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Od září do konce listopadu



Včelařský podzim

Přibližné trvání dle 
kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práceVůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 
rozkvětu

Stanoviště životní  projevy

Od září do 
konce 

listopadu

ocún jesenní VIII.-X. louky, olšiny

včely paběrkují, 
nosí pyl, 

propolis, při 
ochlazení se 
shlukují do 
chumáče, 

prolety

uteplení včelstev

vřes obecný VII.-X. pastviny, světlé lesy vkládání podložek

celík zlatobýl VIII.-X. zahrady léčba

hořčice bílá VI.-IX. pole kontrola spadů roztočů

svazenka 
vratičolistá

V.-X. pole, zahrady dokrmení

slunečnice VIII.-X. pole
bilancování



Na podzim 
včelařova 
práce 
nekončí

• Příprava včelstva na zimu je zvláštním 
úsekem jeho života, připravuje dlouhověké 
včely, které mají velký význam pro 
přezimování.

• JAK ZAZIMUJEME – TAK BUDEME SKLÍZET

• Pokud jsme zanedbali prevenci zdraví včel 
dříve, tak není co zachraňovat

• Na místě posledního líhnutí se stáhnou včely 
do zimního chumáče a tím je vývojový cyklus 
včelstva ukončen a nastává nový.



Zdravotní prevence

Vkládání 
podložek

Veterinárně 
předepsaná 

léčba

Nezanedbávat 
prevenci celý 

rok



Úprava česna na zimu

• Pokud jsou česna vyšší než 7 
mm, mohou se do česna dostat 
myši a nadělat tam vážné škody

• Omezujeme vkládanými  
zúženími nebo speciální mřížkou



Vosk – ŘEŠÍME V JINÉ PREZENTACI

Vosk je důležitou součástí chovu

• Ideální je uzavřený oběh

• Jinak používáme jen ověřené zdroje

Souše, které nebudeme uskladňovat, ihned 
zpracujeme

• Sluneční tavidlo by nemělo v provozu chybět

Pravidelná obměna díla má vliv na zdraví 
včel

• Vždy kontrola před uskladněním



Dokrmení 
včelstev

• Máme ještě poslední možnost dokrmit včely, které nemají dostatek zásob, 
nebo včelstva, kterým jsme museli odebrat melicitózní plásty, krmíme z 
předem odebraných zásob



Příprava na novou 
sezonu

• Pokud bereme své včelaření vážně, 
vedeme záznamy o chovu

• Nyní je čas vše prostudovat, upořádat

• Začít plánovat novou sezonu

• Přemýšlet o investicích

• Hledat v odborných publikacích



VČELAŘSKÁ ZIMA
Kalendárium díl 3

ZDÁNLIVĚ KLIDNÉ OBDOBÍ V CHOVECH



Včelařská zima
Přibližné trvání 
dle kalendáře

Stav vývoje
Včelařova práce

Vůdčí rostliny Včelstva

Od konce listopadu do 
konce února

Vegetační klid
Včelstvo žije v zimním 

chumáči, udržuje teplotu, 
někdy ojedinělé prolety

Zajištění  klidu a ochrany,   
dohlídka poslech včelstev  
zjištění zdravotního stavu,  
údržba nářadí a příprava 

pomůcek,  studium, plánování, 
hodnocení



Je to opravdu klidové období?

Jak myslíme na budoucnost?

• Zjišťujeme, že se svět našich 
včelek začíná měnit a chovatel 
na to není připraven.

• Jak změnit chovatele?

• Jak to bude s metodikami?

• Co pro to dělají vědci z 
oboru?



Čeká nás také práce v dílně



Nařízený odběr měli 
- v případě varoázy 
přímo nesmyslný

• Mnoho zkušených včelařů již 
řeklo tento názor

• Potvrdila jej  řada oborníků z 
oboru

• Bohužel vítězí ekonomika nad 
rozumem, neboť o peníze jde 
až v první řadě

• Jsme jediným státem v Evropě 
a vlastně na celém světě kdo 
tak koná



• Plánujeme chov 

• Vybírejte stanoviště

Plánujte, 
rozmýšlejte nad 
vylepšením 
metodiky chovů, 
studujte nové 
poznatky, 
připravte si plán 
na novou sezonu



Pranostiky, rady

• Na sv. Barboru – sáně do dvoru

• Sv. Lucie noci upije (a dne nepřidá)

• Klepáním na úl a dýcháním do 
česna zkracuješ život včel

• Čti svoje poznámky a srovnávej

• Je čas na odbornou literaturu



Přísloví

• Drahý je med, který olizuješ z trní 
(Turecké)

• Lidé blahořečí létu, včely květu (Ruské)

• Ženci na pole, včely z pole (České)

• Zeptej se včel, jsou-li vlašťovky nevinná 
stvoření (Italské)

• Z opadaných květů včela med nesbírá 
(Čínské)

• Bez včel nedá ani Alláh dobrou úrodu 
(Arabské)



Jedno moudro 
navíc

Konec roku je čas na setkávání s 
přáteli, popovídání (jak jinak než o 
včelách). Je čas na propagaci vaši 
farmy (i té malé) 

Svátek sv. Ambrože (patrona včelařů) 
je  7. prosince, třeba v Rakousku je to 
„Den medu“ 

Je to čas kdy připravujeme voskové 
svíčky s kterými obdarujeme přátelé 
spolu s malou sklenicí medu



Nezapomeňte – připraveným štěstí přeje


