Poapnela zalega, kaj mi je storiti?
Pri pregledih čebelnjakov v aprilu in maju, ko pišem te nasvete, me čebelarji neprestano sprašujejo,
če imam kakšno zdravilo za poapnelo zalego. Seveda jih vedno razočaram. Konkretnega zdravila
nimamo na razpolago, to pa ne pomeni, da se ne da nič storiti. Veliko je ukrepov, ki se jih lahko
poslužimo. Najprej je potrebno oceniti, zakaj do bolezni sploh prihaja. Če je na primer vzrok, hladna,
vlažna ali prepišna lega čebelnjaka, pomeni, da moramo najti novo stojišče. Če prihaja do bolezni
samo v spomladanskem nestanovitnem vremenu, in si kasneje čebelje družine opomorejo, se
čebelarji običajno ne obremenjujejo. Velikokrat, se za kratek čas, opazi poapnele ličinke ob
prestavljanju, prevažanju ali narejanju družin. Tudi tu niso nujno potrebni kakšni ukrepi. Za pomoč
spomladi lahko dodajamo v pogače ali sladkorno raztopino 1-2 g askorbinske kisline (vitamin C) na kg
ali L. Delno razkuževanje panjev dosežemo tudi z zdravljenjem varoze s pomočjo mlečne in mravljične
kisline ter eteričnih olj. Veliko spor se zadržuje v dotrajanih panjih, starem pažnem materialu in
starem satju. Torej z menjavo teh potrebščin izločamo kužnino iz čebeljih domovanj, podobno kot se
doma lotimo beljenja in spomladanskega čiščenja. Šibkim družinam lahko pomagamo z dodajanjem
pokrite zalege iz močnih družin, lahko jim damo tudi v te namene shranjen sat s cvetnim prahom. Če
tega nimamo moramo družino prestaviti v manjši panj, da se bo lažje grela, in ji dodajati hrano. V
manjšem procentu se pojavljajo družine s slabim čistilnim nagonom, pri katerih se poapnela zalega
pojavlja celo sezono, tu pa bi bilo smiselno razmisliti o menjavi matice ali celo uničenju družine. Na ta
način se izognemo širjenju slabega genetskega materiala v okolico. Glede na opisano, lahko
razmislimo, kaj je vzrok za nastanek bolezni in potem le tega odpravimo. Torej navodilo za zatiranje
tudi v tem primeru, kot pri ostalih čebeljih boleznih, ni enostavno.

