Červenec srpen 2019
SPOLEK KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ

Včelařské
noviny
Nový systém podpory oboru včelařství.
Jako vždy krok k horšímu.
A jaký byl včelařský rok?
Ministerstvo zemědělství vydalo na poslední
farma provozovala prodejnu se včelařskými pochvíli nový předpis pro čerpání evropských do- třebami, je vše dost jasné. Od zahájení dotací
tací v oboru včelařství. Již na první pohled je
vzrostly ceny dotovaných pomůcek na dvojnázřejmé, kdo stojí u jeho zrodu. V silně převčelené krajině a s trvalým růstem počtu včelařů se
výhradně zaměřuje na jejich zvýhodnění oproti
skomírajícím profesionálům. Je to jen další likvidační program pro rodinné farmy.
Nám ale nové dotace opravdu pomohly. Když
jsme si přečetli pasáž dotací do vzdělávání, jednoznačně jsme usoudili, že takto ne a že s tímto
systémem končíme. V prvé řadě se zbavíme složité administrativy, můžeme si vybrat přednáškový program podle skutečného stavu a potřeb
jednotlivých chovů, a navíc se zbavíme protivných kontrol úředníků. (Náš spolek byl kontrolován třikrát, včetně měření času při přednášNaši předchůdci v Krušnohoří začínali s Gerstungy,
kách). Přitom vzdělávací systém a podpora prepozději s Univerzály a vše bylo jednodušší
vence zdraví včel jsou jedinými, které by dotační systém zhodnotily, to by ale musely být posobek jejich původní ceny. Komu tedy dotace
staveny trochu jinak. Navíc, vzhledem
nejvíce pomáhají? Systém dotací dokonce clouk začínajícím včelařům by některé pasáže měly
má naší politickou scénou. Chápu, že naše zebýt povinné.
mědělství zatím bez dotací nevyžije, ale bohužel
Když nakoukneme do historie dotací na včelař- u nás mají hlavní slovo asi lobbisté. Jde tak více
ské pomůcky, tady vím, o čem mluvím – naše o zisky a vlivy než o skutečnou pomoc. Myslím
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si, že to tak je asi v celé Evropě, tedy té organi- jde, i přesto, že většina odborníků se již shodzované.
la, že je neúčinná nebo dokonce zkreslující.
Nyní trochu z jiného konce. Medobraním
skončil včelařský rok a nastal čas ohlédnout se,
jak vypadal. Vcelku se naplňují slova vizionářů
včelařství, že v oboru bude více problémů než
radostí. Silné převčelení krajiny, úbytek včelí
pastvy, pesticidy a jiná chemie, povětrnostní
vlivy, to vše se na tom podepisuje. Můžeme
k tomu přidat chaotické řízení oboru a máme
jasný výhled, že zatím zlepšení nebude možné.
Předpovědi o katastrofální neúrodě medu se
jako vždy nepotvrdily, přesto zaznamenáváme
růst ceny medu. Bohužel ceny potravin rostou
všeobecně, takže lze předpokládat, že dojde až
k nevyhnutelné krizi, která vše ukončí. Na to,
že průměrný výnos medu klesá jsme si již
zvykli, ale k ohlašované katastrofě má jako
vždy daleko. V tom se podobáme vinařům.
V Krušnohoří zaznamenáváme výnos přibližně
25 -30 kg na včelstvo, což odpovídá současné
realitě. Zlatá éra výnosů kolem 50 kg je nenávratně pryč, ale to se cena medu pohybovala
kolem 80,- Kč. Pryč je i doba, kdy platilo
v chovech heslo: „nechte včely na pokoji, ony
se postarají samy“. V současnosti je nezbytné
trvalé sledování včelstev a okamžité reagování
na začínající problémy. Ty se rychle mění, takže některá pravidla zásahů musíme operativně
měnit.
Přichází také nový fenomén doby, velký obchod s oddělky a včelstvy, což je důsledek větších úhynů v chovech. Stejně tak posiluje systém „rezervních včelstev“, která hlavně u větších chovů, hrají významnou roli. Jsou to včelstva mimo registraci, která nahrazují uhynulá.
Trochu to zkresluje evidenci v úhynech, ale
ulehčuje to od komplikací s veterinární správou. Největší komplikaci, kterou nám činí –
kontrolní odběr zimní měli - stále vyřešit ne-

Prevence zdraví hraje v oboru významnou roli.
Protože je stále velký nárůst začínajících včelařů, je potřeba hledat řešení, jak zabránit tomu,
aby bylo možné začít bez jakýchkoliv základních znalostí. Je asi velkou chybou, že u nás se
vžilo pravidlo, že se o vše postará „velký bratr“.
Opatří nám léčivo, vyšle odborníka, který nám
včely vyléčí, řekne nám, co a kdy máme konat.
Už je na čase, aby se tyto povinnosti plně přenesly na chovatele, jak je obvyklé jinde ve včelařském světě. Stejně tak je nutné, aby se začalo pracovat odborně na nových metodikách
chovu. To je také úsek, kam by měly jít účelně
peníze z dotací.

V oboru je několik chovatelů, kteří myslí na
budoucnost a pracují na nových metodikách.
Úl z pokusu Jana Kolomého.

Na podzim se chystá velká porada včelařských
spolků se zástupci Ministerstva zemědělství.
To si vyžádalo od spolků stanoviska co by měla
porada řešit. Náš spolek v termínu svůj návrh
připravil. Najdete ho na straně 3 Včelařských
novin.

Osobně vidím budoucnost oboru dost černě.
Petr Táborský, farmář na vejminku.

Problematika oboru včelařství
Témata pro jednání – rozvoj a směřování včelařství

Předkládá: SPOLEK KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ , Lom
Úvod:
Včelařství v České republice se stále více ocitá v problémech, které nejsou dlouhodobě řešeny.
Patří sem enormní nárůst včelařů a včelstev, to i přes stoupající roční úhyny. Problémem je
vedle přírodních podmínek chemie v přírodě a to nejen ze strany českého zemědělství. Zároveň se často projevuje úbytek včelí pastvy. Přesto u nás stagnuje cílené zaměření výzkumu na
tyto problémy.
Návrh spolku – výběr kritických bodů:
•

Podpořit a připravit výzkum kritických bodů, hledání cest ke snížení rizik, připravit legislativní změny.

•

Zrušit nesmyslný odběr zimní měli, případně zcela vyjmout varoázu z nebezpečných nákaz.

•

Změnit dotace v oboru (nejlépe by bylo bez dotací).
•

z Evropské dotace vyloučit chovy, které využívají osvobození od daně na dvě tuny
medu (bez registrace, kontroly)

•

žadatelem o dotace může být jen přímo chovatel, u všech dotací

•

pokud nebude tato připomínka přijata, zrušit potvrzování umístění včelstev na
území spolků – je často zneužíváno k perzekucím nečlenů ČSV nebo velkochovů

•

dotace na vzdělávání – doplnit povinné pasáže

•

upravit krajské dotace na skutečné podmínky v krajích

•

Zahájit diskusi k možnosti utvoření včelařského zákona

•

Přenést rozhodovací pravomoci více do regionů

Zpracováno pro Ministerstvo zemědělství.
Za spolek Petr Táborský, tajemník

Přátelství a pohoda patří ke včelaření
Pylově významné a nektorodárné rostliny. (zdroj Oldřich Haragsim
Včelařské dřeviny, Včelařské byliny)
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BĚLOTRN KULATOHLAVÝ
Statná bylina připomínající bodlák. Její hranatá lodyha dorůstá 50 – 200
cm a je chudě větvená. Rozmnožuje se snadno dělením kořenových trsů, a
ještě lépe semeny. Na půdu není náročný, snáší dobře i nedostatek vláhy.
Říká se o něm, že odpuzuje myši, často se pěstuje i na zahradách.
Včelařský význam:
Kvete v červenci a srpnu. Je hojně vyhledáván včelami, kterým dává mnoho nektaru a pylu. Jeho pyl je významným zdrojem výživy v podletí.

petr@skvapis.sz
602434344

N = 0,92—2,8

C = 58%

C.h. = 0,53—1,2

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

NEKTARODÁRNÉ KVĚTY: Bělotrn

