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Včelařské
noviny
Začínám včelařit
Stále více odborníků, vědců ale i včelařů si začíkladní kontakty
ná uvědomovat složitou situaci v chovech včel,
se včelami je vráale i úbytky ostatního hmyzu. Statečně zůstává
tí do dětství a postranou jen ČSV a také trochu Státní veterinárstupně si mohou
ní správa. Poslední jmenovaná instituce nadále
vytvořit vlastní
trvá na zachování vyšetření zimní měli na vapostupy. U těchto
roázu a navíc nás „potěšili“ úpravou zákona stavčelařů je i šance
novením procent úhynu včelstev pro spuštění
postupně založit
veterinárního opatření. To je obzvláště význačvětší chov.
né ve většině drobnochovů, kterými se naše
Dobře na tom při
krajina vyznačuje. Bohužel úhyny včelstev jsou
začátku jsou i ti,
stále vyšší, ale to nejen v naší kotlině, ale v celé
kteří se setkali
Evropě. Mnohde se rizikové procento, které je
s chovem včel u
označeno SVS jako kritické, hodnotí jako
kamaráda, často s ním na včelnici trávili určitý
úspěšný stav.
čas, viděli, co to obnáší a pro tuto vášeň se rovPřesto se v tomto období stále více lidí rozhoněž zapálili.
duje, že započne s chovem včel. Co je k tomu
Trochu problémoví začátečníci jsou ti, které ke
přivedlo? Podíváme se na hlavní motivy s tím,
včelaření vede chuť medu a touha „vyrobit“ si
že jsou řazeny od těch, které mají šanci na to
med vlastní. Přečtou si několik příruček a zauspět, až po ty, které většinou skončí zmarem.
čnou včelařit. Přesto, je tu šance, že je to zaujNejhorší je, že ty poslední ohrozí obyčejně i celé
me a budou ke svým včelám chovat ohleduplně.
své včelařské okolí.
O pořadí níže lze zařadit kované ochránce příNejlépe na tom jsou začátečníci, kteří se setkali
rody, kteří tak zachraňují lidstvo. Většinou
se včelařením již v dětství, prošli si bouřlivá léta
krátce po zahájení chovu začnou psát odborné
a při uklidnění si vzpomněli na jeho krásu. Záčlánky a dávat rady zkušeným včelařům.
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Určitě na poslední místo zařazuji včelařské
zlatokopy, bohužel současná doba jich přináší
největší množství. Jsou schopni pořídit si úl,
z kterého vytéká med přímo do sklenic. Odborné články studují pouze když hlásají možnosti vysoké produkce a možné zisky. Pořizují
hned na začátek vetší množství včelstev, okamžitě začínají i s obchodem se včelami. Hodně
na toto téma napsal náš přítel Tibor Jókay a
dost jste na toto téma mohli najít i v našich
novinách.

mi prošlo rukama, pak se nedivím, že mají
včely takové problémy dále přežívat. Proto si
myslím, že je důležité, aby se včelaři organizovali, předávali si zkušenosti, které jsou vedeny
cílem připravit včelám přijatelné podmínky co
nejblíže k přírodě a ne k nejvyššímu zisku. Že
to bude v každém spolku trochu jiné, je přirozené, to si musí vybrat každý sám. Je ale třeba
vědomostí o tom, jak to co nejméně kazit, sbírat u přátel. Vlastně je to i heslo našeho spolku: „Přátelství a pohoda patří ke včelaření“.

Je určitě ještě několik kladných a také záporných tipů na zahájení vlastního chovu, to si již
doplňte třeba z vlastní zkušenosti. Na závěr
bych se ale omluvil těm, kterým se podařilo
založit vlastní chov i přes složité začátky a u
svých včelek vytrvali.

Na to by se spolky měly přednostně soustředit
místo perzekuování svých členů nesmyslnými
příkazy a nařízeními. Pokud ve spolku funguje
pohoda, bývá to spouštědlo všeobecné diskuse,
kdy se účastnici nebojí říkat i věci, které plně
nepochopili a za pomoci ostatních hledat cesty, jak udržet a zlepšovat vlastní chov.

V každém případě lze říci, že včelaření není
jednoduchou záležitostí. Včely se na rozdíl od
lidí zabydlely na této platně daleko dříve a
prošly si i mnoho krizových období při vývoji
planety. Odhad pobytu na zemi se datuje na
dobu před 50 až 100 miliony let, už to množství let ukazuje, že více hádáme, než jsme
schopni stanovit. V každém případě si většinu
své existence vývoje řešily samy, bez účasti
člověka. Když si ve srovnání s tím promítnu
vlastní účast na chovu včel a srovnám si, kolik
druhů úlů, rámků a teorií, jak to dělat nejlépe

Osobně vidím jako nejdůležitější součást fungování spolku zajištění kvalitního vzdělávání
v oboru a ta pohoda je u toho hodně důležitá.
Problémem je u nás také špatný systém dotací
a nedobrý stav profesionálního včelaření.
Špatný právní systém a loby ČSV tento krásný
obor rodinného podnikání odsoudily na okraj
českého zemědělství.

Aby se vám ve včelaření dařilo přeje farmář na
vejminku Petr Táborský

Včelařské noviny
Stránka 3

METODIKY SPOLKU—TABULKY

Přátelství a pohoda patří ke včelaření
Pylově významné a nektorodárné rostliny. (zdroj Oldřich Haragsim
Včelařské dřeviny, Včelařské rostliny)
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LÍSKA OBECNÁ
Zpravidla roste jako keř 1–5 m vysoký. S několika rovnými kmínky
a široce rozvětvenou korunou.
Květy jsou jednodomé, různopohlavní. Rostou v převislých jehnědách. Vyrůstají již na podzim, ale kvetou teprve až v předjaří nebo
časném jaře. Plody jsou chutné oříšky.
Lísky jsou dřeviny větrosnubné, nemají nektaria. Včelám poskytují
pyl středně výživné hodnoty. Včely jej přinášejí do úlů v šedě žlutých rouskách. Cení se hlavně proto, že je to první pyl, který včely
sbírají ve větším množství v předjaří.
Nehodnotíme v tabulce

N=

C=

C.h. =

(Značení v tabulce: N—nektar v miligramech ze 24 hodin, C—cukernatost v %,
C.h.– cukerná hodnota za 24 hodin v miligramech)

NEKTARODÁRNÉ KVĚTY: jarní záchrany pylem—líska

