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Jak to dělají včelstva po 
miliony let? 

1) Rozmnožování rojením –
odchov rojových matečníků

2) Ohrožení při ztrátě matky 
– odchov nouzových 
matečníků

3) Nevyhovující matka –
stáří, nízká výkonnost, 
choroba – matečníky tiché 
výměny 



Proč bychom se nepokusili do toho přírodě 
plést?      Pět otázek?

1) Proč máme chovat včelí matky?

2) Kdy máme chovat včelí matky?

3) Jak máme chovat včelí matky?

4) Co máme dělat s líhnoucími se včelími matkami?

5) A co s nimi - jak máme zužitkovat odchované včelí                                                        
matky.



1)    Proč chovat
Chovem matek sledujeme:

udržování a zvyšování 
početního stavu včelstev

náhrada starých a 
nevyhovujících matek  a 
zmlazení včelstev

zkvalitňování svého chovu

ekonomický prospěch medné 
výnosy, sběr ostatních 
produktů včel, prodej matek, 
prodej včelstev 
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➢ Chov s využitím rojových, nouzových nebo 
matečníků tiché výměny

➢ Chov v osiřelci - metoda osiření, metoda Q. 
Sklenara s 9ti denní izolací matky

➢ Chov při matce, pomocí startéru a finišéru
(dochovného včelstva)

➢ Metody velkochovů

3) Jak máme chovat?



Podmínky pro řízený chov 

1. Kvalitní  vybraná trubčí včelstva
2. Kvalitní a silná chovná včelstva 

nejsilnější na včelnici
3. Kvalitní vybraná plemenná včelstva 

která vykazují nejlepší znaky
4. Dostatek manipulačního materiálu 

(pomůcek na přelarvování, mateří misky, klícky,  mateří mřížky, 
síto na včely,  plemenáče, oplodňáčky)



Zásady při chovu matek

1) Larvy vybíráme co nejmenší ve stáří ¾  až maximálně 1 ½ 
dne

2) Zabezpečit velké množství mladušek (kojiček)

3) Při vývoji larvy do stádia kukly musíme zajistit klid 
(neukoukat k smrti). Matečníky můžeme přemístit a) ve 
stádiu stočené larvy,  b) ihned po zavíčkování, c) v době 
zralosti matečníků.

Poznámka
a)  Poškození matky vlivem nepříznivých podmínek nebývá 

patrné. Kvalita se projeví až po přidání do včelstva.

b)  I při největší péči se část matek nevylíhne. Příčiny dosud 
neznáme. Je to nejspíše tím, že včely nečtou včelařské 
knihy ;o)). 
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Otázka, kdy je včelstvo osiřelé?

Nemá matku

Nemá plod ze kterého by mohlo náhradní 

matku odchovat



Metoda osiřelce 1) Oddělek s matkou

2) Plásty s plodem 
bez včel rozdělíme
jiným včelstvům
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4) Smetené včely
z plodových i medných
plástů

5) Za 1 – 2 hodiny  vložíme
chovnou sérii

Nerušit !!!
krmení až druhý den

Druhý až třetí den – kontrola načatých matečníků    OPATRNĚ  !!!

Včelstvo 
zrušíme

3) Vystrojíme plodiště



Výhody a nevýhody chovu v osiřelci

1) Výhody 

 včelstvo je vděčné za jakýkoli plemenný materiál 

nabídnutý včelařem

 včelstvo rozpustíme do oddělků – zárodků nových 

včelstev

 plodem osiřelce posílíme ostatní produkční včelstva

2) Nevýhody

 ztráta jednoho produkčního včelstva

 ztráta medného výnosu



Konec prvé části 

přednášky
Josef Křapka


