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Veterinarski nasvet za mesec september 2014 

 

Priprava čebeljih družin meseca septembra 

 

Bližamo se koncu s pripravami na prihodnjo čebelarsko sezono. Letošnja sezona je bila glede 

vremena in medenja precej muhasta. Spomladansko pomanjkanje hrane se je čez vso 

čebelarsko sezono kazalo v slabšem razvoju družin in slabši beri nektarja in mane.  

V mesecu septembru je pravi čas, da naredimo še zadnje preglede in čebele pripravimo za 

naslednjo čebelarsko sezono. 

Nekaj napotkov, ki jih je potrebno upoštevati v mesecu septembru:  

- čebele dokončno nakrmimo za zimsko zalogo hrane,  

- zaradi slabega vremena je pri čebeljih družinah opaziti poapnelo zalego. Družini, v kateri je 

prisotna poapnela zalega lahko zamenjamo matico, kar ni najbolj priporočljivo glede na čas, 

lahko pa družini zmanjšamo prostor in odstranimo staro satovje z odmrlimi bubami.  

- vse čebelje družine dobro in natančno pregledamo, saj je v panjih manj zalege in lahko zelo 

hitro ugotovimo spremembe na zalegi. V primeru, da ugotovimo spremembe v celicah in se 

vsebina vleče, posumimo na hudo gnilobo čebelje zalege. V tem primeru se obrnite na 

veterinarja NVI VF, za zdravstveno varstvo čebel. 

- v septembru bomo končali poletno  zdravljenje proti varoji, zato moramo po 14 - dnevnem 

presledku opravit kontrolo naravnega odpada varoj, 

- pozorni moramo biti na tihe rope ali rope iz soseščine. Če prihaja do ropov moramo obvezno 

ugotoviti vzrok, zakaj do tega prihaja. Vzrokov za rop je kar nekaj, n.pr. povečano število 

čebeljih družin, ki niso pravilno oskrbovane - pomanjkanje hrane, padec matice, trotovka, 

povečano število varoj v družini, oslabelost družine, ki se ni sposobna braniti pred vsiljivci.  

Zato še enkrat dobro preglejte čebelje družine, ob kakršnih koli spremembah ali 

nepravilnostih v družini, se obrnite na veterinarja za zdravstveno varstvo čebel iz enot NVI, 

VF.  

Skrbno kontrolirana in vzdrževana čebelja družina je močna, zdrava in taka je ponos in v 

veselje čebelarju. 

 


