Nacionalni veterinarski inštitut

UL Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Zdravstveno varstvo čebel

Datum: 27.10.2016
OPOZORILO ZA ČEBELARJE ZARADI VAROZE
Stopnja napadenosti čebeljih družin z varojami (Varroa destructor) se je v letošnjem letu med
čebelarsko sezono v posameznih čebelarstvih zelo razlikovala. Pri kliničnih pregledih čebeljih
družin septembra/oktobra pa smo veterinarji VF NVI ugotovili povečano napadenost čebeljih
družin z varojami in večje število primerov klinične oblike varoze čebel, to je napadenost z
varojami do te stopnje, da so že vidni značilni bolezenski znaki, ponekod pa so čebelje
družine že tako oslabele, da zime ne bodo sposobne preživeti (podatki veterinarjev VF NVI na
področju zdravstvenega varstva čebel z dne 12.10.2016).
Čebelarje opozarjamo, naj z enim od razpoložljivih načinov čim prej preverijo napadenost
čebeljih družin z varojami (štetje naravnega odpada varoj, sladkorni test na odraslih čebelah).
Dopustna meja napadenosti z varojami je v jesenskem času do 3 naravno odpadle varoje na
teden oz. manj kot 10 varoj na 500 odraslih čebel (< 2% napadenost). V kolikor je ta meja
presežena, je potrebno takojšnje dodatno jesensko zdravljenje, ki ga opravite po posvetovanju
z območnim veterinarjem VF NVI. V takem primeru čakanje na zimsko zdravljenje namreč ni
dopustno. Takoj, ko v panjih ne bo več zalege, pa naj čebelarji obvezno opravijo zimsko
zdravljenje pri vseh čebeljih družinah.
Za zdravljenje morajo uporabljati izključno registrirana zdravila oz. zdravila, ki imajo uradno
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. Zdravilo mora imeti priloženo pisno navodilo za
uporabo za zdravljenje varoze pri čebelah. Podatke o zdravljenju morajo čebelarji sproti
beležiti v Dnevnik veterinarskih posegov. V primeru suma na neželeni učinek zdravljenja
morajo takoj obvestiti Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke ali veterinarja, ki
je zdravilo izdal oz. območnega veterinarja VF NVI.
V primeru suma bolezni čebel morajo čebelarji takoj obvestiti območnega veterinarja VF
NVI.
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