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Молитва в украінській пасіці автора. Вулики зроблені з пачок від цукру, стоять на 
пцмурованій терасі. Гляди стор. 7,



НАША ВІТЧИНА «МЕДОМ ТЕКУЧАи.
Пятьдесятъ пнів пасіки дае тільки прибутку, 

що яких 12 морГів землі на богатій Руси-Украіні, 
котра е «медом і молоком текуча«. Греки на кіль- 
касот літ перед Різдв. I. X. викуповували у нас мід 
і віск. Мід Тли і варили а віск вживали на свічі і до 
промислових виробі'3. іхні боги солодилися на 
Олімпі нектаром з меду і амброзіею т. е к у- 
т ь о ю з медом. По Р. I. X. і по мандрівках на- 
родів, вивозили чужі і своТ купці віск і мід від нас 
не тільки до ВізантіТ, але й через Чехи, німецький 
РеГенсбурГ до ФранціТ і Еспаніі де іх араби і мав- 
ри перепродавали в далекі, заморські краі. Видко 
добре було і пчолам в нашім «медом текучім 
краю« бо наш нарід любив і любить пчоли, ті най- 
менші домові звірята, котрі в вулику-родині тво- 
рять взірцеву державу. Вомиж мають свою ца- 
рицю-матку, свій уряд, що дбае про лад, чистість 
і здорсзле а військо боронить ворогам вступу до 
очка й вулика. Працюючих пчіл е в вулику-державі 
80—100 тис. а неробів трутнів викидають з дер- 
жави. Наша староруська держава, подібно зорГа- 
нізована, вже 900 літ тому в преславній на весь 
світ книзі законів «П р а в д і Р у с ь к і й« бере 
в велику оборону бартництво, наші пасіки. Хто 
другому «підтяв борть« той платив велику кару 
продажі 3 гривни (гривна це більший кусень срі- 
бла-монети яке тоді було дуже дороге).

За рій без меду платив 5 кун (дорогі скірки). 
За родину пчіл платили тільки, що й за безрогу. 
Опікун сиріт мав від 2 вуликів оставити Тм з роем
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за 1 рік 3 вулиТ; в 2. році з тих трьох 5, а потім 
з пяти 8, так, що за 12 літ припало сироті 256 ву- 
ликів-родин, кромі роі'в-прибутків які опікун брав 
для себе. За невільника платили тоді 5—7 копійок 
а за невільницю 16—17, бо людий тоді було тяжко 
виживити, а збіжа нищили вороги в часі нападів. 
Бачимо отже з того, як дорого платився тоді пень 
пчіл. Наш Ру сь ко -Л ито в сь к и й статут 
бере теж пчільництво в правку оборону.

Земляки, що любите нашу вітчину від Тиси, 
Токаю, Кошиць, Срібно'і’ Землі, Попраду, повздовж 
Дунайця, Вислока, зпоза Люблина, БілоТ, Білосто- 
ку, Гродна, Пінська, Вітебська а відтак ген поза 
Дон, долішну Волгу і Кавказ, вчиніть той любий 
нам край знова »медом текучими! Най наш По л і- 
щ у к, Гуцул і Лемко, у котрих пчільництво 
стоіть дуже низько, бо полягас й доси на диво- 
вижнім, незрозумілім для поступу ворожбицтві 
і чарах, уважно прочитае нашу книжочку і зало
жить нову пасіку, з котро'і’ ліпше буде жити 
для себе і бідолашних його дітий. Все це піднесе 
наш добробут, бо на пасіку не треба богато Грунту 
а пожиток з 50 пнів е більший як з 10—15 морГів 
поля! Будете мати богато гроша а кромі того мед 
на зиму, св. піст, питний на празники, свята і ве- 
сілля, а медівники для дітей! Мід здоровий, — 
а горівка і пиво, вироблюване жидами часто з »в о- 
ронячого о к а« то отруя, від котроТ б о в в а- 
н і с наше покоління!

ХТО МОЖЕ СТАТИ ПАСІЧНИКОМ!

Кожда дівчина, жінка, кождий молодець чи 
старший чоловік можуть стати пасічниками наколи 
положать на камінь так яйце, щоби притім його не 
збили і коли в пасіці потримають пасічникови на 
хвилинку рамку з пчолами і іТ поволеньки встав-



пять до вулия. Тоді вони вже й пасічники! Почат- 
куючому треба підкурити собі димом зі спорохні- 
лоТ, добре висушеноі верби або другого дерева- 
куриська лице, руки, рукави, одежу та вбрати на 
лице дротяну сітку. Пчоли потім якби привикають 
до свойого пасічника. Жалять тільки піяків, напер- 
фумованих, в кожухах, людей від коний, псів, тих, 
котрі в пасіці бігають, голосно говорять, близько 
вулика копають землю. В часі вітру, суховіі і ве
черами як нема пожитку не йдемо до вулика. Па- 
сіка мае бути високо обгороджена перед звіря- 
тами, а коней рій закусуе на смерть. Вулики ста
вимо на добре в землю вбиті 4 зарізані палики, які 
дротом до вулия привязуемо. Жало виймаемо 
скоро з тіла бо і’дь з муравлиного квасу більше 
наплине і тіло більше опухне. € люде, котрі від 
зідженя суниці і від вжалення одно! вже пчілки 
горячкують і цілі опухнуть. Такі не можуть пасіч- 
никувати. Вжалювання і муравельного квасу не 
боятися нам, бо то знаменитий лік на гостець-рев- 
матизм, запален ін я ставів і нервові недуги, 
на котрі не западають пасічники. Пасічники е добрі, 
солідні люде і живуть довго. Священики вибира- 
ють все пасічників на церковних братчиків і пові- 
ряють і'м гроші, господарку. Славні наші люди, ко- 
заки, як гетьман Богдан Хмельницький, отаман 
Сірко або фільозоф Гр. Сковорода плекали пасіки, 
а то й жили і умирали в пасіках.

КІЛЬКО ПРИХОДУ ДА€ ПАСІКА!
Де насадим© і ростуть на весну іви-лози, ово- 

чеві дерева, малини, акаціТ, липи і де сіють гречки 
і е луги, там з одного тільки вулика буде меду бо
дай 30 кг*, еартости яких 50 зол.; з десяти вуликів 
буде 500 зол., а зі сотки біля пятьтисячів зол. Коли 
за кільо гірського, лічничого меду платиться 4 зол.
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то з одного пня за 30 кг. буде 120 зол.! Звичайно 
треба числити, шо на 5 літ припаде один рік слот- 
ний, зимний; тоді очевидно такого пожитку не 
буде. Та добрий пасічник сіе медодайні ростини, 
о котрих нище згадаемо, а з котрих пчоли цілу 
весну, літо ба, й осінь знайдуть час, мимо зимна 
і дощу, назбирати меду для себе на зиму і для 
пасічника за його труд. Дощ і зимно не тревають 
без перерви від весни до осени! На малий пожи- 
ток вистарчить кільканайцять погідних днів.

УКРАІНЕЦЬ ПРОКОПОВИЧ СЛАВНИЙ НА ВЕСЬ 
СВІТ РЕФОРМАТОР ПАСІЧНИЦТВА.

Ще 130 літ тому люди не знали життя пчіл бо 
вулиі’ були то борті з колоди, пнів дерев де пчоли 
будували щільники як хотіли. Люди або з долу від 
затівору підрізували в осени мід або жиди, яким 
продавали пні перевернувши на землю таку ко
лоду, вибивали копистками пчоли мішаючи разом 
віск, мід, черву і зливали до бочок а в медосит- 
нях відділювали мід а окремо топили віск і від- 
падки »воскобойни«. Аж в 1814 р. наш земляк, 
украінець Петро Прокопович зпід Черни
гова зробив собі вулики з дощок і з рамка
ми - щільниками, які м о ж н а було вин яти, 
переглянути що пчоли там роблять і знсва вста
вити. Він все те й описав в тодішніх росс, часопи- 
сях а 1828 р. заложив першу на світі пасічничу 
школу для кількадесять учнів при кількох сот
ках таких вуликів. Від нього навчилися рефор
ме в а н о г о пасічникування німці-емі- 
Гранти на Украіні, які вернувши на Шлеськ розпо- 
всюднили там рамкові вулики, котрі спопуляризу- 
вав потім моравський священик Дзержон, від кот- 
рого пішла назва вуликів »д зержо н и«. То не- 
властива назва і заслуга, бо винахідником і'х, р е-
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форматором пасічництва і творцем 
першоі на світі пчолярськоі ш к о л и 
був наш украТнець Петро Прокоп о- 
в и ч. Від часів Прокоповича мусять пчоли так пра- 
цювати, як ім пасічник велить.

ЯК ПОЧАТКУЮЧИЙ ПАСІЧНИК ЗРОБИТЬ СОБІ
САМ ВУЛИК ЗА ПІВТОРА ЗЛОТОГО!

•
Закладаючи пасіку треба зрсбити собі с то

ля р с ь к і, украінські в у л и к и як на 1-шій 
стор. без шпар, щільні, теплі і тільки з липових, 
осикових, соснових або смерексво-ялинних дощок, 
бо пчоли пр. в дубовім вулику не будуть про
живати. Початкуючим, неза- 
можним пасічникам раджу 
зачати »галицьким« вуликом 
з отвором в горі. Гали ць- 
к и й вулик мае рамки висо- 
кі на 48 цм. а широкі на 22 
цм. Украі'нський ву
лик лежак мае рамки 
високі з деревом на 43 і пів 
цм. а широкі на 30 цм. Вули
ки галицькі може собі кож- 
дий зробити з пачок з Ходо- 
рівськоі цукроварні, а укра
Тнські лежаки зі ширших па
чок Переворського цукру 
(гляди стор. 2.). Три пачки 
вистарчае на 1 вулик і пла- 
тяться по склепах по 50 сотиків. Вулик такии 
робимо ось як: Найліпшу пачку, в середині вигла- 
джену беремо за середину, гніздо, чи корпус ву- 
лика. Зверху пачки дозкруги в горі і долині наби-

Американський вулик,



УкраТнський вулик зі соломи.
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ваемо чотирегранні хо- 
тяйби 5 цм. грубі листви. 
Поміж ті листви довкру- 
ги вулика накладаемо 
грубо вівсяноі сол оми, 
очерету, сухого моху 
(млинарського) або ги- 
блівок і на ті листви 
прибиваемо довкруги 
вулия дошки з других 
пачок. Цьвоки маемо 
з пачок. Потім в сере
дину вулика на дно на- 
кладаемо також вівся
ноі' соломи, яка не мок- 
ріе і притискаемо дном 
винятим з другоТ пачки, 
яке прибиваемо цьво- 
ками щоби не піднесло- 
ся. Від горішного краю
се.редини вулика нище 
^чих 8—10 цэнтиметрів

(при у к р. вулику з ПереворськоТ па
чки) прибиваемо при двох ширших стінах майже 
1 цм. грубі листовки, бо на них будутъ висіти тяжкі
з медом рамки, які в горі мають вуса. Під тими 
листвами нище 25 цм. прибиваемо другі, вже три- 
гранні листовки, високі на 7 мілім. (трошки біль- 
ше як пів цм.) на те, щоби потім рамки не при
пирали безпосередно до стіни вулика, куди мусять 
пчоли перелізати до очка і на рамки. Над рамками 
даемо дві стелі. Першу складану (не збивану) 
з 10—15 цм. широких дощичок, грубих на 1 цм. 
які мають недалеко своіх обох кінців набиті три- 
гранчасіі листовки 7 мм. грубі. Ту стелю кладем© 
боком, де листівки на рамки і тоді пчоли могутъ со- 
бі вигідно між рамками а стелею перелізати. В од-



ній зі середніх дощинок стелі робимо д і р к у, яку 
звичайно прикрываемо склом. Діркою тою вилі- 
зають пчоли на весну, під осінь а навіть в зимі до 

Укр. вулики на лавках в нашій »СЪібній Землі« 
к. Пряшова.

начиня з ситою або сиропом, яке ставимо над 
дірку. Так годуемо тоді пчоли. На сам верх вулия 
накладаемо плоский дашок, котрий на споді вигля- 
дае як накривка пуделка і налізае так на «улик. 
Така накривка, друга стеля, не з летитъ від вітру 
і хоронить від зимна а між обома степями на зиму 
даемо тут подушку з січкою, старим сіном (не ота
вою!) або мохом, щоби в вулику було тепло. По 
рогах першоТ стелі робимо малим свідерком 4 ді- 
рочки для вентиляці'і', бо пчоли потребуютъ як 
і люде здорового, свіжого воздуха а як Тм в літі 
буде за горячо, тоді вахлюються крильцями, котрі 
тим псуються і пчола без крил до лету мусить до 
місяця згинути. Очка-вилети раджу робити два: 
Горішне, нище першоі стелі о 26 цм., а друге, при
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самім дні вулика, куди пчоли, люблячі дуже поря
док і чистоту викидають сміття, мертві пчоли, трі- 
сочки і т. і. Оба очка широкі на 12—15 цм а високі

Укр. вулик Дадана з надставкою,

на 8 міліметрів, що- 
би миші не влізли, 
які під зиму звужа- 
емо або сіткованою 
бляшкою засувае- 
мо, оставляючи 1 — 
2 цм. повного отво- 
ру. Вони стають в лі- 
ті в часі найбільшо- 
го пожитку великою 
вигодою для пчіл.

Вулики можна ро- 
бити з ріжних пачок. 
Укр. вулики Д а д а- 
н а ріжняться тим 
від звичайних укра- 
інських, що мають

на котру насунена накривка, висока ТЗКІ самі раМКИ але 
шапка з дашком. л е ж а ч і отже ви

сокі на 30 цм. Вули- 
киж »Американи«, гл. ст. 7., е також 435 мм. довгі 
чи широкі але високі тільки 230 мм. Зате рамок 
в них по 10 долі і в надстазці.

РАМКИ ДО ВУЛИКА.
Прецизійні, рівні рамки збиваемо на спеці- 

яльнім варстатику до рамок; без варстатику йде 
робота нескладно. Ширина рамок мае бути така як 
і щільників, то е 23 мм. а грубість на 5 мм. С/2 цм.). 
3 обох боків рамок набиваемо близько горішноТ 
і долішно'і' части рамки цьвочки сині, довші, тапі- 
церскі з широкими головками так, щоби виставали 
на 13 мм. або еще ліпше трикутні бляшки-роз-

D02:..-./+.^C
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дільники які продае »Рій«. Високість 13 мм. е на 
те, щоби в вулику між одною а другою рамкою 
була така просторінь, де пчоли працюють, вигодо- 
вують черв і мешкають. Рамка отже до рамки не 
см!з безпосередно дотикати! Цьеоки треба в іншім 
віддаленю, але все однаксвім, набивати з лиця 
рамки а інакше з другого, лівого боку рамки, бо 
цьвоки з двох рамок будуть трафляти на себе 
і віддалення рамок буде не 13 але подвійно 26 мм. 
УкраТнська рамка мае по обох сеоіх боках бі .я 
2500 цм.2 вощини. Щоби вона, широка на 30 цм., 
з медом не обривалася, натягаемо в самій сере
дин! горішних і долішних рамкових листе два пче- 
лярскі дротики, і другим боком пера аоо спеціяль- 
ним, огрітим раделком до втопл. дроту накріплю- 
емо трохи огріту штучну зощину, яку купуемо 
в »Рою« а яку пчоли потім витягають в щільник 
і замедують. Галицькі рамки широк! на 22 цм. (ви
сок! на 48 цм.) не потрібують тих дротиків. Вони 
не обриваються.

НАДСТАВКА ВУЛИКА.
В вулику столярськоі роботи робимо стіни над 

лершою стелею вищі о половину рамки (пр. укр. 
о 22 цм) а на самій горі фельц, в який вставляемо 
як в поверх рамки з вощиною о половину нищі 
від долішних. Стелю першу тоді забираемо. Над
ставка та, чотирестінна, в часі великого пожитку за- 
повняеться чистим медом, бо матка сюди не лізе 
червити і як в вулику е велика сила, тоді пасічник 
збере еще більше меду.

ЗВІДКИ ВЗЯТИ ПЧОЛИ!
Пчоли треба дістати молодому пасічникови 

від тестя чи свояків або в другій половині мая ку
пити вулик з около 7 рамками і червою, покритими 
пчолами за біля 3 доляри. Зате рій при кінци липня
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або коло св. Іллі дістанемо по 2 золоті або еще 
дешевше. Такому пізному роеви вставляемо кілька 
рамок свіжоі або штучно'і вощини-полотна, яке 
собі рій витягне в щільники. Таки зараз в серпни 
треба роеви додати 6 кг*, сити а 4 кГ. сиропу з цу- 
кру, коли пень мае зимувати в пасіці. Рамки 7—8 
обставляемо з обох боків заставками-перегоро- 
дою з дощок а решту обох боків вулика отеплю- 
емо вівсяною, сухою соломою, щоби пчолам було 
тепло а матка червила і пень став до веснування 
сильний. Так забезпечений під зиму в поживу рій- 
родина стане основою пасіки для початкуючого. 
В літі, як зросте в силу, зробимо з него еще два 
штучні пні-родини. Буде отже 3. Коли першого 
року подбаемо о 3—4 вулики, то назарік буде 
наша пасіка числити 10 пнів! Пасіку закладаемо 
там, де нема ставів, великих рік, в затишнім від ві- 
тірів місци в загородженню і де е богато медодай- 
них рослин. Не можна розмножувати пчоли і рів- 
ночасно тягнути з них мід медаркою, бо тоді па
сіка ослабне. Найліпшою е постановка, д і й- 
т и до 20 п н і в, яких один чоловік обслужить 
і провадити медну господарку. Для ре- 
зерви, доповнення пасіки, або на продаж робити 
3—4 штучні роі. При медовій господарці лишаемо 
пчолам навіть на зиму малощо меду а зате да- 
емо в серпни дешевий цукор, який дісУаемо через 
»Роя« (Львів, вул. Бляхарська 20.) або заздалегідь 
і в зимі скуповуемо в першорядних склепах від- 
падки — нечистый цукор з пачок а зате дуже де
шевий.

КОЛИ ПЧОЛИ ЗІДАЮТЬ В ЗИМІ МАЛО МЕДУ!
Як ми пчоли під зиму добре соломою а ще 

ліпше очеретом обложимо і обшиемо зверха ста- 
рими мішками, коли обліпимо всі шпари, обста- 
вимо шириною дошкою очко перед снігом а в се-



редині зменшимо ’і'х гніздо на яких 6—7 рамок, то 
пчолам буде тепло і зідати будуть мало меду. 
Коли з першими морозами в листопаді занесемо 
вулики пчіл до сухоѴ, провівноТ, спокійно’і пивниці 
або до темного, доброго, провівного стебника, 
тоді пчоли зужиють не 10 а половину тільки 
меду. Всеж здоровійший для пчіл свіжий воздух 
і не жалувати 10 кг1. В зимі десь по Йордані нале
житъ гачком з дроту вимітати зпід очка неживі 
пчоли, яких в зимі гине богато і могутъ очко зата- 
расувати собою перед свіжим воздухом, який ви- 
ділюе теж в улию краплі роси-води, без якоі 
і пчоли не можуть жити. В солому, якою обкри- 
ваемо зверха вулик, треба вкладати острі, пахучі 
зела як васильок, мятку, листя волоского оріха 
і т. п., щоби миші не загніздилися. Тих зел миші 
не зносять. До вулика в осени коло заставки, за 
якими вложилисьмо теж солому, треба насипати 
затроеноі пшениці на миші, яку дістанемо в апти
ках за кільканайцять сотиків. Миші гризуть щіль- 
ники з медом, а сво'і'м неспокоем спричинюють 
упадок пчіл з клубка на дно, звідки вже не вилі- 
зуть до гори і погинуть в часі морозів. Занадто ве
лике отопления вулика шкодить пчолам. Вони то
му навіть в морози викапують з очка в сніг.

ЯК ПІДКОРМЛЮВАТИ ПЧОЛИ!
Ми вище описали укр. вулик і галицький, до 

котрих е отвір з гори, не з боку до вставлювання 
і вибираня рамок. Такі вулики е найпрактичнійші, 
теплі з боків і дуже вигідні для пасічника. В серп- 
ни, на весну а навіть винятково в часі довгоТ зими 
найлекше підгодовувати пчоли в таких вуликах, 
бо пляцки з меду і цукру як тісто, ситу чи сироп 
ставлясмо з гори на першу стелю, де на середині 
с невелика (як золотівка-гріш) дірка. Як ми до 
дірки капнемо ситою чи сиропом і начиння зверху
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посмаруемо тим солодом, тоді пчоли підлізуть 
і заберуть за ніч до 2 кГ. того корму. Можна також 
підксрмлювати в той спосіб, що 3 —4 рамки-щіль- 
ники порожні, наливаемо як з чайника ситою чи 
сиропом з обох боків поволи (на якійсь таці) і під 
вечір коло 4-тоі години вставляемо обережно 
з гори до пчіл. Давати все більше відразу, бо інэк- 
ше матка стане червити і то потрохи. Начиння до 
підкормлення може бути деревляне коритко за- 
восковане або бляшане, а тоді в середині з отво- 
ром як в обарінку. Начиння чи коритко треба звер- 
ху посипати покраяною соломою або покласти 
дощиночку з дірками, щоби пчоли не потопили-Я 
випиваючи поживу. Колиби розіллявся в пасіці мід 
чи сироп, то треба те міеце зараз засипати землею 
а на вулику добре змити. Інакше другі пчоли ки
нуться на найблищу родину і може наступити на- 
віть загальна, страшна нападка.

МЕДОВА СИТА I ЦУКРОВИЙ СИРОП.
Мід з кипячою водою скоро заварений і до

бре мішаний, називаемо медовою сит ою. € 
три роди сити:. Густа, коли дамо 4 части меду 
і одну води; середню ситу діетанемо з одноі 
части меду і тільки само води. Коли зваримо одну 
часть меду а дві води, тоді діетанемо рідку 
ситу. С и р о п и: Зварім 2 кг'. цукру а 1 літру 
води (важить 1 кГ.), то діетанемо г у с т и й сироп. 
Середній сироп маемо з рівноТ части цукру 
і води. Р і д к и й сироп діетанемо, коли зваримо 
одну часть цукру а дві води. В часі варения міша- 
емо і тільки він закипить, зараз відставляемо. Коли 
сироп стане літний так, що можна вже пчолам да
вати а зверха сиропу стане творитися якби лід вер- 
ства цукру то знак, що сироп за густий а як нал- 
лемо ним щільники, то скаменіе на цукор. Пчоли 
його не годні зібрати. Такий щільник треба запу-
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стити в бочку з водою. Тоді за кілька годин вийма- 
емо цисту рамку. Густу ситу і густий си
роп дасмо пчолам в серпні на зимівлю. 
Середню ситу і середній сироп даемо також під 
осінь а головно на весну, щоби побудити матку до 
червления. Рідку ситу і рідкий сироп дасмо пчолам 
в літі в зимну, дощеву пору або в часі велико? по- 
сухи, коли мід так гусне, що тяжко його медар
кою витріпати. Радимо завсіди до цукрового си
ропу додавати пяту часть меду. Тоді пчоли здо- 
рові.

ДОБРА РАДА
ПРИ ОСІНН1М ПІДКОРМЛЮВАННЮ.

Коли в околиці пасіки е богато овочевих де
рев, малин, каштанів і акацій, тоді скоро на весну 
ііреба мати велику силу пчіл, бо в маю будем© 
мати великий пожиток і мед витріпувати. 3 тоі при
чини треба пізнійше в осени потрохи піддаваіИ 
пчолам еще поживи, щоби матки богато червили. 
На весні як підкормлюемо, то до літри сиропу да
емо дві ложечки соли. Під зиму не можна давати 
соли, бо пчола кілька міеяців не вилітас очистити 
жолудок.

ЩО РОБИТИ В ЧАСІ НАПАДКИ!

Сильний вулик пчіл то держава, котра як зав- 
важае, що сусід богатий але слабий, тоді кидаеться 
на нього, рабуе, нищить. Не піддаваймо тому пчо
лам в день сити, а тільки вечером. Не розливаймо 
мід біля пчіл і уникаймо отвирати вулики в часі, 
як нема пожитку. Інакше злітаються пчоли (а нераз 
і без такоі причини) з сильніщих вуликів, заіда- 
ються і вдираються крізь очко до середини і заби- 
вають матку. Тоді нещасні пчоли без цариці вже 
безборонні, а ворог забирае весь мід. Він тільки
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не кидаеться на черву, бо і вороги-пчоли дуже ми- 
лосердяться над тими »дітьми«. Нападка звичайно 
поширюеться на другі пні і стае запальною. 
В пасіці тоді т^емніе від пчіл. Ратуемо нападені пні 
тим, що забираемо Тх до темно! пивниці чи тем- 
ниці на добу-дві. Передтим пробуемо заситко- 
вавши очка (щоби тільки не подусилися!) зливагч 
пчоли водою і заслонювати галузям. На місце за- 
браного пня до пивниці ставляемо порожний і очко 
його звертаемо в іншу сторону світа. Ворог тіоді 
здезоріентуеться і за добу вже сюди не стане на- 
літати. Напасників посипаемо мукою аби знати, до 
котрого вулика він втікае і тоді його, злодія, засит- 
ковуемо і тут також кропимо і віхтями прислоню- 
емо. Коли все успокоі'ться і нападеного з пивниці 
знова винесемо, то мусимо його на старе місце так 
поставити як стояв передтим, бо пчола навіть по 
зимі випущена, вертае на свое давне місце. Пчоли 
можна на інше місце тільки що дня потрошки пе- 
ресувати або пр. в час пожитку вивезти в поле чи 
друге село, віддалене однак о яких 5 кільометрів. 
Той спосіб, щоби підкурити трійливою, сухою 
порхавкою, причім пчоли поспадають на дно 
вулика а потім пень перенести на інше місце вда- 
еться, але для пчіл нездоровий і ризиковний.

ЯК БУДУЮТЬ ПЧОЛИ ГНІЗДО В ВУЛИКУ!
Пчоли в вулику мешкають і виводяться 

в щільниках з воску, в котрі на зиму складають 
мід і пергу. 3 пилу-перги роблять папку-молочко, 
яким кормлятъ робачки, з котрих росте, вигріва- 
еться черв і молода пчола. Щільники, то дуже 
штудерно збудовані прямовісно до середини по
лотна шестигранники, які пчоли звертають трошки 
до гори, щоби перед засклепленням мід не вили- 
вився в долину. Щільник е грубий на 23—25 мм
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а між щільниками е вільні проходи на 12—14 мм. 
для працюючих пчіл і матки. На зиму творять 
пчоли гніздо з запасом меду, перги. Те гніздо 
з яких 5—6 рамок обсідають так, що якби іх всіх 
разом виняти, то виглядалоби це як клубок. В тім 
клубку гріються як і люде зглочені пр. в зимній 
церкві. Котра пчола змерзне зверха, то лізе до 
середини загрітися а ТУ місце займае інша, що в се
редин! загрілася. Ідження меду дае пчолам тепло. 
Зимнійший вулик і більший мороз, тоді пчола 
більше Усть. Не стане меду на щільниках, тоді 
пчоли перелізають поволи на другий, а коли заста- 
либи тут порожний, який необережний пасічник 
в осени тут би оставив, то пчоли далі не полізуть 
а згинуть з голоду, хотяй далі до краів вулика бу- 
лоби повно меду. В старім щільнику виводяться 
щораз менші пчоли деГенерати, бо кожде поко- 
ління заставило в тій вощині свою плівку-соро- 
чинку, для того та вощина стае для черви за мала. 
Стару, чорну вощину дуже любить моти л ищя, 
страшний ворог пчіл, бо ТУ робаки саме серед тих 
плівок найліпше множаться. Коли мотилиця ді- 
станеся до вощини і тут загніздиться, то часто на- 
вітіь під осінь втікае весь рій пчів в безвісти. Тому 
треба пчолам вставляти нову вощину, штучну а 
тоді покоління пчіл буде велике, здорове і міль 
не замножиться.

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ ВІСК!

Пчоли не зносять воску з поля. Віск е товщ, 
який твориться в місцях, де лучаться перстені ка- 
довба пчоли. Пчола здіймае зі себе ті обручі то- 
вщу і виробляе чи насаджуе полотно і шестигран
ники вощини. Треба пчолам зісти 10 кг*, меду, 
щоби дати 1 кГ. воску, який платиться біля 5 зол. 
за 1 кг. Тому пасічник дуже береже віск, бо як
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нема воску-вощини то й нема меду! Тим, що ми 
вставляемо в рамки штучну вощину (кільо на 12 
щільників коштуе 6 зол.), яку пчоли собі викінчу- 
ють, дуже облекшуемо пчолам Тх працю.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО МІД?

Мід е дуже здоровою поживою для людей 
і пчіл. Коли 100 Гр. молока дае 59 единицъ тепла 
яке оживлюе наше тіло, а 100 Гр. яець дае 139, 
мясо 176, хліб 249 то 100 Гр. меду дае аж 320 ка- 
льорій! Немовлятам до 6 місяців даемо почавши 
від одноі до кільканайцять капель меду. На зиму 
засклеплюють пчоли собі мед як пушки консервів. 
Куплений мід все переваруемо і потім даемо пчо
лам під зимівлю, бо може походити від хорих пчіл 
на гнилець і другі пошести. Добрий пасічник заби
рав в серпни від пчіл майже весь мід і дае зараз 
Тм сироп з цукру заварений в кипячій воді причім 
додае пяту часть меду. То здорова під- 
годівля на зиму. Мід мае біля 18% води, а інверто- 
ваного, переробленого в орГанізмі пчоли і в щіль- 
нику цукру, коло 70%. В тім е декстринів над 35%. 
Чим темнійший мід, тим більше мае декстрозу. 
Тому, що падь мае 9—14% декстринів які в зимі 
разом з мінералами даютъ пчолам богато калу і мі- 
нерали ронять кишки тому падь е на зимівлю як 
мід нездорова, а що й більше, і засклеплена фер- 
ментуе, то треба еі або спродати або остаточно пе
реварити. Кал з зими викидае пчола аж на весну 
тоді, як »пчола облітаетьс я«. Цукор не дае 
тільки калу тому пчоли лекше на нім зимуютъ. 
Коли весна зимна, довга то пчоли не могучи обле- 
тітися занечищують, »запержують«, калом весь 
улий. 3 того повстаютъ недуги, епідеміТ. Пчоли 
тоді на весну дуже гинуть а пень слабий не дастъ 
нам доходу. Цукор і мід То пожива для пчіл,
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а перга яку пчоли як порошок приносятъ на 
обніжю йде як б г л ко в и на на будову тіла 
пчоли, на корм для черви і молоденьких пчіл. Мід 
мае найбільше 1% мінеральних складників. Іх 
е більше в темних, чим ясних медах. В меді е мі- 
нерали: кремній, сірка, залізо, мідь, натрій, алю- 
міній і інші мінерали але найбільше е калія і фос
фору. € в меді і ріжні кислоти- к в а с и. Найваж- 
нійший то м у р а в е л ь н и й квас який лічить го- 
стець-ревматизм. Та кислота повстае в орі*а- 
нізмі пчоли або й в меді під впли- 
вом бактерій. Найбільше муравельного ква
су дае мід з вересу бо 0,0346% а з акаціі тільки 
0,00238%. Ріжні оліТ надають медови окремий за
пах, залежний від медодайних рослин, отже 
яблунь, дикого каштану, акаціі’, гірчиці, липи, ма
лин, гірського зілля. Коли ми пахучий мід загріемо 
прнад 60% тоді запах никне. Купці пошукують 
тільки чисті і однородні меди отже окремо з ово- 
чевих дерев, малин, акацій, липи, гірських рослин. 
Такі меди платять по 3, 4, 5 зол. за кГ. Тільки гре- 
чаний, гіркавий платять около 1 зол. Мід непере- 
ціджений подвійним ситком, в якім богато перги 
а найбільше сміття, пороху, шнурочків і тріеок то 
встид для нашего укр. пасічника! 
Солідний купець не купить такого меду або запла
тить найнищу ціну. Не диво, що добрий мід спро- 
іваджують до нас із заграниці, а чистий, жовтий 
віек аж з Америки, з Абесиніі!

ПРО МАТКУ, ПЧОЛУ РОБІТНИЦЮ I ПРО ТРУТА.

Прегарним сотворінням е матка. Вона 
е довга, жовтава, з мал ими крилами а дуже рух- 
ливою, звинною і дуже милою. Коло неТ, на е‘і 
услугах, як на дворі цариці е все кілька пчіл, котрі 
і’і теж кормлять спеціяльно тоді, як вона складае
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яечка в комірки щіільників. Тих яечок складае вона 
денно понад дві тисячі! Яечко виглядае як тримілі- 
метровий, білий прутик приліплений одним боком 
до дна комірки. 3 яечка витворюеться робачок 
якого молоденькі, сиві пчоли годують папкою 
з перги, гріють і доглядають. Робачок маючи таку 
»мамку« росте і виповнюе собою шестигранну ко- 
мірку яку пчоли вкінци закривають, сказатиб за- 
склеплюють і вигрівають той плід доки не дозріе 
іне виколиться з нього молода, сива пчо- 
ла. Пчола виколюеться від знесення 
яечка за 21 днів, няньчить коло дві неділі, 
потім теплого дня з полудня перший раз обліта- 
еться весело з очка а слідуючого дня летить в поле 
і стае чорнявою. Пчола живе в літі около 6 неділь, 
бо спрацьована нищить собі скоро крила і здо- 
ровле і гине в полю в леті до вулика. Тільки з осени 
через зиму, не працюючи, живе кілька місяців.

Коли мати знесе таке саме яечко як і на пчо- 
лу (яке переходить біля 'незапліднених орТанів) 
і в більші комірки в тру то в у роботу, тоді 
за 24 днів вилізе самець трут грубий, великий, не- 
роба-музика, без жала. Пасічники виловлюють 
трутів лапкою в очках, а переглядаючи рамки ви- 
душують. Теплого дня виліТають тисячі трутів 
в гору, щоби стрінути там молоду матку і заплід- 
нити. В серпни викидають пчоли трутів без мило- 
сердя з вулика бо інакше зТлиби весь запас меду 
і пчоли загинулиби. 3 яечка знесеного маткою в и- 
ростае також молода матка тоді, коли 
пчоли над тим звичайним яечком заложать з воску 
маточник подібний до жолудя і ро- 
бачка стануть спеціяльно годувати. Те чудо приро- 
ди е й на те, щоби ратувати родину-вулик на слу
чай, як матка по знесенню яечок згинулаби або не- 
осторожний пасічник еі задусив. Тоді пчілки роз- 
будовують над звичайним яечком пчільну комірку
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в великий маточник форми і величини звиса- 
ючого в долину ж о л у д я. Пчоли закладають 
таких маточників тепер а таксамо перед роенемся 
кілька або кільканайцять. Матка молода в и- 
лазить з яечка за 18 днів аз дводне- 
вого робачка за 16 днів. Перед виколенемся ква
каю т ь матки. Вправне ухо пасічника все почуе 
при вулику те квакания і знае, що буде рій. Та, що 
скорше вилізе і е сильніщою, вбивае жалом друті 
молоді матки. Тільки в роях другаках і третяках 
вилітае з роем кілька маток. Пчоли тоді не допу- 
скають маток до взаімного вбиваняся. Зате, коли 
такий рій осадимо в вулику то в нім вже буде 
тільки одна мати. Розвій матки з яечка 
мае величезне значіння бо від часів 
Прокоповича можемо робити ш т у ч н і р о і 
отже тоді, коли ми самі схочемо а не чекаемо на 
звичайний рій і не потребуем© здіймати роя з тру
дом з високих дерев і плотів. Коли ми забемо 
матку на яких 2—3 неділі перед головним медо- 
збором то всі щільники будуть тоді без черви а за 
те пчола залле Тх медом на велику корпеть па
січника.

Матка живе до 5 літ але найкраще несеться 
в 2-ім і 3-ім році. Матка мае жало але ним чоло- 
віка ніколи не вжалить а тр*имае його тільки на су- 
перницю, котра хот'ілаби заволодіти и пчолами. 
3 того бачимо, що та цариця в демократичнім ву
лику е справді маткою, бо з еі яечок виховуюіься 
не тільки молоді матки але й самці-трути і усі ро- 
бучі пчоли. Мати молода вилітае як погода і тепло, 
вже третого дня з вулика, заплоднюеться раз на 
ціле життя від одного трута в воздусі і вертае до 
вулика почім зачинае вкоротці червити.
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ЯК ПЧОЛИ МНОЖАТЬСЯ РОЯМИ!

Кождий рід звірят мае Богом йому даний гін 
до продовження істнування свойого роду. Так 
і у пчіл. Вже в місяці лютім як ще пчоли зимують, 
а як Ум е тепло і мають досить меду та з літа при- 
готованоУ перги, тоді матка починае потрохи чер- 
вити. Час весни рішае про м і д, бо як в пні 
'нема меду або пасічник весною аж до головного 
пожитку не підгодуе пчіл сиропом, то матка не 
буде нестися і на головний пожиток, коли треба 
велико? сили пчіл, не буде кому збирати нам меду. 
Коли в червни і липни е перелюднення пчіл так, щр 
пчоли вилягають на очко і заложать маточники 
з яких починають молоді матки квакати і в и- 
кльовуватися тоді стара матка з ча
стиною пчіл (які набрали собі запасу меду), 
в и л і т а е з вулика оставляючи там свое потом
ство і молоду матку. Пчоли ті вилітають як 
р і й, котрий осідае на галузях дерева, порозві- 
шуваних в подільських пасіках вітках, а часто 
і в плотах. Ми поставляемо під рій на тичці р і й- 
н и цю, якою може бути кошик або й соломяний 
капелюх а другою жердкою з гачком стрясуемо 
рій до рійниці, яку засиропували або замедували 
для заохоти пчіл. Пчоли з маткою як осядуть в рій
ниці несемо до приготованого, порожного вулика 
куди вставляемо рамки з початками вощ;ини і ви- 
сипаемо пчоли до ново? домівки. Пчоли всі сюди 
позлізаються, загосподаруються а другого дня 
вже йдуть в поле. Роем тим помножуеть- 
ся п а с і к а. Коли пасічник не достереже і не 
збере роя, то за кілька годин або й переночував- 
ши втікае рій в якесь дуплаве дерево або до чужоУ 
пасіки, де звідуни перед роем в и шу
кал и наперід домівку. Матерний пень дасть за 
кілька днів, як вилізе ще інша матка, другака
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роя, а часто й третях а, як пень еще сильний. 
Зриваемо маточники, як не хочемо роі в або роз- 
ширюемо гніздо додаючи щодня одну-дві по- 
рожні рамки. Заскочить слота або зимно а рій не 
може вийти, то пчоли перетризають маточники 
і пень не роіться. В матірнім пні запановуе 
(по роеви з яким вийшла стара матка) молода 
матка, котра в теплу днину вилітае до трута 
а потім зачинае червити. Заслабим другакам і тре- 
тякам додаемо з інших вуликів черви з медом або 
зганяемо два до купи або всипаемо назад до ста
рого вулика. Початкуючий пасічник нехай вдово- 
ляеться одним, а найбільше другаком, а зате щоби 
і'х добре забезпечив на зимівлю медом, ситою, чи 
сиропом. Надмірне множення ослабить пасіку. На 
зиму може бути за мало пчіл і вони не зможуть 
огрітися. Пні пропадуть.

Памятати на приповідку: »По ІллТ, покинь рій 
на гіллі!«. Ми порадимо не кидати але піддати 
такому роеви до вулика яких 8—10 кГ. меду-сити 
і то зав часу.

ШТУЧНІ РОТ.
Поступовий пасічник, той, що мае рамкові 

украі'нські або вущі, галицькі вулики не буде че- 
кати на роі, які пчоли дають пізно в липні та не 
схоче цілими днями, як перед реформою Проко
повича усі наші предки-пасічники, висиджувати 
в пасіці і »визирати« коли вийде рій і на якім ви- 
сокім дереві осяде аби з нараженням життя туди 
вилізати і його збирати. Ні! Він собі зробить штучні 
роі тоді, коли сам схоче, пр. тоді, як збере весь 
пожиток-мід. Коли ми з попереднього вже зна
емо, що з яечка або дводневного робачка можуть 
пчоли заложити маточник і вигодувати молодень- 
ку матку тай самця трута, то зробити штучний рій 
чи складанець не е велика штука. Ми заберемо
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зі сильного пня кілька рамок з маточником і яеч- 
ками, червою і медом для поживи молодих пчіл, 
на котрих сидить богато молодих, сивих пчіл і п е- 
ренесемо ті рамки до порожного 
вулика тай вже маемо штучний рій. 
Стара пчола верне до матірнього пня в якім 
остала матка, трохи черви і яечок та робачків. Ста
рого пня не треба надто ослаблювати. Впрочім 
штучному роеви, а навіть матірньому, можемо 
з інших вуликів для підкріплення додати одну-дві 
рамки з молодою пчолою, червою і медом.

Штучний рій на півлету. Цей легкий і вель- 
ми розповсюднений спосіб штучного роя ро- 
бимо так: Беремо вулик дуже подібний і таксамо 
мальований, вставляемо до нього порожні рамки 
і коли пчоли пішли з матірнього добре в поле, тоді 
матірний пень відсуваемо чи переносимо на пів 
кроку набік на право а від нього на пів крону на 
ліво ставимо новий вулик. Матірний і новий мають 
мати очко так само 'високо як було очко перед 
тим матірного. До того очко матірнього і нового 
мають мати однакове віддалення від місця де 
було перше очко матірнього. Щоби добре вимі- 
рити, треба перед робленням роя на »півлету« 
вбити палик високо, як було очко. Коли ми так 
уставили оба вулики зачинаеться »півлет«. Пчоли 
летять з поля і побачивши два нові очка-вулики 
трошки бентежаться і одні летять до матірнього, 
другі по половині до нового. Ми в тім часі пере
носимо половину рамок з маткою, яечками, чер
вою і медом до нового вулика. Сила обох буде 
рівна. В матірнім з яечок чи робачків виплекають 
собі пчоли молоду матку. Підчас того в обох бу- 
дуть зносити мід. Пізніше, по тижнях, як вулики 
стоять за близько, будемо що два дні вулики 
о кільканайцять цм. відсувати доки пні не стануть 
там, де нам вигідно. Дісталисьмо сильні пчоли.
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штучний рій на п і в л ету. Розуміеться, щр па- 
січник не буде в часі півлету нипати за маткою, 
але день перед тим ТТ знайде і накрие шапочкою 
чи дротяною лапкою, щоби другого дня тільки и 
перенести. Коли маемо дуже сильний в муху пень, 
як тамтой, з якого ми робили ділення на півлету, 
а коли притім е початок великого пожитку, тоді 
робимо штучний рій в часі великого пожитку 
в слідуючий спосіб: Приготовляемо вулик, вкла- 
даемо до нього богато рамок — най- 
менше 7. Зі сильного пня беремо зо дві рамки 
з молодою червою де булиби яечка і робачки 
і вкладаемо Тх в середину межи рамки пригото- 
ваного вулика. Тепер переносимо старий вулик на 
бік (не наперед!) а на його місце ставимо приго- 
тований з червою і рамками вулик. Пчоли, котрі 
пійшли в поле або еще вилетять зі старого верта- 
ють все на старе місце отже до нового вулика. 
В старім, матірнім, який ми поставили на бік, остае 
молода пчола, е матка тай більша скількість черви. 
Новий пень дістав всю робучу пчолу яка зносить 
дуже богато меду а з яечка чи робачків виплекае 
собі молоду матку. Оба пні будуть доволі сильні. 
Еще ліпше булоби, якби ми могли вставити місто 
рамок з яечками рамку, на котрій е вже заложе
ний або навіть засклеплений маточник. Тоді вилізе 
матка за кілька днів і пень стае звичайним.

МЕДОБІР.

Коли пасічникуемо в галицьких вуликах з ши
рокими всего на 22 цм. рамками а високими на 48 
цм. а пожиток маемо короткий і раптовний, то пе- 
реглядаемо пасіку звичайно десь коло 23 червня, 
отже перед головним пожитком з лили або гречки. 
Тоді вибиваемо в тих вуликах, але все тільки силь- 
них, матки. Слабші, котрі притім мають мало чер-
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ви лишаемо еще на кілька днів і щойно тоді заби
ваемо матку. Бемо матки тому, щоби в часі медо- 
бору вона не червила а пчоли через те не гаілися

Укр. вулик з магазином для відокремленя матки або випле- 
каня запасноі'.

тоді вигріванням молодоі' черви а щоби вся п ч о- 
ла кинулася збирати нам мід до порож- 
ноі вощини. Хто вдоволявбися меншою скількі- 
стю меду (розводячи еще пасіку) або не наміряв 
в галицькім чи укр. вулику видушувати матки, 
особливо як вони дволітні, той відгороджуе в кінці 
вулика дві-три рамки з маткою окремою, щільно 
до стін вулика прилягаючою, тонкою стінкою з до-
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щини, в так званий магазинок. В середині до- 
щинки вставляемо окремі кратки »відгородку«, 
яку дістанемо в кооператив! »Рій« або в склепах 
з приборами до пасічництва. Пчола перелізе через 
ту перегородку але матка ні, бо вона е більша, 
грубша. Пчоли з решти вулика чують свою матку 
і тому не закладають маточників але зносять мід 
до порожних рамок. Матка червить в своім малім 
»маГазинку« і так прибувае молода пчола. По ме- 
добранню виймаемо переділку і матка знаходить 
багатий запас меду на зиму який ми лишили при 
кінці медозбору.

В украінських великих вуликах (рамки в них 
30 цм. широкі а 43,5 цм. високі) не конче виби- 
вати матки, бо вони мають біля 18 рамок і на ті 
вулики в часі великого пожитку накладаемо ввер
ху надставку з половину нищими рямками- 
як на долині, в властивім вулику. Пчоли залива- 
ють рамки в долині і той поверх з надставленими 
рамками медом а матка не переходить ніколи до 
надставки отже там не червить. Та навіть і без над
ставки в украі’нських вуликах е досить місця на 
складання меду бо е 16—18 рамок, а матка чер
вить на около 10 рамках. Додаемо притім заввагу, 
що матка коло 7-оТ год. е на першій рамці на ліво 
від очка під стіною, коло 8-оі на другій, перед 
9-ою на третій, і т. д. Там легко і'Т знайти в таких 
порах дня. Витріпування меду з рамок до медарки 
зачинаемо коло 6 липня, часом і в маю, згл. в ріж- 
них околицях то скорше то пізніше, а 'властиво 
тоді, коли побачимо на крайніх рамках досить 
меду. Переходячи вечером в пасіці почуемо теж 
сильніший запах меду. Зараз другого, теплого дня 
рано коло 9. години як пчоли йдуть в поле беремо 
гилячки з берези, звязуемо, мачаемо в збанку 
з водою, отвираемо вулик, струсуемо пчоли тим 
віничком з берези або мягенькою щіточкою чи
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кривом з гуски до середини вулика і рамки відда- 
емо до медарки. Маемо притім і перегляд в ву- 
лику. Рамок з робачками на дні щільників ліпше 
не давати на медарки, бо випадуть і мід мусимо 
добре проціджувати. За те рамку з медом, де 
е трохи засклепленоі черви, пр. довкруги рамки, 
можна ©бережно витріпувати з меду на ме- 
дарці але скоро відставляти до вулика щоби не 
застудити. Коли мід засклеплений, то перехозуемо 
або отвираемо його зрізуючи його трошки пасіч- 
ничим ножем. По першім тріпанню меду зрізуемо 
зараз острим ножем всю трутову черв, яку 
пчоли самі Гі викинуть з вощини. Притім зриваемо 
малі маточники а оставляемо найбільші три з них 
до рійки, згл. штучних ро'і'в. Як маточник зігнемо, 
або притиснемо, тоді матка вилізе калікою. Матки 
старо?, пр. чотирилітно?, не повинні ми щадити, бо 
як згине, то пень може бути навіть під осінь без- 
матковий і як настане зимно, то пень без матки ли
шиться на загладу. Пень без маток зсипаемо в осе
ни з другим слабшим або даемо йому рез ер- 
в о в у матку, яку добрий пасічник виховуе в по- 
двійних, запасових маГазинових вуликах. Заки бе- 
ремо рамки на медарку то кожду обертаемо 
горою в долину бо пчоли все на рамках си- 
дять головою до гори і стрясуемо щіточкою 
або крилом гуски ті пчоли з з а д у до вулика 
щоби полови, очей ?х не тикати волосом і не драж- 
нити. Перед тим підкурюемо рамку димом з по- 
рохна верби або тополі. Дим з тютюну шкодить 
пчолам. Тільки, коли голим оком або побільшаю- 
чим склом побачимо у матки воші, тоді 
беремо матку в кліточку над папером і підкурю
емо тютюневим димом. Воші ці впадуть з не? 
на папір. Іх нищимо, а матка відзискуе здоровля 
і рух. По двох або 3. днях, як е пожиток, витріпу- 
емо мід другий раз, знова за 2 дні третий раз.
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Вже при 2. тріпанню не рухаемо останньоі рамки 
щоби ТУ пчоли засклепили на зимівлю. При 3., 4. 
витріпуванню і 5. вибиранню меду лишаемо так 
само другу, 3., 4., і 5. рамку на засклеплення.

Звичайно в горячі, теплі дні і ночі, коли пере
падав дощ, показуеться на листях клену, липи і ін- 
ших дерев падь. Ми бачили падь навіть на оче- 
реті на ставах. Як вона е на житі, то е ще найліпша. 
Солодку ту теч-мід беруть пчоли, але мід з паді 
треба окремо витрілати на медарці і спродати а 
зате купити цукру і піддати пчолам як сироп. Падь 
е на зимівлю для пчіл нездорова; можна УТ однак 
переварити, шумов иння зібрати і евентуально під
дати. В тиждень по головнім пожитку, треба пере- 
глянути вулики чи всі мають маточники згл. матки. 
Як нема маточників (і матка запропастилася), тоді 
взяти рамку з іншого вулика з маточником а якби 
таких не було, то кусень вощини витяти з яечками 
(найліпше з роя) і вставити до пня, в якому бра- 
куе маточників. Тим кінчимо медозбір.

ПРИГОТІВКА ПЧІЛ ПІД ЗИМУ.

Около три тижні від першого перегляду пчіл 
по медобранню, переглядаемо знова вулики, чи 
всюди е матка. Вистарчить нам, як побачимо черву 
чи робачки. Коли матки нема, то додаемо з дру
гих вуликів рамку з яечками-робачками, щоби 
пчоли заложили собі маточники. Еще ліпше до
дати готову матку запасну з »маГазинку«. Матку 
з чужого пня додаемо в той спосіб, щр беремо и 
і зо 2—4 пчоли до кліточки на вощину з медом. Ту 
кліточку прикріпляемо до рамки. Пчоли через ніч 
обнюхають ГТ і привикнуть до неі. Другого дня ви- 
пускаемо ГТ уже на рамку. Добрий спосіб як нема 
кліточки е той, що матку вкладаемо до пуделка 
зі сірників, не засуваемо цілком а так, щоби видко
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було головку матки. Вставляемо до вулика на 
рамку де е місце. Пчоли вигризуть еще більший 
отвір в пачочці зі сірників і випустять матку, хиба 
що не хочуть еі у себе приняти, бо завели собі тру- 
тівку, то значить одна з пчіл (пчоли е жіночі) зачне 
сповняти функціТ матки і зносити яечка, з котрих 
вилазять недородні каліки-трутики. Весь пень тоді 
занепаде, бо пчоли мають ТТ за матку. Трутівки 
трудно позбутися.

ЯК РАТУВАТИ ПЕНЬ ВІД ТРУТІВКИ!
Великий клопіт мае пасічник з трутівкою, я- 

коі тяжко позбутися. Деякі пасічники виносили усі 
рамки з вуликом десь далі за пасікою, висипали 
всі пчоли на біле рядно, пень-вулик відносили на 
його місце а пчоли летіли з рядна до вулика. Па
січник глядів, чи не остане на простирал! пчола 
а коло неТ кілька других, як коло правдиво! матки. 
Як така оста л а, то це була трутівка і ТТ забивав. 
Всю черву-трутівку зрізував.

Ліпший спосіб спасти трутового пня е сліду- 
ючий: Треба до него за кратовану перегородку 
дати 3—4 рамки з молодою пчолою, червою, яеч- 
ками або до цих рамок додати готового маточ
ника чи навіть запасну матку. Через 5—6 днів пере
городку виймаемо і все буде гаразд. Колиби у пня 
трутовика було богато трутов оТ черви, то ТТ вийма
емо, зрізуемо, витріпуемо а рамки даемо до вичи- 
щення сильнійшим пням.

ЗИМІВЛЯ ПЧІЛ.
По перегляді і впевненню, що наші пчоли ма

ють матки, усправлюемо гніздо на зиму. Лишаемо 
7—9 рамок, як до сили пня, закритих густо пчо- 
лами, на котрих е 8—12 кГ. меду. Як е менше пчоли, 
то лишаемо 6 або й 5 рамок. Ми вже сказали, що
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пчоли гріються в зимі як люде в церкві в часі мо- 
розів, стоячи густо коло себе. Пчоли творять клу
бок, а як зверху змерзнуть, то лізуть до середини 
клубка. В стебнику або в пивниці зідають пчоли 
половину запасового меду, бо тут с ’ім тепло. 
Пчоли мусять мати в зимі спокій. Не належить 
близько них рубати дерево або стукати по вуликах 
чи тоді іх переносити, бо пчоли падають з клубка 
на дно вулика і змерзлі вже більше не підлізуть 
до гори, хиба іх огріемо в хаті. Решту, кра! звуже- 
ного вулика виповнюемо твердою соломою або 
сухим мохом. Сіно завогкусться. На дно вулика 
і під солому сиплемо затроеноТ пшениці, яку ку
пим© в »Рою« або в аптиках. Миші, які часто з о- 
сени дістануться до вулика, зідають пшеницю і ги
нуть. Добре давати між солому васильок або другі 
пахучі зела а навіть листя з волоского оріха, бо 
тих пахучих рослин миши не люблять і іх уникають. 
В пивницях і стебниках ставляемо лапки на миші.

ПЕРЕСЛУХОВУВАННЯ ПЧІЛ В ЗИМІ.

По Йордані, коло Стрітення і початку березня 
підслухуемо пні. Застукавши пальцями коло очка 
або дмухнувши, почуемо грубий, одномірний го
лос »бжжж...« То знак, що пчоли здорові і мають 
іди та все в них в порядку. Як відозвуться на бззз... 
нерівномірно, або ріжними голосами, тоді треба 
заглянути до вулика, бо або забракне Тди або 
буде завогко або будуть миші. Упорядкувавши 
той пень в томуж приміщенню належиіт'ь після 
цього взяти його на короткий час до тепло!' але 
темно!' кімнати, щоби ті пчоли, що поспадали або 
по вулику порозлазилися, знова позлазилися в зи
мовий клубок. Не забувати, що очко на зиму по
винно бути заситковане не густою сіткою так, щоби 
©стала шпара, якою пчоли кождо'і пори могли ви-
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лазити, бо часто і серед зими, звичайно коло Стрі- 
тення, нагло потепліе. Впрочім пчоли потребують 
свіжого повітря та зимного, яке діставшися до ву- 
лика спричиняе воду-пару. Пчоли потребують води 
і в літі і в зимі до життя.

ВИСТАВЛЕННЯ ПЧІЛ ПО ЗИМІВЛІ.

Коло св. Олексія, кінець марта, як е тепло, лі- 
тають мухи, ріжні комахи і нема снігу, тоді вистав- 
лясмо пчоли зі стебника чи пивниці на те саме мі- 
сце, де кождий пень стояв перед зимою. Якби 
були де клапоти снігу, то треба сніг прикрити со
ломою або мішками, бо як пчола впаде на сніг, то 
вже замерзас. Пчоли тепер облітаються на сонци. 
Ті, що зимували в пасіці також облітаються. Останні 
могли облетітися еще в лютім як було тепло. Дуже 
мило дивитися, як пчоли по зимівлі облітаються. 
Вони вилітають радісно з очка, сідають на дерев- 
ляний дашок вулика, гріються до сонця і раду- 
ються весною як діти. Другого—третого дня, як е 
дуже тепло, перевітруемо наскорі вулики, викида- 
емо спліснілу солому але даемо свіжу і знова о- 
безпечуемо вулик від зимна, хотяй би менше, бо 
в квітни і з початком мая бувае еще зимно з моро
зом. Пчоли потребують тепла, бо вигрівають уже 
молоду силу: черв. Коли в вулику зазимно, забо- 
гато порожніх рамок і богато шпар, тоді матка на- 
віть не буде червити. Пень ослабне, бо молодих 
нема, а старі пчоли вже гинуть і небуде кому на- 
збирати нам меду.

РАСИ ПЧІЛ.

Пасічник, котрий розмножив свою пасіку від 
одного пня повинен придбати еще родини пчіл або 
матки з інших добрих, працьовитих, спокійних па-
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сік так, щоби пчоли вимішувалися, бо інакше як 
матка і трут з яечок вирастають від одноі матки, 
то зводяться. Тому церков і людям не позваляе 
женитись, як вони близькі кревняки.

Треба знати, що маемо ріжні породи, раси 
пчіл. ПодільськоТ раси пчола е велика, сива, 
лінива і мае міхурець на мід величини великого 
зерна конопляного сімя. Вона е лагідна. Друга ра
са: Борівка, е чорна, дуже швидка, працьовита, 
дуже жалить і мае малий міхурець на мід, вели
чини проса. КраТнська пчола мае рожеві боки, 
е попеляста, велика як і подільська, більше від неТ 
працьовита, але не хоче роТтися. Тому все робимо 
штучні роТ з таких родин. Кавказька е темно 
лопелята, середньоТ величини, щось посереднього 
між борівкою а подільською. Ті пчоли дуже добрі, 
трудящі, але мають той блуд, що недасться з ними 
легко господарити. Як виняти рамку пр., то ті 
пчоли розлазяться на траві на яких 5 метрів і гу- 
бляться. Найліпші пчоли е крижовані 
краТнські з подільськими або кавказькі з поділь- 
ськими. Кавказка пчола мае ссавку довгу на 2.8 мм. 
через те вона а часто й крижовані беруть мід 
з червоноТ конюшини. Інші пчоли з 2.6 мм ссав- 
ками беруть тільки з біло'і’. Пчоли вимішуються 
звичайно самі в пасіці, коли пр. молода матка за- 
плідниться з трутом іншого вулика і іншоТ раси чи 
родини. Пчоли примінюються до клімату. Наші ро- 
ботячі пчоли перевезен! пр. до Сгипту, де е цілий 
рік пожиток, перестають збирати запасовий мід 
і тоді не дають взагалі пожитку і затрачують харак
тер свое! раси. Так і білі европейці, пр. португальці, 
що осіли в Африці, в СенеГаліТ перед віками, нині 
іх нащадки говорять портуГальською мовою, 
а стали чорною, муринською расою. В ДальматіТ 
і в Італіі на долах, де дуже тепло, нема з тих 
причин пасік, бо не дають запасів меду.
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ВОРОГИ ПАСІЧНИЦТВА.

Пчоли мають богато ріжних ворогів із зві- 
рят, птиць і комах. Дятель а найбільше сини ц я 
пукае в очко, а коли пчола вилізе, то з’ідае ТТ. На 
весну треба від очка іх відстрашувати або очко 
прикрити яким ситком велечини решита. Наша 
мила ластівочк а-щебетушка ловить літаючи 
в часі великого пожитку дуже богато пчіл. Коло 
хат пасічника не повинні ми дозволити на закла- 
дання ластівочих гнізд. Миш, коли влізе під зиму 
до вулика погризе вощину з медом і своТм непо- 
коем розжене пчоли з іх клубка і вони впадуть. 
Великим ворогом пасіки е невеличкий сірий, ве- 
чірний мотиль моти л и ця-мі л ь, який кру
жить біля вулика і в відповідну хвилю шпарою або 
очком втискасться до вулика і в стару вощину 
або в сміття, як е на дні вулика складае яечка. 3 яе- 
чок вилазять хроби, які підлізають в гору і замо- 
тиличують та передіравлюють всю вощину в ву- 
лику. Тільки дуже сильний пень і в початку дае собі 
раду. Ми вже згадували, що пчоли навіть під осінь 
або знидіють або втікають роем з такого пня в без- 
вісти. Винен пасічник, бо не заглядав до вулика 
і не забрав вчас замотеличених щільників-рамок. 
Найбільшим ворогом пчіл е недба- 
лий пасічник, який не дбае про свою »Божу 
мушку«, недалеко вуликів стукае, пускае в пасіку 
худобу, не уставить вуликів на сильних паликах 
і не привяже дротом до підпори а вітер повивер- 
тае пні і порозбиваеться вулик, який часто і заті- 
кае. Здаеться дурниця як поставить він вулик не до 
важки прямовісно а так, що рамки висять криво, 
то кільки зробить тим пчолам лиха? Найгірше, як 
не вивчиться з книжек і не читае пасічничих часо- 
писів, тоді невміе коло пчіл ходити. Він »капарае« 
і зі своеі пасіки, яку загирить, нічого не буде мати.
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НЕДУГИ ПЧВЛ.

Найнебезпечнійшою хоробою пчіл е г н и- 
л е ц ь. Причиною е невидим! оком д р і б н о- 
твори, з котрих одні 'вимножуються з незакри- 
тоТ еще черви а другі з завічкованоТ. Б а к ц и л і 
т і спричинюють гните черви, яку чути 
каруком і яка перемінюеться в б р у д н у, буру, 
липку мае у. Як встромимо в ту гидку масу 
сірник то теч та тягнеться як нитка і 20 цм. 
Загал пасічників чи не слушно вважае, що гнилецъ 
повстае тоді, як виймаючи рамки застудимо черв 
або як пчоли самі застудять. Трафляеться, щр на 
весну матка богато зачервить а як нагло позимніе 
або настане слота і брак пожитку, тоді пчоли мерз
нуть, стягаються в клубок а крайні рамки з чер
вою опускаютъ і застуджують. Зпочатку ратуемо 
родину забираючи вулик а на те місце даемо рій- 
ницю на пчоли, вкладаемо відтак в новий вулик 
і даемо нову штучну вощину. За кілька днів знова 
так зміняемо, а перший вулик палимо, бо з нього 
пчоли рознесуть порошок-заразки по цілій пасіці 
і в других пасіках цілоі околиці. Заразки гнильця 
живутъ літами. Ми радимо до зараженого вулика 
вставити горня з розжареним вуглям, посипати 
жар ложкою мілкоі с і р к и, замкнути вулик, щоби 
пчоли згинули а вулик з усім спалити. Пасічник по
винен руки мити милом. Чим більше який нарід зу- 
живае мила, тим він здоровіщий і його худібка. 
Н о з е м а звана від бакциля »нозема апіс« знана 
у нас декуди як м а Т в к а, повстае на весну в маю, 
звідси ТТ назва. € це жолудкова недуга. Пчола 
дуже худне, е на'і'жена, чорніе, бо волос іі випадае. 
Подражнена вилітае з вулика а потім пчоли здо
ров! ТТ не впускають. На землю падае і не літае 
але бігае з напів розчиненими крилами. Всюди 
видко трупи. Недавно вигинули цілі пасіки з під
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околиць Сянки. Л і куемо пчоли на маівку в той 
спосіб, що до 5 л і т р і в рідшоі сити вли
ваемо килішок чистого бонГу (горівки). Добре ви- 
мішану таку рідину-ситу піддаемо хорим пчолам 
що раз по трохи. Недуга заперження по- 
встае, як пчоли не можуть облетітися в час і калом 
занечистять і себе і щільники. Пчоли підпадають 
еще і іншим недугам, пр. п л і с н е н н ю і с твер
ди е н н ю черви. Стае вона тоді тверда як Нпс 
або трутні стають вал ня н ими. Спричиняють 
це бакцилі і грибки, з котрих деякі дістаються зі 
соломи або сіна.

ЯК ТОПИТИ ВІСК!

Старанний, добрий пасічник не марнуе ста
ро!, чорноТ вощини, непридатноі до зачервлю- 
вання то й непрактичноі до медозбору, бо комірки 
тако! вощини е вузкі, бо виповнили іх плівки-пла- 
щі-сорочинки по молодих пчілках, які з них виліз- 
ли. Пасічник збирае і найменші окрушки воску, 
розділюючи білі і жовті від чорних окремо, до 
щільного якогось начиня. куди не дісталабися мо- 
тилиця, а потім топить. Топления воску: До 
начиня камінного вливаемо води а на воду кида
емо здушену вощину і варимо. Коли закипить, тоді 
виливаемо розтоплений віск в ворочок яко! кріп- 
ко'і', рідкоі матері'і', полотна. Добре завязавши да- 
емо під прасу, зроблену звичайно з двох дубових 
півметрових, грубих дощок, які стискаемо на 
краях шрубами. Коли стискаемо віск той в начиння 
шрубами і тиснемо як сир або малини, тоді горячий 
віск випливае з ворочка до підставленоТ велико! 
миски, мидниці чи балі'і, в котру налялисьмо зи
мно! води. Віск роздрібнений як лекший від води 
пливае по верху. Збираемо той віск і здушуемо чи- 
стими руками в кулі. Кулі краемо на кусні і вкида-
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емо знова до камінного горшка і вже топимо без 
води. Уважати, щоби розтоплений тепер віск довго 
не кипів, не припалився або й не запалився. Як 
опробуемо патичком, а віск вже розтоплений, тоді 
виливаемо його поволи в форму, 'найліпше поли- 
вану миску, в котру далисьмо трошки води. Як за- 
стигне і викинемо віск з форми, то буде він пре- 
гарний, ясножовтавоі краски і пахучий.

Інакше робимо як віск варимо не в камя- 
них а в залізних начинях. 3 залізних начинь емалія 
часто виприснула а навіть як і не пукла, тіо знаемо 
з досвіду, що соки, овочеві конфітури а навіть і ро- 
сіл, варені в зелізних, емальйованих посудинах ді- 
стають темну краску. Це хемічні сполуки з залізом. 
Віск дістане темносіраву краску. Щоби отримати 
гарний, жовтий віск ставимо розтоплений 
віск на яких 3 або більше годин до 
теплого місця в печі »братрурі«, де залізо- 
оксиди осядуть на споді. Аж тоді виливаемо віск 
у форму. Найліпше тому раджу варити віск в ка- 
мяних начинях. Коли той віск ясножовтий виста- 
вимо на ділання сонця, тоді віск прибере білаву 
краску. Кільо воску платиться у нас 4—5 зол. Його 
богато закуповлюе заграниця до хемічних виробів, 
до підліг і іи. Наші пасічники усе виробляли «су- 
калик на Йордан трійці, Богу в жертву, з жовтого 
воску.

ВАРЕНИЯ ПИТНИХ МЕДІВ.

Наші предки і князі гостилися питним медом 
а німці і іх сусіди гірким пивом з ячменю. Кілька- 
літній мід, двійняк гетьманський і ко
за ч и й трет а к, е дуже лічничі на ревматизм- 
гостець костей, г ол о в и і ставів. При запаленню 
легких старий, питний мід виділюе флеГму і додае 
сили. Питний і звичайний облекшуе Грипу, кашлі 
болі горла, особливо у дітей при корах, шкарля-
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тині, дифтеріях горла (прісний мід змішуемо з са
джою) а при т и ф і спричиняе лекше травлен
ия ж о л у д к а і лічення ран кішок. Так 
ділае вже й прісний мід з медарки. Питний мід 
варимо в городі або в кухні в котлі поливанім або 
цинкованім баняку. До 10 літрів меду вливаемо’ 
20 літрів переварено! води (третак) і варимо кілька 
годин, збираючи все шумовиння до окремого на- 
чиня, яке можемо потім переварити на гіршу сор
ту. Підпалюемо огонь деревом, бо вугля дае за- 
сильний огонь. В міру випарування доливаемо пе
реварено! води, аби отримати повних 30 літрів. 
Як вже не буде шумовиння, відстазляемо і як ви- 
стоТться, день-два, зливаемо до чисто!, дубовоТ 
бочки або великого бутля, ставимо в тепле 25—30° 
місце пр. в кухні але в темне місце і 3—4 
дні мід перебувае першу, б у р л и в у фермента
цію. Тепер закорковуемо з ферментаційною рур- 
кою, яку купуемо в склянних склепах. Перед ва
рениям меду на 3—10 днів купуемо в аптиках-дро- 
Геріях дріжджі-квасниці: »В і н у м « раси МаляГа, 
Мадейра або Токай і 10 дкг'. даемо на теплі (25— 
30") 2 літри води і пів кг. меду. Ті розпущені дріж- 
джі вливаемо до дубовоТ бочки чи бутлі зі зва- 
реним медом і зачинаеться 3—4 місяців треваюча 
ферментація-булькотання через ферментаційну 
РУРКУ» Д° котроі кульок в горі вливаемо перева- 
рену воду. Дріжджі-квасниці при теплі виплоджу- 
ють безліч дрібностроТв (бакцилів) а ко
ли витівориться алькоголь, то він Тх вбивае і вони 
падають на спід як осад. Коли мід ферментуе при 
зимні, то родяться іншого роду бакцилі, які мід 
нам з і п с у ю т ь. Коли кінчиться ферментація, 
отже не показуються більше бульки, переливаемо 
осторожно (задля осаду) наш мід до іншого на- 
чиня, бочілки чи фляшок майже по сам верх, щоби 
богато воздуху не витворювало шкідників і закор-
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ковуемо заливаючи корок ляком, або розтопле- 
ною живицею з воском і переховуемо в холодній 
пивниці. Не можна спускати ніяких медіа і вин 
в червни і липни, бо тоді навіть меди старі вже 
в пивниці, пере б у в а ють якісь м а л іг н о- 
в і ферментаціі. Бульки, які втікали через 
фермент, рурку, то двокис угля СО2. Щоби мід 
мав острійший смак даемо при вареню в ворочку 
20 Гр. хмелю або небогато гвоздиків або й цина- 
мону, які по варению викидаемо. Ліпше додавати 
хміль тілько до четвертака, який варимо з 10 літ
рів меду і 30 води (разом 40 літрів), бо четвертак 
по ферментаціі вже пемо. К о з а ч и й мід, вище 
описаний третак з одноТ части меду а двох води, 
то може і довше переховуватися. Найліпший, 
гетьманський мід робиться з о д н о і ча
сти меду, але тільки липового (не як тамті 
'навіть з гречаного) і з одноТ части води. Мід геть
манський 8—10 літній в скількости килішочка ва
лить нас мило з ніг і дуже розгрівае. До фляшок 
третака і четвертака вкидасмо кілька зерен рижу 
(забогато рижу вижене мід з корком). Наші свя- 
щеничі родини гостили селян четвертаком (який 
довго не переховуеться) на т о л о к а х по робо
тах в полю і косовиці.

Медовий напиток робимо без варения ме
ду. Тільки пр. 10 літрів меду і 20 л. води ста
вимо в тепле місце де 3—4 дні бурливо фермен- 
туе, а потім через ферментаційну рурку еще 
6 днів разом 10. Потім зливаемо в нову посудину 
де ферментуе еще до 6 неділь і напій готовий. 
Місто другоі части чи літри води можемо влити 
літру соків овочевих і дістанѳмо по ферментаціі 
лишний напиток »мед вишняк, порічник, яблочник«
1 ін. Замість літри овочевого соку можемо дати
2 літри подушених вишень, солодких порічок або 
других овочів і то еще ліпше від соку, бо під скір-
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кою тих овочіе е субстанцій гіркаві, здорові, віта- 
міни. По 10 днях перелявши до 6-тижневоі' фер- 
ментаціі, овочі на дні наново наливаемо медом 
і водою і знова дістаемо напій як і за першим ра
зом. Воду даемо переварену тоді, як вона мае 
вапно і інші мінерали. В р. 1933 наш нарід, на 
встид, тільки в Польщі випив горілок, пива з воро- 
нячого ока вироблюваного місто хмелю, і руму за 
400 міліонів зол., — знищив богато здоровля 
і сповнив богато злочиніе! Варім солодкий, питний 
мід на лік і наше здоровля! Чотириста міліонів 
і здоровля у нас лишиться!

МЕДАРКА Й ІНШІ

вживаемо м е д а р к и

Медарка, з переду видно 
сітку під рамку.

До витріпування

ПАСІЧНИЧІ ПРИБОРН.
зі щільників-рамок меду 
звичайно на чотири рамок.

Підкуровач-димар.
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Медарка з білоі бляхи з металевим коловоротни- 
ком, трибами і корбою коштуе біля 40 зол. Сели 
купимо собі сам коловорот або зробить нам його 
коваль а вкінці й столяр з твердого дерева і ми 
вставим© його до ширшоі бочки дубовоі або сос- 
новоТ, але в середині на біло лякерованоі, аби мід 
добре стікав, то така медарка буде нас дешево 
коштувати. Початкуючі пасічники робили собі ко- 
ловороток самі на дві рамки а на віеь намотували 
шнурок і потім натягаючи його впровляли колово- 
роток, уставлений в бочці, в круженя і так витрі- 
пували мід. Бочку вживають в осени на капусту 
чи огірки. Радимо закупити бляшану медарку нову 
або й уживану, дешевшу, бо ліпше і вигіднійше 
мід витріпуе. Другим доконечним приладом в па- 
сіці с ситко на лице обшите брунатним або 
білим полотном і підкурювач, які продае 
»Рій« або можна зробити в бляхаря. Подібний до 
вузького самовара, причім міх розжарюе порохно 
як у коваля. Як пасіка е далі від будинків і нема 
страху пожару, то вживасмо запаленого порохна 
чи куриська. Треба його передтим все висушити 
в кухні або на сильнім сонци щоби не гасло. Зрі- 
зувати засклеплений мід як даемо щільники до 
медарки можемо довгим і обоеючним дуже 
острим пасічничим ножем який часто ма- 
часмо в теплу воду, щоби змивати з нього мід. 
Про гусяче чи куряче крило а найліпше 
щіточку мягеньку, натягнену в один тільки рядок 
широкий як рямки, вже говорилисьмо. До доброго 
уставлення вуликів, щоби рямки висіли прямовіено, 
треба вживати в о д н о і в а ж к и. Треба також 
зробити собі с т о л е ц ь, на якім вішасмо рамки 
як і'х виймаемо з вулика щоби не ставляти на тра
ву, під вулик. Другі прилади придбае собі початку- 
ючий з розвоем його пасіки.
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як виглядде пасіка у німців?
Німці роблять собі поверхові вулики на дві 

кондиГнаціі' підчас коли ми тільки на час пожитку 
накладаемо на вулик надставку з рамками. Наші 
вулики стоять розставлені в пасіці а німці місто 
паркану-огорожі роблять довгі з підлогою і даш- 
ком комірки і павільони і тут ставлять 20—100 ву- 
ликів. В павільонах поміщуються пасічничі прилади 
а навіть вентилятори і пивниці. Павільони мають 
і злі сторони. Накопичені родини мішаються, пчо- 
ли на себе нападають. В нас еще богато місця на 
здорові пасіки, а в разі огню в соломою критих 
Газдівствах, згорілиби і «німецькі пасіки«.

МЕДОДАЙНІ РОСЛИНИ.
Звичайно на 5 літ буде оден або два роки 

без меду з причини непогоди і зимна в часі, як 
цвите гречка чи липа. Треба садити тому медо- 
дайні рослини, які цвитуть від весни до осени одні 
по других, а пчоли все будуть працювати а не збе- 
руть з лигіи чи гречки, то буде пожиток з других 
рослин. Так перед кв і том садів цвитуть: 
ліщина, Тва-верба, вільха, цукровий клен, берест- 
вяз, мореля, медунка, кульбаба.

В квітни і маю: явір, черешня, аГрест, 
порічка, бросквиня, вишня, яблуні, груші, сливи, 
біла кропива, растка.

По садовині цвитуть: озимий ріпак, 
експарзета, вика, кущі, каштан, вовчі я годи, 
акація біла і жовта, глід, клен, ясінь, м о р- 
в а, волоський оріх, дуже медиа малина, ожи
на, біла конюшина, бур кун, лікарська 
ш а л в і я.

Перед гренками: червона конюшина, 
люцерна, біб, біла гірчиця, сераделя, ярий р і-
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пак, мак, липа, фацелія, огірник-бо- 
р а к с, материнка, кропива.

В добі соняшника цвитуть: гарбузи, 
біла гірчиця, пізна сераделя.

На кінци: верес, пізний лупин і сераделя. Са- 
дім ті рослини а всі роки будуть »товсті«! Памя- 
тати треба, щоби вулики вивозити як цвитуть лили 
в гаТ-липники, а як гречка цвите, тоді в поля. Дуже 
вказаним е вивозити пчоли автом (не залізницею) 
в гори, в Карпати. Той труд вельми оплатиться.

ЯК ПЕРЕВОЗИТИ ПАСІКУ!

В зимі, з важних причин перевозимо пасіки 
поволи в той спосіб, що ставляемо вулики на со
лому, в сані заложен! драбинами. Поміж драбини 
і вулики, аби не стукали, вкладаемо теж солому. 
Очка заситковуемо. Так перевозимо наші пні обе- 
режно навіть далеко. В літі веземо возом на сіні, 
витріпавши мід, бо інакше рамки обломляться, 
а пчоли подусяться. Ми бачили в Олеську коло 
Бродів, як жиди закуповували пчоли в літі, в чер- 
вни, і перевозили Тх аж на Поділля, на гречки. 
Вони привозили зі собою легенькі вулики-пачки, 
в котрі пасічник перекладав рамки з пчолами 
і червою. Рамки тоті з гори, долини і боків обби
вали клипчиками щоби не рухалися. Вуликів став- 
ляли на драбинястий віз на солому і обкладали 
соломою. На фіру брали 18—20 таких вуликів. 
Кождий вулик мав в горі затулки заситкований все 
більший від очка отвір, щоби пчоли не 
подусилися. Залізницею вільно пчоли перевозити 
тілько в невеличких, з боку заситкованих, пачках. 
Так приходять до нас посилки маток з пчолами 
навіть з Кра'гни, СтиріТ і дальших краТв.
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В ЯКИХ НАЧИНЯХ ПЕРЕХОВУВАТИ I ПРОДАВАТИ 
МІД!

Витріпаний медаркою мід переховуемо 
в зимній пивниці в камінних начинях, склянних 
бутлях або добре поливаних горшках. Добре пе
реховуемо мід в начинях з білоТ бляхи або в цин- 
кових. Навіть солена вода чи олива не перетікають 
з бочки так як плинний, нескристалізований мід. 
На зимнім мід за кілька неділь скрупіе в кристалки 
і тоді його вивозимо і продаемо без ризика. Ду- 
бові бочки або великі, подвійні коновки, які вва- 
жаю стандартизованою посудою, зверха заднені 
треба кілька разів виварити бо мід натягнув- 
би квасу здубовоТбочки або живиці з сосновоТ ко
новки. Обручі давати залізні. В мокрих роках, як 
1934., мід подекуди і до зими не скрупнів. Вважа- 
ти, що заграницею, пр. в Німеччині, купуючі мід 
числили сотнар по 56 кГ. враховуючи і вагу бочки.

ЗАКІНЧЕННЯ.
В нас буде добре, як кождий хлопець чи дів- 

чина вивчиться якогонебудь ремесла, а попритім 
будутъ пасічникувати або закладати огороди-сади. 
Тоді будутъ незалежні від жидів по містах. Від пчіл 
вчімся ладу, порядку і державности. Пасіки плека- 
ють розум і серце і даютъ здоровля і великі ко- 
ристи в грошах і прожиттю в зимі. Вчинім, щрби 
й нині рідна наша земля як і колись, була першим 
в світі краем меду і воску! Експорт, вивіз тих про- 
дуктів і продаж в краю принесе нашому бідному 
тепер народови міліони в зисках. Чи маемо чекати, 
нарікати і плакати на біду? До діла, дорогі земля
ки! Вже нині робім вулики! О добрий вислід нашоТ 
пасіки молімся до св. Зосими, Саватія, Харлампія, 
опікунів пасік, а за добрі ради помяніть автора, 
о. Иосифа в Ваших молитвах!
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о. Й. Застирець.
Д О Д А Т О К.

I.
СПОМИН ПРО «ГИЛЬКОВУ ЛИПУ«.

Тридцать літ тому висвятив мене Владика 
в ереТ і післав душпастирювати в село, де жили 
моі далекі свояки.

На Великдень правив я, як велить звичай, 
воскресні панахиди на цвинтарі. На однім гробі по- 
клали моі свояки, крім гарноі ласки, трьох яець, 
ще щільник меду на біленькій тарілці, оздобленій 
народнім, своерідним орнаментом. Співаючи ве- 
личну нашу воскресну пісню, взяв я опісля помя- 
ник з рук старенького стрия1), помянув усі вписані 
імена, між когрими був і Гилько Липа. »Що це за 
Гилько Липа«? —спитав я стрия по молитві.

1) Брата батька, або взагалі дядька з коліна батька.

»Було це так« — оповідав мені стрий Микола 
поквапно, бо бачив, що й я спішився, тай люде че- 
кали, просячи на гроби своіх предків. »В році, 
в котрім я женився — говорив він, — приплентався 
до мене на весну через австрійську границю сал- 
дат з У крайни, що віік з царського війська, де я- 
кийсь московский старшина Сергій Гуляков дуже 
над ним знущався. »Мене кличуть Гилько« — ска
зав він, буду у вас щиренько наймитувати, бо ро- 
дичів не маю, тай нема мені пощо вертати, а тут 
такі люде, як і в нас під Полтавою і співають ту 
саму великодну пісню, бо я чув, як був на самій 
границі. Я бачив ллинулого року великодну від- 
праву в вашім галицькім селі, а ранок прегарний, 
11ір аж до нас на границю доносив «Христос 
Воскреси.

Мені подобався Гилько і я не мав кращого 
від нього ніколи ні наймита, ні вірноі' челядини.
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У великодну суботу кінчив він мені орати 
й привіз в обійстя липку, кажучи: «Дозвольте, 
я посаджу бідну деревину. ГТ викинули по корчівці 
на дорогу. Дивіться, якесь колесо ТТ переТхало, 
а вонаж жива, а все живе, проситься жити, рости. 
Як деревину хто викине з корінем на верх і не по
садить в землю, то вона плаче. А тут липа, — вона 
дасть божій бджільці і господареві меду на ра- 
дість, цвіту на слабість, а дерева церкві на іконо- 
стас«. — Мені Гилько ще більше припав від тепер 
до серця. Я дав дозвіл, а він вибрав практичне і ду- 
же гарне місце, де й зараз у великодну суботу 
й посадив ту липку. За два три роки розмножив 
я. вже на новім г'аздівстві2) пасіку; під липкою по
ставив вулик, а за кілька літ бджоли гуртом бре- 
ніли, як цвіла липа, котру всі ми назвали «Гилькова 
липа«, бо Гилько так нею піклувався, як мати 
своею дитиною. Бувало в гарячий день, і в вечір 
і раненько, як йде до коней, вже й несе дві ко
новки води підляти «Боже деревце«, як часто на- 
зивав він свою липу.

2) Господарстві.

Вірного на причуд, доброго Гилька, що зріс- 
ся з моею родиною, любили усі. В мене й помер 
він. Його «Гилькову липу« знае все село. В зимі 
приходять жінки до мене по цвіт з ГильковоТ липи, 
бо «анйліпше помагае в недугах«, а в іншу пору 
по мід з ГильковоТ липи, який мішають з мукою 
і прикладають на чиряки й рани. Ми вписали 
Гилька до родинного помяника, а що не знали 
його прізвища, тому він у нас — Гилько Липа.

Проминуло від того часу, як я сказав, 30 літ. 
На стрийковім Грунті вже трете росте покоління. 
В селі парохом вже третій священик. Останній, то 
мій учень. От і переТзджаючи минулого року че-
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рез те село на другим день Великодня, вступив 
я до нього на хвильку. А що учні знають добре 
свого професора, його звички, бажання й уподо- 
бання, той в час підвечірку подала мені його доб- 
родійка кусень щільника меду. — То, додав свя- 
щеник, мій учень, — мід з »Гильковоі липи«, він 
лікуе й тіло й веселить душу. Я дістав його з пара- 
стасу, а церковна прислуга називае його чомусь 
медом з »ГильковоТ липи«.

Мене зоврушив цей великодний спомин з пе
ред 30-ти літ, а про доброго Гилька, що садив цю 
липу, оповів я мойому учневі і його рідні. Один 
його синок, чуючи це, сказав: »І я зараз по святах 
посаджу собі липу на радість, цвіт для мами й тата 
і на іконостас до церкви«!

II.
ВОСКРЕСИЛ ЛЕГЕНДА.

Св. Евангелист написав, що як Христос вос
крес з мертвих, то пішов у сад, взяв заступ і почав 
садити деревину. Святі отці кажуть, що в той час 
біля плоту йшов апостол Андрій з обома своі'ми 
доньками. Вони глянули в сад і побачили садівника 
в білій киреі', що копав аж піт йому виступив на 
чоло та поранені руки.

»Чого працюЕш? — запитав апостол Андрій 
незкайомого, — та ж весна довга, встигнеш обро- 
битися«.

Садівник відповів: »3най, що для тебе копаю 
тут і працюю, бо ти підеш степами та опинишся 
в найбогатшій та найкращій кра’і'ні світа — УкраТні. 
В іТ серці, над чарівною рікою посадиш це дерево: 
креслату яблуню. Вона буде там цвісти весною, 
коли мені співатимуть воскресну пісню. Буде сво'і'м 
біло-рожевим квітом дівчат чарувати, а доброму 
людові на Спаса дасть великі, смачні овочі на 
свяченек.
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»Тобі, Ладо, — сказав садівник до старшоі 
доньки ап. Андрія — даю це дерево, щоби поса
дила в ярах та на горбочках, де колись будуть 
церкви. Дерево буде давати мід бджілкам і насо- 
лоду людям, а мистцям — матеріял на іконостас«.

Лада взяла липу з рук Вертоградаря1).

»Тобі, Красуне, — озвався садівник до мо- 
лодшоТ доньки ап. Андрія — даю цей корч. По
сади його на березі, коли перепливете море. Він 
цвісти гарно не буде, але в осени дасть гарні ки- 
тиці чудового напою, що звеселить, повиті в тугу, 
серця людей. Будуть його люде пити і з вівтаря 
і з весільного столу«.

Красуня взяла з його рук винну лозу.
Після цього, огородник прибрав промінистий 

вид і почав зникати.

»Ісусе Христе! — озвався апост. Андрій, бо 
пізнав, що це був не простий садівник, а сам Хри
стос — зробимо, як кажеш!«

Не минуло кілька місяців а св. Андрій при- 
був з доньками до нашого краю та посадив над 
Дніпром чарівну яблуню. Над морем посадила 
Красуня виноград, а Лада на чорноземі — липу. 
Апостол Андрій, той, що першим повірив у Хри
ста, поблагословив край наш — УкраТну, і'Т людей 
і провістив Тм велику майбутність.

Тому то й до нині нарід наш весною, коли 
розвиваеться липа, в'еться виноград, і цвите 
яблуня, а пчоли весело гудять, співае воскресну 
пісню в честь Вертоградаря.

1) Це старославянське слово та значить — Садівник.





ВІДОЗВА ДО ГРОМАДЕН.
Недобре представляться у нас пасічництво. Рідко де с по- 
ступова пасіка, яка би з 10 пнів давала доходу 500 зол. 
а з 50 пнів тільки, що й прибуток з 12—15 моргів землі! 
Нарід не вміс пасічникувати а найгірше на Лемківщині, По- 
лісю і Гуцулыцині, де невдачу пасік приписують чарам 
і пасік майже не мають, хотяй там мід с найліпший і най- 
дорощій. Болісмо над тим і з любови до бідного, темного 
народу зладилисьмо той підручник «НАУКИ ПАСІЧНИЦТВА«, 
який висилаемо навіть за 60 сот. аби поправити іх долю. 
Хто це прочитав, нехай замовить для себе, свояків чи селян 
рідного села і для дітей-школярів. Вчините велике добро 

для свойого народа!

Незабаром видамо: «Повість про Іванка Премудрого«, »1сто- 
рію Олександра Великого», «Теми до драм і комедій», «Спо- 

мини», «Збірник народніх пісень« і ін.

Ж

'Ч 
V Г-

ЙНЖ ■

V %

3 друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, Львів, Чарнецького 26.


