
 
 

  Jenter VarroaSTOP 

Biológiai – Elegáns – Hatékony 

A Jenter Varroa STOP használatának előnyei: 

 Vegyi hatóanyagok nélküli használat 

 Nincs pusztítás a fedett fiasításban 

 Nincs anyaveszteség 

 Hatásosan kombinálható a kívánt anyacserével is 

Az alapötlet: 

A fiasítás mentes időszak a telet leszámítva mindig problémás a varroa atkák 

számára. A reprodukcióra való képességüket viszonylag hamar elvesztik. A 

szabadon élő méhcsaládok ezt a természetes védekező mechanizmust 

használják hatékonyan az atkák ellen amikor megrajzanak.  A megrajzott család 

csak enyhén lesz fertőzött atkákkal, és egy hosszú fiasítás mentes állapot 

következik be. Az atkák kiöregszenek és elhullanak az öreg méhekkel együtt. 

Az anya kis zárkákba történő elzárása a méhészeti szezonban vegyszeres 

kezeléssel kombinálva egy már jól ismert eljárás arra nézve, hogy fiasítás 

mentes állapotot idézzünk elő. Előfordul, hogy néhány anyát ezután már nem 

fognak elfogadni. 

Másfelől a nyílt fiasítás igazi atka mágnesként működni.  A fiasítás lefedése 

után a biotechnológiai folyamatok, például a fiasítás kivágása, sikeresen meg 

tudja tizedelni az atkák számát a kaptárakban.  Ez azzal jár, hogy az összes 

fiasítást el kell távolítanunk a kaptárból pedig a fedett fiasítás csak egy része 

fertőződött valójában az atkáktól.  

Az újonnan kifejlesztett Jenter Varroa STOP elegánsan kombinálja mindkét 

megoldást anélkül, hogy vegyszeres kontrolkezelésre, vagy a fiasítás kivágására 

lenne szükségünk. 

Működési elv: 

A Jenter VarroaSTOP használatával a méhanya mozgásterét radikálisan 

leszűkítjük mintegy 250 sejtre korlátozva.  Az anya stressz mentesen tud tovább 



 
 

élni és fiasítani az elzárt területen. A dajkaméhek hozzáférnek az anyához és a 

fiasításához is. A varroa atkák csak ezt a kis megmaradt területet lesznek 

kénytelenek használni a szaporodásukhoz.  

Miután az össze sejt le lett fedve távolítsuk el a Jenter VarroaSTOP hátsó falát a 

gondozott fiasítással együtt, és rögtön tegyünk be egy új hátsó falat amire előre 

felhelyeztük a mellékelt műlép darabot. Az anyát hagyjuk a ketrecben egy 

újabb fiasítási ciklusra. Az eltávolított fiasítást semmisítsük meg! Alternatív 

megoldásként fedelezzük le az eltávolított fiasítást, mossuk ki belőle a 

tartalmát, így a lépdarab újra használható lesz a zárkában.  

Miután a családnál maradt összes fiasítás kikelt, és az atkákat csapdába ejtettük 

a Jenter VarroaSTOPban lévő fiasítással, az anyát visszaengedhetjük úgy, hogy 

eltávolítjuk az eszköz fedelén található kis kupakot. 

Eredmény:   

A Jenter VarroaSTOP készüléket könnyedén behelyezhetjük egy kiépített 

keretbe. A lép vastagsága lehetőleg egyforma legyen a készülék vastagságával. 

A készülék helyének kivágásán kívül más lépeket nem kell eltávolítanunk a 

kaptárból.  

Az anya elkezdheti a fiasítási ciklusát és egyben megtartja az elfogadottságát a 

családnál. 

A varroa atkákat szinte teljesen el lehet távolítani a kaptárból többszöri a 

fiasítás cseréjével az eszközben. Kémiai hatóanyagokra többé nincs szükség.  

 

 

 


