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Драган Даничић

Време нам, никако, не иде на руку. Долази до заостајања у развоју друштава.

Јављају ми о новим губицима. Мислим да су три основна фактора проузроковали
зимске губитке ове године.

Пре свега, на то сам више пута упозоравао - сушна година. Током лета и у јесен, поред
недостатка нектара, друштва су била у дефициту са поленом. Недостатак полена,
између осталог, доводи до смањеног залегања матице, а то значи да су друштва, у зиму,
ушла слабија него ранијих година. Зимске залихе перге су се показале недовољним,
нарочито код оних пчелара који нису селили на сунцокрет. Лебедев говори о 250 грама
перге по улици пчела.Таранов препоручује два до три рама зимскох залиха перге. Билаш
наводи да је само за успешно одгајање зимских пчела потребно 3 - 7 килограма перге.
Уколико, у времену када се изводе зимске пчеле, нема довољно перге, квалитет зимских
пчела је слаб. Управо то нам се и десило.

На сушну годину, надовезао се овакав месец март. Можемо га описати са једном речју:
никакав. То је други фактор губитака. Данас је падао и снег. Пупољци кајсије се црвене,
Пупољци џанарике се беле. За ноћас и за идућу ноћ, метеоролози најављују мраз. На
уму ми је стара изрека;&quot;Легло у марту - мед у мају&quot;. Да је март био топлији,
било би уноса нектара и полена, друштва би била развијенија. Тога, ове године, није
било. Мораћемо да сачекамо отопљење, да се надамо воћној паши, која ће довести до
повећања снаге друштава.

Трећи фактор губитака је пчелар. Неки су се успавали, нису предузимали потребне
мере, мислећи да ће премостити зиму као ранијих година. Понављам, у много бољем
положају су они који су селили.

Шта сада? Уколико нисте сигурни у залихе хране, додајте погачу. Одмах. Без обзира
на температуру и време. Немојте чекати. Пре два дана (среда) је било дивно време и
могли сте да прегледате пчеле и сагледате стање. Сада је време да се направе планови
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за будућност. Уколико сте имали губитке, одмах после багрема, што више ројева. О томе
ћемо, детаљно, разговарати у мају.

Чим отопли, а надамо се да ће то бити за пар дана, мораћемо да форсирамо друштва.
О томе ћемо говорити у следећем јављању.
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