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Драган Даничић

Колеге пчелари, зима је погибељни период за наше пчеле, поготово ако друштва нису
добро узимљена. Ко је водио рачуна о томе да му друштва уђу у зиму довољно снажна,
очишћена од варое, са довољним залихама хране и матицом не старијом од две године,
има много мање разлога за бригу.

Долази март, топлији дани, лепше време и сада је (чим нам температура дозволи)
права прилика да сагледамо ситуацију у сваком друштву. На шта треба обратити
пажњу? Пре свега на јачину друштва. Јачину оцењујемо према броју поседнутих улица.
Уколико има 5 - 6 ЛР рамова добро поседнутих пчелама, ради се о солидном друштву. Ја,
на свакој кошници, од позади, оловком, обележим колико рамова пчеле поседају. То ми
је драгоцен подсетник за даљи рад са друштвима.

Следеће што гледам је легло. Свака кошница, сада, мора да има легла. Уколико нема
легла, ту кошницу обележим, па је санирам на крају прегледа. Када гледамо легло,
гледамо да ли се ради о здравом леглу. Поклопљено легло је огледало здравља
кошнице. Безматак расформирам на тај начин што га спајам са добрим друштвом, преко
новина. Предходно, новине избушим оловком на неколико места. Уколико је безматак
врло слаб (2 - 3 рама са пчелама), склањам ту кошницу, пчеле истресам испред и оне ће
учи у суседне кошнице.

Даље, гледам колико има хране. Веома је битно, за развој друштва, да хране има
довољно. Друштва, сада, треба да имају око 7 - 8 килограма хране. Када наиђем на
кошницу која има вишак хране (рецимо, 15 - 20 килограма), вадим вишак и додајем оним
друштвима које немају довољно хране. Не плашим се да ћу, са рамом хране, пренети и
болест. То је мој пчелињак, ја контролишем легло и сигуран сам да нема болесних
друштава.

Гледам каква је била вентилација, има ли буђавих рамова на бочним странама
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кошнице. Мене је искуство научило како да регулишем вентилацију, па ретко када
наиђем на буђави рам. О томе, како се регулише вентилација, причали смо у неколико
наврата. Уколико наиђете на стар и буђав рам, вадите га из кошнице и носите на
претапање. Тамо где приметите буђ, појачајте вентилацију.

Друштвима којима треба, додајем погаче, које стављам на сатоноше. Добро је додати
погаче свим друштвима, али због рентабилности, ја додајем само онима којима треба.
Желим да та друштва подстакнем на бржи развој. Сада погача може да се додаје и у
рам хранилици, где може да стане и по пар килограма погаче. Ово је одлично за оне
пчеларе који не могу да буду на пчелињаку стално.

Дакле, сада ћемо видети како су нам пчеле зимовале. Неке колеге ми се жале на
губитке. Прошла година је, на жалост, била сушна. У летњим месецима био је слаб унос
нектара и што је још горе, слаб је био и унос полена. Друштва су ушла ослабљена у зиму,
па је то, сигурно, један од основних узрока губитака.

Поздравља вас ваш Драган Даничић.{jcomments on}
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