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Současné včelaření se potýká z celou řa-

dou problémů, které dělají chovy složi-

tější. Jen s nostalgií vzpomínáme na do-

by, kdy byly ve včelách prováděny zásahy 

v daleko větších odstupech a vše se vyví-

jelo tak nějak jednodušeji. 

Na problémy, které je nutné řešit, na chyby vče-

laře, kterých je lépe se vyvarovat , jak dobře za-

zimovat včelstva byl orientován náš srpnový 

kurz. Došli jsme také k závěru, že je již čas něco 

ve věci konat. Mimo to, že se spolek snaží sesta-

vit metodiku včelaření v Krušnohoří jsme se 

rozhodli soustředit na současné chyby včelaře, 

které 

v chovech vzni-

kají. Jako zá-

klad jsme pou-

žili chyby popi-

sované 

v odborné lite-

ratuře. K tomu 

jsme se roz-

hodli přiznávat 

se k vlastním 

chybám, které 

ovlivnily náš 

chov s tím, že se společně pokusíme najít tako-

vý postup, aby se nemusely opakovat a nevzni-

kaly nám ztráty v chovech. Zájemci o zapojení 

obdrželi přístup na disk spolku, kde je prezen-

tace hlavních chyb včelaře v chovech, a kde mo-

hou své poznatky přímo představit. 

Bohužel u velké části včelařů v ČR chybí i zá-

kladní vědomosti ze života včel a tím se množí 

neodborné zásahy, které mají fatální následky 

v chovech. To vede k jedné z velkých chyb, kte-

ré v chovech zjišťujeme – nezvládnutí vlastních 

zkušeností, kdy i přesto zvyšuje včelař stavy 

včelstev, aniž k tomu má potřebné zázemí. Ve-

dle toho, že to vede k vlastním 

ekonomickým ztrátám a mnohdy 

i ke kolapsům celého chovu, 

ohrožuje to i ostatní chovy 

v okolí. V dnešní převčelené kra-

jině to může zasáhnout hned ně-

kolik stanovišť. Další velká chyba 

je při vlastní neznalosti, kopíro-

vání zásahů ve včelstev podle pří-

ruček. Protože každé stanoviště 

může mít jiné podmínky, dochází 

k pozdním, nebo také předčas-

ným zásahům do včelstev a vý-
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sledkem je opět ohrožení chovů. Podobných 

chyb včelařů je celá řada, a protože nejlépe se 

učí na chybách druhých a také to vyjde levněji, 

chceme na ně upozorňovat a společně hledat 

východiska. Je to zcela jistě velmi podstatné 

právě u přípravy včelstev na zimování. 

Protože k této přípravě patří i postup při 

správném a včasném zakrmení, byla této pro-

blematice věnována druhá část kurzu. Na stra-

ně č. 3 je tabulka pro roztoky zimního krmení. 

Tabulka patří k materiálům z kurzu a byla 

k dispozici. Do diskuse se zapojili přímo při 

prezentaci někteří účastníci kurzu. Konfronto-

vali vlastní zkušenosti s přednášenými. Nejví-

ce se vedle způsobů krmení probíralo, kdy je 

ten nejvhodnější čas na podání zimních zásob 

a jaké množství. Zde jsme se shodli, že to má 

více souvislostí. Velkou roli hraje stav snůšky 

v místě chovu, povětrnostní podmínky a také 

způsob podávání krmných zásob. Hlavní před-

náška byla orientována na nejvíce užívaný sys-

tém zimování, a to je rámková míra 39 x 24 na 

dvou nástavcích. Informace k jiným systémům 

chovů doplnili posluchači. Na kurzu v září bu-

de zařazena na toto téma přednáška Josefa 

Křapky, našeho lektora. 

V další částí přednášky jsme si vysvětlili, jak 

počítat tyto zásoby pro správný odhad potřeby 

doplnění zásob. Odhad provádíme tak, že 

oboustranně plný rámek odhadujeme na 2,5 

kg zásob. U jiných rámkových mír vycházíme 

z toho, že jeden decimetr čtvereční oboustran-

ně zaplněného rámku představuje 0,33 kg zá-

sob. Zimní zásoby na dvounástavkovém systé-

mu by neměly přesáhnout 16 kg.  Počítáme 

s tím, že ve spodním nástavku je plod. 

Vysvětlili jsme si také, že překrmení je stejně 

nevhodné jako nedostatečné zakrmení.  Je zde 

riziko nedostatku prostoru při jarním rozvoji a 

při tom, kdy převěšujeme rámky do medníku a 

můžeme cukerné zásoby zařadit mezi zásoby 

medné. Také nás to může mýlit při jarní pro-

hlídce a navádět k předčasnému rozšiřování. 

V neposlední řadě je na místě zmínit i zbyteč-

né ekonomické ztráty. 

V přednášce nebyly opomenuty ani nové me-
todiky krmení hotovými roztoky a způsoby je-
jich podávání. Je jasné, že to ušetří spoustu 
práce i když asi zůstaneme mnozí, kteří se bu-
deme držet zavedených metodik. Je ještě jed-
no nebezpečí, které tento systém přináší a tím 
jsou náhražky z invertů. Zde by nás měla varo-
vat cena roztoku. Pak je tu ještě jedno nebez-
pečí a tím jsou podvodní prodejci cukru. Mno-
zí již doplatili na důvěřivost a platbu zálohy 
předem. Pokud to není vyzkoušený dodavatel, 
vždy se vyvarujeme záloh předem. 

Z materiálů spolku 
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JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT ROZTOK CUKRU  

Krmení včel pro zimování 

Cukr (kg) 

Zimování 

Krmivo (kg) 3  :  2  

Voda  (l) roztok (l) 

1 0,7 1,3 1,2 

2 1,3 2,5 2,4 

3 2 3,8 3,6 

4 2,7 5,1 4,8 

5 3,3 6,3 6 

6 4 7,6 7,2 

7 4,7 8,9 8,4 

8 5,3 10,1 9,6 

9 6 11,4 10,8 

10 6,7 12,7 12 

11 7,4 14 13,2 

12 8 15,2 14,4 

13 8,7 16,5 15,6 

14 9,4 17,8 16,8 

15 10 19 18 

16 10,7 20,3 19,2 

17 11,4 21,6 20,4 

18 12 22,8 21,6 

19 12,7 24,1 22,8 

20 13,4 25,4 24 
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Již potřetí za krátkého trvání spolku, jsme připravili výjezdní 

seminář. V říjnu jedeme na profesionální rodinnou farmu Ko-

lomých. I tentokrát je připraven bohatý poznávací program. 

Budeme svědky první prezentace nové metodiky boje proti va-

roáze z pokusného projektu na této farmě. Čeká nás setkání 

se včelařskými odborníky ze Slovenska a se zástupci českých 

profesionálních včelařů. 

Potkáme se s přítelem spolku ing. 
Tiborem Jókayem, který je znám ne-
jen na Slovensku ale i u nás díky 
svým varovným voláním o stále se 
zvyšujícím nebezpečí pro včelstva. 
Je jedním z mála odborníků, který 
říká věci tak, jak jsou, a ne tak, jak je 
chtějí někteří slyšet. 

Výjezdní seminář spolku 
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


