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Драган Даничић

Колеге пчелари, активна сезона је у пуном јеку и послова на пчелињаку имамо на
претек.

У предходном периоду правили смо ројеве. Сада је битно проконтролисати успешност
оплодње матица. Ја сам, без обзира на лоше временске услове, задовољн оплодњом.
Већ око 80% матица у ројевима је, код мене, пронело. Ројеве, у којима не видите младо
легло и у којима не уочите матицу, спајајте, преко новинске хартије, са другим
друштвима.

Обавезно остварите увид у стање хране у ројевима. Уколико вам је пчелињак у
близини становања, подстичите матицу са разблаженим сирупом (1 : 2 шећер – вода),
свако друго вече. Додајте по мало сирупа, онолико колико пчеле могу да однесу преко
ноћи. Уколико вам пчелињак није у близини, додајте погачу или мед из резерве (рам са
медом из резерве или неког друштва). Погачу можете ставити и у ројеве којима додајете
сируп – нећете погрешити, ако тако урадите.

Процењујемо и снагу ројева. За сада не дирамо (не расформиравамо) оне који су
слабији. Негде је матица касније пронела, неке ројеве смо направили слабијим, дајте
шансу матици да се покаже. За три месеца (крај септембра – почетак октобра), иде
контрола друштава за зиму. Тада су нам потребни и ти, слабији ројеви, да решавамо
питање безматака на пчелињаку.

За оне који селе на сунцокрет, сада је време припрема за селидбу. Много ту посла има.
Мора се извидети терен, битно је да парцеле буду што веће и да сунцокрет није посејан
истовремено, осносно да парцеле са сунцокретом сукцесивно цветају, да имамо
продужено медење. Поразговарајте са надлежнима у пољопривредним комбинатима и
са месним пчеларима око места за смештај пчелињака. Место обележите јасно
видљивим кочићем са таблом, на којој пише ваше име, број телефона и број кошница које
ћете доселити. Обавезно узмите потврду о здравственом стању пчела од ветеринара, да
не бисте долазили у сукоб са другим пчеларима.
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Немојте чекати да сунцокрет процвета, па да селите. Селите пре цветања, дакле сада.
Из мог искуства знам да сунцокрет најбоље меди на почетку цветања.

Обавезно водите рачуна о води. Уколико у близини нема воде за пчеле, ви је морате
обезбедити. Пчеле морају имати воду – ви морате инсталирати појилицу. Биће, током
јула, великих врућина. На 35 степени Целзијуса у хладу, на пољима сунцокрета, на
сунцу, где смо сместили кошнице, температура је неупоредиво виша. Без воде, по таквом
времену, пчеле неће бити у стању да одржавају потребну температуру у кошници, а
крејњи резултат биће страдање пчела.

Када преселите, морате обилазити пчеле, да видите шта се дешава у кошницама, а и
вас да виде. Повежите се са колегама пчеларима који су у близини вашег пчелињака, па
наизменично обилазите пчелињаке. Никада нисам стављао кошнице одмах поред пута.
Док сам селио на сунцокрет, улазио сам, са кошницама, у атар. Ту има више сунцокрета,
кошнице не сметају пролазницима и трактористима, а и склоњене су, бар мало, од злих
погледа (крађа).{jcomments on}
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