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Příprava chovného včelstva -připomenutí

Silné včelstvo

• Obsedá dva 
nástavky

• Dobrý zdravotní 
stav

• Stará matka

• Chovná nálada



KROK 1 - Podněcování chovného včelstva

U chovného včelstva, 
které jsme vybrali podle 
chovných zásad 
následuje:

• 25 dní před vložením 
série larviček zahájíme 
podněcování

• Zaznamenáme v 
časovém plánu 
odchovu matek



KROK 2 - Oddělení matky

• Mezi nástavky vložíme 
mateří mřížku, devět 
dní před zahájením 
chovu

• Tam kde není matka 
nebude otevřený plod

• Nástavek s matkou 
oddělíme na jiné dno a 
přemístíme v doletu



KROK 3 - Příprava chovného včelstva

• Létavky se vrátí a posílí 
včelstvo

• Chovné včelstvo zúžíme 
přepážkou

• Přidáme mezistěnu (aby 
později nezastavěly 
vloženou sérii)

• Vložíme pylový plást

• Smeteme mladušky z 
odstaveného včelstva, 
přidáme



KROK 4 - Podnícení k chovu

• Z odloženého včelstva 
odebereme plást s 
otevřeným plodem, 
aby tam byla i vajíčka

• Plást na jeden den 
vložíme do včelstva bez 
matky, pro chov. Tím 
včelstva naladíme pro 
chov



KROK 5 - Larvení

• Druhý den plast 
vyndáme

• Vajíčka, ze kterých se 
staly larvička a plavou 
v kašičce, nalarvíme

• Sérii vložíme zpět

• Při zastavené snůšce 
prokrmíme



Chovné včelstvo - série



KROK 6 -DALŠÍ POSTUP

• Zaznamenáme datum 
vložení série

• Za deset dní můžeme 
přistoupit ke 
školkování

• Ty pohodlnější (já  k 
nim patřím) přidávají 
zavřené matečníky do 
oddělků. Nevýhoda 
tam je, že nevidíme jak 
matka vypadá.



Jiný způsob příprav série



Využití matek

• Hlavní  účel je použití do 
oddělků. Jednak přidání 
prostřednictvím 
matečníku

• Nebo neoplozených 
matek s klíckou.

• K výměně matek 
použijeme oplodněné 
matky.



Oplodňáček

Měli bychom mít k 
dispozici oplozené matky.

K tomu nás slouží 
oplodňáčky.

Ten naplníme smetenými 
včelami, které jsem 
předtím omámili.

Vložíme k nim 
neoplozenou matku a 
umístíme je v terénu.



Omámené včely odměříme



Den
příklad na 

data
Prováděný zákrok

-25 5.4 Začátek podněcovacího krmení

-9 21.4 Oddělení  matky

-4 26.4 Nakladení vajíček plemennou matkou

0 30.4
Vložení serie z larviček (VLOŽTE DATUM ZÁMĚRU, 

OSTATNÍ BUŇKY SE VYPOČÍTAJÍ)

+5 5.5
Mateřské buňky jsou zavíčkované.                                

Možnost vložení mateřích buněk do termostatu

+10 10.5
Školkování mateřích buněk.                                             

Možnost použití do oddělků

+12 12.5 Líhnutí matek

+13 13.5
Plnění oplodňáčků a přidávání matek                           

Umístění oplodňáčku do temna

+15 15.5 Rozmístění oplodňáčku na stanoviště

+18 18.5 Páření matek

+25 25.5 Začátek kladení matky

+36 5.6
Kontrola oplodňáčků - kontrola zavíčkovaného 

plodu.  Využití matek

+45 14.6 Odstranit matky které nekladou       

               JEDNODENNÍ                        DVOUDENNÍ                   TŘÍDENNÍ 

Časový plán odchovu matek

L   A   R   V  I   Č   K   Y

PŮLDENNÍ



Následek špatné evidence





Značení matek




