
 



• Čebelarjevo delo  oziroma pomoč čebelji 
družini v borbi proti varoji  je  v bistvu: 

• stalna skrb za ohranitev močnih družin 

•  zagotavljanje zadostnega števila zdravih 
zimskih čebel 

 



 

 Apitehnični ukrepi so ukrepi katere izvajamo 
skozi CELO leto, uspešni so le, če izvajamo več 
različnih ukrepov hkrati. 

 

Namen izvajanja ukrepov  je razbremeniti 
družine tako, da: 

--- varoje iz njih enostavno odnašamo ali 

---preprečujemo nadaljnje masovno 
razmnoževanje varoje 



   Apitehnični ukrepi  bodo uspešni če,  

---so vgrajeni v našo vsakdanjo prakso 

---nimajo za posledico več dela in stroškov 



    Z apitehnični ukrepi, lahko čebelarji  
nadziramo razvoj in število varoj brez 
uporabe sintetičnih akaricidov .  

    Zaradi tega so najbolj  uporabni v pašni 
sezoni, ko čebele v panje nosijo medičino in 
je uporaba kemičnih snovi nepriporočljiva. 



najpogostejši  apitehnični ukrepi so : 
---Izrezovanje trotovine 
---Odvzemanje zalege čebeljim družinam 
---Odvzemanje matice  
---Zapiranje matice na en sat 
---Vstavljanje lovilnega  sata 
---Naravna prekinitev zaleganja 
---Skrajšano obdobje zaleganja 
---Odvzem zadnje zalege 
 



Izrezovanje trotovine 

    Ukrep izvajamo tako, da pokrito trotovsko 
zalego izrezujemo, saj je dokazano, da se 
varoje raje razmnožujejo v trotovini, če je ta 
na razpolago.  Uporabljamo navadne sate 
poimenovanje gradilnike , ki smo jih za ta 
namen vstavili v panj. 



   Gradilnik naredimo tako, da  v navadni satnik  
vstavimo leseno letvico po sredini pokončno in 
posledično sat radelimo na dva dela. En 
prostor je namenjen prosti gradnji,v drugi del 
pa vtopimo satnico. Nekateri čebelarji kot 
gradilnik uporabljajo v celoti prazen okvir, 
drugi ga razdelijo na šest ali osem 
prostorov,kar je nepomembno, pomembno je 
to, da prostori na satu brez vstavljene satne 
osnove. 



    Trotovsko zalego čebele pokrijejo deveti dan  
po izleganju  jajčec,  normalno se troti izležejo 
24. dan. Trotovino – se pravi pokrito trotovo 
zalego na gradilnilniku izrezujemo ko je varoja 
v zalegi. To pomeni najboljše med 9. in 24. 
dnevom od dneva ko matica zaleže jajčeca. Vsa 
zalega pa ponavadi ni  ne zaležena ne pokrita 
hkrati, zato je priporočljivo izrezovanje med 
14. in 20 dnevom starosti zalege. 



Prednosti ukrepa: 
---zmanjševanje števila varoj v družini 
---pridobivanje kvalitetnega voska 
 
Slabosti ukrepa: 
---obremenitev družine z  pospešeno gradnjo gradilnika in 

hranjenjem trotove zalege 
--- če trotovine ne  izrežemo pravočasno in se troti izležejo, 

smo poskrbeli za ravno nasprotni učinek od željenega 
 



Odvzemanje zalege čebeljim družinam 
   Priporočam, da ukrep izvajate v mesecih, ko je čebelja 

družina na svojem višku  razvoja (mesec maj in prva 
polovica junija). 

    Z vsakim odvzemom pokrite zalege izločimo iz družine 
tudi nekaj varoj. Koliko varoj na ta način odstranimo iz 
družine, je odvisno od napadenosti in od obsega pokrite 
zalege, ki jo odvzamemo iz družine. 

    Obvezno odvzemamo sate s pokrito zalego vključno z 
čebelami na satih. Vsak odvzet zaležen  sat pomeni 
zmanjšanje število varoj za  približno 10% v čebelji 
družini. 

     Ta ukrep izvajamo delno ali popolnoma vsi čebelarji.  
 
 
 



   Odvzeto zalego lahko uporabimo npr. za  
---formiranje narejencev 
     ---- z zalego in prenosom narejenca na drugo lokacijo 
     ---- z zalego in matičnikom, če narejenec ostane na isti 

lokaciji (narejenca čez noč postavimo na hladno, 
poskrbimo, da bo imel zrak, v čebelnjak pa ga vrnemo 
po 48. urah) 

      --- z razdelitvijo družine 
--- preprečevanje rojilnega razpoloženja 
--- krepitev družin na paši itd. 



Prednosti ukrepa: 
---zmanjševanje števila varoj v panju 
--- zaviranje rojilnega razpoloženja 
--- dajemo družini nov prostor za graditev in zaleganje 
 
Slabosti ukrepa: 
---odvzemanje zalege pomeni zmanjševanje živalnosti zato je 

potrebno upoštevati stanje čebelje družine 
--- ukrep ni primeren za gospodarne družine v času večjih paš 
 
                                                      
 
 



Odvzemanje matice 
Pri umetni prekinitvi zaleganja čebelji družini 

odvzamemo matico.  
Čebelji družini, kateri smo odvzeli matico po 9 dneh 

uničimo vse zasilne matičnike in družini dodamo 
kvaliteten zrel zaščiten matičnik vzrejen iz odbrane 
družine.  

Po približno  25 dneh so takšne čebelje družine brez  
pokrite zalege,  tako da so vse varoje na čebelah, 
nezaščitene - izpostavljene in jih je lahko uničimo. 



Zapiranje matice na en sat 

Ukrep je podoben prejšnjemu z razliko, da 
matica ostane v panju. V tem primeru 
matico omejimo na en sat zaleganja in 
posledično varojo skoncentriramo na tem 
satu. Matica ostane zaprta na enem satu 15 
dni, nato sat odvzamemo iz družine, po 
potrebi postopek ponovimo. 



Prednosti  obeh ukrepov: 
---zmanjševanje števila varoj v panju 
--- zaviranje rojilnega razpoloženja 
 
Slabosti  obeh ukrepov: 
---odvzemanje ali zaklepanje matice  pomeni  izgubo nekaj 

generacij čebel in posledično bo zmanjšana živalnost čebelje 
družine 

 
 
                                                      
 
 



Vstavljanje lovilnega  sata 
• Lovilni sat je sat, z nepokrito zalego  v kateri so tri 

do štiri dni stare delavske ali trotovske ličinke. 
Vstavljamo ga v 

• v družino brez zalege 
• v narejeni ali naravni roj 
• v družino, ki smo ji odvzeli zalego 
Na ta način varoje iz vse družine  usmerimo v en sam 

sat, ki ga, ko je  zalega pokrita  odstranimo, s tem pa 
odstranim tudi večino zajedavcev.  

 



Naravna prekinitev zaleganja  

je v bistvu čebelarjeva zelena luč družini za 
rojenje 

Kadar družina roji, se razmnoževanje varoj za 
mesec dni ustavi. To pa pomeni praktično 
ena generacija varoje manj, kar pa je tudi 
cilj apitehničnih ukrepov. 



Skrajšano obdobje zaleganja 

Skrajšano obdobje zaleganja za en mesec 
pomeni eno generacijo varoje manj. Takoj v 
jeseni skušamo pogoje za skrajšano obdobje 
zaleganja vzpostaviti z ohlajevanjem panjev, 
tako da pri AŽ panju vratca pustimo delno 
odprta, LR panje pa razmaknemo in jim 
poberemo predale izpod mrežaste podnice. 



Odvzem zadnje zalege 
• V jesenskem obdobju je večina varoj v pokriti zalegi. Zalege zelo 

malo, najverjetneje je hudo napadena z varojami. V eni zaleženi 
satni celici je tudi po več varoj. Čebele izležene v takšnem 
okolju so že vnaprej obsojene na propad. Izlegle čebele bodo 
poškodovane in čebelji družini ne bodo koristile, zato je takšno 
zalego priporočljivo odstraniti pred poleganjem čebel.  

 
Če imamo v družini takšno pokrito zalego lahko: 
•  počakamo, da se zalega izleže, in potem izvedemo zatiranje; 
•  zalego odvzamemo in takoj izvedemo zatiranje  po navodilu 

veterinarja NVI 
 
 
 
 
 



ZAKJUČEK 

Vsak  čebelar naj uporabil sebi in 
razvoju čebel primerno  
apitehnično metodo, glede na 
velikost čebelarstva,  svoje 
izkušnje, pašo, čas in znanje. 

 


