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NAVÉST NA ZÁCHRANU VČELY
 Je zcela jasné, že zlaté časy včelaření jsou již dávno za námi. Pryč je

krajina vonící strdím a mlékem, nastoupila krajina plná agrochemie – to
je změna v průběhu ani ne 100 let

 Co je to v porovnání 50 - 100 miliony roků, které včela v pohodě

přežila bez člověka

 Krize materiálních hodnot nastupuje vždy až po krizi hodnot morálních

a etických

 Kultura včelího společenství srší energií etiky a morálky, která spočívá v

plném respektování zákonitostí přírody, přirozeného vývoje, který platí i
pro lidstvo a to je jen obyčejný hmyz, koná geneticky, nemá svobodnou
vůli

 Oddělili jsme se od těchto hodnot a vzdalujeme se jim - snad je ještě

možný návrat k nim

ROK 1998 – NÁSTUP SYSTÉMOVÝCH PESTICIDŮ
 Za posledních deset let prožívají včelstva velké

množství změn. Bohužel většina z nich je
negativních
 Začínají se projevovat následky používání

systémových pesticidů v hospodářském sektoru
(mnohdy ale nejen tam). Jedná se o velmi účinný
prostředek na ochranu rostlin před škodlivým
hmyzem. Problém je, že nejen proti němu
 Zatím vůbec nic nenasvědčuje tomu, že se hledají

jiné, méně nebezpečné cesty ochrany rostlin
 Je složité rozhodování, zda a jak se věnovat chovu

včel a zda to vůbec má smysl

ZAČÁTKY S CHOVEM VČEL JSOU NESROVNATELNÉ PROTI
MINULOSTI

 Zvětšuje se množství chyb, které mohou v chovech

nastat
 Mnoho zveřejněných metodik již neodpovídá vývoji

v chovech
 Mnohem větší roli hraje ekonomika chovu a

šetřením se můžeme dopustit nevratných chyb
 Přítel Jókay se snažil některé z nich pojmenovat a

varovat před jejich spuštěním

EXISTUJE TAKÉ NĚCO,
CO LZE NAZVAT
ZAČÁTEČNICKÉ ŠTĚSTÍ

Když vás postihne,

máte dojem, že vše
jde samo a že není ani
potřeba konat a dávat
a že stačí jen brát
Realita je však jiná

RIZIKO ČÍSLO 1: NÁKUP POUŽITÝCH ÚLŮ, RÁMKŮ, ZAŘÍZENÍ
Většina těchto zařízení není na prodej za
nízkou cenu, protože se v nich včelám dařilo

Nebezpečí se zvyšuje, když nevíte nic o
hloubkové dezinfekci zařízení
Některé infekce se bohužel mohou projevit až
za pár roků a to už nedáte do souvislosti
s výhodným nákupem

RIZIKO 2 – VYBÍRÁME TYP ÚLU A RÁMKŮ
 Stále asi platí heslo „úl medu neplodí“
 Pohodu života v hloubi lesů v jejich vybraném

příbytku z doby před 50 – 100 miliony let jim asi už
nedokážeme připravit
 Otázkou zůstává, zda je možnost najít cestu, která

by jim to alespoň trochu přiblížila
 Nejvíce nebezpečné jsou novinky, které nám již

předem zaručují vysoké výnosy a vůbec se
nezmiňují, jak je to vhodné pro včelstvo
 Za všechny: podvodný úl, ze které přímo už vytéká

med

RIZIKO 3 –CHYBĚJÍCÍ INFORMACE
 Pro umístění včelstev je nutné znát stav přírody

v doletu z hlediska včelí pastvy a tomu přizpůsobit
stavy včelstev na stanovišti
 Stav umístění ostatních stanovišť, počty včelstev

v doletu
 Rizika kontaminace agrochemií v místě
 Dostupnost stanoviště, bezpečí před přirozenými

škůdci, zloději, vandaly
 Jaká je zdravotní situace chovů v místě

RIZIKO 4 – NOVÉ POJMY A TERMÍNY, KTERÉ SOUVISÍ
S PROBLEMATIKOU A NEVĚNUJEME SE JIM, NESNAŽÍME SE JE ŘEŠIT
 Systémové pesticidy

 Neonikotinoidny, glyfosáty
 Heterogenní efekt působení patogenních činitelů
 Mikrobium včely
 Viry
 Nový pohled na kvalifikaci včelí pastvy
 Vnitroúlová chemie (léčení a dopravená chemie spolu se snůškou)
 Mnoho dalších dosud nepojmenovaných drobných činitelů, které společně způsobují stagnaci či kolaps včelstev

RIZIKO 5 – VZTAH KE VČELÁM
 Zde hraje velkou roli, jak

jsme se poprvé a v jaké
době dostali do kontaktu
se včelstvem

 Co je hlavní příčinou, že

jsme se rozhodli založit
vlastní chov

 Nejlepší vyhlídky má

motiv kontaktu s
prostředím včel již
v dětství

 Dobrý začátek bývá, když

jste v minulosti byli
v kontaktu s chovatelem
včel

 Nejmenší vyhlídky má

rozhodnutí motivované
ekonomickým zájmem
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