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Kontrola varoje in malega panjskega hrošča
KONTROLA VAROJE
V mesecu novembru imamo v panjih dolgožive čebele, ki bodo zimo preživele ali pa tudi ne,
kar je seveda odvisno, kako smo za čebelje družine skrbeli skozi pomlad in poletje in ali bomo
varojo z dolgoživih čebel pravočasno odstranili.
Po končanem poletnem zdravljenju še vedno spremljamo stopnjo napadenosti družin z varojo.
Število odpadlih varoj si beležimo in vpisujemo v DVP. Pomembno je, da v tem času ena sama
odpadla varoja na dan pomeni, da je v čebelji družini približno 400 do 500 varoj.
Novembra, ko ni več pokrite zalege, lahko varojo na čebelah zatiramo z ustreznimi
registriranimi akaricidi.
Uporabimo lahko apibioxal (oksalna kislina) ali perizin (cumaphos), ki ju apliciramo s
kapanjem. Za dimljenje imamo na razpolago varidol, z učinkovino amitraz, ki je tudi primeren
za jesensko zatiranje varoje. Pri zatiranju varoj moramo upoštevati navodila proizvajalca
zdravila in veterinarske službe NVI. Pri uporabi varidola se na terenu namreč pojavljajo različni
načini aplikacije na primer razne palčke, ki niso preizkušene. Zaradi neprimerne podlage ni
poznana koncentracija, vprašljiva je učinkovitost zatiranja varoje, nastane lahko resistenca ali
pa so še kakšne druge škodljive posledice. Uporabljajo se tudi različne koncentracije zdravila,
saj nekateri čebelarji varidol redčijo z vodo, kar zopet lahko zmanjša učinkovitost zdravila in
ustvarja rezistenco na zdravilo. Vsaka nepravilna uporaba zdravila lahko naredi nepopravljivo
škodo v čebeljih družinah.
KONTROLA MALEGA PANJSKEGA HROŠČA
V mesecu septembru je bil v regiji Kalabrija v Italiji potrjen sum prisotnosti malega panjskega
hrošča, Aethina tumida. Mali panjski hrošč se zelo hitro širi zato je tveganje, da se bo razširil
po Italiji in tudi v sosednje države zelo veliko.
Zato čebelarje opozarjamo, da naj bodo pozorni na prisotnost morebitnih hroščev in ličink v
panju. Zlasti to velja za čebelarje na področjih ob meji in v okolici skladišč sadja. Ličinke so
zelo podobne ličinkam voskovega molja, vendar previdnost ni odveč. O sumu na prisotnost
malega panjskega hrošča, sumljivih ličink, mora čebelar takoj obvestiti pristojnega
veterinarja NVI.
V laboratorije se naj ne pošilja svežega materiala, ampak se mora sumljive materije zamrzniti
ali hraniti v 70% alkoholu.
Kontrola in postopek ugotavljanja malega panjskega hrošča ureja direktiva EU 92/65 EEC.
Opozarjamo vse čebelarje, ki imajo v svoji neposredni bližini neregistrirane čebelarje, da jih
opozorijo, naj se registrirajo v SIRIS-u in s tem omogočijo veterinarski službi lažje ukrepanje
pri različnih sumljivih pojavih bolezni ali v tem primeru sumu malega panjskega hrošča, kjer
morajo biti pregledana vsa čebelarstva v 20 km pasu.
Zaradi goste poseljenosti s čebeljimi družinami v Sloveniji, se nam lahko zgodi katastrofa, če
ne bomo resno pristopili k ukrepom in pravočasnemu obveščanju o pojavih ali sumih na malega
panjskega hrošča!

