
   Únor 2019 

Pyl - včelí chléb 

S P O L E K  K R U Š N O H O R S K Ý C H  V Č E L A Ř Ů  

Včelařské 
noviny 

Půjčili jsme si název z knihy, která vyšla 

v roce 1923 v Zemědělském knihkupectví 

A. Neuberta. Heslo přesně vystihuje včelí 

potřebu. Tímto článkem také navazuje-

me na překlad přednášky z minulého čís-

la Včelařských novin. 

Včela sbírá pyl buď samostatně nebo společně 

se sběrem nektaru. Odloží jej do úlu, nejprve 

kolem plodového věnce, po odložení přejímají 

práci mladušky, které jej udusají hlavou a obo-

hatí výměšky hltanových žláz. Tolik jen stručně 

o všeobecně známých postupech sběru pylu. 

Začátek pylové snůšky je provázen silným roz-

plodováním matek. 

Bez přírodního pylu chybí včele bílkoviny, tuky, 

minerální látky, stopové prvky, vitamíny a také 

nenahraditelné aminokyseliny. Nejvíce pylu se 

spotřebovává na krmení plodu, létavky si již 

pylem neživí, ale nezbytný je pro mladé včely a 

krmičky. Svoji nezastupitelnou úlohu hraje i po 

vylíhnutí mladušky kdy podpoří ukončení její-

ho dokonalého fyziologického rozvoje. Bezsnůš-

kové období v tomto čase působí ve včelstvu 

velké škody. Mikrobiom včely je jako kotel na 

plyn – jak se náhle přeruší proces přísunu mé-

dia udržujícího proces v činnosti – přeruší se 

vývoj a je potřeba ho znovu nabudit. 

Producenti kvalitního, výživného pylu:  

Všechny druhy vrb, řepka, hořčice, olejniny, 

ovocné stromy, vojtěška, bodláky, svazenka, 

slunečnice. 

Na živiny méně významný pyl: 

Olše, topoly, jehličnany, líska, luční květiny. 

Bohatá na pyl je také kukuřice, ale vzhledem 

k používané chemii je její pyl velice nebezpeč-

ný. 

Je několik faktorů, které ovlivňují sběr pylu i 

nektaru. Na prvním místě to je určitě zdroj,  
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dále rozhoduje teplota. Pokud klesá pod deset 

stupňů, sbírají včely pyl jen výjimečně. Rozho-

duje i plod ve včelstvu. Zaměření na konkrétní 

druhy zdroje jsou taky rozdílné, asi to bude 

souviset s obsahem potřebných látek, které 

můžou být u stejných druhů pokaždé jiné. 

Snad v tom hraje roli i okamžitá potřeba výži-

vy. Orientací pro nás je barva rousků, ta nám 

může odhalit zdroj, samozřejmě pokud o tom 

máme přehled. A taky je zde ještě jedna okol-

nost, barvy rousků ze stejného druhu mohou 

být rozdílné. 

Co zaznělo na téma v přednášce maďarského 

předsedy tamního svazu? 

Tvorba pylu v přírodě pro včelí pastvu se stále 

zkracuje. Včely za toto období nejsou schopné 

naakumulovat do úlu větší množství, než je 

spotřeba jednoho týdne, nejsou rovněž schop-

ny tento pyl zakonzervovat. Celoroční spotřeba 

v závislosti na síle včelstva se pohybuje mezi 17

–51 kilogramy. Když vezmeme průměr, to je 

34 kilogramů na včelstvo, je to při deseti včel-

stvech 350 kg, při stovce 3400 kg. Takové 

množství nelze nalézt v okruhu 25 km2. Je nut-

né opravdu znát dokonale včelí pastvu a podle 

toho stanoviště zřizovat. (Domníváme se, že by 

to měl upravovat dokonce zákon – poznámka 

redakce). Asi se budeme muset naučit v době 

hojnosti připravit včelám zásoby pylu, napří-

klad odběrem a uskladněním pylových plástů. 

Přednáška poukázala jen na některé ze zásad-

ních faktorů, které představují pozitiva a nega-

tiva a rovnováhu mezi nimi. Mnohá ze stabil-

ních pozitiv posledních milionů let života včel-

stev jsou v posledním desetiletí vážně naruše-

na novodobými civilizačními vlivy. 

Jsou způsoby, jak zlepšit přínos pylu do včel-

stva.  Mají své neměnné priority pořa-

dí. Na prvním místě to je nektar a vo-

da, když je mají zabezpečené nosí pyl. 

Tudíž večerní anebo brzké ranní přikr-

mení řídkým roztokem sirupů může-

me zvýšit přínos pylu až o 600 %. 

(Tolik z přednášky). 

Ještě jedna rada, která se používala u 

našich předchůdců, ač nešlo o pyl, kte-

rého byl všude dostatek, ale o usklad-

nění souší. Mnozí z tehdejších včelařů 

nechtěli ošetřovat souše sírou, usklad-

ňovali je tak, že na zimu přidali prázd-

ný nástavek oddělený mřížkou a zúže-

ným otvorem a v něm skladovali souše (kryté 

většinou starou dekou). Protože jsem se 

s tímto přímo setkal, tak vím, že souše byly 

vskutku bez vady. Je pravda, že byly dokonale 

vyčištěny. Ale pyl se v nich nacházel. 

V současnosti je již opravdu nutné znát zdroje 

potravy u stanoviště pro vaše včely. V místě 

stanoviště vyznačte kruh minimálně 3 km a 

podrobně prostudujte snůškové podmínky, 

další včelstva, rizikové zdroje. Teprve potom 

zvolte počet včelstev, která zde umístíte. 

V dnešní převčelené krajině je hazard umístit 

na stanoviště více jak 30 včelstev. 

Z přednášek spolku připravil Petr Táborský, farmář 

na vejminku 

(Pokračování ze stránky 1) 
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LOM, Včelařské centrum, 

ČSA 

petr@skvapis.cz 

602434344 

Pylově významné a nektorodárné rostliny. (zdroj Oldřich Haragsim 

Včelařské dřeviny, Včelařské rostliny) 

PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ 

 
Vytrvalá bylina. Dorůstá 15 – 30 cm. Kvete v době, kdy kvetou 

ovocné stromy. Může konkurovat při jejich opylování. Je velmi roz-

šířeným plevelem zahrad luk. 

Kvete od konce dubna (nyní mnohdy i dříve, poznámka redakce). 

Pampeliška je vynikající nektarodárná i pylodárná rostlina. Je dob-

rým zdrojem jarního pylu, který podněcuje plodování včelstev. 

Druhový med je zlatavě žlutý, velmi vonný a má výraznou na-

hořklou chuť. Obvykle však tvoří součást řepkových medů a medů 

ovocných stromů (med je nápadně voňavý). 

S P O L E K  
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NEKTARODÁRNÉ KVĚTY: Pampeliškový ráj (foto Jan Kolomý)  

Přátelství  a pohoda patří ke včelaření 

Přihlášky odběru noviny 

www.skvapis.cz 

N = 0,1—0,3 C = 28-36% C.h. = 0,01-0,04 

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

C.h.– cukerná hodnota za 24 hodin v miligramech) 


