
Hlavní jarní prohlídka
TENTO ÚKON NELZE OBEJÍT ANI OŠIDIT



Včelařské předjaří
Přibližné trvání dle 

kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práceVůdčí rostliny Včelstva

druh doba rozkvětu Stanoviště životní  projevy

Od konce února do 
poloviny dubna

Olše lepkavá II - III luhy, pobřeží vodních ploch

Začátek a rozvoj plodování, 
kapky vody na česně   
hromadné prolety

sledujeme hromadný prolet včel

jíva III - V pobřežní křoviny, louky jarní prohlídka

podběl III - IV louky spojování a přidávání matek

sněženka III - V háje doplnění zásob

sasanka lesní IV - V háje zřízení napajedla

zatavování mezistěn



Důležité mezníky 
pro rozhodování
Lze provádět vždy po 
hlavním proletu

Na prohlídku musíme 
být připraveni

Provádíme  při teplotě 
nad 10 st. C



Cíle prohlídky 
- znalosti

1. Vždy je hlavní znát cíl, proč 
vstupujeme do včel

2. Čeho si musí všímat

3. Co je v tu dobu podstatné pro 
rozhodování

4. Co můžeme udělat, nebo co 
musíme udělat

5. Pokud jen utíkáme od manželky 
– nemá cenu včely otvírat



Hlavní prohlídce předchází prohlídka na 
česnech

•Hromadný prolet, včely se vracejí zpět, nosí pyl. Jsou v pořádku, necháme je na pokoji.

•Když vyletují jen málo a ojediněle, je něco v nepořádku, musíme v příhodné době zjisti 
příčiny.

•Krouží-li okolo úlu, zmateně pobíhají po česně a stěně úlu, nevracejí se, může to být 
známkou, že je včelstvo osiřelé.

•Včelstvo skoro nevyletuje, nereaguje na poklep, na česně malátné včely. Jsou 
pravděpodobně hladové.

•Pokud ale při stejném stavu reagují na poklep silným zahučením, prolet nepotřebují, a 
vše je v pořádku.



Prolety na česnech jsou důležitou informací o stavu včel
Snažte se být v tu dobu u včel



Hlavní jarní prohlídka včelstev
Musíme ji provést ve správnou 
dobu

Potřebujeme znát výchozí jarní 
stav včelstev, abychom jim mohli 
vytvořit podmínky pro další rozvoj

Teploty ve stínu musí být vyšší než 
10 st. C

Provádíme před rozkvětem třešně 
ptačí, konec března začátek dubna



Co musíme prohlídkou zjistit
1. Sílu včelstva – měříme obsednutými rámky, silná obsedají 7 

plástů, 5-6 střední, méně jak 5 plástů řadíme mezi slabá

2. Stav zásob ve včelstvu – pro dobrý rozvoj potřebují 4 – 5 kg 
zásob, pyl

3. Přítomnost matky – zakladená plocha plodu, pravidelnost, 
mezerovitost plodu

4. Protože se v této době dobře hledá matka, tak jí označíme, 
pokud jsme to již neudělali dříve

5. Vše zaznamenáme



Tady je jaro v plném proudu
Přesto je jarní prohlídka nutná pro doplnění ostatních informací



Musíme znát odpovědi na otázky:
1. Má včelstvo matku? Jakou?

2. Jsou ve včelstvu vajíčka, otevřený plod?

3. Jak silné je včelstvo?

4. Na kolika plástech má plod?

5. Nemělo by se včelstvo zúžit?

6. Kdy bude potřeba včelstvo rozšířit?

7. Jaké jsou zásoby pylu a medu?

8. Je v úlu pohoda?

9. Jsou to ty naše mírné včely?
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Mimo studium je stále ještě čas připravit 
sezonu

PRÁCE V DÍLNĚ DRÁTKOVÁNÍ TROCHU JINAK



Včelí napajedla – v místě kde není voda
ODKAPÁVÁNÍ NÁDOBY



Pro spolek připravil Petr Táborský


