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Драган Даничић

Колеге пчелари, ево, багрем почиње да се беласа, полако се отвара.

Што се тиче пчела, ко није спремио пчеле за багрем, сада треба, преко новина, слабија
друштва да припаја средњим. Нема потребе да тражите матицу у слабијем друштву,
пчеле ће је саме елиминисати. Тако годинама радим и немам времена да тражим матицу
и да је ја елиминишем.

Неким пчеларима је жао да смањују број друштава. У том случају, слабија друштва
сколонити на друго место, а излетнице из таквих друштава ући ће у најближа друштва
(на старом месту) и тако их појачати. Помереним кошницама обавезно сипати воде,
пошто су , та друштва, изгубила и своје водоноше. На овај начин искористићемо
максимум пчела за медобрање.

Моје мишљење је, да у багрему, који је бујна паша, не би требало стављати Ханеманову
решетку. У оваквим, бурним пашама, пчеле уносе велике количине нектара у кошнице, а
површина под леглом се смањује, јер пчеле, у сваку слободну ћелију убацују нектар и на
тај начин смањују матици простор за залегање.

Сада, треба бити приправан на ројење. Појава ројења је, нарочито, изражена у јуну.
Проширујемо медишта додавањем наставака са изграђеним саћем. На тај начин
одлажемо ројење, али га не спречавамо у потпуности. Ко нема довољно резервног саћа,
може да убаци по неку сатну основу, али мора да зна да изградња саћа у паши, смањује
принос. О начинима ројења нећемо сада говорити, већ ће, о ројењу, доста бити речено
следећи пут, за десетак дана.

Јака друштва су унела нектар и у воћној паши. Код неких пчелара има и већих
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количина меда из прошле године. Шта урадити са вишком меда? У пашу се не улази са
рамовима пуним меда. Рамове са вишком меда, од прошле године, можемо сложити у
наставке, а наставке у магацин. Тај мед ће нам добро доћи за двадесетак дана, код
ројева које ћемо направити. Рамове са воћним медом можемо извадити, ставити у један
наставак и тај наставак, као четврто тело (ЛР кошница), ставити на јака друштва да
поклапају воћни мед. У овом случају, треће тело нам је празно и спремно да прихвати
багрем. Мед из четвртог тела, када буде поклопљен, можемо извцати.

Сада треба, што чешће, бити на пчелињаку, да се види унос нектара. Не смемо
дозволити изградњу заперака у збегу. Уколико немамо цео наставак да додамо, морамо
растерећивати јака друштва, одузимањем пуних рамова. Те рамове додајемо слабим
друштвима, а из слабих вадимо празне рамове и стављмо у јака друштва на пуњење,
Дакле, у паши морамо стално имати довољно простора за унос нектара. То је битан
услов већих приноса и одлагања ројења.

Било би добро да температуре, током медења багрема не прелазе 30 степени
Целзијуса. Најбоље је да температура буде од 26 – 28 степени, са благим ноћним
кишицама, које ће освежити багрем и појачати медење. Ова зима није била хладна, није
било касних мразева (као прошле године), па ће багрем, за око недељу дана, дати свој
пуни допринос, бар се ми тако надамо.{jcomments on}
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