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OBVESTILO O PONUDBI IZPARILNIKA OKSALNE KISLINE IN KADILNIKA  PROTI  VAROJI 
 
SPOŠTOVANI ČEBELARJI, OBVEŠČAMO VAS, DA V NAŠI TRGOVINI V ODDELKU  ČEBELARSKE OPREME 
UVAJAMO DVA NOVA ARTIKLA: 

- VARROCLEANER, IZPARILNIK OKSALNE KISLINE (TERMOSUBLIMACIJA) 
- VARROJET, KADILNIK ZA KEMIČNE SNOVI 

 
UPAMO DA BO TA PONUDBA  PRIPOMOČEK V DELU ČEBELARJEV V BOJU Z VAROJOM ŠE POSEBEJ, KER 
SO TI APARATI: 

- ZA VSE TIPE PANJEV, LR IN AŽ IN TO NA ŽRELU PANJEV  
- MOBILNA IN HITRA TEHNOLOGIJA DELA 
- AKUMULATORSKO 12 V OZIROMA BATERIJSKO NAPAJANJE 2x1,5 V 
- MAKSIMALNO MOŽNO VARSTVO ČEBELARJA PRI DELU OD HLAPOV 
- KONKURENČNE CENE 

     
LEP POZDRAV IN SREČNO. 
 
 
 

ELEKTRIČNI  IZPARILNIK OKSALNE KISLINE – VARROCLEANER 
 
»VARROCLEANER« je temperaturni izparilnik oksalne kisline (sublimator) za uničenje varoje in za druge 
snovi kot so eterična olja. Učinkovitost tega načina dela je prek 90 % z dobro podnošljivostjo za čebele in 
matice na oksalno kislino. 
Varrocleaner dela na akumulator 12 V in grelec v posodici ima moč od 150 W in temperaturo okoli 
250*C za 2,5 minute. 
Delo s to napravo je lahko in je za vse tipe panjev (debelina posodice je 8 mm), razen panjev od PVC 
materialov zaradi visoke temperature.  
Brtvilo za žrelo ima dve nalogi: ščiti čebelarja in ne dovoli izhod dima oksalne kisline in pri tem je 
stabilizator posodice.  
 
VARROCLEANER služi za zimsko tretiranje čebel proti varoji  z pomočjo kristala oksalne kisline. 
Termosublimacija se uporablja samo enkrat v enoj generaciji čebel in to najboljše v novembru ali 
decembru. Takrat nima zalege in to je pomembno za uničevanje varoje. Če v tem uspemo mirno može se 
dočakati spomlad bar kaj se varoje tiče.  
Sublimacija je postopek pretvarjanja kristala oksalne kisline na visoki temperaturi (170- 250*C) v paro in 
potem spet v majhne kristale (kot slana) katere doumejo gručo in celi panj znotraj  in deluje kontaktno v 
enem obdobju. Za čebele je  varen, a čebelar se mora zaščititi z masko. Termosublimacija se dela kadar 
je dnevna temperatura 2-10*C. 
 
 



NAČIN UPORABE: 
 
Montira se stabilizator. Priporočeno dozo 1,5 g.-2 g. vstavimo v posodico, potem čez žrelo vstavimo v 
panj in vklopimo na napon od 12 V čez 2,5 minut. Po tem odklopimo z akumulatorja in pustimo posodico 
še 1 minuto v panju. Potem gremo na naslednji panj in tako dalje. 
 

 
 
ELEKTRIČNI ANTIVAROA KADILNIK – VARROJET 

 
Dim kemične snovi piha se v panj čez žrelo. Prednosti tega aparata so : 

- lahko delo za vse tipe panjev 
- poraba vseh vrst preparata za kajenje proti varoji 
- popolna kontrola doziranja in zažiganja 
- zaščita čebelarja od dima pri delu 
- velika učikovitost, brez priprave okoli 10 sekund po panju 

Kadilnik Varrojet dela z  mikro motorjem in 2 baterije od 1,5 V. 
 
Varrojet jest električni kadilnik, instrument za boj proti varoji. Dela po principu fena. Dim kateri nastane 
zažiganjem papirnate trake piha se čez žrelo v panj. Po nasvetu veterinarja se dozira število kapljic. Po 
tem se postavlja traka na mrežico grelca, vklopi se kadilnik in traka se zažiga 5 do 10 sekund. Uporablja 
se v avgustu oziroma po zadnjem točenju meda. Tretman se napravi trikrat za vse stadije varoje v 
razmaku 6 dni, a največ petkrat.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


