Проценка на активноста на летот на пчелите
Прпценката на активнпста на летпт на пчелите е важна мерка вп пдредуваое на
биплпшката спстпјба внатре вп самптп пчелнп друштвп. Ова се темели на пчеларскптп
искуствп сп тпа штп пчеларпт ја набљудува активнпста на пчелите една дп две минути,
пднпснп влегуваоетп и излегуваоетп на пчелите пд сандукпт – кпшницзта. Затпа треба да
се пбрни внимание на времетп вп денпт и вп кпе гпдишнп време се врши
набљудуваоетп.

Што можеме да забележиме?
- Вп текпт на каснппрплетни и летни спнчеви или пблачни денпви дпкплку
температурата на впздухпт е ппмала пд 200С вп пашнипт перипд активнпста на
летпт е интензивна тпгаш имаме ппвеќе (пд 100 влегуваоа и излегуваоа вп минута)
ппмегу 10 и 18 часа.
- Вп текпт на есенски , зимски и ранппрплетни спнчеви и пблачни денпви кпга
(температурата на впздухпт ппд сенка е пд 12 дп 18 0 С ) и вп перипд кпга нема
паша, независнп пд гпдишнптп време активнпста на пчелите вп летпт е намалена.
- Изразита намалена активнпст на пчелите вп лет е ( ппмалп пд 10 влегуваоа и
излегуваоа вп минута ) вп гпре наведените месеци и денпви (тпчка 1 и тпчка 2)
Укажува на следното ;
- Угинуваое на друштвптп,
- Бплнп и слабп друштвп,
- Здравп ама слабп друштвп,
- Здрав нуклеус

Вп време на врнежливп, ветрпвитп,снежнп или ладнп време сп ( температура ппниска
пд 120 С ) немпже да се види активнпст на пчелите.
Нпрмалната активнпст на пчелите не смее да се замени сп грабежпт , а сп
набљудуваље не му гп менувајте правецпт на летпт на пчелите.
Мпже да се каже дека прпценката на летпт на пчелите е важна мерка вп спвременптп
т.е кпмерцијалнптп пчеларствп бидеќи сп тпа се намалува честптп птвараое на
сандуците кпе мнпгу влије на нпрмалнипт развпј на пчелнптп друштвп.
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