
Nejčastější chyby včelaře
Jak se jich vyvarovat



Pozdní zásah do včelstva

Chyba

• Pozdní zásahy do včelstev v 
časném jaru

• Bezmatečné včelstvo

• Nedostatek zásob

• Neodstraňovaní podezřelých 
včelstev

Správný postup

• Co nejdříve kontrolujeme sílu včelstev 
(další informace v prezentaci „Jarní 
prohlídka“)

• Bezmatečné včelstvo lze poznat již na 
časně

• Máme připraveny rezervní zásoby v 
plástech

• Vždy se vyplatí podezřelé včelstvo 
vyřadit z chovu



Práce kopírované z příruček 
nebo podle kalendáře.

Chyba

Úkol k datu

Uvedeno co máme 
udělat

Provádíme 
bez ohledu 

na stav 
včelstva

Postup

• Práce provádíme podle skutečného 
stavu ve včelstvech

• Sestavujeme kalendář dle 
povětrnostních podmínek v místě 
chovu

• Hodně nám pomáhá stále 
zdůrazňovaná evidence

• Správná práce s touto evidencí

• Bohužel tady stále platí : „včera bylo 
brzy, dnes je pozdě“



Necitlivé zásahy

Chyba Postup

• Mnoho včelařů zastává názor, že i 
slabá včelstva časem zesílí. V odborné 
literatuře však najdeme jen potvrzení 
názoru, že to je špatné

• Stejně chybné je brzké rozšíření, 
může vážně zeslabit včelstva. Vhodný 
je stavební rámek pro sledování 
nálady ve včelstvu

• Mnoho odborníků dnes varuje před 
jarním léčením proti varroáze, to je 
pozdě a  nic to neřeší

Doléčování 
na jaře

Časné 
rozšíření

Nespojení 
slabých



Pozdní nasazení medníků

Chyby

Pozdní 
nasazení

Rojová 
nálada

Ekonomické 
ztráty

Správný postup

• Správné mapování aktuální situace 
podle fonologických pozorování

• Zásahy do včelstev podle: 

 Síly včelstva

 Vývoje počasí

 Stavu včelí pastvy

 Zásahy proti rojové náladě

 Využívání nárazových snůšek

 Včasné kočování



Nezvládnutí vlastních znalostí

Stav

Nedostatek 
zkušeností

Zvyšování 
stavu včelstev

Zázemí

Důsledek

• Hrozba kolapsu včelnice

• Ekonomické ztráty

• Ohrožení okolních chovů

• Nezvládnutí prevence ochrany 
včelstev

• Možnost šíření nebezpečných nákaz



Pozdní zásahy v prevenci zdraví 
včel

Soukolí hrozeb

Varoáza

Nosematóza

MVP

Možná opatření

• Znát skutečný stav ve včelstvu 
(častější cílené prohlídky)

• Znát příznaky nemocí

• Pečlivě sledovat odbornou literaturu k 
prevenci proti nemocem

• Zásahy konat v souladu s 
veterinárními předpisy a ve správný 
čas

• Informovat o situaci své přátelé ve 
spolku



Hledejte rady, 
pátrejte v 
literatuře.
1. Důležité je poučit se z chyb 

(nejlépe je učit se na chybách 

druhých)

2. Zaznamenávejte si poznatky ze 

včel

3. Konzultujte své poznatky

4. Nestyďte se přiznat chyby a 

nechte si poradit jak je 

neopakovat

5. Hledejte začátek omylu

6. Podělte se svými znalostmi s 

přáteli ve spolku


