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OSKRBA ČEBELJE DRUŽINE 
PREKO LETA

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v RS v letih 2014–2016 

POMLAD POLETJE 

JESEN ZIMA

Razvoj čebelje družine čez leto-
Liebig

ČEBELE

ČEBELJA ZALEGA

TROTOVSKA ZALEGA

NEGA NAREJENCA PREZIMITEV

JESENSKA NEGA

VIŠEK RAZVOJA IN TOČENJE

SPOMLADANSKI
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Jesen

� Predpriprava družin na zimo
� Konec julija, začetek avgusta iztočimo med
� Iz panja odstranimo vse nepotrebno satje
� Ga shranimo, zaščitenega pred veščo
� Pravočasno in dovolj nahranimo čebele
� Uničimo varojo
� Kontroliramo odpad varoje

Zima

� Čim manj motiti čebele
� Zimsko tretiranje varoje
� Zimska kontrola odpada varoj
� Paženje panjev
� Čiščenje snega pred panji

Pomlad

� Čistilni izlet,enkrat sredi januarja, ko je nad 
10oC

� Nabiranje nektarja
� Nabiranje cvetnega prahu
� Čebele čistijo podnice
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� Matica začne zalegati konec januarja ali enkrat do 
sredi februarja

� Odvisno od dednih lastnosti
� Zalog cvetnega prahu v panju
� Moči družine
� Zunanje najvišje  temperature
� Ponudbe paše: cvetnega prahu in medičine

Prvi pomladanski pregled

� Enkrat sredi marca
� Ocenimo: 
◦ moč družine, 

◦ kvaliteto zalege

◦ lego gnezda, 

◦ količino hrane

Ukrepi za preprečevanje rojenja

� Striženje kril matici- ne prepreči rojilnega 
razpoloženja

� Odvzem čebel in (ali) pokrite zalege
� Odvzem matice ali menjava matice
� Narejenci z mladimi maticami
� Odvzem zalege in matice
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� Močnim družinam odvzamemo čebele ali 
zalego

� Naredimo nove družine 
� Kontroliramo odpad varoje
� Kontroliramo količino hrane

� Predpriprava družin na zimo
� Konec julija, začetek avgusta iztočimo med
� Iz panja odstranimo vse nepotrebno satje
� Ga shranimo, zaščitenega pred veščo
� Pravočasno in dovolj nahranimo čebele
� Uničimo varojo 
� Kontroliramo odpad varoje

Jesensko krmljenje

� Pred krmljenjem pripremo žrela
� Krmimo s sladkorno raztopino, v 

razmerju 3:2 (3 kg sladkorja, 2l vode)
� Po končani paši kontroliramo količino 

cvetnega prahu in jim po potrebi dodamo 
sate s cvetnim prahom ali pogače s 
cvetnim prahom (nadomestki niso 
dovoljeni)

� Dodajamo večjo količino hrane na enkrat, 
3 do 5 litrov, enkrat na teden


