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Včelařské podletí
Přibližné trvání dle
kalendáře

Stav vývoje
Vůdčí rostliny
doba rozkvětu Stanoviště
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žito ozimé

Od poloviny
července do
konce září

žně

Včelstva
životní projevy

pole

pámelník bílý

VI.-VIII.

parky, volná příroda

světlík lékařský

VII.-VIII.

louky, pastviny

slunečnice

VIII.-X.

pole

starček hajní

VII.-IX

lesy, křoviny

ochablý let, vyhánění trubců,
paběrkování, vylétávání včel,
slídilství, loupeže, pokles
plodování, přenášení zásob,
příprava na zimu

Včelařova práce

odstraňování medníků
záložní včelstva a matky
zimování záloh
výměna a přidávání matek
plodová zkouška
spojování včelstev
dokrmení
podzimní prohlídka

jetel luční pravý

2. seč VII.

pole

vojtěška

3. seč IX.

pole

úprava plodiště na zimu
doplnění zásob na zimu
ochrana díla
ukončení chovu

Odstranění medníků
• U slabších a vyrojených
včelstev rušíme medníky a
zesilujeme včelstva
• Ostatní medníky
odstraňujeme nejpozději do
konce srpna a to velmi
rychle
• Kombinujeme s orientační
zimní prohlídkou
• Pozor na loupeže

Záložní včelstva – potřebujeme
nyní, ale také na jarní zásah
• Bohužel, pokud chceme dodržet důležitý
faktor – zazimovat jen silná a zdravá
včelstva, musíme je slučovat se záložními
včelstvy
• Ani tak nemáme záruku, že nám všechna
přezimují
• Musí nám zůstat dostatek náhradních
včelstev ještě na jarní vyrovnání stavu
• Pesimisté tvrdí, že 100% záložních
včelstev bude málo

Zimování záložních včelstev
• Musíme si uvědomit, že u slabších včelstev je potřeba zajistit
teplo, které neřešíme u silných včelstev
• Vhodné je zimovat na 5 – 7 plástech, důležité je ukončit
včelstvo izolační přepážkou
• Lze zimovat dva až tři nástavky záložních včelstev na sobě,
nebo dvě včelstva v jednom nástavku, oddělujeme
přepážkou. Umístit můžeme sestavu na jiné zimované
včelstvo
• Při odebrání matky lehce včelstva sloučíme

Diagnostika
varroázy - postupy

• Je čas zvýšené kontroly proti roztoči –
vkládáme kontrolní podložky
• Denní spad nad 10 roztočů je kritický – je
potřeba zahájit léčbu
• Nastal konečně čas, kdy máte možnost zvolit
variantu léčení, která vám a vašemu chovu
více vyhovuje, je již schválena celá řada
funkčních prostředků
• Seznam schválených prostředků najdete v
metodickém pokynu SVS, spolek ho
pravidelně posílá svým odběratelům tiskovin
• Jako vždy, každý z prostředků má svá plus i
mínus

Podívejme se, jaké
výhody a
nevýhody přivolá
rozhodnutí zůstat
věrný chemii,
která byla
prosazována i
zákonem

KLADY

ZÁPORY

• Důležitá je určitě snadná
práce při aplikaci a to bez
rozdílu na používané úly
• Navíc pokud jste členem ČSV,
většinu práce za vás vykoná
spolek
• Jistě sem patří vysoká
účinnost, která přesahuje
90%
• Aplikace, správně použitá,
zpravidla nepotřebuje žádné
doplňující léčení

• Největší problém jsou asi
rezidua léčiv, která mohou
ovlivňovat produkty i vývoj
včely
• Pokud nejste členem ČSV,
musíte žádat svého
veterináře o předepsání
léčiva
• Potřebujete technické
vybavení na aplikaci
• Pokud aplikujete v
uzavřených včelínech, je to i
dráždivý dým, včetně
nebezpečí požáru

Porovnáme
stejný problém
s použitím
kyseliny
šťavelové

KLADY

ZÁPORY

• Účinnost je na stejné úrovni
jako chemie, více jak 90%
• Je vlastně přirozenou
součástí medu
• Neukládají se rezidua
• Pokud dodržíme jednoduché
zásady bezpečnosti, je
aplikace jednoduchá a
bezproblémová
• Je již dlouhodobě používaná
ve vyspělých včelařských
zemích, bez jakýchkoliv
negativ

• Po aplikaci probíhají spady
podstatně delší dobu a
mohou mít vliv na stav
roztočů v odevzdané měli
• Při pokapu nutný bezplodový
stav ve včelstvu
• Problémy s aplikací do úlů
bez přístupu z vrchu

Výměna a přidávání matek
Jak na to?
• Existují desítky „zaručených“ metod,
bohužel mají ale jednu nevýhodu,
nejsou zaručené
• Přijetí matky ovlivňuje roční období,
počasí, snůška a nálada včelstva
• V podletí vyžaduje přidání matky
zvláštní opatrnost a péči

Kromě plánované výměny počítáme i s těmito
variantami, které budou potřebovat naši
pozornost:

• Bezmatečné – včelstvo, které osiřelo a
má otevřený plod, ze kterého může vychovat
novou matku

• Osiřelé – včelstvo, které ztratilo matku,
nemá plod a nemůže si vychovat novou matku

Varianta přidání matky
• Starou matku izolujeme v mateří klícce
• Pevně uzavřenou klícku necháme v poslední
uličce před krycím plástem
• Po zestárnutí a zavíčkování plodu nahradíme
tuto matku novou matkou, uzavřenou
medocukrovým těstem v klíce

Přidání matky přes oddělek
• Pro oddělek používáme zavíčkované
plodové plásty
• Necháme odletět doprovodné včely
• Přidáme uzavřenou klícku s matkou
• Podle nálady včelstev pouštíme matku

Ten pracovitý,
mírumilovný tvor se v
tuto dobu může měnit
v bezcitné loupežníky

Zvláštní a skličující na
loupežích je fakt, že
vinu nemůžeme
hledat u včel, ale jen u
sebe

Něco jsme museli
udělat špatně –
i kdyby to byla jen
neopatrnost

Loupeživé včely
můžeme vystopovat
tím, že je na
napadeném česně
posypeme hladkou
moukou a sledujeme,
kde je jejich cíl či
domov

Loupeživost

Podzimní prohlídka – nejdůležitější prohlídka
Čemu věnujeme pozornost:

• Ověřujeme přítomnost matky
• Ověřujeme sílu včelstva
• Množství plodu
• Množství zásob
• Definitivně rozhodujeme, která včelstva
zazimujeme a která získají statut záložních
včelstev

Síla včelstva:

Silná

střední

slabá

• Obsedají 9 plástů
• Obsedají 7 – 8 plástů

• Obsedají 6 plástů

Co musí prohlídka objasnit
Jaké jsou zásoby medu

Jaké jsou zásoby pylu
Jak silný je plod
Zdravotní stav

Krmení hrubým
krystalem
Krmení roztoky
Volně na stanovišti (tzv.
americký způsob)
Hotové krmné směsi
Zimování na medu

Doplnění zimních zásob

Ochrana díla – uskladnění souší
Co fungovalo kdysi

Co používáme dnes

• Hlavním ochranným prostředkem bylo
vysíření souší
• Skladovaly se většinou ve starých skříních,
kde se i sířily
• Při teplotách nad 10 st. C se muselo vždy
opakovat po 8-10 dnech

• Kupodivu stále funguje síření
• Novinkou jsou specializované chlazené
sklady s regulací vlhkosti
• Nadbytek vzdušné vlhkosti je stejné
nebezpečí jako zavíječ
• Vyvarujeme se všech nabídek jedů pro
likvidaci zavíječe

Nyní rozhodujeme o
příštím včelařském roku

