С 8 000 се е увеличил броят на пчелните семейства във Видинска област
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С 8 000 се е увеличил броят на пчелните семейства във Видинска област за последните
три години и в момента е 24 000. Това каза за Радио “Фокус”- Видин д-р Валери Велков,
началник отдел “Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност
на храните-Видин, и добави, че по брой на пчелните семейства областта е на първо
място в Северозападна България. Завишеният интерес към пчеларството се дължи на
програмите за стимулиране на това производство, обясни д-р Велков. Официално
регистрирани пчелини, които отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, са
над 150. От тях някои се състоят от 500 до 800 пчелни кошера. Във Видинска област се
изпълняват пролетни и есенни прегледи на пчелните семейства, каза д-р Велков.
Контролът в момента касае заболяването американски гнилец по пчелите. До момента
заболяването е установено на два пчелина в Димово и Лагошевци, където са
предприети мерки за унищожаване. Очакват се резултатите от изследване на проби от
пчелин в село Делейна. „На фона на големия брой пчелни семейства тези 2-3 случая не
са много”, коментира д-р Велков. Упражнява се контрол и в програмите са включени
пчелари и проверители, които са обучени имат удостоверение и правят пролетните
прегледи и при всяко съмнение се взимат необходимите мерки. „Друг е въпросът, че
голяма част от смъртността при пчелите се дължи не само на заразни заболявания, а
на паразитни заболявания, недобре гледане на пчелните семейства, метеорологични
условия и други фактори, които са обект на учените”, коментира д-р Велков. Заради
географското си разположение Видинска област е включена в програма, която ще
изследва т.нар. синдром на празния кошер. Предвижда се да бъдат взети определени
проби от няколко пчелина, които ще бъдат изследвани в референтна лаборатория.
Очаква се пробите да бъдат взети до края на есента. Радио “Фокус”- Видин {loadposit
ion user28}
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