), имаат право да бидат нејзини корисници. Оваа сертификатна
марка е регистрирана во Државниот завод за индустриска сопственост и има за цел да ја
гарантира безбедноста и квалитетот на пчелните производи кај потрошувачите.
Постојат два начина за користење на сертификатната марка:
1. Користење само на логото на сертификатната марка - Контролна марка. Оваа
контролна марка се лепи на етикетата на тегличката (слика 15).
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Слика 15. Сертификатна марка - Одржливо произведен мед и други пчелни производи

2. Користење на Етикета на ЈГПБР „Меден Исток“ со брендот МЕДЕН ИСТОК, на која е
отпечатена сертификатната марка (слика 16).

Слика 16. Етикета на ЈГПБР „Меден Исток“ (ливадски и планински мед)
Корисникот на контролни марки плаќа надомест во износ утврден од носителот на
сертификатната марка, а средствата ги уплаќа на сметката на носителот на сертификатната
марка - Здружението ЈГПБР „МЕДЕН ИСТОК“ Кочани.
Пчелните производи што се ставаат во промет се пакуваат во амбалажа за прехранбени
производи, според важечките прописи за безбедност на храна.
Корисниците на сертификатната марка не смеат да користат пластична амбалажа за
пакување на мед.
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Слика 17. Пакување мед во традиционална амбалажа
Напомена:
На амбалажата за складирање на пчелните производи треба да има ознака од кој
пчеларник и на кој датум е произведен истиот.
Медот и другите пчелни производи кои се ставаат во промет треба да ги содржат сите
задолжителни информации.

3. ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЖЛИВИ
ПРАКТИКИ ВО ПЧЕЛАРСТВОТО
Со цел подигнување на капацитетите на луѓето кои сакаат да се занимаваат со пчеларство
на одржлив начин, да бидат членови на Здружението и да имаат право да ја користат
сертификатната марка - Одржливо произведен мед и други пчелни производи, пчеларот треба
да поседува сертификат за одржливо пчеларење, со кој се стекнал по успешно помината обука,
реализирана во рамките на Здружението.
Програмата за обуката која ја организира Едукативниот центар на ЈГПБР „Меден Исток“ –
ПЧЕЛАР ЗА ОСНОВНО ПЧЕЛАРСТВО НА ОДРЖЛИВ НАЧИН е верифицирана од страна на ЈУ
Центар за образование на возрасните и Министерството за образование и наука, со што секој
учесник кој успешно ќе ја заврши ќе се стекне со национално признат сертификат.
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Слика 18. Практична обука за одржливо пчеларење
Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции
за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин.
По завршување на програмата, учесникот ќе биде оспособен за:
•

Подигање на пчеларник на соодветна локација;

•

Препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за справување со
болестите;

•

Размножување на пчелите;

•

Хранење и зазимување на пчелните семејства;

•

Собирање, складирање и пакување на пчелните производи;

•

Примена на стандарди и контрола на производството;

•

Правилно користење на машините, опремата и алатот на работното место и заштита на
здравјето и животната средина.

Програмата има модуларен карактер и се состои од 7 различни тематски модули со вкупно
110 часа. Секој модул се состои од стручно-теоретски содржини, практична обука и оценување
на теоретското и практичното знаење. По успешно завршената проверка, учесниците се
стекнуваат со сертификат за работна оспособеност „Пчелар за основно пчеларство на
одржлив начин“.
Напомена:

Пчеларите корисници на сертификатната марка задолжително треба да поседуваат
сертификат за завршена обука - Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин.
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ПРИЛОЗИ
1. ДИЈАГНОСТИКА НА ИНВАДИРАНОСТ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЈСТВА СО VARROA DESTRUCTOR СО
МЕТОДОТ „ШЕЌЕР ВО ПРАВ“
2. ЕВИДЕНЦИСКА ЛИСТА НА ПЧЕЛАРНИК
3. ПЧЕЛАРСКИ КАЛЕНДАР
4. КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
5. АЛГОРИТАМ НА ТРЕТМАНИ ЗА ЗАШТИТА ОД VARROA DESTRUCTOR
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Прилог бр. 1 Критериуми за квалитет на пчелни производи
КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
Медот, во основа, се состои од различни видови шеќери каде што доминираат
фруктозата и гликозата, како и други материи како што се: органските киселини, ензимите и
минералните материи. Бојата на медот се разликува од речиси безбојна до темнокафеава или
црна. Конзистентноста може да биде течна, леплива или делумно, или медот може целосно да
биде кристализиран. Вкусот и аромата варираат и зависат од растенијата од кое е собран
нектарот/медликата.
Кога се пласира на пазарот како мед или се употребува за каков било производ
наменет за човечка употреба или за исхрана на луѓе, во медот не треба да има каков било
додаток на состојка за храна, како и додатоци за храна, ниту треба да содржи какви било
дополнувања, освен мед. Медот не треба да има туѓ мирис или вкус, не треба да почне да
ферментира, не треба да има вештачки променета киселост или да се загрева на начин со кој
природните ензими би се уништиле или значително би се намалило нивното дејство.
Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг производ наменет
за исхрана на луѓето, треба да ги исполнува стандардите за содржина на шеќер и тоа:
Содржина на фруктоза и гликоза (збир од обете состојки) во:
•

цветен мед, не помалку од 60г на100г мед и

•

мед „медна роса“ или мед од медлика (медликовец), смеса од мед „медна роса“ со
цветен мед, не помалку од 45г на 100г мед.

Содржина на сахароза:
•

вкупно, не повеќе од 5г на 100г мед;

• Robina pseudoaccacia, Medicago sativa, Bansia menziesii, Hedscarum, Еukaliptus
camadulensis, Еucryphia lucida, Еucryphia milliganii, не повеќе од 10г на 100г мед и
• Lavandula spp., Borago Officinalis, не повеќе од 15г на 100г мед.
Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг производ наменет за
исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за содржина на влага и тоа:
•

вкупно, не повеќе од 18%;

•

врес (Calluna) и во пекарски мед, вкупно, не повеќе од 23% и

•

пекарски мед од врес (Calluna), не повеќе од 25%.
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Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг производ наменет
за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за содржина на нерастворлива
вода и тоа:
•

вкупно, не повеќе од 0,1г на 100г мед и

•

пресиран мед, не повеќе од 0,5г на 100г мед
Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг производ наменет

за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за електрична спроводливост и
тоа:
•

мед и мешавина од медови, не повеќе од 0,8 мС/см и

•

мед од „медна роса“ или мед од медлика (медликовец) и костен како нивна мешавина,
не повеќе од 0,8.

Како други производи од пчели, во смисла на овој правилник, се подразбираат:
а) матичен млеч;
б) цветен полен (полен);
в) прополис;
г) пчелин восок;
д) пчелин отров.
Матичен млеч е производ од секрецијата на жлездите на млади пчели. Матичниот млеч
има млечна боја, помалку или повеќе густа конзистенција, карактеристичен вкус и мирис.
Во промет се става матичниот млеч кој е ваден во времето од 48 до 50 часови по
пресадувањето на ларвите, а не смее да биде по потекло од затворени матичници или млеч од
трутовско легло.
Матичниот млеч може да се пушти во промет во изворна форма, стабилизиран или
лиофилизиран.
По вадењето, матичниот млеч треба да се чува во темни садови од стакло, херметички
затворени на температура од – 40 Целзиусови степени за време од една година.
Ако матичниот млеч е стабилизиран или лиофилизиран, рокот на траење е до две
години.
Матичниот млеч треба да содржи:
•

најмногу 70% вода;

•

најмалку 30% сува материја;

•

најмалку 11% протеини.
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Цветниот прав (полен) е производ што пчелите работнички го собираат во природата и
со додаток на специфична сопствена материја го формираат во грутчиња и го сместуваат во
ќелиите на сотот.
Според начинот на добивање, цветниот прав (поленот) се дели на:
•

полен собран со помош на фаќачи (фатен полен) и

•

полен добиен со вадење од ќелиите на сотот (ваден полен).
Цветниот прав (полен) се става во промет во изворна и стабилизирана форма. Поленот

што се става во промет во изворна форма може да биде во форма на природни грутчиња или
мелен.
Цветниот прав (полен) што се става во промет треба да:
•

содржи најмалку 92% сува материја; б) не содржи повеќе од 8% вода;

•

не е сушен на температура повисока од 40 0Целзиусови степени;

•

не содржи инсекти или делови од инсекти, легла, измет, како и складишни штетници;

•

не биде запален.
Цветниот прав (полен) се чува помешан во мед, во темна амбалажа, херметички

затворен и лиофилизиран.
Прополис е производ од пчели што настанува со мешање на природен пчелин восок и
смолести материи што пчелите ги собираат од лисните пупки на дрвенести растенија.
Прополисот што се става во промет треба да:

• содржи најмалку 35% материи што се екстрахирани со алкохол;
• не содржи катран и соединенија слични на катранот, односно катрански смоли;
• не содржи механички нечистотии и остатоци од пчели.
Пчелиниот восок е производ од восочните жлезди на пчелите што служи за изработка на сот, а
се добива со претопување на сотот и восочните поклопци.
Пчелиниот восок е сложена смеса на липиди и јаглен водород.
Пчелиниот восок се става во промет како:
•

непрочистен пчелин восок;

•

прочистен пчелин восок (Cera flava);

•

прочистен бел пчелин восок (Cera alba);

•

сотна основа.
Отровот од пчели е производ кој го лачат пчелите работнички од отровните жлезди.

Отровот од пчели се става во промет како сушен, како бел кристален прав со рок на траење од
една година.
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Додавањето на други производи од пчели на медот не се смета како збогатување на
составот на медот.
Мед со додатоци е смеса на мед со прехранбени производи како што се: овошје и
зеленчук, производи од млеко, какао производи, маргарин, растителни додатоци и друго.
Медот со додатоци треба да содржи најмалку 60% мед, сметано на готов производ.
Означувањето на терминот „мед“ се применува само за производ кој го произведуваат
пчелите Apis mellifera од сокот на растенијата или излачување од живите делови на растенијата
или излачување од инсекти кои цицаат од растенија врз живите делови на растенијата, коj пчелите
го собираат, го преобразуваат, комбинирајќи го со нивните сопствени посебни материи, го
таложат, дехидрираат, чуваат и оставаат во сот за мед да созрее и стаса и се користи во трговијата
за да го означи тој производ.
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Прилог бр. 2 Пчеларски календар
ПЧЕЛАРСКИ КАЛЕНДАР

Во овој календар е прикажан временскиот распоред на апитехничките активности кои
треба да се преземат од страна на пчеларите.
Главни активности:
•

ЈАНУАРИ – ФЕВРУАРИ
Во месеците јануари и февруари пчеларот треба да обезбеди услови во кои пчелите ќе бидат
најмалку вознемирувани од диви животни или други извори на вознемирувања како звуци од
машини автомобили или сл. Во овој период пчеларот треба да се посвети на поправка на старата
опрема, изработка на нова, ожичување на рамки и едукација.

•

МАРТ
Во месец март треба да се изврши првиот пролетен преглед од кој ќе се констатира дали пчелите
се преживеани, во каква состојба се со храна и дали е присутна матицата. Доколку има потреба,
потребно е соодветно да се реагира.

•

АПРИЛ
Во април семејствата се во развој и ова е клучен момент во кој на пчелите треба да им се
овозможи доволно простор преку додавање нови рамки со сотни основи (доколку условите
дозволуваат). Исто така, потребно е да се контролира заразеноста со вароа и доколку е потребно
соодветно да се реагира.

•

МАЈ И ЈУНИ
Месеците мај и јуни, во зависност од локацијата на пчеларникот, се време кога треба да се
додадат медиштата, кои треба да се слободни од минатогодишни рамки со мед. Во овој месец
се случува и најинтензивната работа со пчелните семејства кои треба да се контролираат со
додавање простор, за да не влезат во роев нагон. Доколку има план да се проширува
пчеларникот или да се надоместат евентуалните зимски загуби, време е за вештачко роење на
пчелите. Во пониските делови од Источниот регион е време на медобер.

•

ЈУЛИ И АВГУСТ
Јули и август се период на медобер и подготовка за пчеларската нова година, матиците
почнуваат да полагаат јајца од кои ќе се изведат идните зимски пчели. Во некои локации ова е
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период за медобер. Во овој период се врши дијагностика на заразеност со крлеж со методот
„Шеќер во прав“.
•

СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ
Во септември и октомври се контролираат квалитетот и квантитетот на храната, односно медот
на кој ќе зимуваат пчелите и по потреба се интервенира.
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•

НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ
Ноември и декември пчелните семејства треба да се веќе обезбедени со доволно храна, а
слабите друштва да се споени со појаките. Полеталките се обезбедуваат против влез на глодачи
и се обезбедува мир во пчеларникот. Декември е месец за третман со мравја киселина.
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Прилог бр. 3 Дијагностика на инвадираност на пчелните семејства со
Varroa Destructor со методот „Шеќер во прав“
За изведување на тестирањето на инвадираност со крлеж по методот „Шеќер во прав“,
потребна е следнава опрема (слика 19):
1. најлонска фолија со димензии 50х50 см,
2. чашка која може да собере 50 г пчели,
3. тегла за тресење на пчелите (минимална голема од 750 мл) со капаче со
фиксирана метална мрежа (2.8 мм),
4. 50 г сув шеќер во прав,
5. кујнска вага со точност од 1 г
6. сито за брашно
7. лист за евиденција на инвадираност со крлеж

Слика 19. Потребна опрема за изведување на методот „Шеќер во прав“
Постапката започнува со отворање на кошницата и земање на рамка на која има затворени и
отворени ќелии со легло. Од рамката се истресуваат околу 50 г пчели (≈ 500 пчели работнички)
врз претходно поставена фолија (слика 20). Од фолијата пчелите се истресуваат во чашката
(слика 21), во која можат да се сместат околу 500 единки (слика 22).
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Слика 20. Истресување на
пчелите работнички

Слика 21. Префрлување на
пчелите во чашка

Слика 22. Чашка со пчели
работнички (50 г)

Овие пчели се истураат во сад од 750 мл и се поклопуваат со мрежест капак, со димензии
на мрежата кои оневозможуваат излегување на пчелите од садот. Преку мрежестиот капак се
посипуваат 50 г шеќер во прав (слика 23), кој мора да е сув. Пчелите се мешаат со шеќерот во
прав во времетраење од 3 минути (слика 24). Потоа капакот се отстранува, со свртување наопаку
се просејува шеќерот во прав врз сито за брашно (слика 25).

Слика 23. Додавање на 5
супени лажици (или околу 35
g) шеќер во прав

Слика 24. Протресување на
садот

Слика 25. Истресување
на садот со пчели и
прав во ситото

Пчелите се враќаат врз рамконосачите од сандакот кој се тестира (слика 26). Со
просејување на шеќерот во прав на најлонска фолија, во ситото остануваат крлежите (слика 27).
Истите се бројат и евидентираат во евиденцијата на пчеларникот (слика 28).
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Слика 26. Враќање на пчелите
во кошницата

Слика 27. Тресење на
ситото за издвојување
на крлежите од
шеќерот во прав

Слика 28. Префрлување на
крлежите на бела основа за
полесно броење

Бројот на избројани крлежи се множи со 100, а добиениот резултат се дели со 500, кој
го претставува бројот на пчели кои ги третираме со шеќер, (10 г нето тежина на пчели
работнички се приближно 100 пчели работнички), по што се добива процентот на инвадираност.
Број на избројани крлежи 𝑥 100
= % на инвадираност
Нето тежина на пчели (г) x 10
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Прилог бр. 4 Алгоритам за контрола на Varroa destructor во пчелните
семејства за примена на биотехнички методи
Алогаритам за контрола на Varroa destructor во пчелните семејства за
примена на биотехнички методи
Дали е извршен третман со
оксална киселина во месец
ноември/декември?
Задолжителна контрола со
шеќер во прав, најдоцна до
10 април.

ДА

инвадираност со повеќе
од 4 крлежи на 50 г пчели

Примена на алтернативни
методи за борба против V.
destructor, од 5 до 20 јуни
(Затворање на матицата во
кафез, Отстранување на
легло).

Дијагностика со шеќер во
прав од 15 јуни до 15 јули.

инвадираност помалку
од 8 %

Куративен третман
најдоцна до 25 април со:
тимол, мравја киселина,
млечна киселина или
етерични масла.

инвадираност со повеќе
од 4 крлежи на 50 г пчели

Куративен третман
најдоцна до 1 август.
тимол, мравја киселина,
млечна киселина, етерични
масла.

Дијагностика со шеќер во
прав, од 15 август до 15
септември.

инвадираност со повеќе од 8
крлежи на 50 г пчели

ЗАЗИМУВАЊЕ

Третман до сведување на
инвадираноста на ниво <4
крлежи на 50 г пчели.
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Прилог бр. 5 Евиденциски лист на пчеларник
ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ НА ПЧЕЛАРНИК

Пчелар: ----------------------------------------------

РБО: -----------------------

Локација на пчеларник: --------------------------------------------------------------

Име и презиме

Реден
број

Датум

Број на пчелни

Вид и количина

Дијагностика со

Третман против

Добиена

Биотехнички

семејства

на додадена

методот шеќер

болести и

количина

методи:

храна

во прав

штетници на

производ (мед,

(резултат

пчелните

полен,

изразен во

семејства

прополис,

паднати

(употребени

восок, матичен

крлежи)

средства)

млеч)

К. (Кафез)
ОЛ. (Отстранување
легло)
Друго_______

Забелешка
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