NAVODILO ZA OZPOLNJEVANJE PANJSKEGA LISTA
1. DATUM; Vpišemo točen datum pregleda. V času "čebelarske sezone" je priporočljiv
pregled družin na 7 do 10dni.
2. OPIS STANJA V ČEBELJI DRUŽINI; opišemo svoja opažanja v družini in napišemo
kaj smo pri družini opravili.
3. ČISTOST KRANJSKE ČEBELE; ob vsakem pregledu temeljito pregledamo barve
čebel, če opazimo rumene obročke si to označimo in matico čim prej zamenjamo.
4. MOČ ČEBELJE DRUŽINE; ob pregledu ocenimo moč družine (družine primerjamo
med seboj v istem čebelnjaku). Najslabši tretjini čebeljih družin nujno menjamo
matico.
5. MIRNOST DRUŽINE; ob pregledu ocenimo mirnost družine, če je družina večkrat
nemirna oz. napadalna potem matico čim prej zamenjamo.
6. ROJIVOST; ob pregledu preverjamo prisotnost matičnikov. V primeru, da panj še ni
poln čebel in že gradijo matičnike je znak, da je družina rojiva. Takšne matice čim prej
zamenjamo.
7. USTREZNOST ZALEGE; ob pregledu preverimo ustreznost zalege (obseg zalege,
strnjenost, pravilnost oblike, spremembe na zalegi). Če opazimo neustrezna zalega
več kot dva pregleda zapored, pokličemo NVI.
8. IZREZOVANJE TROTOVINE; izrezovanje trotovine je odličen apitehnični ukrep za
zmanjševanje prisotnosti varoje v panju. Izrezovanje trotovine se priporoča saj trikrat
letno.
9. ZALOGA HRANE V PLODIŠČU; ocenimo zalogo hrane v plodišču. Če ocenimo, da
jo je manj kot 5 kg, takoj dodamo hrano.
10. PRESTAVLJENI SATI ZALEGE; ob vsakem prevešanju satja iz plodišča v medišče
si zapišemo na katero mesto v medišču smo prestavili zalego, ki ima tudi venec
hrane. Teh satov NIKOLI ne točimo. Uporabimo jih za narejanje rezervnih družin ali jih
ponovno damo v plodišče.
11. ŠTEVILO VSTAVLJENIH SATNIC; zapišemo koliko satnic smo ob pregledu vstavili v
družino.
12. DONOS MEDU; ob točenju zapišemo donos medu posamezne družine. Ocena
temelji na ostale družine v istem čebelnjaku.
13. POTREBNA MENJAVA MATICE; zapišemo ali je potrebna menjava matice. V
kolikor smo pri čistosti, mirnosti, rojivosti ugotovili pomanjkljivosti ali je matica starejša
od dveh let, matico zamenjamo.
14. ŠTEVILO ODPADLIH VAROJ; na vsaj 10% družin je potrebno imeti testne vložke,
kjer spremljamo odpad varoj. OB vsakem pregledu preštejemo odpadle varoje in
število zapišemo.
Pomembno: Vsako leto zamenjamo 30% satja (v AŽ 10 satarju 6 kom)!!

