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1 UVOD 
 
1. 1 Kranjska čebela 
 
Ozemlje sedanje Slovenije je izvirno območje kranjice, imenovane tudi Kranjska sivka – 
Apis mellifera carnica. Na oprsju ima rjavkastosive dlačice, zadkovi obročki so temni s 
svetlejšimi pegami na prvem in drugem obročku. Morfološka lastnost je tudi značilen 
kubitalni indeks. 
Za kranjsko čebelo je značilna skromna poraba zimske zaloge hrane. Prezimuje v manjši 
skupnosti. Spomladi je razvoj buren in je družina hitro toliko razvita, da je sposobna za 
izkoriščanje paše. Na zmanjšanje paše v naravi se prilagodi z zmanjšanjem obsega 
zaleganja. Za našo čebelo je tudi značilna večja sposobnost orientacije, ki jo je domnevno 
pridobila zaradi čebelarjenja v manjših panjih, zloženih v skladovnici. Je tudi dobra 
graditeljica satja in ni znana po intenzivnem propoliziranju, kot nekatere druge rase čebel. 
V sodobnem čebelarjenju nezaželena nagnjenost k rojenju je izrazitejša kot pri drugih 
rasah. Ta se kaže v daljšem rojilnem obdobju in v večjem številu rojev v sezoni. Z ustrezno 
čebelarsko tehnologijo je mogoče zmanjšati pogostnost rojenja in tako povečati uspešnost 
čebelarjenja. Posebna prednost kranjske sivke je tudi mirnost, ki se odraža v mirnem 
sedenju čebel na zaleženem satu.  
Kranjska čebela je v Sloveniji zaščitena rasa in čebelarjem ni dovoljeno vnašati drugih 
čebel. V okviru Kmetijskega inštituta Slovenije potekajo tudi raziskave morfoloških in 
gospodarskih lastnosti kranjice. Od leta 2004 vodimo izvorno rodovniško knjigo za 
plemenske kranjske čebele, v katero so lahko vpisane le čebele na osnovi ugotovljenih 
navedenih značilnosti in lastnosti. 
 

  
 
Slika 1: Matica, trot in delavka 
 
1.1.1 Morfološke in etološke zna čilnosti 
 
Morfološke značilnosti matice in delavke 
Barva telesa matice je svetlo rjava, usnjato rjava ali temno obarvana. Ima dobro razvito in 
čvrsto oprsje ter dolg in zašiljen zadek. Delavka je srednje velika, vitka, sive barve, ima 
dolge noge. Zadek je zašiljen in temen, na prvem širokem obročku bočno se lahko 
pojavljajo usnjeno rjave pike ali lise, prvi obroček je lahko v celoti usnjeno rjav. Dlačice na 
obročkih zadka so sive do rumenkaso sive in predstavljajo pas – toment, ki je širok in 
vpadljiv. Dlačice zadkovega obročka so goste in kratke (0,25 – 0,35 mm). Kubitalni indeks 
(razmerje odsekov spodnje žile tretje kubitalne celice prednjega krila) delavke znaša v 
povprečju 2,7 (2,4 – 3,0), dolžina rilčka je 6,4 do 6,8 mm. 
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Etološke značilnosti kranjske čebele 
Je zelo mirna, redko pika; mirno sedi na satju; odlikuje se po donosu; se ne zaleta v tuje 
panje. Prezimuje v razmeroma majhnih družinah in porabi zmerne zaloge hrane. 
Spomladanski razvoj je izrazito intenziven, dobro zalega; nagnjena je k rojenju. 
 
V izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele so lahko vpisane le matice iz 
čebeljih družin na osnovi ugotovljenih navedenih značilnosti in lastnosti. 
 
 
1.1.2 Matica 
 
Matica ima v čebelji družini vlogo zaleganja jajčec in izločanja feromonov. Novo izležena 
matica po nekaj dneh zleti na praho. Leti v bližino zbirališča trotov. Iz panja izleti večkrat in 
se pari z več troti. Po paritvenem obdobju matica praviloma ne zapušča družine. 
Spermiji vseh trotov se uskladiščijo v semenski mošnjici matice. Skupaj jih je okrog 6 
milijonov. Od tam se postopno sproščajo in oplajajo jajčeca, ki se razvijejo v ovarijih. 
Zaloga spermijev služi za celotno življenjsko obdobje matice, ta pa letno zaleže od 
175.000 do 200.000 jajčec. Matica je mati vseh osebkov v družini in lahko živi več let. Telo 
matice je prilagojeno za intenzivno zaleganje, ne skrbi pa za svojo zalego. Nima žlez za 
izločanje matičnega mlečka, prav tako noge niso prilagojene za nabiranje in transport 
cvetnega prahu. Matica le skupaj z delavkami omogoča optimalen razvoj čebelje družine. 
V čebelji družini so spolno razvite samice matice, samci pa so troti. 
 
Spolni organi matice 
 
Spolni žlezi matice sta jajčnika. Po oprašitvi napolnjujeta pretežni del zadka. Pri 
neoprašeni matici je zadek manjši in manj napet kot pri oprašeni, ki intenzivno zalega. 
Posamezni jajčnik sestavlja 160 do 180 jajčnih cevk. Te so na notranji strani prekrite z 
zarodnim epitelijem, kjer se razvijajo jajčne celice. Jajčne cevke prehajajo v jajčno 
vodnico. Jajčni vodnici obeh jajčnikov se združita v srednjo jajčno vodnico in v nožnico. 
Zadnji konec nožnice zapira horizontalno potekajoča guba, ki je ostanek 8. trebušnega 
dela zadkovega obročka ali membrane med 8. in 9. trebušnim delom zadkovega obročka. 
Nožnica prehaja v nožnično preddverje, to pa v spolno odprtino. V vsaki jajčni cevki dozori 
okrog 8 jajčec na dan. V vseh cevkah obeh jajčnikov lahko torej dnevno dozori okrog 
2.000, pri zelo rodovitnih maticah do 3.000 jajčec. Jajčece je cilindrične oblike, na koncih 
zaobljeno in po vzdolžni osi ukrivljeno. Je sivkasto bele barve, dolžina pa se giblje od 1,53 
do 1,63 mm. 
 
Matica se pari z več troti, ki napolnijo njeno semensko mošnjico. V nekaj urah, ko se 
matica vrne s svatbenega leta, spermiji preidejo iz jajčnih vodnic po tanki cevki, 
semenovodu v semensko mošnjico. Ta se napolni s spermiji in ima premer okrog 1 mm. 
Na njeni zgornji steni se nahaja cevasto zvita žleza semenske mošnjice. Ta ima 
domnevno vlogo pri polnjenju semenske mošnjice s spermiji in izloča hranilne snovi, ki 
omogočajo življenje shranjenim spermijem in uspešno oploditev jajčnih celic. 
Semenčice potujejo po tanki cevki iz semenske mošnjice proti nožnici. Za zaklopnico, ki se 
dviga iz dna nožnice, se jajčece ustavi in semenčica ga tam oplodi. Prav od oploditve je 
odvisno, ali se bo razvila čebela delavka oz. matica ali trot. 
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Slika 2: Notranji organi matice Slika 3: Zgradba ženskih spolnih 
organov 

 
 
 
 
1.2 Virusne okužbe pri čebelah 
 
Virusi, ki povzročajo infekcije pri čebelah, so uvrščeni v naddružino Picornaviridae. Zanje 
je značilno, da so brez ovojnice, so okroglaste oblike, premera 22 - 33 nm in ikozaedrične 
simetrije. Virusi nevretenčarjev, morfološko in fizikalno-kemično podobni pikornavirusom, 
so bili prvotno dokazani pri medonosni čebeli (Apis mellifera) v letih 1963, 1964 (Bailey in 
sod., 1964).  
Viruse opisujemo glede na njihovo obliko, velikost, simetrijo, ki se določi z elektronskim 
mikroskopom, dedno maso (RNA ali DNA), lokalizacijo v gostiteljski celici v citoplazmi ali v 
jedru, prisotnost kristalov ali zrn beljakovin, ki obdajajo viruse v celici, serološko reakcijo 
suspenzije virusov in drugih lastnosti. Večina čebeljih virusov  pripada skupini RNA z 
izometrično obliko. Ugotavljanje in zdravljenje je zelo težavno zaradi možnosti obstoja 
virusov v organizmu čebele v latentni obliki, brez značilnih znakov bolezni. Zato obstajajo 
stalni viri infekcije v čebelji družini, ki jih ne moremo ugotoviti. 
Poseben pomen imajo virusi kot sekundarne infekcije čebel po delovanju primarnih 
dražljajev, na primer zelo pogost zajedavec varoja. Napadenost z varojami in izguba 
hemolimfe pri napadu do dveh varoj za odraslo čebelo nista posebej nevarni. Do 
škodljivega delovanja pride šele po napadu več varoj, ki povzročijo največjo škodo zalegi. 
Že ena sama pršica, ki se razmnožuje v zalegi v satni celici, trajno vpliva na življenje 
čebele, ki se bo izlegla. Življenjska doba čebel je skrajšana, na pašo začnejo izletavati prej 
kot običajno in se tudi hitreje iztrošijo, ker zaradi dveh ali več varoj na sebi niso vitalne. 
Lahko odmrejo že po nekaj dneh. To velja zlasti za zalego, ki jo zajeda več varoj. Te 
čebele imajo pogosto deformacije kril in zadka. V različnem obsegu se v družinah 
pojavljajo tudi virusi. Čebele imajo dobro razvit obrambni mhanizem in virusi le s težavo 
predrejo steno črevesa. To se jim posreči le pri zelo močni infekciji. Če varoja rani zunanjo 
kožico čebele, lahko virusi vanjo prodro po tej poti. Škodljivo delovanje varoj okrepijo zlasti 
virusi paralize. Nepravilnosti v razvoju kril in zadka povzročijo virusi deformiranih kril. Virusi 
lahko pri čebelah povzročijo enake spremembe v obnašanju kot varoje. Čebele, ki jim 
vbrizgamo viruse med razvojnim stadijem bube, imajo polovico krajšo življenjsko dobo. Kot 
dojilje so zaposlene le kratek čas. Pri močni virusni infekciji lahko zalega propade s 
simptomi pohlevne (evropske) gnilobe. 
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1.2.1 Virus akutne paralize čebel 
 
Virus akutne paralize čebel (angl. acute bee paralysis virus - ABPV) so odkrili med 
preiskovanjem virusa kronične paralize čebel leta 1963 v Angliji.  Nadaljnje raziskave so 
pokazale, da se virus pogosto pojavlja pri navidezno zdravih čebelah, predvsem v aktivni 
sezoni, vendar virus nikoli ni bil povezan z obolenjem oziroma umrljivostjo čebel v naravi. 
ABPV se pojavlja pogosto tudi ob subletalnih infekcijah pri navidezno zdravih čebelah. 
Virus se širi z izločki slinskih žlez odraslih čebel in z zalog hrane v katerih so ti izločki 
(pelod) (Ball, 1985). Če preide virus v hemolimfo, se razvije bolezen, ki je lahko smrtna 
(Bailey in Gibbs, 1964).  
 

 
Slika 4: Virus akutne paralize čebel, povečava = 300 000.  
 
Odrasla čebela, v kateri se je virus aktiviral ali pa ga je v čebelo vnesla pršica, inficira 
mlade ličinke, verjetno z izločki iz slinskih žlez. Ličinke, ki zaužijejo dovolj veliko količino 
virusa, odmrejo še preden jih čebele pokrijejo. Ličinke, ki preživijo, se razvijajo naprej, 
vendar se lahko razvijejo v neočitno inficirane odrasle osebke (Bailey in Ball, 1991).  
 
 
1.2.2 Virus deformiranih kril 
 
Virus s premerom 30 nm, ikozaedrične oblike, ki so ga poimenovali virus deformiranih kril 
(angl. deformed wing virus - DWV), so izolirali pri odraslem osebku A. mellifera. V večini 
dežel povezujejo DWV pri oboleli zalegi, mrtvicah in deformiranih novo izleglih čebelah s 
prisotnostjo Varroe destructor. Laboratorijske in terenske raziskave kažejo, da pršica 
prenaša DWV na isti način kot prenaša virus akutne paralize čebel. DWV se počasi 
pomnožuje. Buba, ki se inficira v fazi belih oči, se sicer izleže, vendar ima deformirana ali 
slabo razvita krila in kmalu odmre.  
 
Raziskave so pokazale, da virus DWV, ki se prenese v bubo s hrano, poveča umrljivost 
bub in skrajša življenjsko dobo odrasle čebele, ki se razvije iz okužene bube. Življenjska 
doba delavk, ki so bile okužene po stadiju bube, ni prizadeta. Vse inficirane čebele so 
rezervoar virusa do konca svojega življenja. Virus prenaša med čebeljimi družinami tudi 
odrasla inficirana čebela, varoja ali pa ga prenaša čebelar pri svojem delu (premiki pokrite 
zalege ali odraslih čebel) (Stephen, 2001).  
 
 
1.2.3 Virus meši čkaste zalege čebel 
 
"Filterabilni" virus (virus, ki prehaja skozi filter), ki je bil kasneje poimenovan kot Sacbrood 
virus (SBV), so izolirali leta 1913 pri čebeli A. mellifera (White, 1917), vendar so šele leta 
1964 odkrili njegove pikornavirusom podobne značilnosti. Virus je razširjen po celem 
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svetu. SBV je eden od mnogih virusov insektov, ki jih na podlagi biofizikalnih lastnosti in 
genoma RNA uvrščamo med pikornavirusom podobne viruse. Klinični znaki mešičkaste 
zalege so specifični. Zdrave ličinke se zabubijo četrti dan po pokritju celic, ličinke obolele 
za SBV, pa se ne uspejo zabubiti in ostanejo stegnjene kot zdrave predbube na svojih 
hrbtih z glavami, ki gledajo proti vrhu celice. Virus se razmnožuje tudi v odraslih čebelah in 
trotih. Mlade odrasle čebele se okužijo per os, kot možni vektor SBV pa se omenja tudi V. 
destructor  (Kraus in sod., 1986). Ličinke starejše od dveh dni, preživijo infekcijo s SBV in 
ko odrastejo, postanejo nekatere inaparentno inficirane. Mešičkasta zalega je dolgotrajna 
in zelo pogosta holezen, kljub navidezni ozdravitvi v poletnem času, padcu infektivnosti 
virusa in odsotnosti ličink v zimskem obdobju (Bailey in Ball, 1991).  
 
 
1.2.4 Diagnosti čne metode za dokazovanje virusnih infekcij 
 
Med sodobnimi molekularnimi metodami za določanje nukleinskih kislin v vzorcu se je v 
zadnjem času najbolj uveljavila metoda polimerazne verižne reakcije (angl. polymerase 
chain reaction - PCR). 
Polimerazna verižna reakcija je relativno nova metoda za sintezo nukleinskih kislin in vitro 
s katero lahko v kratkem času pomnožimo specifično DNA v velikem številu kopij. 
Dokazovanje virusov z metodo PCR temelji na in vitro pomnoževanju specifičnega odseka 
dednega materiala določenega virusa. Glavni predpogoj za uspešno pomnoževanje je 
predhodno poznavanje nukleotidnega zaporedja vsaj enega dela virusnega genoma 
(Remick in sod.. 1990), kar nam omogoči pravilno izbiro dveh kratkih odsekov. t. i. 
začetnih oligonukleotidov, komplementarnih z mejnima deloma specifičnega odseka 
virusnega genoma, ki ga želimo pomnožiti. Začetna oligonukleotida se spajata z nasprotno 
ležečo vijačnico tarčnega odseka virusne DNA in sta usmerjena tako, da poteka sinteza 
nove DNA v prostoru med njima. PCR poteka v ciklusih in vsak ciklus teoretično podvoji 
število tarčnih molekul DNA, ki pri tem eksponentno narašča. PCR s predhodno reverzno 
transkripcijo oziroma RT-PCR se lahko izvaja v enem koraku, kjer se uporabita encima za 
reverzno transkripcijo in PCR v isti epruveti z eno pufersko raztopino in neprekinjenimi 
temperaturnimi ciklusi (Mulder in sod., 1994).  
 
 
1.2.5 Metode dokazovanja produktov PCR 
 
Rezultat produkta reakcije je pozitiven, ko pokažemo pomnoženi odsek virusne nukleinske 
kisline. Za dokazovanje produkta PCR uporabljamo metodo ločevanja DNA po velikosti z 
elektroforezo v agaroznem gelu. Fragmente DNA v gelu dokažemo z etidijevim bromidom, 
ki se vgrajuje v dvojno vijačnico, tako da le-ta po osvetlitvi z UV svetlobo fluorescira. S to 
metodo določimo približno velikost produkta PCR tako, da primerjamo njegovo velikost z 
velikostjo standardnih delcev DNA (marker velikosti), ločenih z elektroforezo pod enakimi 
pogoji. Metoda je razmeroma zanesljiva in hitro izvedljiva.  
 
 
 
1.3 Nosemavost v čebelji družini 
 
Nosemavost je bolezen, ki je prisotna v čebeljih družinah. Obolevajo delavke, matice in 
troti. Povzročitelj je enocelični organizem, mikrosporidij in spada v rod Nosema. Pri čebeli 
sta ugotovljeni dve vrsti Nosema apis in Nosema ceranae. Spore ali trosi so veliki  5 do 7 x 
3 do 4 µm in se razvijejo v epitelnih celicah srednjega črevesa. Spore obeh vrst se delno 
razlikujejo v morfologiji, kjer so spore N. ceranae mikroskopsko manjše in imajo 20 do 23 
polarnih filamentov, pri sporah N. apis pa najdemo okoli 30 polarnih filamentov.  
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Okužba poteka tako, da spore preidejo v telo čebele skozi ustno odprtino, nato v medni 
želodček in se naselijo v epitelnih celicah srednjega črevesa. V celicah črevesa se 
razmnožuje in vpliva na oslabitev procesa prebave. Zmanjšana encimska aktivnost in 
primanjkljaj dušika, ki jeznačilna za nosemave čebele, zmanjšujeta biološko aktivnost in 
skrajšujeta življenjsko dobo nosemave čebele.  
Nosemavost v čebelarstvu povzroča veliko gospodarsko škodo, saj se zmanjša obseg 
zalege, razvoj družin je upočasnjen, nosemave čebele imajo za 10 do 40 % krajšo 
življenjsko dobo kot neokužene, zmanjša se količina čebeljih pridelkov, družine slabše 
prezimijo, matice pa prelegajo. 
 
 
1.3.1 Razvoj in razmnoževanje 
 
N. apis in N. ceranae imata podoben razvojni ciklus. Spore gredo skozi medni želodček in 
že v nekaj urah so v srednjem črevesu. V zadnjem delu srednjega črevesa se začne 
parazitizem. Spore se naselijo v epitelne celice, kjer se začne razmnoževanje. Stene 
gostiteljske celice razpadejo in zrele spore se vsujejo v svetlino srednjega črevesa. Del 
spor se skupaj z iztrebki izloči, nekaj pa jih prebavni sokovi aktivirajo za avtoinfekcijo. 
Spore so v prebavilih delavk ugotovili 2 do 8 dni po umetni okužbi. Do 18. dneva je stopnja 
infekcije naraščala skoraj linearno s staranjem čebel do maksimalnega števil spor 45,2 x 
106. skupno število spor v čebeli je lahko vsaj 106, običajno pa več kot 107. Obstaja 
kvantitativna povezava med številom razvitih spor, kar je za praktično čebelarjenje zelo 
pomembno.  
Troti redkeje obolevajo kot delavke, so pa enako dovzetni za okužbo, prav tako tudi 
matica. Pri nekaterih maticah se je zaleganje tudi po nizki stopnji okužbe znatno 
zmanjšalo, nekatere okužene matice pa zalegajo zelo dolgo obdobje tudi po hudi okužbi. 
 
 
1.3.2 Diagnostika nosemavosti 
 
Spremembe na okuženih čebelah niso zaznavne vse do pozne oblike razvoja bolezni, ko 
posamezne čebele že odmirajo. Za postavitev diagnoze je poleg razpoznavnih značilnih 
bolezenskih znakov povzročitelja potrebno ugotoviti z mikroskopsko preiskavo. Za vzorec 
potrebujemo mrtve delavke s podnice panja ali stare izletne čebele izpred panja. Diagnoza 
se opravi z mikroskopsko preiskavo zadka ali iztrebkov. Ugotavlja se število spor Nosema 
sp. v maceriranem vzorcu čebel ali njihovih prebavil. 
 
Kvantitativno določanje spor Nosema sp. 
Spore štejemo pri pregledu skupnega vzorca. Pri dodatku 1 ml vode na vsako 
pregledovano čebelo je izračunano število spor enako številu spor v posamezni pregledani 
čebeli. Za pregled suspenzije uporabimo hemocitometer. 
Diagnostika nosemavosti matic: matico položimo v petrijevko, kjer se v kratkem času 
iztrebi. Nato mikroskopsko preiščemo iztrebke. 
 
Molekularni testi  
Za diferenciacijo med N. ceranae in N. apis se uporabljajo molekularni testi. S pomočjo 
PCR dobimo rezultat, katera vrsta je prisotna v prebavilih matic in delavk. 
 
 
1.3.3 Nosemavost v vzrejališ ču matic 
 
V vzrejališču matic so čebelje družine pogosteje podvržene manipuliranju, zato so tudi 
pogosteje nosemave kot nemanipulirane družine. V vzrejališčih so tako ugodne razmere, 
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da se okužijo mlade matice in delavke spremljevalke, ki so namenjene tržišču. Matica se 
okuži v stiku z bolnimi delavkami v družini ali pogosteje že v plemenilniku. Na pojavljanje 
nosemavosti vpliva več dejavnikov, ki so izraziti pri množični vzreji matic. Pri taki vzreji je 
pomembno večkratno poseganje v družine, še posebno ko gre za manjše skupine čebel, 
kot je plemenilnik. Čebele ne morejo vzdrževati optimalnih življenjskih razmer v svoji 
sredini. 
Čebelarji ugotovijo prekomerno preleganje matic ob sprejetju v družini. Visok odstotek 
preleganja matic je posledica nosemavosti po okužbi v plemenilniku ali med transportom. 
Kupci morajo imeti zagotovilo, da vzrejevalec prodaja zdrave, neokužene, visokokvalitetne 
matice. Za to pa je potrebna strokovno pravilna tehnologija vzreje in transporta matic. 
Matica se večinoma okuži z mehaničnim prenosom spor Nosema z ustnimi deli čebel, ki jo 
hranijo. Ker delavke krmilke niso aktivne v čiščenju satja, lahko matica ostane neokužena 
tudi v okuženi družini ali plemenilniku. 
 
 
 
 

2 OPIS OPRAVLJENIH NALOG 
 

2.1 MATERIALI IN METODE 
 

Zbiranje vzorcev matic 
 
V okviru izvajanja programa smo v letu 2008 iz 24 vzrejališč čebeljih matic v Sloveniji 
pridobili 288 oprašenih čebeljih matic. Matice so iz posameznega vzrejališča izvirale od 
istega matičarja in so bile oprašene istočasno na istem plemenišču. Vzorci matic so bili 
zbrani v vseh geografskih območjih Slovenije, od večine priznanih vzrejališč. Zbrane 
vzorce matic smo v laboratoriju pripravili za nadaljnje raziskave. Po tri matice iz vsakega 
vzrejališča smo pregledali na prisotnost virusov, skupaj 72 matic. Opravili smo 216 
morfoloških merili kril, glav in spermatek, prešteli smo semenčice in pregledali prebavila na 
prisotnost spor Nosema.  
 
Izvedena opravila:  
 

1. meritve glave in kril,  
2. štetje ovarialnih cevk,  
3. meritve spermateke, štetje semenčic, 
4. ugotavljanje in določanje števila spor Nosema v črevesju matic in pri 

spremljevalkah, 
5. diferenciacija spor N.apis in N.ceranae z molekularnimi metodami, 
6. virološke preiskave. 

 
Tabela 1. Pregled vzrejevalcev, od katerih smo dobili matice v testiranje v letu 2008. 
Priimek in ime Naslov Pošta Št. matic  
Andrejč Jože Murski Petrovci 1a 9251 Tišina 12 
Bučar Avgust Bratov Učakar 100 1000 Ljubljana 12 
Bukovšek Miha Golo Brdo 19 1215 Medvode 12 
Donko Bojan Dolga vas, Glavna ulica 94 9220 Lendava 12 
Dremelj Ivan Dragovšek 13 1275 Šmartno pri Litiji 12 
Dremelj Janez Dragovšek 13 1275 Šmartno pri Litiji 12 
Gaber Viktor Novačanova 3 3202 Ljubečna 12 



9 
 

Priimek in ime Naslov Pošta Št. matic  
Grm Darko Hude Ravne 1 1273 Dole pri Litiji 12 
Herbaj Jože Nedeljica 29 9224 Turnišče 12 
Jakšič Jože Kapca, Glavna ulica 21 9220 Lendava 12 
Jurinec Mirko Ključarovci 74 9242 Križevci 12 
Kavaš Milena Ribiška 8 9233 Odranci 12 
Čebelarstvo Lucka, 
Žunko Dušan Sužid 41 5222 Kobarid 12 

Luznar Janez Begunje na Gorenjskem 170 4275 Begunje na Gorenjskem 12 
ČD Kranjska čebela, 
Magdič Darko Selo 42 4274 Žirovnica 12 

Movern Franc Praprot 11 8333 Semič 12 
Movern Janez Pri pošti 9 8333 Semič 12 
Pislak Janko Apače 303 2325 Kidričevo 12 
Plut Stane Krvavčji vrh 1a 8333 Semič 12 
Pokorni Julij Gačnik 3 2211 Pesnica 12 
Sever Jože Stara cesta 12 8333 Semič 12 
Šolar Franc Podnart 12 4244 Podnart 12 
Tratnjek Jožef in 
Jožica Žižki 93 9232 Črenšovci 

12 

Vozelj Ladislav Dragovšek 18 1275 Šmartno pri Litiji 12 
SKUPAJ   288  
 
 
2.1.1 Meritve krila in glave 
 
Krila smo s pomočjo stereomikroskopa in kamere pri 8 x povečavi posneli na računalnik, 
kjer smo jim s programom AxioVision 4.6 izmerili dolžino in širino (slika 5). Meritve dolžine 
smo opravili na 194 desnih krilih matic od 216, ker je bilo 22 kril poškodovanih. Meritve 
širine smo izvedli na 215 krilih, eno od kril je bilo poškodovano. 
 

 
Slika 5. Meritve kril pri matici s programom AxioVision. 
 
Glave matic smo na računalnik posneli pri 16 do 17 x povečavi. Izmerili smo jim dolžino od 
srednjega pikčastega očesa do ustnice in razdaljo med obema sestavljenima očesoma ter 
izračunali obrazni (facialni) indeks (Ruttner, 1983; slika 6). Meritve smo opravili na 216 
vzorcih. 
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Slika 6. Meritve glave. 
 
obrazni indeks = l k / bw 
 
lk = dolžina od srednjega pikčastega očesa do ustnice 
bw = razdalja med obema sestavljenima očesoma 
 
 
2.1.2 Štetje ovarialnih cevk 
 
S pomočjo stereomikroskopa in kamere smo naredili posnetke prečnih prerezov ovarijev 
(slika 7) in nato prešteli število ovarialnih cevk pri posameznem ovariju. Meritve pri 204 
ovarijih smo izvedli s pomočjo računalniškega programa Lucia.Net. 
 

 
Slika 7. Histološka rezina ovarija, prečni prerez. 
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2.1.3 Meritve spermateke in štetje semen čic 
 
Spermateke smo posneli s pomočjo stereomikroskopa in kamere. Meritve premera smo 
izvedli s pomočjo programa AxioVision 4.6 (slika 8a) tako, da smo izmerili tri vrednosti in 
izračunali volumen. 
 

 
Slika 8a. Meritve premera spermatek pri maticah. 
 
S pomočjo stereomikroskopa smo pri 15-kratni povečavi vsaki spermateki previdno 
odstranili ovojnico, ki jo sestavljajo traheje (slika 8b). Nato smo steno nežno prebodli in 
iztisnili seme. Spermateka je morala biti pri tem navlažena, da smo preprečili njeno 
izsušitev (Harizanis, 1983). 
 

 
Slika 8b. Spermateka (semenska mošnjica) v matici (levo) in z odstranjeno ovojnico iz 
trahej (desno). 
 
Seme smo razpršili v 0,5 ml Hyesove raztopine. To je potrebno narediti čimbolj nežno, da 
ne pride do frakcij semenčic. Nato smo dodali še 4,5 ml destilirane vode (Koeniger, G. in 
sod, 2005).  Tako pripravljen vzorec smo prešteli s pomočjo Bürkerjevega hemocitometra, 
pri 400x povečavi (slika 9). Pri vsakem vzorcu smo prešteli 80 polj (slika 10). 
 
Seme smo prešteli v 214 spermatekah, v dveh pa spermiji niso bili prešteti. 
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Slika 9. Zavite semenčice. 400 x mikroskopska povečava. 
 

 
Slika 10. Mreža Bürkerjevega hemocitometra: osenčena polja preštejemo (80 polj). 
 
 
2.1.4 Pregled prebavil na spore Nosema  
 
Pri sekciji matice smo odstranili prebavila v obsegu mednega želodčka, srednjega črevesa 
in rektuma. Prebavno cev smo shranili v označeno majhno tubo Eppendorf in vzorce 
postavili na -20 ºC. Kasneje smo posameznemu vzorcu dodali 1 ml vode in pripravili 
homogenat. Kapljico homogenizirane raztopine smo kanili na objektno steklo in prekrili s 
pokrovnim stekelcem. Pod mikroskopom 400 x povečave smo vsebino črevesa pregledali 
na prisotnost spor Nosema. Pregledali smo 216 čreves čebeljih matic. Pri 11 maticah smo 
našli spore, zato smo na prisotnost spor pregledali še čebele, spremljevalke teh matic. 
Spremljevalkam smo macerirali zadke, razredčili z vodo in pripravljen vzorec pregledali s 
pomočjo Bürkerjevega hemocitometra. V petih kvadratkih smo prešteli spore in izračunali 
število spor v eni delavki. 
 
 
Izračun št. spor pri eni delavki: 
                                                   povprečno št. spor v petih kvadratkih  

4 x 106 
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Slika 11. Spore Nosema sp. (rdeča puščica), 400 x povečava. 
 
 
2.1.5 Molekularni testi na prisotnost N. ceranae  in N.apis  pri 
spremljevalkah 
 
Iz suspenzije zadkov spremljevalk smo za posamezno vzrejališče naredili skupni vzorec, 
skupaj 24 vzorcev. Za molekularne teste smo jih pripravili tako, da smo izolirali DNA pri 
sporah Nosema.  
Posamezen vzorec s sporami smo premešali, nato centrifugirali 15 min (13000 rpm). 
Usedlini smo dodali pufer za aktiviranje spor, inkubirali 15 min pri 37 °C in centrifugirali 15 
min (13000 rpm). Dodali smo 180 µl pufra ATL in 20 µl Proteinaze K. Po inkubaciji na 
temperaturi 56 °C za 1 do 3 ure smo vzorce kratkotr ajno centrifugirali in dodali 200 µl pufra 
AL, premešali in inkubirali na 70 °C za 10 min. Po kratkotrajnem centrifugiranju smo dodali 
200 µl etanola (96-100 %) in premešali. Ponovno smo kratko centrifugirali in prelili vzorec 
v QIAamp Mini spin column. Sledilo je centrifugiranje (1 min, 8000 rpm). QIAamp Mini spin 
column smo prestavili v čisto 2ml tubo in dodali 500 µl pufra AW1 ter centrifugirali (1 min, 
8000 rpm). Postopek smo ponovili z novo tubo in dodali 500 µl pufra AW2. Centrifugirali 
smo 3 min pri 14000 rpm.  QIAamp Mini spin column smo prestavili v sterilno 1,5 ml 
mikrocentrifugirko in dodali 200 µl pufra AE. Po 5-minutni inkubaciji na sobni temperaturi 
smo vzorec centrifugirali (1 min, 8000 rpm). Pridobljeno koncentracijo DNA (200 µl) smo 
shranjevali pri temperaturi -20 °C.  
 
 
2.1.6 Virološke preiskave 
 
Priprava vzorcev za izolacijo RNA 
 
Mrtvice čebeljih matic smo posamezno strli v tubicah z dodatkom PBS. Mrtvice 
spremljevalk iz posamezne matičnice smo strli v posebnih vrečkah. Suspenzijo smo 
prenesli v plastične epruvetke. Virusno RNA smo izolirali s pomočjo QIAamp Viral RNA 
Mini Kit (Qiagen, Germany) v skladu z navodilom.  
V preiskavo je bilo vključeno 72 čebeljih matic in njim pripadajočih spremljevalk. Vzorce 
smo preiskali na prisotnost štirih virusov: virus akutne paralize čebel  (ABPV), virus 
deformiranih kril  (DWV), virus meši čkaste zalege  (SBV) in virus črnih mati čnikov  
(BQCV). 
 
Pomnoževanje RNA z metodo RT-PCR 
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Tabela 2: Zaporedje začetnih oligonukleotidov in njihovo mesto v genomu (Berényi in sod., 
2006). 

Virus 
začetni 

oligonukleotidi 
sekvenca (5'→3') 

mesto v 

genomu 

velikost 
produkta 
PCR (bp) 

 

ABPV 
ABPV 1f CATATTGGCGAGCCACTATG 8107-8126 

498 
ABPV 2r CCACTTCCACACAACTATCG 8585-8604 

BQCV 
BQCV 3f AGTAGTTGCGATCTACTTCC 2559-2578 

472 
BQCV 4r CTTAGTCTTACTCGCCACTT 3011-3030 

DWV 
DWV 2345f ATTGTGCCAGATTGGACTAC 2345-2364 

435 
DWV 2779r AGATGCAATGGAGGATACAG 2760-2779 

SBV 
SBV 1f ACCAACCGATTCCTCAGTAG 221-240 

469 
SBV 2r CCTTGGAACTCTGCTGTGTA 670-689 

 
 
Potek dela reverzne transkripcije virusne RNA in sl edeče pomnoževanje Cdna. 
 
V 1,5 ml epruveti smo pripravili reakcijsko zmes z dodajanjem posameznih reakcijskih 
komponent za izbrani par začetnih oligonukleotidov. Pripravili smo reakcijsko mešanico in 
dodali po 4 µl izolirane RNA ali negativno kontrolo (dd H2O). Epruvete z reakcijsko 
mešanico smo vstavili v termopomnoževalnik in vključili program avtomatskega 
spreminjanja temperatur. 
Produkte RT-PCR smo analizirali in dokazali z elektroforezo v 1,2 % agaroznem gelu. 
DNA v agaroznem gelu smo analizirali z UV transiluminatorjem. Uporabili smo 2 µl 
standarda velikosti DNA (GeneRuler™ 100bp DNA ladder molecule size marker (MBI 
Fermentas, Vilnius, Lithuania). 
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3 REZULTATI  IN SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
3.1 Meritve glave in krila 
 
3.1.1 Glave matic 
 
Med mnogimi razlikami, ki jih najdemo med čebelami delavkami in matico, jih je največ na 
glavi. Med drugim je glava čebele delavke bolj trikotne oblike in ima daljši rilček. Glava 
matice pa je bolj okrogle oblike, s krajšim rilčkom. V tabelah 3 in 4 so prikazane vrednosti, 
ki smo jih dobili pri meritvah matic in se ujemajo z ugotovitvami Ruttnerja. Iz izmerjenih 
dolžin od srednjega pikčastega očesa do ustnice ter  razdalje med obema sestavljenima 
očesoma smo izračunali obrazni indeks (tabela 5), ki po Ruttnerju (1983) za matice znaša 
1,07.  
 
Tabela 3. Dolžina glave pri maticah od največje do najmanjše vrednosti v posameznem 
vzrejališču. 
Vzrejališ če št. vzorcev  mean (µm) max. (µm) min. (µm) SD (µm) 
Herbaj 9 2692,89 2765,77 2554,59 63,62 
Gaber 9 2675,83 2821,04 2554,70 85,52 
Grm 9 2665,49 2741,26 2403,88 104,06 
Pislak 9 2652,53 2769,14 2380,64 121,93 
Donko 9 2644,45 2754,66 2320,06 128,98 
Dremelj Ivan 9 2638,80 2756,08 2421,27 126,22 
Movern Janez 9 2635,08 2753,88 2503,05 78,86 
Movern Franc 9 2632,75 2699,11 2583,37 40,54 
Plut 9 2632,56 2722,69 2518,55 63,19 
Pokorni 9 2630,80 2739,17 2450,08 124,19 
Jakšič 9 2622,94 2694,98 2499,58 55,78 
Tratnjek 9 2615,29 2710,18 2490,06 78,36 
Jurinec 9 2614,48 2795,74 2466,63 97,54 
Magdič 9 2611,03 2745,80 2512,83 77,53 
Bukovšek 9 2610,19 2696,90 2547,99 44,12 
Vozelj 9 2603,51 2751,74 2269,41 136,43 
Šolar 9 2597,63 2775,07 2372,13 126,07 
Kavaš 9 2580,77 2691,21 2383,32 106,29 
Luznar 9 2580,53 2701,35 2470,04 68,16 
Sever 9 2571,14 2783,04 2423,45 98,50 
Lucka 9 2566,36 2639,96 2431,61 82,20 
Dremelj Janez 9 2564,32 2746,05 2343,50 156,02 
Bučar 9 2506,11 2711,25 2353,76 147,17 
Andrejč 9 2468,15 2660,59 2244,68 162,06 

 
 
Tabela 4. Širina glave pri maticah od največje do najmanjše vrednosti pri posameznem 
vzrejališču. 

Vzrejališ če 
št. 
vzorcev povpre čje (µm) max. (µm) min. (µm) SD 

Gaber 9 2523,20 2637,21 2428,58 74,71 
Herbaj 9 2515,13 2563,09 2462,54 35,82 
Grm 9 2499,51 2640,37 2311,80 92,10 
Donko 9 2494,92 2632,25 2207,18 137,26 
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Vzrejališ če 
št. 
vzorcev povpre čje (µm) max. (µm) min. (µm) SD 

Jurinec 9 2485,97 2608,61 2372,84 63,52 
Magdič 9 2484,38 2580,80 2381,65 68,30 
Jakšič 9 2483,15 2571,32 2373,99 75,65 
Tratnjek 9 2482,19 2565,52 2362,09 61,04 
Plut 9 2478,29 2555,45 2342,26 79,51 
Movern F. 9 2472,51 2536,07 2394,92 47,47 
Pislak 9 2470,08 2655,96 2245,07 115,86 
Dremelj I. 9 2460,85 2628,29 2235,74 135,67 
Movern J. 9 2458,26 2543,75 2345,39 73,43 
Luznar 9 2453,68 2559,09 2264,67 92,45 
Šolar 9 2447,36 2585,46 2295,59 107,08 
Kavaš 9 2437,42 2557,40 2248,02 108,83 
Bukovšek 9 2436,27 2527,18 2304,72 72,59 
Vozelj 9 2431,25 2520,48 2263,89 80,12 
Pokorni 9 2424,57 2550,19 2191,21 139,31 
Sever 9 2412,76 2538,61 2301,03 82,84 
Lucka 9 2392,87 2460,60 2206,21 85,24 
Dremelj J. 9 2373,22 2567,16 2174,36 146,48 
Andrejč 9 2326,06 2545,58 2127,22 159,57 
Bučar 9 2324,79 2561,06 2130,76 135,67 
 
 
Tabela 5. Facialni (obrazni) indeks pri maticah. 

Vzrejališ če 
razmerje 
dolžina/širina glave 

Pokorni 1,086 
Dremelj J. 1,081 
Bučar 1,078 
Pislak 1,075 
Lucka 1,073 
Dremelj I. 1,073 
Movern J. 1,072 
Bukovšek 1,072 
Herbaj 1,071 
Vozelj 1,070 
Grm 1,066 
Sever 1,066 
Movern F. 1,065 
Plut 1,063 
Andrejč 1,062 
Šolar 1,061 
Gaber 1,061 
Donko 1,061 
Kavaš 1,059 
Jakšič 1,057 
Tratnjek 1,054 
Luznar 1,053 
Jurinec 1,052 
Magdič 1,051 
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Najvišji facialni indeks je pri maticah iz vzrejališča Pokorni (1,086), najnižji pa iz vzrejališča 
Magdič (1,051). Korelacijski koeficient med dolžino in širino obraznega dela glave matic r = 
0,867.  
 
 
3.1.2 Krila matic  
 
Tabela 6: Dolžina kril pri maticah od največje do najmanjše vrednosti pri posameznem 
vzrejališču. 
Vzrejališ če št. vzorcev  povpre čje (µm) max. (µm) min. (µm) SD 
Pislak 8 10292,49 10456,86 10053,82 138,27 
Grm 9 10257,98 10704,28 9940,63 262,31 
Dremelj J. 9 10202,56 10553,89 9667,17 305,23 
Herbaj 9 10167,03 10281,85 9904,06 117,39 
Jurinec 2 10113,96 10308,36 9919,56 274,92 
Donko 9 10094,57 10374,36 9602,78 239,71 
Movern F. 9 10079,97 10344,12 9663,93 249,16 
Jakšič 3 10070,54 10561,30 9782,86 427,11 
Tratnjek 7 10045,22 10578,18 9371,63 503,40 
Gaber 9 10042,60 10400,60 9796,80 196,17 
Šolar 9 9993,06 10398,22 9374,71 272,85 
Movern J. 9 9960,72 10396,87 9313,49 360,43 
Kavaš 9 9958,52 10178,63 9582,50 183,79 
Pokorni 7 9947,91 10246,67 9768,61 165,97 
Dremelj I. 8 9943,74 10227,92 9510,99 268,48 
Luznar 9 9926,90 10201,89 9847,66 124,95 
Vozelj 8 9884,08 10253,76 9437,97 294,02 
Magdič 9 9878,04 10175,01 9497,52 238,90 
Lucka 9 9870,24 10076,48 9609,31 176,56 
Bučar 9 9829,65 10129,35 9499,50 192,91 
Bukovšek 8 9820,87 10080,77 9434,95 187,03 
Plut 9 9784,40 10228,74 9276,99 269,21 
Andrejč 9 9731,84 10328,42 9052,58 399,79 
Sever 8 9615,09 10303,50 9087,27 399,32 
 
Tabela 7. Širina kril od največje do najmanjše vrednosti pri posameznem vzrejališču. 
Vzrejališ če št. vzorcev  povpre čje (µm) max. (µm) min. (µm) SD 
Pislak 9 3462,84 3582,14 3296,73 93,34 
Jurinec 9 3339,03 3452,99 3080,37 123,70 
Jakšič 9 3300,37 3468,75 3156,99 103,86 
Tratnjek 9 3276,21 3451,07 3133,65 94,07 
Grm 9 3271,58 3448,05 3118,21 113,17 
Herbaj 9 3269,22 3348,74 3161,18 53,01 
Dremelj J. 9 3220,59 3312,95 3098,61 73,96 
Donko 9 3183,44 3330,79 2774,63 170,14 
Movern J. 9 3179,97 3322,26 3028,51 111,42 
Luznar 9 3177,89 3302,32 3073,25 79,31 
Magdič 9 3169,33 3260,63 3077,90 75,76 
Bukovšek 8 3142,10 3194,02 3067,97 53,86 
Dremelj I. 9 3139,98 3319,32 2975,76 127,20 
Gaber 9 3133,06 3285,89 2884,92 141,28 
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Vzrejališ če št. vzorcev  povpre čje (µm) max. (µm) min. (µm) SD 
Pokorni 9 3129,65 3297,71 2911,25 145,08 
Šolar 9 3118,30 3289,50 2987,37 88,56 
Vozelj 9 3077,69 3191,85 2822,26 116,21 
Plut 9 3076,86 3194,71 2824,08 119,94 
Movern F. 9 3068,99 3340,54 2775,04 202,16 
Lucka 9 3066,02 3143,91 2996,71 55,90 
Bučar 9 3051,77 3234,31 2826,33 150,57 
Andrejč 9 3019,27 3284,80 2836,01 122,52 
Kavaš 9 3012,20 3189,05 2701,76 143,52 
Sever 9 2975,12 3189,56 2625,20 163,49 
 
Največjo povprečno dolžino kril so imele matice iz vzrejališča Pislak, in sicer 10292,49 µm, 
najmanjšo, 9615,09 µm, pa Sever. Povprečna širina kril je bila največja pri Pislak 3462,84 
µm, najmanjša pri Sever, 2975,12 µm. Korelacijski koeficient med dolžino in širino kril je 
enak 0,9704. 
 
 
3.2 Štetje ovarialnih cevk  
 
Ruttner (1983) in Woyke (1971) navajata, da je število ovarialnih cevk tesno povezano s 
starostjo presajenih ličink. Z naraščajočo starostjo ličink pri presajanju število ovariol 
upada. Pri matici, ki je bila vzrejena iz enodnevne ličinke, je v povprečju preštel 154 
ovariol/ovarij, pri dvodnevnih 146 in pri maticah vzrejenih iz trodnevnih ličink 136 ovarialnih 
cevk/ovarij. Orosi-Pal (citirano po Ruttner, 1983) predlaga 150 ovarialnih cevk/ovarij kot 
standard za matico dobre kvalitete. 
Pri mikroskopski preiskavi ovarijev smo prešteli število ovarialnih cevk. Rezultati so 
prikazani v tabeli 8.  
 
Tabela 8: Število ovarialnih cevk pri maticah. 

Vzrejevalec 
št. ovariol  

povp rečje max. min.  SD 
Sever 165,89 197 147 15,15 
Vozelj 158,78 176 103 21,66 
Andrejč 158,67 174 146 7,86 
Pokorni 158,11 185 122 19,09 
Lucka 157,67 172 143 11,20 
Luznar 157,22 178 140 12,32 
Jakšič 152,56 174 134 12,63 
Dremelj J. 152,44 185 127 19,15 
Šolar 151,78 164 135 9,81 
Plut 151,44 177 109 22,25 
Pislak 151,13 174 125 17,61 
Bukovšek 149,89 171 128 14,17 
Tratnjek 148,25 165 113 17,07 
Jurinec 147,89 177 117 24,32 
Bučar 147,56 168 135 11,82 
Magdič 145,75 180 132 15,76 
Kavaš 145,00 176 114 19,73 
Donko 144,00 165 125 12,02 
Grm 143,33 166 123 16,11 
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Vzrejevalec št. ovariol  
povp rečje max. min.  SD 

Movern J. 141,89 173 111 19,61 
Dremelj I. 140,33 171 116 16,53 
Movern F. 138,40 160 124 16,23 
Gaber 135,14 153 119 11,57 
Herbaj 135,00 152 123 9,90 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je največje povprečno število ovarialnih cevk pri maticah 
iz vzrejališča Sever (165,89), najmanjše pa Herbaj (135). 
 
V grafu 1 so prikazane telesne mase stehtanih matic in mase ovarijev, ter razmerje med 
maso ovarijev in maso matic z vezano črto. Meritve smo opravili v letu 2008, rezultati so 
objavljeni v končnem poročilu Program spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranj ske 
čebele za leto 2008 in je objavljeno na spletni strani KIS. Nad stolpci je prikazana 
prisotnost virusov pri maticah.    
 
  
 

 
 
Graf 1. Telesna masa matic in ovarijev ter razmerje med njima. Prisotnost virusov pri 
maticah: A – ABPV, B – BQCV, D – DWV, S – SBV. 
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3.3 Volumen spermatek in število semen čic  
 
Tabela 9a prikazuje povprečne prednosti volumna spermatek. Največji volumen so imele 
matice iz vzrejališča Donko (1,0751 mm3), najmanjši pa Movern F. (0,7453 mm3). 
 
Tabela 9a: Volumen spermatek matic od največje do najmanjše vrednosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spodnja tabela prikazuje število semenčic na spermateko pri maticah, ki je znašalo od 
3,59 x 10-6 (Tratnjek) do 6,29 x 10-6 semenčic (Šolar).   
 
Tabela 9b: Število semenčic v spermatekah matic od največje do najmanjše vrednosti. 

Vzrejevalec št. vzorcev 
število semen čic / spermateko (* 10 -6) 

povpre čje max. min.  SD 
Šolar 9 6,29 4,98 7,25 0,62 
Gaber 9 5,86 4,19 7,8 1,21 
Vozelj 9 5,77 4,2 7,2 0,98 
Dremelj I. 9 5,54 4,52 6,77 0,90 
Lucka 9 5,54 4,17 7,11 1,09 
Movern J. 9 5,41 3 7,25 1,38 
Pokorni 9 5,39 4,44 6,83 0,73 
Pislak 9 5,30 4,44 6,11 0,68 
Herbaj 9 5,27 4,44 5,92 0,52 
Kavaš 9 5,18 3,33 6,5 1,02 
Donko 9 5,04 1,81 6,59 1,44 

Vzrejališ če 
št. 

vzorcev 
povpre čje 

volumna (mm 3) max. min. SD 
Donko 9 1,0751 0,9165 0,9225 0,12 
Pislak 8 1,0725 1,5600 0,8516 0,24 
Grm 8 1,0717 0,9165 0,9388 0,14 
Herbaj 9 0,9631 1,6644 0,7726 0,12 
Bučar 9 0,9580 1,6644 0,8074 0,12 
Gaber 9 0,9569 1,6644 0,8001 0,31 
Dremelj I. 9 0,9410 1,6644 0,8706 0,08 
Vozelj 9 0,9277 1,6644 0,8253 0,08 
Luznar 8 0,9090 0,9923 0,8126 0,11 
Tratnjek 9 0,9025 0,9165 0,7435 0,08 
Jakšič 9 0,8986 1,6644 0,7435 0,09 
Bukovšek 9 0,8829 0,9923 0,7816 0,08 
Šolar 9 0,8808 1,6644 0,7768 0,10 
Jurinec 8 0,8696 0,9923 0,7435 0,10 
Kavaš 9 0,8689 1,6644 0,7240 0,07 
Pokorni 9 0,8665 1,6644 0,7562 0,08 
Plut 9 0,8624 1,0882 0,7082 0,11 
Andrejč 9 0,8607 1,0542 0,7240 0,08 
Dremelj J. 9 0,8594 1,0542 0,7306 0,12 
Lucka 9 0,8247 0,9281 0,7124 0,07 
Movern J. 9 0,7994 0,9923 0,7119 0,06 
Sever 8 0,7962 1,0882 0,5632 0,11 
Magdič 9 0,7750 0,9923 0,6758 0,09 
Movern F. 8 0,7453 0,9923 0,6902 0,05 
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Vzrejevalec št. vzorcev 
število semen čic / spermateko (* 10 -6) 

povpre čje max. min.  SD 
Grm 9 5,03 3,25 8,09 1,70 
Andrejč 9 4,98 3,23 6,33 0,94 
Luznar 8 4,91 3,44 7,13 1,43 
Dremelj J. 9 4,88 3,11 7,47 1,26 
Bučar 9 4,82 3,78 6,91 1,02 
Sever 9 4,66 2,05 7,81 1,86 
Magdič 9 4,64 2,86 6,41 1,35 
Jurinec 9 4,53 3,17 5,7 0,81 
Plut 9 4,43 2,89 6,27 1,16 
Jakšič 9 4,34 2,98 6,95 1,10 
Bukovšek 8 3,88 1,11 6,16 1,53 
Movern F. 9 3,72 1,81 4,97 1,01 
Tratnjek 9 3,59 2,86 4,95 0,69 

 
 
 
3.4 Prisotnost spor Nosema  pri maticah in spremljevalkah  
 
Tabela 10. Število matic in spremljevalk, ki so bile pozitivne na spore Nosema. 

Zap.št.  Vzrejališ če 
Matice 
(št.vzorcev)  

Spremljevalke  
(št.vzorcev) 

1 Jurinec 0 10 
2 Jakšič 0 6 
3 Tratnjek 0 11 
4 Pislak 1 12 
5 Herbaj 0 9 
6 Gaber 0 8 
7 Grm 0 10 
8 Donko 0 11 
9 Dremelj I. 0 11 

10 Dremelj J. 4 11 
11 Bučar 0 10 
12 Pokorni 0 12 
13 Kavaš 1 9 
14 Andrejč 0 9 
15 Šolar 1 8 
16 Lucka 1 5 
17 Sever 0 7 
18 Vozelj 1 12 
19 Plut 0 4 
20 Magdič 3 11 
21 Bukovšek 0 11 
22 Movern F. 0 6 
23 Movern J. 0 8 
24 Luznar 0 10 

 SKUPAJ  12 221 
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Na spore Nosema sp. je bil pozitivnih 221 spremljevalk od 288 (76,7 %) in 12 matic od 216 
pregledanih (5,6 %). 
 
V vseh vzorcih spremljevalk, s katerimi smo opravljali molekularne teste diferenciacije na 
N.ceranae in N.apis, so bile prisotne spore N. ceranae (slika 12). 
 

 
Slika 12. Rezultati pomnoževanja Nosema z metodo RT-PCR z zunanjimi in notranjimi 
začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz vzorcev spremljevalk od posameznega 
vzrejevalca. 
 
 
3.5 Dokazovanje virusne RNA z metodo RT-PCR  
 
Čebelje matice, ki so bile pripravljene na analize prisotnosti virusov, so služile za izolacijo 
RNA. V vzorcu je bilo 72 matic in 72 vzorcev spremljevalk, ki so bile analizirane na vse štiri 
viruse. Skupno je bilo opravljenih 576 analiz. Začetne oligonukleotide za metodo RT-PCR 
smo izbrali na osnovi objavljenih nukleotidnih zaporedij genomov virusov ABPV, DWV, 
SBV in BQCV. Z izbranimi začetnimi oligonukleotidi smo izolirano virusno RNA prevedli v 
cDNA in slednjo pomnožili s PCR. 
 
Tabela 11: Rezultati RT-PCR za viruse: ABPV, SBV, BQCV in DWV pri vzorcih čebeljih 
matic in spremljevalkah. 

Zap.št. vzorca Vzrejevalec Prisotnost virusa pri ma ticah Prisotnost virusa pri spremljevalkah  

157 Andrejč DWV neg. 
158 Andrejč DWV neg. 
159 Andrejč DWV neg. 
121 Bučar neg. DWV 
122 Bučar DWV neg. 
123 Bučar BQCV, DWV  DWV 
242 Bukovšek BQCV, DWV, SBV neg. 
243 Bukovšek DWV DWV 
244 Bukovšek neg. DWV 
85 Donko neg. neg. 
86 Donko neg. DWV 
87 Donko BQCV, DWV neg. 
97 Dremelj I. neg. neg. 
98 Dremelj I. DWV neg. 
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Zap.št. vzorca Vzrejevalec Prisotnost virusa pri ma ticah Prisotnost virusa pri spremljevalkah  
99 Dremelj I. neg. DWV 
109 Dremelj J. BQCV DWV 
110 Dremelj J. DWV neg. 
111 Dremelj J. neg. DWV 
61 Gaber BQCV BQCV 
62 Gaber BQCV, DWV neg. 
63 Gaber BQCV neg. 
73 Grm DWV ABPV, DWV 
74 Grm BQCV, DWV  neg. 
75 Grm DWV, SBV ABPV, BQCV 
49 Herbaj DWV DWV 
50 Herbaj DWV neg. 
51 Herbaj ABPV, DWV BQCV, DWV 
13 Jakšič DWV neg. 
14 Jakšič BQCV, DWV  BQCV 
15 Jakšič BQCV, DWV, SBV neg. 
1 Jurinec DWV neg. 
2 Jurinec DWV DWV 
3 Jurinec BQCV, DWV BQCV 

145 Kavaš neg. ABPV 
146 Kavaš ABPV, DWV DWV 
147 Kavaš DWV neg. 
182 Lucka neg. BQCV 
183 Lucka neg. BQCV 
184 Lucka neg. neg. 
279 Luznar DWV DWV 
280 Luznar DWV neg. 
281 Luznar DWV neg. 
230 Magdič neg. neg. 
231 Magdič neg. DWV 
232 Magdič neg. neg. 
254 Movern F. DWV neg. 
255 Movern F. DWV, SBV DWV 
256 Movern F. BQCV, DWV neg. 
266 Movern J. DWV neg. 
267 Movern J. DWV DWV 
268 Movern J. DWV neg. 
37 Pislak neg. neg. 
38 Pislak neg. neg. 
39 Pislak neg. DWV 
218 Plut ABPV, DWV neg. 
219 Plut DWV, SBV DWV 
220 Plut BQCV, DWV DWV 
133 Pokorni BQCV, DWV BQCV 
134 Pokorni BQCV neg. 
135 Pokorni BQCV, DWV  BQCV 
194 Sever DWV DWV 
195 Sever DWV neg. 
196 Sever DWV DWV 
169 Šolar neg. BQCV 
170 Šolar DWV DWV 
171 Šolar SBV DWV 
25 Tratnjek DWV neg. 
26 Tratnjek BQCV, DWV DWV 
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Zap.št. vzorca Vzrejevalec Prisotnost virusa pri ma ticah Prisotnost virusa pri spremljevalkah  
27 Tratnjek DWV DWV 
206 Vozelj neg. neg. 
207 Vozelj DWV neg. 
208 Vozelj neg. neg. 

Legenda: 
Oznaka virusa: pozitiven rezultat; neg. -  negativen rezultat 
 
Negativnih vzorcev je bilo 56 od 144 preiskanih. Vzrejališča, iz katerih so izhajale matice, 
proste čebeljih virusov, so bila Lucka, Magdič in Pislak, vendar so bile spremljevalke v 
transportnih matičnicah pozitivne na viruse BQCV 2x (Lucka), DWV 1x (Magdič) in DWV 
1x (Pislak) (tabela 11). Negativen rezultat analize prisotnosti virusov je bil pri 
spremljevalkah iz vzrejališč Andrejč in Vozelj, kjer so pa bile matice pozitivne na DWV (3x 
Andrejč, 1x Vozelj). 
 

Delež z virusi okuženih matic in spremljevalk (n=72 )
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Graf 2: Pojavljanje posameznih virusov pri vseh preiskanih maticah in spremljevalkah. 
 
Odstotek pozitivnih matic in spremljevalk je bil najvišji pri virusu DWV (65,28 %, 36,11 %) 
in najnižji pri ABPV (4,17 %, 4,17 %). Z virusom SBV so bile okužene le matice in sicer 
8,33 odstotkov. BQCV je bil v 23,61 odstotkih prisoten pri maticah in v 13,89 odstotkih pri 
spremljevalkah.  

A   B  
Slika 13. Rezultati pomnoževanja virusa DWV (A) in BQCV (B) z metodo RT-PCR v 
agaroznem gelu z zunanjimi in notranjimi začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz 
vzorcev matic. Vsi rezultati analiz so prikazani v tabeli 11. 
Slike od 14 do 17 prikazujejo rezultate prisotnosti virusov vpreiskovanih vzorcih 
spremljevalk z metodo RT-PCR v agaroznem gelu. 
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14 A   
 

14 B  
 

14 C   
 
Slike 14: A, B, C. Rezultati pomnoževanja virusa ABPV z metodo RT-PCR z zunanjimi in 
notranjimi začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz vzorcev spremljevalk. 
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15 A    

15 B  

15 C    
 
Slike 15: A, B, C. Rezultati pomnoževanja virusa BQCV z metodo RT-PCR z zunanjimi in 
notranjimi začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz vzorcev spremljevalk.  
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16 A   

16 B  

16 C   
 
Slike 16: A, B, C. Rezultati pomnoževanja virusa DWV z metodo RT-PCR z zunanjimi in 
notranjimi začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz vzorcev spremljevalk.  
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17 A   

17 B  

17 C   
 
Slike 17: A, B, C. Rezultati pomnoževanja virusa SBV z metodo RT-PCR z zunanjimi in 
notranjimi začetnimi oligonukleotidi iz RNA, izolirane iz vzorcev spremljevalk. 
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4 SKLEP 
 
Z izvedeno nalogo smo zaključili drugo obdobje spremljanja kakovosti vzrejenih matic (leta 
2006 in 2008). Spremljanje in ocenjevanje lastnosti vzrejenih matic bo omogočalo postaviti 
standarde za izvajanje dolgoročnega monitoringa, vzrejenega plemenskega materiala in 
možnost oblikovanja standardov kvalitete vzrejenih matic v vzrejališčih v Sloveniji. Podatki 
bodo predvsem koristni pri oblikovanju standarda »višje kakovosti« vzrejenih matic. 
Rezultati bodo pripomogli tudi k oblikovanju kriterijev za vzrejo matic v okviru blagovne 
znamke priznane rejske organizacije. V prihodnje bo mogoče primerjati tehniko vzreje, 
pogoje plemenitve matic in druge dejavnike v različnih čebelarstvih, ki vplivajo na kvaliteto 
vzrejenega plemenskega materiala. Rezultati omogočajo spremljanje stanja kakovosti 
matic v istem vzrejališču v daljšem časovnem obdobju in primerjavo kvalitete matic med 
vzrejališči.  
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