
Храна и прихрана на пчелите 

Најдобра храна за пчелите се медот и поленот кои се добиени  од ливадската паша и само 
пчели кои се хранети со ваква храна можеме да очекуваме дека ќе бидат здрави и 
продуктивни. Сите замени за природна храна се некомплетни и не можат да одговараат по 
на севкупните потреби на организмот на пчелата. 

Кај македонските пчелари, пракса е во пролетниот и есенскиот период  пчелите да се 
прихрануваат со шеќерен сируп како би се стимулирале да создаваат повеќе легло. 

Има повеќе начини и техники стимулот да се врши без притоа  да се нарушат барањата на 
органското производство. 

• Во месец август кој пчеларите го поистоветуваат со пчеларската Нова Година , 
треба да се увериме дека пчелните семејства  се обезбедени со доволни количини 
на мед. За нашето климатско подрачје и со нашата мариовска раса пчели таа 
количина изнесува 15 до 20 кг по семејство. Стимулацијата од овој период неретко 
ја врши  тивката есенска паша, односно внесот на мали количини на нектар 
обезбедува полагање на јајца од страна на матицата што значи обезбедувзње млади 
пчели работнички кои треба да ја преживеат долгата зима и да го понесат товарот 
на пролетниот развој. Доколку природната медоносна вегетација на одредени 
локации не го обезбедува тоа, потребно е доколку има можност да се засеат 
култивирани медоносни растенија кои цветаат во тој период. Крајна мерка за 
стимулација  е додавање меден сируп во хранилките во порции од по 200 гр. на 
секои два дена во период од 10 денови. Оние семејства кои не обезбедиле  доволни 
количини зимска храна трба да се обезбедат со храна од семејствата кои имаат 
вишок. Во тој случај трба да се обезбедат полни рамки со мед и поленов прав и да 
се дадат на тие кои имаат недостиг. Во ситуции кога имаме одреден недостиг кај 
одреден дел од семејствата, а не можеме да обезбедиме доволно од останатите 
дозволено е додавање на шеќерен сируп приготвен од органски шеќер. 

• Во зима додавањето на шеќерно -медни погачи приготвени од органски шеќер и 
мед е дозволено, но при приготвувањето на истите не е дозволено додавање на 
додатоци ( антибиотици , синтетички биостимулатори) кои би ги нарушиле 
пропишаните правила. Кај еден дел од пчеларите постои пракса во зимскиот 
период кај пчеларниците освен обезбедениот мир да не интервенираат со додавање 
на храна. Оваа пракса се повеќе се применува и е за препорака. 

• Во пролет ( кај нас во месеците март  и април) добро е стимулацијата да се врши со 
отклопување на крајните рамки со запечатен мед. Јаките семејства веднаш да го 
откриваат истиот и го транспортираат до леглото. Со тоа се создава чуство кај 
матицата дека во природата почнало нектаролачењето и таа брза да положи што 
поголем број на јајца, како би се развило пчелното семејство и би собирало што 
повеќе резеви храна. Истото може да се постигне и со додавање на редок раствор 
на мед со питка вода или чај. 


