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Izašao je aprilski broj časopisa &quot;Beogradski pčelar&quot;.

ДА ЛИ ЋЕ НАМ УПАСТИ СЕКИРА У МЕД?

Сваке године, сваког априла, надамо се години коју ћемо памтити по високим
приносима меда. Можда нам ове упадне секира у мед. О томе ћемо причати крајем
сезоне, а сада нам остаје нада, вера и љубав у пчеларство и велики рад.

Хеееееј Ви пчелари на брду! Хеј Ви пчелари из равнице!

Можда Вам у овом броју часописа рубрика „Техника пчеларења“ буде од значајне
помоћи. Потрудила сам се да подстакнем искусне пчеларе да нам пренесу свој начин
рада и кажу шта они раде у априлу на својим пчелињацима. Треба знати да не постоји
„шема“ коју могу и треба сви пчелари применити у истом периоду, па ни на исти начин.

Тачна је тврдња да се у пчеларству не може ништа у потпуности тврдити, али када је
месец април у питању, онда се са приличном сигурношћу може рећи да је то један од
најзначајнијих месеци у коме видно долази до изражаја пчеларева вештина и искуство.

У овом броју можете прочитати савете када и како започети стимулацију друштава, а
уједно спречити да када багрем забели, ројеви не оду на грану. Понекад ни
дугогодишња техника „не пије воду“ и треба се прилагодити датим околностима и
условима.

О уљаној репици и њеном значају за развој пчелиње заједнице посвећена је рубрика
„Медоносно биље“. Часопис „Београдски пчелар“ тежи оснаживању жена, пчеларки. У
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сваком броју представљамо по једну „женску“ причу. Тако је и у овом броју.

Каква је била кошница „Конгресовка“ која је промовисана давне 1933. године на
Конгресу југословенских пчелара у Београду и како је замишљен рад са њом?
Прочитајте у рубрици „ЛР на конгресовски начин“. Сматрам да не треба заборавити
искуство старих пчелара који су је користили тврдећи да омогућава продужење радног
дана пчелиње заједнице за један до два сата с обзиром да су доња, плодишна, лета
окренута једно на исток (раније јутро), а друго на запад (касније поподне).

Водич за почетнике, све из почетка води почетнике и оне који су можда по нешто
заборавили. Из суседне Бугарске, колега пчелар, нам описује актуелно стање
пчеларства код њих, а ми покушавамо да видимо да ли је њима упала секира у мед.

Без обзира на све проблеме, спремнији и упорнији него икада...идемо напред.
Ззззззз...да зујимо заједно. И пчеле и ми.

Vaša urednica
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