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Apis mellifera macedonica

Почитувани,

денес, во време кога човештвото се соочува со вистински предизвик под налетот на COVID-19 коронавирусот, како и 
многу други стопански гранки, така и пчеларството е доведено во една незавидна ситуација. Едни од најпогодените 
сегменти кои директно ги засегаат пчеларите се нивната едукација и прекинот на континуитетот на следење на 
домашните и светски новости од пчеларството. Пркосејќи на новонастанатата состојба, а водени од традицијата, 
потребата на македонските пчелари и транспарентноста во делувањето, Македонското здружение за заштита на 
автохтоната македонска медоносна пчела (Apis mellifera macedonica) (MacBee), ја има честа да Ве покани на настанот 
„Пчеларски ден - знаење и дружење“. За разлика од досегашниот традиционален формат на одржување, оваа година 
средбата ќе биде реализирана како он-лајн настан. Имајќи ја во предвид економската состојба предизвикана од 
лошата пчеларска година и од влијанието на глобалната пандемија, а најважно, водејќи грижа за здравјето на 
пчеларите, овогодинешното учество на настанот ќе биде бесплатно. Но и покрај ваквото нестандардно издание, се 
надеваме дека богатата програма и атрактивните теми презентирани од реномирани пчеларски научни работници, а 
воедно и искусни практичари, ќе го задржат Вашето внимание и ќе Ви доближат дел од најновите пчеларски 
достигнувања во Хрватска и светот.
Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките и препораките за заштита од COVID-19.

Со почит,
Организациски одбор на „Пчеларски ден – знаење и дружење“

ПРОГРАМА НА НАСТАНОТ:

ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ: 13 декември, 2020 година

18:00 - 
18:10

Реализирани, тековни и идни активности 
на ЗГ „Македонска пчела“ (MacBee)

Дипл. зем. инж. Горан Алексовски, 
претседател на MacBee

18:10 -
18:50 Европскиот пат на хрватското пчеларство *

Проф. д-р Златко Пушкадија, Факултет за 
агробиотехнички науки во Осиек, Хрватска

18:50 - 
19:30

Селекција и производство на матици во 
„Пчеларство Ковачиќ“ **

Д-р Марин Ковачиќ, Факултет за агробиотехички 
науки во Осиек, Хрватска и сопственик на 

репроцентар за матици „Пчеларство Ковачиќ“

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО:
- учеството на настанот е бесплатно;
- пријавување на учеството ќе се врши на е-адресата 
- секој учесник треба да се регистрира со своето име и презиме;
- по завршувањето на настанот, секој учесник на својата е-адреса ќе добие сертификат за учество;
- бројот на учесници е ограничен на 200 лица;
- почетокот на пријавувањето за учество е на 1-ви декември, 2020 година, а ќе трае до пополнување на 
предвидениот број на учесници;
- откако ќе добиете потврда за учество, пред почетокот на настанот на Вашата е-адреса ќе добиете линк 
и упатство за приклучување на настанот.

macbee.pcelarskiden@gmail.com

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО:
- во текот на настанот камерите и микрофоните на сите учесници ќе бидат исклучени;
- по секоја презентација на главните предавачи предвидени се 10 минути за дискусија и прашања;
- прашања ќе се поставуваат само преку делот означен како „коментар“;
- за редоследот и приоритетот на поставување на прашањата ќе одлучува модераторскиот тим.

ПОЧЕТОК: 18:00 часот

ПЛАТФОРМА: GoToMeeting

*,**- презентациите ќе бидат на хрватски јазик
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