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Je ohrožen hmyz?  

Týká se to i včely? 

S P O L E K   K R U Š N O H O R S K Ý C H  V Č E L A Ř Ů  

Včelařské 
noviny 

Včelařství se nachází na hranici svých možnos-

tí, co bude dál, je otevřená stránka bez textu. 

Stále více zkušených včelařů upozorňuje na ten-

to stav. V mnoha zemích se tím zabývá odborná 

veřejnost a stále větší množství 

vědců. U nás se ale bohužel tento 

stav dost bagatelizuje o cíleném 

výzkumu ani nemluvě. U nás na-

víc, s tlakem na nedostatečnost za-

včelení krajiny, byl vytvořen opak 

hlásané myšlenky a způsobil vlast-

ně na mnohých místech silné pře-

včelení krajiny. A to v souvislosti 

s mizející včelí pastvou, povětr-

nostními podmínkami, vývojem 

nemocí včel vytváří stav, který se 

již blíží hranici řešitelnosti. 

Němečtí vědci otevřeli velkou de-

batu svojí zprávou o enormním 

úbytku polétavého hmyzu 

v přírodě. Na začátku podzimu všude v místech, 

kam jsem se dostal, bylo v ovzduší naopak velké 

množství drobného hmyzu. Co teprve problé-

mem kůrovec. Byli jsme na vzdělávací akci 

v Jeseníkách. Jak tam vypadají lesy je opravdo-

vý horor v praxi. K tomu nestačí vyhodit pár 

ředitelů státního podniku lesy. Tady je nutná 

souhra celé společnosti, zapojení vědců a celého 

systému moci. Problém se začal už přenášet i 

na Vysočinu. Další hmyz, u něhož zaznamená-

váme spíše sílení, je zavíječ voskový. Věnujeme 

se mu v dalším článku. 

Na druhé straně je velký problém například 

v Maďarsku, jak nás informoval náš přítel Ti-

bor Jókay na semináři v Jeseníkách. Vyhynulo 

jim více jak 500 tisíc včelstev. Příčiny jsou ve 
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stádiu zkoumání, byl ustanoven speciální tým 

vědců a odborníků z oboru. Snad se dozvíme 

hlavní příčinu, i když podle Tibora vážnou roli 

hraje také chemizace zemědělství, jak nám 

předvedl ve své prezentaci. Máme od něj slib 

článku na toto téma do našich novin. 

Co dále nepřináší optimismus do vývoje vče-

lařství u nás, je zdravotní prevence. Jde ruku v 

ruce se znalostmi chovatelů a téměř žádným 

cíleným výzkumem. Máme jen několik nad-

šenců mezi včelaři i vědci. Jinde ve světě to je 

sice o něco lepší, ale evidentně ne dostačující. 

Chybí nám hlavní vizionář, který by konečně 

sjednotil systém bez rozdílu, v jakém spolku je 

registrován, nebo tvrdý včelařský zákon, který 

by jasně stanovil, kdo a jak smí chovat včely. 

V minulosti evropské včelařství mělo 

k dispozici celou řadu včelařů, kteří do něj při-

nesli mnoho poznatků. Stále se snažíme vracet 

k jejich knihám, které ovlivnily chov včel. To, 

zda vždy dobře nebo k cestě na jejich záhubu, 

dodnes nejsme schopni vyřešit. Příkladem je 

náš postoj k cíli vychovat včely co nejvíce mír-

né. Není ale to zrovna ta chyba, která včelstva 

poškodila? Samozřejmě, mírná včela, jak ji 

známe dnes, je ideální pro práci včelaře. Byla 

by útočnější včela odolnější proti současným 

virům a ostatním negativním vlivům? Na tyto 

otázky, a bylo by jich určitě ještě mnohem víc, 

neumíme odpovídat. 

Možná nastala doba, kdy budeme muset hle-

dat zcela nové metodiky chovu včel. Nebo do-

konce měnit celý systém chovu. V poslední do-

bě někteří včelaři reagují na situaci, sbírají po-

znatky i v zahraničí a začínají hledat řešení. 

S dnešní technikou to není ani tak složité. Na 

začátku října nám své nápady představil čest-

ný člen spolku Jan Kolomý. Jeho poznatky při-

nese některé další číslo Včelařských novin. 

V našem spolku se snažíme stále zdůrazňovat, 

že je velice nezbytné vést záznamy v dění ve 

včelstvech. Je nutné mluvit o nezvyklých je-

vech, které se v chovech objevují, pokračovat 

to musí v hledání cest nápravy. Do toho zapojit 

i vědeckou část společnosti, vznášením kon-

krétních dotazů. Toto je výzva také pro ostatní 

odběratele spolkových novin. Kontaktujte nás 

a seznamte s vašimi problémy, ale i objevy na 

jejich řešení. Společně můžeme dojít 

k možným řešením. Můžeme také spíše probu-

dit odborníky z oboru. 

Petr Táborský, farmář na vejminku  
(ilustrační foto Jan Kolomý) 
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Počasí jako jeden z negativních vlivů a 

s ním spojené oteplování ovlivňuje také 

chovy včel. O tom jsme se přesvědčili již ně-

kolikráte, často to najdete i na našich strán-

kách. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se 

přihlásili na seminář Agrární komory Most 

na toto téma.  

Sice se jednalo o systém vlivu počasí na pěstitel-

skou činnost v zemědělství, ale tyto vlivy se dotý-

kají i včel. Tím, že není-li vláha, není nektar a ani 

pyl. Z tohoto programu je možno čerpat celou řadu 

poznatků, které můžeme využít i pro naši praxi. 

Hlavním přednášejícím pro program INTERSU-

CHO byl prof. Ing. Zdeněk Žalud Ph.D. Oč 

v programu jde? Projekt Intersucho existuje od 

srpna roku 2012 a to zejména díky spolupráci řady 

vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době 

vzniku projektu navázali na více než 10-tiletý vý-

zkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v 

ČR, Evropě a USA. Projekt spolupracuje a je pod-

porován řadou institucí, agentur a komisí. Provo-

zovateli jsou: Ústav výzkumu globální změny Aka-

demie Věd České republiky (CzechGlobe), Mende-

lova univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad. 

Přednáškou pan profesor Žalud objasnil systém 

funkcí programu a možnosti využití v zemědělské 

praxi. Program má v současné době stále ještě ne-

dostatek respondentů, například v okrese Most 

dodává informace jen jeden. Ideální by bylo deset 

na okres. To byl vedle informace o využití jeden 

z důvodů pořádání semináře. Při přednášce bylo 

na konkrétních statistikách poukázáno na skutečný 

stav problému „sucho“. Pan profesor také vysvětlil, 

že hlavní potíž spočívá v nedostatku deště, a neo-

vlivňuje to přímo způsob hospodaření (velké oseté 

plochy – malé farmy). Hlavní co chybí je voda sho-

ra. Možnosti využití programu INTERSUCHO pro 

naše chovy si ještě probereme na listopadovém se-

tkání spolku. Vše další najdete na webové adrese 

uvedené v nadpise článku. 

Připraveno z přednášky na semináři INTERSU-
CHO v Mostě  

INTERSUCHO.CZ 



Včelařské centrum 

43511  LOM 

 

Telefon: 602434344 

E-mail: apiscech@gmail.com 

Zavíječ voskový  

(Galleria mellonella)  

Zavíječ voskový a zavíječ malý 
patří mezi závažné škůdce ve 
včelařství.  

Samičky nakladou do voští vajíčka, 
z nichž se po 5 dnech vylíhnou pohyb-
livé larvičky. Po rozptýlení se začnou 
živit voštím. Vývoj je závislý na teplo-
tě, musí být vyšší než 10 st. C. Po jejich intenzivní činnosti za krátkou do-
bu zůstanou z plástů jen pavučinová vlákna a trus. V silných včelstvech 
nemají šanci na rozvoj. Bohužel i tento polétavý hmyz nepatří do katego-
rie ubývajícího. Hlavní ochranu musíme soustředit do skladování plástů. 
Již od dávných dob je nejúčinnějším prostředkem oxid siřičitý, který vzni-
ká spalováním síry. Občas se objevují v nabídkách různé tabletky, postři-
ky a jiné přípravky na jejich hubení a ochranu. Zde musíme být opatrní, 
jednak na obsah látek v prostředku, ale i na to zda vůbec má nějakou 
účinnost. V žádném případě nesmíme použít tvrdou chemii proti hmyzu. 
Látky s insekticidním účinkem se rozpouštějí ve vosku, z něhož je nelze 
odstranit ani přetavením. Dokonalou zárukou ochrany jsou chladné skla-
dy na souše. Jejich popis a funkci jsme již několikrát popsali ve Včelař-
ských novinách. 
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 
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