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Драган даничић

Колеге пчелари, зима, најтежи период за пчеле, је иза нас.

Сада приступамо прегледу сваке кошнице. Гледамо колико рамова пчеле густо
поседају. Бројимо само густо поседнуте рамове, да бисмо оценили снагу друштва.

Сагледавамо количину меда. Понеки рам са медом загребемо виљушком или ножем, да
натерамо пчеле да га чисте. То је јак подстицај матици да залеже.

Уколико нема довољно хране, додајемо погачу или мед из друштава која га имају у
вишку. О томе сам говорио у прошлом јављању, али није на одмет да то поновим. Са
смањењем резерви хране, матица смањује залегање.

У марту често долази до појаве коју млади пчелари слабо познају. Старе пчеле нестају,
а младих се не рађа довољно, па друштва слабе. Често чујем:&quot;Имам матицу, имам
врло мало легла, мало пчела, а хране довољно&quot;: То је знак зазимљавања
недовољно јаког друштва. Међутим, чак и јака друштва, у овом периоду, слабе, пошто
више пчела умире, него што их се рађа. Крајем марта и почетком априла, почиње да
пристиже све већи број младих пчела и друштво јача. Старим и искусним пчеларима је
ово, веома добро, познато.

Уколико то нисте раније урадили, сада треба утоплити кошницу најлоном, али морате
водити рачуна о горњој вентилацији. Ја, обавезно, предње крајеве најлона мало
подврнем, да влага може да излази из кошнице.
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У ово доба вршим штих - пробу на вароу. Задимим неколико друштава и сутрадан
ујутро, контролишем колики је пад варое кроз мрежасту подњачу. Уколико има 30 - 40
палих вароа, задимим цео пчелињак.

Све неисправне рамове, које нисмо извадили јесенас, сада се ваде и носе на
претапање. Након претапања воска или исецања саћа са рамова, такве рамове треба
истругати, опалити пламеном, поново ожичити, завоштити и спремити за воћну пашу.
Ускоро ће џанарика. Код мене, у Колубарском Лесковцу, већ има пупољака.

Обавезна је вода на пчелињаку. Најбоље је имати две појилице - једну са сланом водом
(кашичица соли на 5 литара воде), а другу са обичном водом.

Прегледајте резервне подњаче. Долази време замене и чишћења подњача.

Прегледајте кровове кошница. Не смеју да прокишњавају. Уколико су неисправни,
замените их са крововима из резерве.

Дакле, воћна паша нам долази - то је развојна паша. Иза развојне, долази бујна паша багрем. Затим следи тиха паша - ливада, која траје све до суцокрета, која је бујна паша.
Међутим, у случају сушне године, као што је била прошла, имамо веће безпашне периоде.
Таква година захтева више рада и пажње пчелара, више интервенција. Свака година је
за себе. Каква ће бити ова, видећемо.
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