
Veterinarska fakulteta UL 
Nacionalni veterinarski inštitut 
Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele 
Gerbičeva 60 
1000 Ljubljana 

 

 

 

Spoštovani! 

 
Kot veste, nam vsem skupaj bolezen huda gniloba čebelje zalege na območju osrednjeslovenske regije 
in celotne Slovenije že leta povzroča precej preglavic. Obstoječi sistem zatiranja te bolezni je naravnan 
v sanacijo potrjenih žarišč bolezni, ko ni več drugega izhoda, kot je uničenje bolnih družin in opreme, 
razkuževanje čebelnjaka, vzpostavitev zapore območja (kužni krog), kjer so prepovedani premiki čebel 
in opreme, vse čebelje družine v kužnem krogu pa moramo veterinarji pregledati. Pregledi so 
dolgotrajni, poleg tega pa je velika večina pregledanih družin negativnih in se tako porablja veliko časa 
veterinarjev in čebelarjev za preglede zdravih čebeljih družin. 

Zato želimo spremeniti tak način nadzora nad hudo gnilobo, predvsem z večjim poudarkom na 
preprečevanju pojava in širjenja bolezni, da bi lahko sčasoma zmanjšali kužne kroge na minimum 
oziroma jih celo ukinili. Hkrati bomo lahko zgodaj ugotovili družine z večjim tveganjem za pojav bolezni, 
preden se ta razvije v klinično obliko, ter razširi na druge družine in čebelnjake. Napredek v znanosti 
nam sedaj namreč omogoča odkrivanje bolezni na osnovi modernih laboratorijskih preiskav, zato bi 
bili veterinarski pregledi v bodoče le še v čebelnjakih, kjer čebelje družine dejansko potrebujejo našo 
pomoč. Na ta način bi bilo bistveno manj škode za čebelarje zaradi prepovedi premikov, manj bi bilo 
veterinarskih pregledov, zaradi zgodnjega odkrivanja bolezni se ta ne bi širila na druge čebelnjake in 
sčasoma bi bilo žarišč bolezni vedno manj.  

Bolezen huda gniloba čebelje zalege se namreč v družini razvija dokaj počasi, ko se z vsako obolelo 
ličinko povečuje število spor povzročitelja bolezni v panju. Vitalna čebelja družina je sposobna več 
tednov ali celo mesecev hitro očistiti celice z mrtvimi ličinkami, tako da bolezenski znaki dalj časa niso 
opazni. Šele, ko se število spor v družini tako poveča in oboli toliko ličink, da jih čebele ne zmorejo 
odstraniti, lahko te spremembe opazimo in takrat govorimo o klinični obliki bolezni. V tej fazi je edini 
ukrep uničenje. Z laboratorijskimi preiskavami pa lahko sedaj določimo število spor v panju in s tem 
ugotovimo stopnjo nevarnosti, da se bo bolezen razvila v klinično obliko. To nam daje čas in možnost, 
da z ukrepi, kot so menjava satja in podobno, odstranimo spore iz družine in tako ne pride do razvoja 
klinične oblike bolezni.  

Evropska unija in Republika Slovenija bosta v letu 2022 financirali ukrep, s katerim bomo preverili 
način, da se v Sloveniji uvedejo spremembe pri nadzoru nad hudo gnilobo čebelje zalege in s tem 
zmanjša ekonomska škoda čebelarjem. Za izvedbo ukrepa pa nujno potrebujemo sodelovanje 
čebelarjev na področju Osrednjeslovenske regije, kamor sodi tudi vaše čebelarsko društvo, zato vas 
prosimo, da ukrep podprete in svetujete čebelarjem, da se vključijo. Ukrep je podprla tudi ČZS. V okviru 
tega ukrepa lahko v zelo kratkem času na območju vašega društva preverimo stanje hude gnilobe 
(število spor povzročitelja bolezni) in po potrebi pravočasno ukrepamo, da preprečimo razvoj bolezni 
ter posledične kužne kroge.  

Delo bo potekalo tako, da bomo v februarju v panje vstavili manjše pladnje z mrežo za zbiranje drobirja, 
nato pa po nekaj tednih ta drobir zbrali ter ga v laboratoriju pregledali, ali vsebuje spore povzročitelja 
hude gnilobe in koliko je teh spor. Vse preiskave bodo za čebelarje brezplačne. Vsak čebelar, ki bo 



sodeloval v ukrepu, bo individualno in zaupno obveščen o količini spor v njegovih vzorcih in tudi, ali ta 
količina že pomeni verjetnost za prisotnost hude gnilobe. Dobil bo tudi nasvet, kako ravnati v 
prihodnje. V primeru, da spor v drobirju ne bomo ugotovili, bo čebelar lahko brez skrbi glede hude 
gnilobe. V kolikor pa bodo spore prisotne, bomo skupaj s čebelarjem naredili vse potrebno, da bolezen 
bodisi preprečimo ali uspešno saniramo.  

V želji, da na področju sanacije hude gnilobe uvedemo učinkovite spremembe, s katerimi bomo 
zmanjšali žarišča bolezni in s tem ekonomsko škodo čebelarjev, upamo na vašo podporo in dobro 
sodelovanje.  

 
Lep pozdrav, 

 
veterinarji VF NVI IPDRČ za zdravstveno varstvo čebel v osrednjeslovenski regiji 

 


