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Přednáška maďarského odborníka, předse-

dy Maďarského svazu včelařů Dr. HEGEDÜSE 

DÉNESE, z překladu Ing. Tibora Jókaye. 

Rok 2018 přinesl včelám mnoho problémů. Většina 

z nich není připravena řešit situaci, dát odpověď na 

výzvy kladené neobvyklým vývojem počasí a tím 

rovněž posunům rozkvětům nektarodárných rost-

lin. Tedy změnami, které na nás útočí v několika 

posledních letech. 

V období mezi lednem a koncem března 2018 se 

včelstva dvakráte silně rozplodovala a následně byla 

donucena ke násilnému stažení. Na výchovu a od-

stranění poškozeného plodu obětovaly spoustu 

energie a zásob. Stálo je to kus života dlouhověkých 

zimních včel. Poslední týden v březnu, s nočními 

teplotami – 10o C a denními pod bodem mrazu, li-

kvidoval všechen plod. Takže v dubnu začínaly mat-

ky opět od nuly. 

Následné období plného rozkvětu ovocných stromů, 

řepky, slunečnice a kukuřice přineslo velké ztráty 

včel. Příčina těchto ztrát je zatím stále nejasná. Cha-

rakteristickým jevem většiny z nich byly včely lezou-

cí v blízkosti úlů, které ale nevykazovaly žádné zná-

mé znaky nemocí. 

V systému počasí máme návyky spíše na standart, a 

ne na nezvyklé změny, proto na ně po odeznění za-

pomeneme anebo je ani nevnímáme. Meteosenzitiv-

ní zlomy (změny počasí), které pokládáme za neob-

vyklé, naše včelstva prožívají jako super velké. 

Vývoj počasí. 

• Mírný leden, skoro bez mrazů a místy bez sně-

hu. Koncem února, začátkem března nastou-

pila severská zima s množstvím sněhu a vyso-

kými mínusovými teplotami. V průběhu břez-

na, po dvou silných jarních otepleních, na-
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stoupilo několik střídání jarních dní. Duben 

byl již dost letní, i s tropickými teplotami, 

díky tomu příroda vyrovnala výpadek stude-

ného konce března. 

• Květen neobvykle letní s denními teplotami 

nad třicet stupňů a nočními patnáct. Červen 

přinesl studené vlny, déšť a bouřky 

v kontrastu s uplynulým měsícem, který při-

nášel jen ochlazení v slabých bouřkách. 

Co na to včely? 

• V brzkém jaru se nemohly dostat k nektaru a 

pylu, to ve stavech silného rozplodování. Ná-

sledně rychle nastoupené teplé jaro způsobi-

lo, že vše rozkvetlo v jednu dobu. Při charak-

teristickém bouřlivém rozvoji naší kraňky 

chyběl čas k postupnému etapovému vývoji. 

Rychlý postup vegetace zasáhl do jejich 

bouřlivého rozvoje, a to je zaskočilo. Tak sil-

nou snůšku z akátu jsme ještě na konci dub-

na nezažili. 

A co se v tomto případě odehrává ve fyziologii včel-

stva? 

• Pro velké plochy plodu (i v době zimních mě-

síců) poklesne stav zásob v blízkosti zimního 

chomáče. Včely nejsou schopné vylétat pro 

vodu. 

• Udržování teploty zimního chomáče, krmení 

a ošetřování plodu si vyžaduje vysokou spo-

třebu uhlohydrátů a bílkovin. 

• Když je medový váček naplněný, jeho hemo-

lymfa obsahuje 3 – 4 % glukózy. Když se vy-

prázdní a není  možnost doplnění, tato hladi-

na v lymfě poklesne. Při poklesu pod 0,5% 

včela ztrácí pohyblivost a schopnost plnění 

úloh. 

• Zdrojem energie jim může být med, nektar, 

případně jiný vhodný náhradní zdroj potra-

vy. 

• První z nektarodárných rostlin začínají kvést 

už za chladnějšího počasí, ale včelstva je ne-

dokáži využít. 

• Optimální teplota na tvorbu nektaru je mezi 

20 až 30 stupni celsia. Rozmezí 12 až 10 

stupňů ji silně omezuje. 

• Chladné noci mohou tvorbu nektaru zastavit 

i na dlouho. 

• Pyl ve větším množství sbírají včely společně 

s nektarem. 

• Pro podnícení ve sběru pylu lze včely po-

vzbudit řídkým sirupem (med, cukr). 

• Vše kromě medu lze včelám podávat teprve 

po vylíhnutí dostatečného množství mladých 

včel. 

(Přednáška se dále zabývala podrobným rozbo-

rem pylu jednak u rostlin a také významem jed-

notlivých pylů pro včely. Slovenský překlad je 

k dispozici ve spolku, této části budeme věnovat 

samostatný díl). 

 



Stránka 3 

Včelařské noviny 

Problémy u pěti set tisíc včelstev 

Je červenec až začátek srpna 2018. Kvete slunečni-

ce. Začíná se hlásit stále více včelařů z různých kra-

jů Maďarska a oznamují, že se jim ztrácejí včelstva 

z úlů. A to včelaři z 200 až 500 včelstvy, žádní 

drobní amatéři začátečnici, ale vesměs zkušení 

včelaři. Na značném počtu včelnic a farem se regis-

truje problém mizení včel z úlů. Příčinu tohoto je-

vu se dosud nepodařilo objasnit. Jev byl pojmeno-

ván jak „jev lezoucích včel“, příčinou není nosema 

apis, ale ani nosema ceranal. 

• Jev nastupuje v časové spojitosti s kvetením 

hospodářských rostlin. 

• Včelaři zjišťují během několika dní 

v průběhu týdne, že včelstva ztrácejí létavky. 

Bohužel ani to co zůstává v úle se nejeví jako 

zdravé včelstvo. Je na nich pozorován zvlášt-

ní jev – křečovité pohyby a třesení. 

• Část zavíčkovaného plodu se vůbec nevylíhne 

a odumře, objevují se drobné, zakrslé včely 

s malým tělem, často bez křídel. Vše přibliž-

ně v období tří týdnů od nálezu postižení. 

• Chovatelé matek hlásí v té době nevydařené 

série chovů. 

• Od zkušených včelařů přicházejí informace, 

že v jejich okolí mizí také ostatní opylovači. 

Vzhledem k tomu, že obor včelařství Maďarska za-

znamenal značné ekonomické škody, byl z inciativy 

Maďarského svazu včelařství a Ministerstva země-

dělství sestaven tým nejlepších odborníků z oboru, 

který má za úkol podrobně celou situaci analyzo-

vat. Byly odebrané vzorky uhynulých včel, díla, 

plodu, vzorky půdy, porostu a vody, stejně tak, ja-

ko vzorky z hospodářských rostlin. Závěrečnou 

zprávu očekávají v jarních měsících roku 2019. 

Ani nejzkušenější odborníci neměli dosud odvahu 

jednoznačně stanovit hlavní příčinu celé situace. 

Můžete to být i souhra ohromného množství jevů a 

jejich kombinací. 

Této situaci budeme věnovat pozornost i my, pro-

tože štěstí přeje jen připraveným. 

Připraveno z materiálu Ing. Tibora Jókaye 

Ilustrační foto Jan Kolomý a Tibor Jókay 

 



Včelařské centrum 

43511  LOM 

 

Telefon: 602434344 

E-mail: petr@skvapis.cz 

Pylově významné a nektarodárné rostliny. (zdroj Oldřich Haragsim 

Včelařské dřeviny, Včelařské rostliny) 

 VRBA JÍVA 

Jíva je nenáročná, rychle rostoucí dřevina rozšířená po celé Evropě a vel-

ké části Asie. Je jedinou naší vrbou, která se velmi obtížně množí řízky. 

Dá se však snadno roubovat na podnože jiných vrb. 

Kvete – březen a začátek dubna. 

Jíva patří mezi významné včelařské nektarodárné i pylodárné dřeviny. 

Její samčí květy jsou na začátku jara bohatým zdrojem pylu. Včely ho při-

nášejí do úlů v olivově žlutých až nahnědlých rouskách. 

Nektaria jsou jak u samčích, tak u samičích jedinců uložena po jednom na 

květním lůžku u základny podpůrného listenu semeníku. 

(Značení v tabulce: N—nektar v miligramech za 24 hodin, C—cukernatost v %, 

C.h.– cukerná hodnota za 24 hodin v miligramech) 
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FOTO NEKTARODÁRNÉ  KVĚTY: Vrba jíva v akci  

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru novin: 

www.skvapis.cz 

N = 0,28 C = 32,4 C. h. =  0,09 


