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- Sudarinėti naujas ir testuotinas bičių šeimas tuo metu, kai yra galimybė turėti
suporuotas motinas, birželio – liepos mėn
- Aplinkoje būti pakankamai žiedadulkių ir nektaro, užtikrinti visavertę mitybą

REIKALINGA
TURĖTI:








Dauginti iš stiprių ir sveikų šeimų
Geriausiai daugiaukštis avilys su sietu dugne, koriai su vaškuolėmis ir koriais
Žinomos kilmės motinos, kilusios iš 3 negiminingų motinų
Spietinė su gera ventiliacija talpinančia 1.2 to 2 kg of bičių ir leika - piltuvas (1 pav)
Svarstyklės 0,1 kg tikslumu (2 pav)
Cukraus sirupas

Pav. 1

Pav. 2

1. Sudėti dirbtinius korius į aukštą

2. Stiprioje šeimoje (donore) surasti
motiną ir atsargiai padėti narvelyje. Atrinkti
korius su dengtais perais nuo kurių bus
purtomos bitės.

ĮGYVENDINIMAS
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ĮGYVENDINIMAS

ĮSPĖJIMAI IR
PATARIMAI

3. Nuo atrinktų korių į spietinę per leiką
nupurtoma po 1,2 – 1,5 kg bičių . Toks
kiekis bičių naudojamas kiekvienai
naujai kuriamai šeimai. Dirbtiniai spiečiai
suvežami į vėsią patalpą. Vakare
įdedama į spietinę motina su narveliu,
bet išėjimo anga paliekama pilnai
uždaryta. Bitės laikomos vėsoje ir
tamsoje 2 – 3 paras. Apdorojama nuo
erkių apipurškiant varocidiniais
preparatais.

4. Į aukštus su plokštelėmis tarp jų įdedama
motina iš spietinės. Narvelyje turi būti atidaryta
anga, kuri būtinai turi būti užklijuota kandi
tešla.

5. Perpilti bites iš spietinės į aukštą su
dirbtiniais koriais.

6. pamaitinti šeimą su 5 L sirupo 3:2

-

-
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Sukurti visas 12 šeimų tą pačią dieną. Motinų kilmė turi būti iš 3 skirtingų
genetiškai motinų. T.y. iš kiekvienos motinos įduodama po 4 ar daugiau
dukteris, taip sukuriamos 3 skirtingos linijos. Pageidautina kad bent viena
linija būtų iš bitininko – selekcininko, o kitos ar bent viena iš svetimo bitininko
selekcininko, apsimainant jas.
Jei įmanoma, sukurti po 1 šeimelę iš atskiros kiekvienos šeimos donorės, t.y.
12 šeimelių sukurti iš kitų stiprių 12 šeimų. Jei norima galima sukurt ir
daugiau šeimelų.
Jei įmanoma, naujai sudarytoms 12 šeimelių, skirti naują skyrių bent už 3 km.
nuo to skyriaus iš kurio buvo dauginamos bitės. Jei tai padaryti nėra įmanoma,
reikia nupurtyti bičių nuo 2 dengtų perų rėmų.
Įsitikinti, kad bitės galės išlaisvinti įdėtą naują motiną. Sumažniti laką taip, kad būtų
išvengta vagiliavimo.
Visas testuojamas bites (12 Šeimų ar daugiau) laikyti 1 skyriuje. Kitų bičių
(netestuojamų) tame pačiame skyriuje nelaikyti.
Iš karto ir nedelsiant pradėti gydymą prieš erkes, nes rudenį gydyti nebus galima.
Tų pačių metų rudenį nustatomas erkėtumo lygis bičių šeimoje.

