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Včelařské
noviny
Koronavirus a včely
V nelehké situaci, která nás potkala z důsledku
nového nebezpečného viru, se pravděpodobně
změní některé naše pohledy na svět. I když jako
včelaři jsme v poslední době něco podobného
mohli sledovat i ve včelstvech. Velké úhyny
v důsledku spojení virů a roztočů ovlivňují naše
chovy již delší čas a náš boj s nimi nemá zatím
dobré výsledky. Musíme jen doufat, že boj proti
tomu lidskému viru bude rychlejší a účinnější.
Měli bychom si také uvědomit, že zdravotní
stav včel slouží jako měřítko stavu životního
prostředí, které člověk vytvořil a je nucen v
něm žít.

pod 30 osob), nejsou nezbytná pro péči o včely
a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat
a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá
z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena. (Tolik
citace).
Sezona asi nebude jednoduchá. Vypadá to, že
extrémy pokračují, zima přechází hned v léto a

Myslím, že další úvahy na toto téma jsou zbytečné, tak se jen podíváme, jak se řeší karanténa pro včelaře – včela je hospodářské zvíře. Na
základě toho byla vyjmenovávána v informaci
Ministerstva zemědělství o systému přístupu na
včelnici. Tak si připomeňme výňatek
z vyhlášky:
Včelařství:
Péče o včelstva – včelařství je v souladu
s výjimkami ze zákazů, na které se krizové
opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c)
usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení
vlády – pohybu v přírodě.

vláhový deficit v důsledku zimy bez sněhu, neJakákoli shromažďování (byť ve skupinách bude lepší než loňský. Je zde nebezpečí nedo-
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statku potravy pro včely, to nemluvě o výnosech. Hlavní jarní prohlídka se alespoň
v našem rajonu konala hned na začátku dubna. Sčítali jsme škody a také eventuálně litovali, že jsme si nepřipravili více rezervních včelstev, jak nabádal přítel Jókay a Kolomý.

vědí. Když se ale vrátím k problémům, které
otřásají chovy včel, je zřejmé, že to bude obdobné. Nic již nebude stejné, jako před ní. Ve
včelstvech musíme revidovat dosavadní metodiky a hledat jiné cesty. Jaké cesty budeme
hledat u sebe, není zatím jasno. Ve včelaření se
snažíme
hledat
chyby,
které
vedly
k problémům, cestu ke kolapsům včelstev tam,
mimo mnoho dalších, nacházíme i neřízenou
cestu k rychlému zbohatnutí. Tento problém
nejvíce asi vyzněl v Maďarsku, kde podpora
vzniku velkochovů se podílela na ohromných
úhynech.

Bohužel, zatím se nemůžeme setkávat ve spolku, to zrovna v době, kdy pro nás městský úřad
Lom připravil k využívání místnost v bývalém
Dělnickém domě. Snad na konci května už to
půjde. Zatím členům a přátelům spolku posíláme přednáškové materiály po internetu.
V dubnu to byly přednášky na téma chyby včelaře, chov matek a prohlídky ve včelách od na- V dalším článku si připomeneme právě přednášku na téma „Chyby včelařů a jejich důsledšich lektorů.
ky“.
V médiích je sice plno diskusí a náhledů na
stav společnosti díky probíhající pandemii a co Farmář na vejminku Petr Táborský
bude po ní, včetně těch nejčernějších předpo-

Nejčastější chyby včelaře
Včelaření, ač se zdá být jednoduché (alespoň si
to myslí většina začínajících včelařů), má mnoho úskalí a zlomových bodů, které jsou schopny v krátké době zlikvidovat předešlá úsilí. Vývoj včely probíhal v přírodě miliony let bez zásahu člověka. Včela je pravděpodobně jedním
z nejstarších žijících organismů na Zemi. Bohužel dostala se do zájmu nás, lidí a od té doby
se snažíme její vývoj změnit podle našeho pohledu. Její vývojový cíl měl na prvním místě
zachování rodu. Náš cíl je co nejvíce od ní získat.
Kdy můžeme nevratné chyby spustit?

Nezvládnutí jarního rozvoje:
Tady jsou dva protipóly. Včelstvo po zimování
není dostatečně silné, nebo naopak podařilo se
nám dobře zazimovat a neodhadli jsme bouřlivý rozvoj při prudkém rozkvětu přírody. Jen
opravdu dobrými znalostmi o našich včelách
jsme schopni správně reagovat.
Metodika chovu – úl:
Tady se projevuje jedna zvláštnost, která nemá
obdoby v Evropě a snad ani nikde ve světě.
Mnoho začínajících včelařů, dříve, než pochopí
oč tu běží, začíná vymýšlet nové metodiky a
vylepšené úly. U nás je tak velký rozdíl
v typech úlů a rámkové míře jako nikde jinde.
A další negativum, je nenormální počet výrobců, u kterých rozhoduje cena v poměru
k nákladům, nikoliv aby co nejlépe vyhověl
včelám. Úl by měl kopírovat prapůvodní ubytovací prostory a přitom umožnit pohodovou
práci včelaře.
Rozvoj při vrcholu snůšky:
Velice složité je rozhodnout, kdy je ten správ-
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ný čas k rozšiřování včelstev. Pokud jde jen o
drobné vkládání mezistěn, není ještě nevratná
chyba v dalším rozvoji. Když ale neodhadneme
správný čas pro přidání nástavků, můžeme naše včelstvo dost poškodit. V rozhodování nám
může pomoci pravidelná kontrola přibývání
nektaru v úlu, dobré je sledovat stav pomocí
váhy. Dobrou službu udělá i stavební rámek.
Medobraní:
Pokud chceme být ohleduplní ke včelám, snažíme se pracovat rychle, abychom je ušetřili negativního stresu, který u nich vzniká při každém zásahu, který jsme nuceni dělat. Nezapomínáme také na možnost, že mohou přijít výpadky přísunu nektaru a ve včelách ponecháváme dostatek rezervy pro tuto dobu.
Příprava na zimování:
Je kritickým bodem chovu. Zimovat můžeme
jen silná včelstva, dostatečně zásobená pylem a
medem doplněným kvalitním cukrem.
V žádném případě nemá smysl zimovat slabá
včelstva.
Rezervní včelstva:
Dříve to byly jen uložené přebytky ze sezony.
Dnes nezbytná součást chovů, pokud si chceme
zachovat stav včelnice v další sezoně. Ke spojení je
využíváme již před zimováním pro posílení
včelstva, na jaře jako náhradu za úhyny.
Prevence zdraví:
To je povídání na celé příručky. Je jasné, že i
zkušený včelař neodhadne, kdy včely ovlivňuje
chemie či napadají je viry, ale v každém případě by měl znát průvodní jevy, které signalizují,
že je něco v nepořádku.
Znalosti zájemce o včelaření. Kopírování postupů z příruček na včelách bez ohledu na stav v chovu:
To jsou body, které se v našich novinách často
objevují. Stačí když se podíváte na předchozí
čísla a najdete si k tomu dostatek informací.
Náš spolek se snaží dělat vše pro to, aby zájemci měli dostatek těchto informací po celý rok.

Scházíme se vždy poslední pátek v měsíci, pokud není zrovna nějaká karanténa.
Začátečnické štěstí:
Ve včelaření platí ještě jedno heslo (viz název),
začátečník mívá vyšší výnos, bezproblémový
chov a méně problémů. Má to možná ale vysvětlení – jednak z nedostatku starých souší
musí používat pro rozšíření více mezistěny. Dále z neznalosti věci raději některé rady příruček
vynechává a ze začátku včelám víc dává, než
bere. Bohužel má to jen krátké trvání a taky
bohužel, v této době začíná vymýšlet nové metodiky a postupy podpořené úspěchem. Byl
jsem již párkrát svědkem, kdy na přednášce
skutečného odborníka padaly mezi posluchači
začátečníky hesla typu „to je blbost, já to nedělám a jaké mám výsledky…“
Sledování diskusních fór včelařů na internetu:
To je úplně bez komentáře.
Mám pro vás na závěr připravenu jednu poučku, která vám umožní účinně čelit všem potížím v chovech a najde správný čas kdy konat:
„Včera bylo brzy, dnes je pozdě“.
Připraveno z přednášek spolku s použitím prací lektorů Jana Kolomého, Tibora Jókaye, Josefa Křapky a Petra Táborského.
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Výzkumný ústav včelařský Dol
https://www.beedol.cz/ - stránky, které by neměly chybět ve vašem adresáři. Vedle toho, že se tam vždy dozvíte, co je aktuálního
v našem oboru, můžete zde konzultoval vaše problémy v chovech.
Lze zde objednat i řadu potřebných služeb. Pravidelně provádějí
odborné kurzy a tady se o nich včas dozvíte a na co jsou zaměřeny.
Mimo to zde pracují odborné laboratoře, jejich upoutávka:
„Ve zkušební laboratoři provádíme diagnostiku parazitálních
a bakteriálních onemocnění včel a analýzy včelích produktů.
S problematikou nemocí včel máme zkušenosti již od roku
1922 a snažíme se být stále na špičkové úrovni. V rámci služeb
a poradenství podporujeme včelaře v prezentaci a prodeji dobrého
medu od vlastních včel.
Velmi usilujeme o to, aby výsledky našich laboratorních zkoušek
byly objektivní, přesné a spolehlivé. Proto je naše laboratoř pravidelně prověřována. Český institut pro akreditaci (ČIA) v roce
1998 akreditoval a dozoruje naší zkušební laboratoř pod č. 1203.“
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