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Včelařské časné léto

Přibližné trvání dle kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práceVůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 
rozkvětu

stanoviště životní  projevy

Od konce května do 
poloviny června

trnovník 
(akát)

V.-VI. stromořadí, volně

vrcholení rozvoje, 
sklony k rojení, 

rozmnožovací pud, 
snůška

nasazování medníků

stavební rámek

maliník VI.-VII. paseky, lesy

sbírání rojů

vičenec V.-VII pole, volně

omezování rojeníovocné 
stromy

V. – VI. sady

chov matek

kočování



Stavební rámek znovu 
– co z něj vyčteme?

• Včely na rámku nestavějí – není snůška

• Včely stavějí dělničinu – je snůška, 
převládá shromažďovací pud

• Včely zalévají dělničinu medem –začala 
silná snůška

• Včely stavějí trubčinu – objevuje se pud 
rozmnožovací

• Na stavebním rámku jsou misky – rojová 
nálada



Nasazování medníků

Metodika vpouštění

• Jestliže včelstvo musí přejít do 
dalšího nástavku, hovoříme o 
vpouštění

• Nezbytné to je u úlů o nestejné 
rámkové míře

• Medník vybavíme soušemi, nejlépe 
dobře skladovanými po loňském 
vytočení

• Vkládáme mřížku ihned – pokud ji 
používáme

Metodika přeložení

• Včelstvo do medníku překládáme , 
můžeme-li do něj převěšovat plásty 
z plodiště

• Snažíme se oddělit matku v plodišti

• Převěšujeme pouze zavíčkovaný 
plod

• Pokud jsme matku nenašli, 
provádíme po týdnu kontrolu



ROJE – i nejschopnějšímu 
včelaři jednou „uletí včely“

• I když jsme udělali maximum k jejich 
zabránění, neznamená to, že nebudou

• Když mateřské včelstvo zavíčkuje první 
matečníky, vylétne z něj roj se starou 
matkou

• Asi za týden můžeme očekávat další 
výlet – poroj - tomu lze zabránit

• Roj je vhodné odložit alespoň na půlden 
do tmy a chladu



Usazení roje

• Usazujeme do čistého, dezinfikovaného úlu

• Usazujeme na mezistěny podle síly roje

• Usazujeme na náběhu

• Nevhodné je vysypat včely přímo do úlu

• Pokud zrovna není snůška, přikrmíme roztokem 
cukru 1:1

• Pokud nechceme rozšiřovat, použijeme včely po 
odebrání matky do slabšího včelstva



Roj se umí 
usadit i  sám



Omezení rojení

• Ve včelstvech je převaha zavíčkovaného a 
málo otevřeného plodu – první signál

• Dlouhodobým a stálým opatřením omezení 
rojivosti včelstev zůstává výběr, kterým 
snižujeme procento rojivých včelstev na 
stanovišti

• Včasné rozšiřování včelstev, umožnění 
stavby mezistěn dříve než jsou na zadním 
rámku

• Zamezit přehřívání – umístění  na plném 
slunci

• Odběr zavíčkovaných plástů



Až vychováš 
svoji první 
matku – teprve 
jsi včelařem



Jak vybírat chovné včelstvo

• Dlouhodobě vysoký medný 
výnos

• Rozvoj přizpůsobený místním 
poměrům

• Dokonale využívají místní zdroje

• Slabá rojivost

• Dobře přezimují

• Jsou jednotné v morfologických 
znacích (zabarvení atp.)

• Jsou mírné

• Sedí pokojně na rámcích

• Dobrý čisticí pud

Mírnost

Medný 
výnos

Sezení 
na 

plástech
Síla

Čisticí 
pud



Co sledujeme 
plemenným 
chovem

• Udržovat a rozmnožovat domácí 
včelu

• Zlepšovat užitkové vlastnosti včely

• Dosáhnout vyrovnanosti včelstev

• Odchovat kvalitní trubce

• Zvýšit pravděpodobnost páření 
matek s vybranými trubci

• Vědět, jak správně naložit s 
odchovanými matkami



Pokračují přesuny včelstev za zdrojem potravy



Na mnohých 
místech se 
začíná hlásit 
medobraní



Pranostiky, 
přísloví, rady

• V červnu deštivo a chladno způsobí rok 
neúrodný snadno

• Jak červen teplem září, takový bude         
i měsíc září

• Staré matky v úlech, mladé v rojích

• Mnoho rojů,  málo medu

• Chovej matky ve včelstvech, ne v rojích

• Červen studený, sedlák krčí rameny

• Nebraň chovu trubců v dobrých včelstvech, 
ale ve špatných


