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Mesec marec je mesec, ko začnemo čebelje družine pripravljati na prvo pašo. Vendar nam v 

tem času lahko vreme prekriža načrte, saj lahko nepričakovani  mraz ali sneg naredita še veliko 

škode.  

Kjer so matice že začele z zaleganjem se lahko pojavijo težave s pomanjkanjem hrane. Čebele 

bodo grele zalego in se ne bodo premaknile do hrane. Še posebno, če bo zapadel sneg in se bo 

obdržal ves marec. Zato moramo čebelarji  ob prvem lepem vremenu narediti kontrolo  glede 

zaloge hrane. Sate z zalogo hrane prestavimo k zalegi in morebitne stranske plesnive sate  

odstranimo in jih nadomestimo z novimi ali  z izgrajenimi higiensko neoporečnimi sati. 

V primeru odmrtja družine  ugotovimo vzrok propada družine. Vzrok za propad čebelje družine 

je lahko huda gniloba čebelje zalege, nosemavost ali varoja. V primeru, da sami ne najdemo 

vzroka se posvetujemo s pristojnim veterinarjem  NVI: veterinarjem. 

Odmiranje družin nam lahko povzroči tudi  nosemavost, kajti v lanskem letu je bilo obilo 

mamninega medu oziroma je v satju med kristaliziral in če čebelarji takšnega medu nismo 

odvzeli in ga nadomestili z lažje prebavljivo hrano, je lahko nosemavost ključnega pomena. Pri 

težko prebavljivem medu se lahko kronična oblika nosemavosti spremeni v akutno obliko. Pri 

nosemavosti  je čebelja družina nemirna, pride do večje porabe hrane, čebele izletavajo tudi v 

hladnih dneh in se zbirajo v gruči pred panjem z napetimi zadki. Najbolj značilni znaki so 

popacano pročelje panjev z iztrebki, prav tako je v notranjosti panjev in satju polno iztrebkov, 

na podnici panjev pa odmrle čebele. Lahko rečemo, da je kronična oblika bolezni prešla v 

akutno obliko in povzročila odmrtje čebelje družine. Takšno odmrlo družino neškodljivo 

uničimo in panj dobro razkužimo. Za potrditev bolezni moramo opraviti mikroskopski pregled 

čebel oziroma čebeljih iztrebkov, ki potrdi prisotnost spor Noseme apis ali ceranae. Prisotnost 

nosemavosti v čebelji družini nam krajša življenjsko dobo čebel in zmanjša donos medu. Matica 

okužena z nosemo  manj zalega ali zaradi atrofije ovarijev preneha zalegati..  

V bližini čebelnjaka že marca postavimo ustrezni napajalnik z neoporečno pitno vodo. 

V marcu moramo opraviti tudi  kontrolo naravnega odpada varoje. Če odpade več kot ena varoja 

na dan, moramo opraviti dodatno spomladansko zdravljenje čebeljih družin. Zdravljenje 

opravimo še pred prvo pašo po posvetovanju s pristojnim veterinarjem. 
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