
VETERINARSKI NASVETI 

 

Varojo imamo pod kontrolo tudi v aprilu 
Mag.  Lidija Matavž 

 

1. Nadzor nad varojo 

Aprila začnemo čebelarji preverjati napadenost čebeljih družin z varojami. Testne mreže vstavimo v 

vsaj 50 % čebeljih družin ali v vse čebelje družine, če imamo manj kot 50 čebeljih družin. 

Če naravno odpade ena varoja na dan, vstavimo gradilnike in zelo vestno izrezujemo trotovino, da 

zmanjšujemo napadenost delavske zalege. Trotovino izrezujemo, ko je pokrite tri četrtine površine 

gradilnika oziroma na vsakih 21 dni. Če je napadenost 2 ali več varoj/dan in še ni dotoka nektarja lahko 

izvedemo šok terapijo z mravljično kislino.  

 

2. Pregled pokrite zalege 

Aprila tudi redno spremljamo kakovost pokrite zalege. Vsako sumljivo spremembo prijavimo 

pristojnemu veterinarju NVI, ki odvzame vzorec, na podlagi katerega bodisi izključi, bodisi potrdi 

morebitno kužno bolezen. 

 

3. Oskrba z vodo 

Družine aprila oskrbujemo s čisto vodo, v katero lahko damo 1 g morske soli na 10 l čiste vode. Voda 

naj bo čim bliže čebelnjaku. Z zadostno količino čiste vode preprečimo izbruh majske bolezni, ki je 

aprila lahko pogosta. Če je družina že precej oslabljena, ji neposredno med ulice s kapanjem dodajamo 

toplo sladkano vodo v razmerju 1:1, ali pa neposredno v pitalnik manjše količine tople raztopine. Če 

družine dražilno krmimo, jim obvezno dajemo toplo sladkorno raztopino. 

Oskrba z vodo je pomembna tudi v času morebitnih zastrupitev, da čebele ne iščejo vodo daleč od 

čebelnjaka.  

V primeru akutne zastrupitve lahko v vodo napajalnika dodamo sladkor, da imajo čebele tudi hrano čim 

bližje na dosegu, poleg čebelnjaka.  

Tudi v sušnem obdobju, je zelo pomembna oskrba tako z vodo, kot s kvalitetno hrano, če  zaradi suše 

grozi pomanjkanje paše.  

 

4. Menjava satja 

Aprila družini vstavljamo satnice za graditev novega satja. V tem obdobju obnovimo in izločimo vsaj 

tretjino starega satja, priporočljivo je celo, da zamenjamo polovico starega satja, saj je to prvi 

preventivni ukrep proti pojavu hude gnilobe in nosemavosti, prav tako pa tudi za zmanjšanje okužbe z 

varojami. 
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