Na kaj moramo biti pozorni oktobra?
Oktober je mesec, v katerem končujemo priprave na prihodnjo čebelarsko sezono. Da nas pomlad in
naslednja sezona ne bi presenetila, ob lepih sončnih in toplih dnevih preverimo napadenost čebeljih
družin v svojem čebelnjaku z varojami. Število varoj v čebelji družini lahko opravimo na več načinov:
več tednov štejemo naravni odpad varoj na testnih vložkih na dnu panja, opravimo test s sladkorjem
v prahu ali pregledamo zadnjo zalego. Če je ta mesec število varoj v panjih večje od dopustne meje
(to je do tri varoje na teden oz. 0,4 varoje na dan povprečni naravni odpad varoje v 21 do 24 dneh
jeseni po končanem poletnem zdravljenju ali manj kot 6 varoj oz. manj kot 2 odsotna napadenost na
300 odraslih čebel), ne smemo čakati do zimskega zdravljenja, ampak se moramo o tem problemu
takoj posvetovati z veterinarjem VF NVI o dodatnem zdravljenju.
Med oktobrskim pregledom zalege moramo biti posebno pozorni na nevarno bolezen čebelje družine
– hudo gnilobo čebelje zalege, ki jo najlaže ugotovimo prav v tem obdobju. Če med zalego opazimo
vbočene pokrovce, ki so temnejšega odtenka in na katerih so pogosto luknjice, je ličinka najverjetneje
odmrla. Če iz take celice potegnemo zdrizasto, rjavo obarvano vlecljivo gmoto, o tem takoj obvestimo
veterinarja NVI VF.
Za dobro prezimovanje morajo imeti čebelje družine dovolj zimske zaloge hrane. Oktobra je zadnji
čas, da preverimo zalogo hrane v čebeljih družinah in jih po potrebi dokrmimo. Če družina sedi na
samo petih ali šestih satih, jo zožimo, saj bo tako čez zimo laže vzdrževala ustrezno mikroklimo.
Oktober je tudi mesec, v katerem so lahko dnevi še zelo lepi, topli in sončni, zato se lahko pojavi
ropanja med sosednjimi družinami (tihi rop), zgodi pa se tudi, da naše čebele odletijo ropat k
sosednjim in nasprotno. Vedno moramo najti vzrok zakaj se to dogaja. Vzrokov je lahko več, npr.
oslabelost družine zaradi napadenosti z varojami, oslabelost zaradi lakote v brezpašnem obdobju,
okuženost s hude gnilobe čebelje zalege, padec matice,.. Z ropanjem se iz panja v panj prenašajo
huda gniloba čebelje zalege in druge bolezni čebel, predvsem pogosto pa varoje iz močneje
napadenih družin vdrejo v že zdravljene družine. Ta pojav imenujemo reinvazija ali ponovna
napadenost. Zato je jeseni zelo pomemben stalen nadzor nad številom varoj v panjih.
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