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Februarja je lahko zunaj še zelo mrzlo, zato kakršno koli pretirano poseganje v čebelje družine ni 

priporočljivo. Čebele so stisnjene v gručo in iz panjev izletijo samo ob toplejšem vremenu. Čebelar 

naj mirno postori najnujnejša opravila, in sicer: 

- poskrbi, da so tla pred čebelnjakom čim bolj suha in čista, 

- poskrbi, da je napajalnik čist in da imajo čebele stalno na voljo čisto pitno vodo, 

- opazuje čebele med čistilnim izletom, 

- pobere vzorec najmanj 100–200 odraslih mrtvih čebel in jih v primerni papirnati embalaži odda 

območnemu veterinarju za preiskavo na povzročitelje bolezni, 

- če je odmrla družina ali če je odmrlo večje število čebel, naj se o tem posvetuje z veterinarsko 

službo in pregled čebeljih družin prepusti pristojnemu veterinarju, 

- ob toplejšem vremenu naj preveri zalogo hrane v družinah in jim po potrebi doda medeni sat, 

poleg tega naj tudi očisti podnice za preverjanje naravnega odpada varoj,  

- po potrebi, to je, če ni bilo izvedeno zimsko zatiranje varoj pri čebeljih družinah brez zalege ali 

če je po zadnjem zatiranju odpadlo več kot sto varoj, naj opravi zdravljenje po navodilu 

veterinarja. Veterinarju naj čim prej, če tega še ni storil, pošlje tudi poročilo o opravljenem  

zatiranju in odpadu varoj v letu 2013 (priloga 5 v dnevniku veterinarskih posegov). 

 

Za razkuževanje čebelarske opreme, pribora in orodja je priporočljivo uporabljati enostavna in 

varna razkužila, na primer razkužilo Ecocid S, ki uničuje bakterije, viruse, plesni in glivice. 

Največjo učinkovitost razkužila lahko pričakujemo, če razkužilno raztopino neposredno pred 

uporabo pripravimo v ustrezni 1-odstotni koncentraciji (50 g praška Ecocid S raztopimo v 5 l vode). 

Predmete, ki jih razkužujemo, je v razkužilu najbolje namakati 60 minut in jih nato dobro sprati s 

čisto tekočo vodo. Več koristnih informacij glede razkuževanja in ostalih ukrepov na področju 

zdravstvenega varstva čebel lahko čebelar prejme na rednih letnih veterinarskih izobraževanjih, ki 

jih pripravljamo in izvajamo veterinarji Nacionalnega veterinarskega inštituta.   
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