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Zakaj iz leta v leto izgubljamo čebele?  

(in zakaj ni nikoli nič bolje – ne glede na to koliko denarja MKGP nameni v reševanje te problematike) 

 Ocena stanja: primer procesa izgube čebel na posameznem 

območju 

Vse skupaj se prične nekje pozimi (ali celo prejšnje leto, v začetku novembra). Takrat izvajamo 

»zimsko zatiranje« varoj. Če zatiranje ni dovolj uspešno, je v posameznih panjih preveč varoj. 

Načeloma zadostuje v enem panju v krogu nekaj km le 50 pokritih celic zalege, v katere zdravilo oz. 

sredstvo proti varoji ne more, da preživi dovolj varoj, le-te pa uničijo prvo družino. 

1. V tem primeru takšne družine kot prve propadejo že v začetku julija.  Njihova varoja 

pa se že pred propadom družine preseli v nekaj drugih družin (varoja namreč zazna, da je z 

družino konec in vzame »pot pod noge« in napade okoliške čebelje družine). 

2. Tako je v bližnji okolici kar nekaj družin, ki so obsojene na propad. Pri teh se povišana  

stopnja napadenosti z varojami zazna v začetku avgusta (najkasneje do 20 avgusta). V tem 

času strokovnjak brez težav zasledi veliko varoj na polegajočih se mladih čebelah. Te družine 

so tako obsojene na smrt še pred zimo, ne glede na trenutno moč, saj zaradi od varoj uničene 

zalege nimajo nikogar, ki bi lahko prezimil. Prve takšne družine začnejo odmirati konec 

avgusta  oziroma v začetku septembra.  

3. V tem času se potem pojavi velik problem ropov, čebele so namreč racionalne živali 

in porabijo vse vire, ki so na voljo in ni boljšega vira kot »čiščenje« medu iz tujega panja v 

poletnih mesecih, ko je v Sloveniji značilno brezpašno obdobje. Varoje pa v tem trenutku 

izkoristijo priložnost in se selijo k družinam roparicam. Na ta način »uspešno« nadaljujejo 

svojo pot v »roparskih« čebelnjakih in »uspešno« uničujejo na prvem mestu najboljše 

družine, nato pa še vse ostale. Ta pojav je v čebelarstvu splošno znan.  

4. Kar čebeljih družin ostane, je deležnih »zimskega« zatiranja. Obenem pa ostanejo 

cela področja prazna, torej brez čebeljih družin, kar se je zgodilo tudi letos. 

Tekom let smo čebelarji razvili »varovalke«, da se to ne bi dogajalo. Pa poglejmo, zakaj ne delujejo. 

 Vzroki za odmiranje čebel: 
Morda je potrebno najprej povedati nekaj osnovnih informacij o razvojnem ciklu varoje. Ko je 

varoja prvič prišla v naše kraje (leta 1980 – 1981), je bil njen cikel razvoja relativno počasen. Na čebeli 

se je zadrževala po več tednov, preden je vstopila v celico z zalego. V celici s pokrito zalego se namreč 

razmnožuje. Torej je med enim in drugim ciklom razmnoževanja preteklo dolgo obdobje. Z 

množičnim (samo delno učinkovitim) zatiranjem varoj smo uspešno zatirali predvsem tiste varoje, ki 

so bile dolgo na čebelah. In tako so ostajale v panjih predvsem varoje, ki so zelo hitro odšle ponovno  

v celice z pokrito zalego – kamor zdravila načeloma ne sežejo. Tako dobivamo iz leta v leto varoje, ki 

se hitreje razmnožujejo in ugotovitve strokovnjakov o porastu varoj v družinah sploh ne veljajo več. 

Na to temo bi bilo zanimivo narediti znanstveno raziskavo – in na njeni osnovi določiti pogostost 

zatiranja varoje.  

1. Odmiranje družin poleti 
1. Neučinkovito zimsko zatiranje (To je logičen sklep, saj prezimi preveč varoj). 
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2. Neučinkovito zaznavanje številčnosti varoj v družinah. Testni vložki kot sistem zaznavanja 

stanja so povsem neučinkoviti. Z njimi merimo mrliče - to pa je približno  tako, kot če bi 

med vojno na nekem območju po številu mrtvih sklepali, koliko vojakov se bori – zato so 

podatki nepopolni in zavajajoči. Zaradi tega je takšna kontrola stanja v panju povsem 

neuporabna in premalo strokovna. 

3. Neodzivnost čebelarjev in prepočasno ukrepanje ob povečanem številu varoj v družinah. 

Ko čebelarji pregledujemo in oskrbujemo svoje čebelje družine, večkrat opazimo kakšno 

varojo v panju, bodisi na čebeli, trotu ali na podnici.  Glede na program zatiranja varoj 

čebelarji »točno« vedo, da bodo družine zdržale do poletnega zatiranja (večina jih 

običajno zdrži), vendar se ne naredi nič. Rezultat je torej prepozno ukrepanje, ko je v 

družinah že preveč invalidnih, to je od varoj poškodovanih čebel. 

4. Preslaba paša in odsotnost poletnega ali spomladanskega krmljenja družin. Po nasvetih 

namreč ni priporočljivo oz. je že kar greh krmiti čebele v času paše, saj sladkor lahko 

konča v medu. Če pa na pomanjkanje hrane, oziroma pašnih virov pogledamo z vidika 

razvoja čebelje družine, ugotavljamo naslednje : 
 

 »Družina, ki je brez hrane, ali pa črpa iz pokritih zalog, zmanjša zaleganje. Če je na 

primer v panju 500 varoj, jih bo po 21 dnevih okoli 1500, saj je cikel podvajanja števila 

varoj 13 dni, čebelja zalega pa potrebuje 21 dni za svoj razvoj. Torej se v enem ciklu 

čebelje zalege izleže približno 30.000 čebel, če pa ni dotoka hrane, se bo izleglo morda 

samo 10.000 čebel, ki bodo podhranjene in bolj kratkožive, s slabo hemolimfo. V 

prehranjeni družini bi imeli 30.000 novih čebel, in tudi 1500 invalidnih čebel, torej bi 

bilo zdravih čebel 28.500. Pri lačni družini pa bi imeli samo 8.500 novih - podhranjenih 

čebel, ter 1500 invalidnih čebel. In verjetno bi se v takšni družini pojavil izbruh paralize 

kril. Posledično zaradi majhnega števila čebel pride do padca temperature zalege v 

centru gnezda, morda še do izbruha poapnele zalege ali pa hude gnilobe čebelje zalege. 

To se navadno zgodi, ko čebelar reče, da je močna družina v enem mesecu propadla.« 

 

Na ta način vsi skupaj, brez izjeme in ne glede na vestnost posameznega čebelarja in 

predhodno izvedene ukrepe, izgubimo prve  družine. Ugotavljamo namreč, da dokler so posamezni 

panji drug od drugega oddaljeni manj kot 3 kilometre, celotna populacija na nekem področju deluje 

kot en sam čebelnjak. Tako so izgube na nekem območju po navadi omejene glede na geografsko 

ločitev dolin. Izgube so ali enormne ali pa jih ni.  

2. Odmiranje čebel v avgustu 
1. Nismo zaznali odmiranja v juliju. Trenutno sistem, ki bi zaznal prvo odmiranje in sporočil 

ostalim čebelarjem, da varoje »prosto letijo« (z reinvazijo) po čebelnjakih, ne obstaja. 

2. Julijsko in avgustovsko  zatiranje je bilo prepozno in preslabo. Po opažanjih nekaterih 

čebelarjev, da varoj sploh ni, so vsi čebelarji, ki take podatke poslušajo in upoštevajo, zatirali 

prepozno in premalo.   

3. Problem hranjenja v juliju je še veliko bolj pereč kot v maju in juniju. Na primorskem delu 

Slovenije velikokrat že v prvih dneh julija preneha mediti in potem ni paše vse do 20. avgusta 

– včasih celo do 10. septembra. V celotni Sloveniji pa po približno 15. juliju (razen redkih 

področij, kjer medi hoja) do jesenskih spodbujevalnih paš ne medi nič več. Takrat čebelarji 

pač stočimo kar je. In veliko čebelarjev »pozabi« dopolniti zalogo. To naredijo zopet po 

nasvetih raznoraznih »strokovnjakov« v strahu za kakovost pridelka prepočasi in v 

premajhnem obsegu. 

4. Problem pomanjkanja cvetnega prahu v poletju. 
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3. Odmiranje čebel v jesenskih mesecih 
1. V sredini avgusta, ko se pričnejo polegati zimske čebele, ne opazimo, da je večina čebel 

poškodovanih. V takem primeru seveda ni čebel, ki bi lahko prezimile. Če tega ne opazimo, ni 

pomembno kako močna je družina – v novembru je namreč ne bo več;  

2. V avgustu prepozno krmljenje v preveč majhnem obsegu; 

3. Pomanjkanje cvetnega prahu; 

4. Čebelarji ne zaznajo reinvazije varoje (okužbe iz sosednjih čebelnjakov), če pa jo zaznajo, ne 

ukrepajo ali ukrepajo prepozno; 

5. Premočna jesenska paša ob preveč poškodovanih čebelah; 

6. Odsotnost zdravljenja čebel v jeseni; 

7. Druge bolezni – virusi, huda gniloba, ipd.;  

8. Nepotrebni pregledi čebel in s tem povezano ropanje. 

 

4. Vzroki za odmiranje čebel pozimi  
1. Načeloma zaradi varoze pozimi čebele po novembru ne odmirajo več; 

2. V zimskih mesecih izvajamo program zatiranja varoze, dostikrat:  

a. S slabo učinkovitimi sredstvi; 

b. Po navodilih »strokovnjakov« prekmalu, ko je v panju še zalega; 

c. Z določenimi sredstvi premalo pogosto. 

3. Posledica tega je prezimitev preveč varoj in tako se krog naslednje leto ponovi.  

4. Zimske izgube so potem posledica naslednjih dejavnikov: 

a. Zimski ropi – posledica toplih zim, kar je vedno bolj pogosto; 

b. Nosema -  odkar imamo nosemo cerana, je to razlog za izgube, ki na prvi pogled 

sploh ni viden, vendar je krivec za naslednje: 

i. Zimske izgube čebeljih družin; 

ii. Nizke donose v naslednjem letu: zaradi slabih družin se pojavljajo nizki 

donosi preko celega leta – dostikrat zadostujejo samo za preživetje družine 

(do zime). 

 

 Predlogi, kaj bi bilo potrebno spremeniti 

1. Zagotoviti je potrebno ustrezno izobraževanje čebelarjev 
Ugotavljamo, da izobraževanja, ne glede na to koliko denarja je vanje vloženega, sedaj ne 

dosegajo ciljev. Cilj in rezultat izobraževanj je po našem prepričanju čebelar, ki ustrezno zazna 

probleme v čebelnjaku in ustrezno odreagira.  

Pri pomanjkanju znanja so najbolj ranljiva in kritična skupina čebelarji, ki so ravnokar začeli 

čebelariti in na neformalen način še niso pridobili dovolj relevantnih podatkov, da bi se sploh zavedali 

težav,  kaj šele, da bi imeli na razpolago dovolj relevantnih rešitev. 

Drugi del problema so čebelarji, »ki mislijo, da že vse znajo« in imajo  od 5 do 20 panjev. Ti so 

pridobili že nekaj znanja – ampak zaradi tega, ker to znanje ni relevantno, še vedno izgubljajo čebele 

nekako v tempu vsaki dve leti enkrat.  

Tretji problem so čebelarji, ki so nekako šli na poklicno pot. Imajo več kot 20 panjev in sploh 

nimajo nobenega načina za pridobitev ustreznih znanj. Za ta sklop čebelarjev Svetovalna služba ni 

usposobljena in jim prav nič ni sposobna pomagat. Učenje teh čebelarjev poteka po načelu »plačam 

napake in grem dalje«. Izredno drag način in s stališča plačevanja davkov in prispevkov za Slovenijo 

neprimeren. 
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Četrti problem so »eko in bio« čebelarji. Ugotavljamo, da je tovrstno čebelarjenje izredno 

zahtevno. Prav vsi čebelarji z malo več panji si ne upamo privoščiti čebelarjenja  na tak način (pa zase 

mislimo, da veliko vemo), ker se zavedamo, da vsaka, tudi najmanjša, napaka povzroči takojšen 

propad čebelarstva. In to se takšnim čebelarjem prepogosto dogaja. Vsak propad čebelarstva pa, kot 

smo že prej napisali, pomeni hkrati propad celega okoliša tega čebelarstva. V tej skupini so poseben 

problem začetniki, ki idealistično mislijo, da že od začetka lahko tako čebelarijo in so še povsem brez 

znanja! Velikokrat tako brez ustrezne oskrbe čebele prepustijo njihovi usodi.  

 

2. Vzpostaviti ustrezen sistem zaznavanja in obveščanja čebelarjev o stanju v 

okoliških čebelarstvih 
Ugotavljamo, da v okoliših, kjer obstaja čebelar, ki ustrezno zazna probleme in okoliške 

čebelarje pravočasno opozori na težave, ti čebelarji izgubljajo čebele v znosnem, t.j. manjšem 

obsegu, in relativno neboleče čebelarijo že ves čas odkar imamo varojo. Takšen sistem, razširjen na 

celotno Slovenijo, bi bil koristen in učinkovit. 

3. Zagotoviti zadostno prehrano čebel 
Sedanji sistem na tem področju je po naši oceni katastrofalen. Po eni strani Svetovalna služba 

nenehno opozarja, da čebel v sezoni ne smemo krmiti, po drugi strani pa predlaga pašni red, ki je 

uzakonil »divji zahod«.  

Predlogi so torej naslednji: 

1. Takoj menjati predavanja o sladkorju in medu v smislu, da je sladkor nujno 

zlo in ga je nujno potrebno dodati, kadar v naravi ni paše. Pri strokovno pravilno opravljenem 

posegu nevarnosti prehoda sladkorja v med ni.  

2. Nujno bi bilo potrebno spremeniti pašni red. Načeloma se zavzemamo, da bi 

to urejal nekdo izven vrst čebelarjev. Ugotavljamo namreč, da niti prevozniki - torej večji 

čebelarji, niti manjši nismo primerni za urejanje obremenitve pasišč. Obremenitev pasišč 

mora biti namreč določena glede na izdatnost medenja oz. glede na kataster čebelje paše, ki 

je že izdelan. Nato pa je nujno določiti obremenitev področja  neodvisno od interesov 

posameznih čebelarjev. Za pravila se je potrebno dogovoriti na načelni ravni ter nato 

izvajanje prepustiti upravnikom izven čebelarskih vrst. 

3. Stari sistem smo preučili in zato  predlagamo nov, strokovno korekten sistem, 

opisan v nadaljevanju. 

 

Predlog ureditve razmer na področju izkoriščanja čebeljih paš 
Osnovna prehrana čebel izvira iz virov v naravi, kar imenujemo čebelja paša. Izdatnost čebelje 

paše je odvisna od medečih rastlin  in  proizvajalcev mane. Vsekakor je omejena po izdatnosti. Večina 

pomembnih pašnih virov je opredeljena po količini v aplikaciji GERK na spletni strani MKGP.  

Glede na to, da so uporabniki čebelje paše čebele, ter da so ti viri omejeni, izhaja iz tega 

dejstva jasen sklep, ki je, da tudi poselitev s čebelami ni neomejena glede na število čebeljih družin. 

Zaradi nujnih potreb čebeljih družin po hrani (koriščenju čebelje paše) in dejstvu, da se čebelje 

družine zelo močno in negativno odzivajo na pomanjkanje hrane, lahko sklenemo, da mora biti 

stacionarno naseljenim čebeljim družinam zagotovljeno koriščenje vsaj dveh čebeljih paš v sezoni. 

Preobremenitev pašnih virov se pojavi, ko je čebeljih družin na nekem področju več in so njihove 

potrebe po prehrani večje, kot to prenese njihov pašni okoliš. Posledice se kažejo v padcu odpornosti 

čebeljih družin, nižji toleranci na parazitiranost z varojo, ter višji pojavnosti izbruhov hude gnilobe 
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čebelje zalege ter drugih bolezni. Premajhne razdalje med čebelnjaki povečajo tudi verjetnost 

reinvazije varoje  iz drugih čebelnjakov s propadajočimi čebeljimi družinami.  

Zato predlagamo naslednje: 

1. Da je čebeljim družinam, naseljenimi v stacionarnih čebelnjakih, na določenem območju 

omogočeno polno koriščenje vsaj dveh virov medenja. Primer: Če za neko območje velikosti 

kvadratnega kilometra v aplikaciji GERK razberemo, da območje omogoča pašo za 500 panjev na 

kostanjevi paši, druga najmočnejša paša pa je javorjeva,  ki za to območje omogoča pašo za največ 

120 panjev, to pomeni, da je na tem območju lahko stalno naseljenih največ 120 čebeljih družin. Tako 

je tem družinam omogočeno koriščenje najmanj dveh močnih paš, torej kostanjeve in javorjeve. 

Seveda se pojavi vprašanje, zakaj potem ne izkoristimo paše na najmočnejši paši, torej kostanju. Zato 

predlagamo naslednje: 

2. Razliko v  izdatnosti najmočnejše paše in druge najmočnejše paše lahko izkoristijo čebelarji 

prevozniki, ki čebele pripeljejo na pašo na začetku le-te in odpeljejo TAKOJ, ko se paša konča. S tem 

smo dosegli, da so pašni viri v polnosti dostopni za stacionarno postavljene čebele za najmanj dve 

močni paši, prevozne čebele pa koristijo samo razliko v izdatnosti, ki je na voljo, ker je stacionarne 

čebele ne bi mogle izkoristiti v polnosti. 

3. V primeru, da na nekem področju nihče ne koristi čebelje paše, in je teh paš več, lahko 

prevozniki s svojimi čebelami koristijo te paše, vsekakor pa na določeno pašo ne smejo preobremeniti 

pašnih zmogljivosti za tisto pašo, na kateri imajo trenutno čebele. V naravi so prisotni tudi drugi 

uporabniki nektarja in mane, zato bi taka preobremenitev pomenila udarec za ekosistem. 

4. Če je na nekem območju pašnih virov več in čebel ni toliko, da bi izkoriščale določeno pašo, 

lahko prevoznik s svojimi čebelami prosto uporabi to pašo do določenih pašnih zmogljivosti, 

določenih v aplikaciji GERK. Primer: Na nekem področju je kostanjeva paša izdatna za 500 panjev, 

javorjeva za 120, češnjeva za 60 in smrekova za 10 panjev. Panjev na področju je samo 20. Torej 

lahko prevoznik s svojimi čebelami izkoristi pašo na češnji z največ 40 panji, javorjevo s 100 panji, 

kostanjevo pa š 480 panji. Pri vprašanju, koliko čebeljih družin se lahko pripelje na določeno območje, 

je potrebno upoštevati še različne vplive, recimo vremenske vplive na samo izdatnost medenja o 

čemer poroča in obvešča služba za opazovanje in napovedovanje medenja Zato je potrebno 

naslednje: 

5. Upoštevati v danem trenutku veljavni pravilnik za koriščenje čebeljih paš, ki tudi določa 

možen odklon dovoljenega števila čebeljih družina od tistega, določenega v GERK aplikaciji. Po 

trenutno veljavnem pravilniku je odstopanje +/- 30% .  

6. Za upravljanje s čebeljo pašo so na terenu pristojna lokalna čebelarska društva. Čebelarji 

niso obvezani v članstvo v čebelarskih društvih, ki so pristojna za razporejanje na pašah, zato 

mnogokrat prihaja do konflikta interesov. Zato predlagamo, da s čebeljo pašo, upravlja neodvisna 

inštitucija. To so lahko lokalne skupnosti (občine), kmetijski svetovalci ali nekdo z dostopom do 

urejanja GERK aplikacije.  

7. Predlagamo prilagoditev aplikacije GERK, iz katere bo za upravitelja pašnega reda razvidno 

število čebeljih družin na nekem področju v danem trenutku. Potrebna je tudi možnost, da vsak 

čebelar KADARKOLI vpiše trenutno število svojih čebeljih družin za določen čebelnjak ali pa prevozno 

enoto. To je nujno, da ne pride do preobremenitve pasišča. Možnost, da bi vsak čebelar tudi prijavil 

nov čebelnjak ali stojišče v GERKU, bi bila dobrodošla. Vsekakor bi lahko že računalniški program 

zavrnil nepravilen vnos podatkov ali pa celo zavrnil registracijo čebelnjaka ali stojišča zaradi 

prevelikega števila čebeljih družin na področju ali  neupoštevanja določenih razdalj med čebelnjaki in 

stojišči, določenih v skladu s pravilnikom.  

8. V aplikaciji GERK je nujno potrebno vzpostaviti določanje lokacije samo na osnovi 

koordinatnega sistema. Trenutni sistem na osnovi katastrskih številk namreč postavi mikrolokacijo 
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čebelnjaka na stičišče dveh parcel. Kar je za male parcele morda uporabno – vendar povsem 

neuporabno za parcele, ki merijo več kvadratnih kilometrov.   

9. Sistem označevanja čebelnjakov je nujno spremeniti v smer sledljivosti. Trenutno sistem 

namreč ne zagotavlja sledljivosti na dolgi rok. Če namreč čebelnjak prestaviš na sosednjo parcelo 

moraš čebelnjak »odjaviti«, zato da lahko prijaviš nov čebelnjak. Kar načeloma omogoča zlorabe in za 

nadzornike lahko pomeni nerešljiv problem. Poleg tega povzroča čebelarjem dodatne stroške.  Mi 

smatramo, da je registracija čebelnjakov (panjev) problem ene organizacije (SIR), problem lokacije 

teh čebelnjakov pa druge organizacije (veterine). Razumljivo je, da med tema dvema bazama 

podatkov obstajajo povezave, ki pa jih je potrebno še določiti.  Načeloma je že zaradi hude gnilobe 

nedopustno, da veterinarji ne vedo (v vsakem trenutku), kje so čebelnjaki. Zato predlagamo, da se 

sistem nadgradi tako da bo čebelnjak ob nastanku dobil svojo številko – ki mu bo ostala do ukinitve. 

Hkrati pa bi moralo biti v bazah možno kadarkoli spreminjati lokacijo tega istega čebelnjaka (kar sedaj 

ni mogoče). To bo omogočilo tudi izdajo dokumenta »premik čebel« z ustreznimi številkami 

čebelnjaka na njem – in s tem možnost kontrole premikov tudi poverjenikom pasišč, ki te možnosti 

sedaj nimajo.   

10. Zaradi možnosti reinvazije varoje, možnosti ropov, ipd., predlagamo, da Pravilnik o pašnih 
redih velja tudi za stacionarno postavljene čebelnjake. Vsekakor so marsikje čebelnjaki preblizu, 
posledica so neobvladovanje izbruhov hude gnilobe, reinvazija varoj in  ropi. Ker pa je nemogoče 
izvršiti preselitve čebelnjakov na priporočene razdalje, to pravilo ne bi veljalo za obstoječe 
čebelnjake, bi pa veljalo za vse prošnje za registracije  novih čebelnjakov. Iz tega izhaja tudi vprašanje 
pravic bodočih čebelarjev, ki bi radi čebelarili na zemljišču, ki bi ga imeli s čebelnjakom v posesti. 
Zakon o reji živali namreč določa, da mora biti omogočena neovirana reja živali na lastnem ali pa 
najetem zemljišču. Ali to velja za čebelarjenje?  

Pravno ta zakon ne vzdrži kar se tiče gojenja čebel. Živali na zemljišču, ki ga ima lastnik v 

uporabi, se hranijo z viri hrane na tem zemljišču. Čebele se pa ne hranijo na lastnikovem zemljišču, 

pač pa koristijo čebeljo pašo. Zakon o gozdovih namreč vsebuje določbe, kar se tiče čebelarjenja. Po 

zakonu o gozdovih lastnik gozda nima pravice braniti koriščenja čebelje paše. To v bistvu pomeni tudi 

postavitev premičnih čebelnjakov ter prevoznih enot na teh zemljiščih.  

Ker pa izdatnost čebelje paše ni neomejena, je na mestu predlog  da posameznik nima pravice 

postaviti čebelnjaka, kjer je čebelja paša že polno izkoriščena, čebelarjem se tudi onemogoča 

povečevanje števila čebeljih družin preko pašnih zmogljivosti. 

Posebej je potrebno poudariti, da za prezimovanje čebel v prevoznih enotah, ti predlogi ne 

veljajo, saj v zimskem obdobju ni paš, zato je na mestu predlog, da se upošteva navedena najmanjša 

razdalja med prezimovališčem ter najbližjim čebelnjakom, navedena v trenutnem Pravilniku o pašnih 

redih. 

Predlagani predlogi bi dolgoročno prinesli enakomerno in naravnim virom prilagojeno 

čebelarjenje, z lažjim obvladovanjem čebeljih bolezni, lažjo oskrbo čebeljih družin ter višjo pridelavo 

medu. 

 

4. Zagotoviti zadostno količino cenovno dostopnih zdravil proti varoji 
Ugotavljamo, da veliko manjših čebelarjev neuspešno zatira varoje. Med njimi jih je mnogo, ki 

tega  opravila sploh ne obvladajo, drugim je strošek zdravil previsok. Načeloma pa tako izgubljene 

družine na koncu povzročijo veliko gospodarsko škodo okoliškim čebelarjem. Zato se zavzemamo za 

subvencioniranje zdravil za zatiranje varoj. 

Vzporedno z varozo pa se pojavlja tudi problem drugih čebeljih bolezni. Zato se zavzemamo za 

uvedbo preventivnega delovanja NVI. Načeloma bi bilo zelo pametno, če bi veterinarji pregledali prav 

vsa čebelarstva v roku petih let (vsako leto eno petino čebelarstev – sistematično v izbranem 

območju prav vsa – po vrsti). Pri tem bi nadzorovali poleg že uveljavljenih dejavnosti tudi splošno 
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stanje družin, stanje satja,  stanje panjev …. Posebno pozornost naj bi namenili predvsem čebelarjem, 

ki sploh niso prijavili svojega čebelarstva in imajo manjše število panjev. Po naših izkušnjah so namreč 

ravno čebele teh čebelarjev vir okužb v svojem okolju. 

 

5. Urediti problem pojavljanja hude gnilobe čebelje zalege 
Glede na to, da se ob izgubi čebel zaradi varoze vse bolj pojavlja tudi problem hude gnilobe, bi 

morda bil čas, da se uredi tudi ta problem. 

Profesionalni čebelarji se zavedamo, da je hudo gnilobo potrebno zatirati. Vsekakor ni 

sprejemljivo, da bi nam čebele uničevala tudi ta bolezen. Toda hkrati ugotavljamo, da nam veliko več 

škode povzročajo zapore prevozov zaradi dolgotrajne sanacije hude gnilobe na območju, kjer se 

pojavi. Sama vrednost uničenih družin zaradi te bolezni je namreč zanemarljiva. Veliko večjo škodo 

nam povzroči prepoved premikov čebel in s tem izguba pašnih virov za določeni čebelnjak. Glede na 

situacijo pri varoji to povzroči velike izgube na področju, kjer se pojavi huda gniloba.  

Tako je naš predlog v zvezi tega problema sledeč. Predlagali bi več možnih rešitev: 

 

1. Kužni krogi ostanejo, toda preprečimo nepotrebno izgubo prihodka.  

- zapuščanje kužnega kroga bi moralo biti možno takoj ali čim prej ali po koncu paše, po 

končanem kliničnem pregledu, ki je negativen za dotično prevozno enoto.  

- Prihod v kužni krog je dovoljeno tvegano dejanje zaradi velike možnosti okužbe oziroma 

dviganja števila spor v panju. 

- Če čebelar pripelje v kužni krog, za izhod njegovih čebel iz kužnega kroga veljajo pravila kot 

v prvi alineji (pregled družin (NVI) in negativni izvid). 

 

2. Vse ostane tako kot sedaj, zagotovi pa se ustrezna finančna odškodnina za čebelarje in 

čebelnjake, ki trpijo nepotreben izpad paše in s tem dohodka. Torej za čebelarje pri katerih: 

- Niso odkrili znakov hude gnilobe; 

- So na kontrolnem pregledu dobili negativni izvid. 

Možna načina za ugotavljanje povzročene škode sta: 

- Ocenjena ugotovitev izpada možnega dohodka za izgubljene pridelke; 

- Ocenjeni stroški oskrbe čebel – do naslednje pašne sezone. Čebelarji smo namreč odvisni od 

največ treh paš letno, ki morajo dati dovolj pridelka za prezimitev čebel. Če jih ne moremo 

koristiti, potrebujemo dovolj sredstev za prezimitev. Tisti med nami, ki živimo od čebelarstva 

(kot profesionalna in polprofesionalna dejavnost), pa seveda potrebujemo tudi dovolj 

sredstev za preživljanje naših družin.   

 

3. Izvedba zatiranja hude gnilobe se operativno uredi tako, da noben kužni krog ne obstaja več 

kot 30 dni. Pri tem bi po našem mnenju morali intenzivno vključiti: 

a. NVI; 

b. Inšpekcijske službe; 

c. Čebelarje ; 

d. Morda še policijo, če bi se čebelarji upirali izvedbi ukrepov.  

Načeloma pa od odkritja hude gnilobe do sanacije žarišča ne bi smelo preteči več kot 3 dni.  

 

Ukrepe iz te točke omogoča že sedanji sistem zatiranja hude gnilobe. Po našem prepričanju se 

samo izvaja premalo odločno (hitro). Če lahko pri pojavu ptičje gripe saniramo žarišče v nekaj urah – 

potem bi morda lahko sanirali čebelarstva v 14 dneh? Huda gniloba namreč spada v isti red bolezni 

kot ptičja gripa. V poletno-jesenskem času pa se tudi raznaša tako hitro – zadoščata dva dneva brez 
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paše (v tem času pa vlada 3-mesečno brezpašno obdobje!) in čebele najdejo vse panje, ki so obsojeni 

na propad – »očistijo« (izropajo) jih v naslednjih treh dneh.    

Profesionalnim čebelarjem bi najbolj ustrezala kombinacija ukrepov iz 3. in 4. točke. Ti so, da je 

obvezna sanacija hude gnilobe v 15 dneh, če pa le-ta ni izvedena, dobijo vsi prizadeti čebelarji 

primerno odškodnino. Vsekakor pa sedanje stanje ko kužni krogi ostajajo po 3 leta in več ni 

sprejemljivo.  

 


