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Včelařské
noviny
Hodnocení včelařského roku
V polovině července nám začal nový včelařský
rok. Stále si mnoho včelařů neuvědomuje, že
ten včelí se od našeho trochu liší. Podstatné je,
že se v jeho počátcích rozhoduje, jak se bude
celý příští vyvíjet. Mnoho negativních bodů
nám ho dělá stále komplikovanější a tak i příprava na to, jak ho zvládnout, není jednoduchá.

jedna důležitá překážka. Tou je příroda, která
koná podle svého. Když srovnáme dobu, kdy se
včela vyvíjela bez zásahu člověka s krátkým časem, kdy se snaží její vývoj řídit, je zřejmé, že
někde udělali lidé chybu.

Když se ale ohlédnu za tím uplynulým včelařským rokem, tak začínám přemýšlet, jak dál a
zda vůbec ještě v chovu pokračovat. Za celých
svých, bohužel už dlouhých, let takový rok nepamatuji. Dnes mi již vůbec nejde o maximální
výnosy z chovu, ale přešel jsem na radost
z práce se včelami. Bohužel, ta se ale nedostavuje. Na včelnici docházím spíše s obavami, jaký problém na mě čeká dnes.
Ze včely jsme udělali hospodářské zvíře, to
hlavně proto aby i drobní včelaři mohli čerpat
dotace (které vůbec nepotřebují, ale zaplatí jim
členské příspěvky v organizaci, která se o ně
stará). Důsledkem toho je velký problémznačné převčelení mnohých krajů, což
S příchodem průmyslového zemědělství (to nev souhrnu všech dalších aspektů jen stav zhorní problém jen u nás, jak se to snaží současní
šuje. Také se jaksi začalo zapomínat, že ovlivagitátoři vysvětlit) v podstatě v celém světě se
ňování řídí člověk jen částečně a že tu je ještě
situace zhoršuje.
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Těžké stroje, agrochemie, metodiky snižující
náklady a mnoho dalších aspektů se silně podepsalo na současném stavu.

někdo, kdo začne hledat řešení a bude k tomu
mít i možnost.

Na závěr alespoň dobrá zpráva z našeho spolDalším těžkým problémem je i to, že obor de- ku. Město Lom nám poskytlo krásnou klubovfacto již řadu let řídí spolek a ministerstvo ze- nu v kulturním domě. Takže vás zvu na naše
mědělství mu k tomu dělá snadnou cestu. A to setkání 25. září od 16:00 hodin. Kromě klasicje cesta, která není pro obor to nejlepší, viz za- kého vzdělávání, také vymýšlíme, jak zlepšit
se dotace.
vzájemnou komunikaci mezi včelaři a snažíme
se upravovat metodiky na konkrétní problémy,
Jen velice nerad píšu takovéto články, nabyl
které se jen hrnou.
jsem přesvědčení, že ničemu nepomáhají.
Přesto si myslím, že je třeba čas od času poFarmář na vejminku Petr Táborský
jmenovat skutečné problémy. Snad se najde

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ SPOLKU
Poslední pátek v červnu se po virové pauze
sešel spolek a jeho přátelé k posezení spojeným s odbornými přednáškami. Tentokráte
jsme se vraceli k aplikaci kyseliny šťavelové
(dále KŠ) v boji s roztoči varroa destruktor.
Josef Křapka, lektor spolku, přednesl perfektní přednášku o vlastních zkušenostech s touto
kyselinou. Také jsme rozebírali přednášku
Ing. Přidala na totéž téma a na závěr jsme se
zastavili u metodiky, kterou vypracovala SVS
na toto téma. Plně nabitý program
v příjemném prostředí, které nám zajistil
Městský úřad Lom jako naši klubovnu, vytvořil velice příjemnou atmosféru.
Nyní k přednášce Josefa Křapky. Ve svém
chovu aplikuje KŠ již delší dobu, tak jeho výsledky lze brát za ověřené. V úvodu byly uvedeny způsoby přípravy a používání KŠ. Podrobnosti jsme publikovali v letošních Včelařských novinách č. 4 (najdete všechny na stránkách www.vcely.cz). Tyto informace potom
byly doplněny o přehled používaných prostředků k přípravě, které celou práci zjednodušují. A to ať jde o dlouhodobé nosiče, či přímou aplikaci pokapem. Dále se přednáška zabývala podrobným popisem přípravy a postu-

pů jednotlivých roztoků. Vše doprovázeno
kvalitními záběry přímo z provádění, včetně
důležitého měření teploty roztoků. Ke každému použití KŠ byly připraveny grafy

Kontrola teploty roztoku KŠ

s podrobným sledováním spadu roztočů před
a po aplikaci a výsledné grafy na závěr. Po celou dobu přednášky bylo připomínáno to nejdůležitější a to, co je hlavní podstatou zásahů
proti roztočům – znát skutečný stav ve včel-
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stvech. V závěrečném hodnocení potom uvedl
shrnutí a názor:

Kyselina šťavelová je kontaktní léčivo a
na roztoče nepůsobí pod víčky. Proto je
třeba, aby při jejím použití pokapem
(KŠ + cukerný roztok) bylo včelstvo bez
zavíčkovaného plodu.


Při použití ve formě dlouhodobého
nosiče je potřeba pokrýt dobu 24 – 30
dnů, s obměnou nosiče v cca polovině
této doby za čerstvý.



Spad roztočů je pozvolný po celou dobu
vloženého léčiva a doznívá ještě cca 3
týdny po ukončení léčení.

zvládnutí varroázy a jak změnit přístup
k postupům při prevenci. Předně jsme se podívali, jak to vypadá v okolních státech. V Německu, Rakousku a Švýcarsku používají včelaři již dlouho na tlumení varroázy organické
kyseliny, které kombinují se zootechnickými
metodami ve snaze minimalizovat „chemii“.
Varroáza tam již není vedena jako nebezpečná
nákaza. Zodpovědnost je jen na včelaři. Včelařům se nic nenařizuje, nevyhrožuje se jim, ale
doporučuje se. Cílem je „Varroa pod kontrolou“ a ne jako u nás „Boj proti varroáze po celý
rok“ Doporučené jsou metodiky zootechnických opatření. Například tvorby oddělků, smetenců. Pravidelný monitoring stavu roztočů ve
včelstvu. Teprve podle skutečného stavu ve
včelstvu volit aplikaci organických kyselin.

Výše uvedené je moje osobní několikaletá zkušenost s tlumením roztoče VD
kyselinami. Netvrdím, že to je neměnná Zootechnickým opatřením potom byla věnovápravda. Zkušenost jiného včelaře se mů- na závěrečná část s tím, že se k tomuto tématu
že v detailech lišit. Josef Křapka
budeme ještě vracet.
V poslední části vzdělávacího programu jsme
se zaměřili na to, co může být příčinou ne-

Zpracováno z materiálů spolku

KŠ s glycerinem na dlouhodobém nosiči

Přátelství a pohoda patří ke včelaření

https://www.vcelarime-sami.cz/
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KRUŠNOHORSKÝCH
VČELAŘŮ
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Další samostatný spolek, který se snaží jít vlastní cestou. Z jejich
stránek:
Včelařský spolek Moravy a Slezska – Prolog Skupina včelařů Moravskoslezského kraje se rozhodla založit svůj nový včelařský spolek, který se bude jmenovat „Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.„ a bude spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník . Tento krok jsme již 2 – 3 roky zvažovali, ale pořád jsme
věřili, že ČSV se může transformovat. Nicméně až poslední události
ke kterým došlo v prosinci urychlily naše rozhodnutí. Závěry X.
sjezdu nás přesvědčily, že se musíme rozhodnout teď a my věříme,
že dobře a správně. Není vůbec náhoda, že většina z nás zakládajících členů zastávala nebo doposud zastává nějakou funkci v rámci
stávajícího ČSV a to včetně dlouhodobého členství v republikovém
výboru ČSV. Výkon funkce ve vyšším orgánu nám umožnil nahlédnout do „kuchyně“ ČSV a víme, že tento spolek je dnes nereformovatelný.

Doporučujeme sledovat jejich stránky.

FOTO: Místo setkávání spolku

