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Драги пчелари почиње јули месец, актуелно је питање сунцокрета. Пчеле сте, надам
се, већ преселили. Распитали сте се, тамо где сте намеравали да селите, колика је
површина под сунцокретом, видели сте у каквом је стању, испоштовали сте законске
норме за селидбу пчела.

Најбоље је да се удруже 2 -3 пчелара, због дежурства на пчелињацима (крадја
кошница, на жалост није ретка појава), редовног обиласка пчела, доношења воде, тамо
где је нема у природи.Имајте на уму, вода ја сада јако битна. Тамо где је нема у природи,
морате поставити појилице (канте) или да је сипате у хранилици које су у збегу кошница.
Уколико воду сипате у канте и спољне појилице, због високе температуре вода доста
испарава, а дешава се и да је дивљач попије. Високе температуре, које метеоролози
најављују, не иду нам на руку.
После недељу дана цветања сунцокрета, обавезно проконтролишите сва друштва.
Зашто? На паши нису нам сва друштва исте снаге. Имамо јача и слабија друштва,
евентуално и неку безматак. Не смемо дозволити да пчеле из јаких друштава немају где
да сместе нактар. Дакле, из слабијих друштава вадимо празне рамове или чак цео
наставак и додајемо јачим, а из јачих, рамове пуне меда додајемо слабијим. Јако друштво
може да има и четири ЛР наставка, а слабије два.
Подсећам вас да је сунцокретова паша јако погодна за изградњу сатних основа. Пчеле
на овој паши граде изванредно саће.
На пчелињаку треба имати, у резерви и по неки нуклеус. Уколико наидјемо на
матичњак, можемо направити рој или када додјемо на пчелињак, видимо рој на грани.
Зашто га не бисмо стресли у резервни нуклеус.Уколико немамо резервни нуклеус, а рој
је добар, можемо га стрести у најслабије друштво.
Унос нектара се мора пратити. Пожељно је имати вагу и бележити унос. Код
сунцокрета, начешће, највећи принос је у првих десетак дана.
Пчелари који нису на сунцокрету, морају водити рачуна о ројењу. Формирати нуклеусе,
производити матице.Старке, које не селимо, прихранити танким сирупом (шећер –вода,
1:2 или 1:3) За зимске потребе, за надокнаду хране, користимо сируп 1:1.
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