
Vážení přátelé včelaři. 
 

  Blíží se konec měsíce října a od nástupu zimy nás dělí téměř dva měsíce. Už nyní se 
však objevují první informace o „zimním“ úhynu včelstev. Z jakých příčin k tomu může 
dojít? 
  Je v naší lidské přirozenosti hledat příčinu někde mimo nás, nejlépe příčinu objektivní. 
V naprosté většině případů jsou však příčiny takového negativního jevu na straně včelaře. 
Nemíním se pouštět do nějakých hlubokých rozborů. Základní problém však bývá velmi 
prostý. Včelaři neberou dostatečně v úvahu, že život včel je velmi úzce svázán s přírodou,  
a že při jejich chovu musí bedlivě sledovat konkrétní přírodní podmínky a to, jak na ně včely 
reagují. Nemůžeme od včel chtít jen brát. My musíme být ochotni překonat svoji pohodlnost a 
věnovat včelám péči právě v době, kdy to potřebují (a při nepříznivých podmínkách zejména) 
a nikoli až v době, kdy se nám zachce. 
  V současné době bychom měli mít včelstva připravená k zimování a máme příležitost 
dokončit druhé ošetření fumigací. Podle předpovědi počasí zbývá několik dnů, které nám ještě 
poskytnou příznivé podmínky k tomuto úkonu. Neměl by to být problém u těch včelařů, kteří 
první ošetření uskutečnili kolem 10. října nebo krátce poté a nyní jim vychází i termínově  
(14 dní), že by měli provést ošetření druhé. Využijme tedy několika následujících dnů,  
protože podmínky vhodné pro fumigaci budou v průběhu listopadu postupně mizet. 
 Žádáme však včelaře, kterým se přesto nepodaří druhou fumigaci provést, aby tuto 
skutečnost oznámili svým skupinovým důvěrníkům nebo přímo zdravotnímu referentovi 
(mob. : 733 794 181). Přitom uveďte své jméno, stanoviště včelstev a jejich počet. Sdělte 
také, proč se Vám nepodařilo dvoje ošetření včas uskutečnit. Tuto informaci prosím předejte 
nejpozději do 12. listopadu tak, aby bylo možné již na víkend 14. - 15. listopadu zorganizovat 
náhradní ošetření aerosolem.  
  Třetí (celoplošné) ošetření aerosolem by tak mohlo být zorganizováno již na přelomu 
listopadu a prosince s ukončením do poloviny prosince. Pokuste se tedy v co největším počtu 
stihnout dvojí provedení fumigace, abychom nemuseli aerosolové ošetření provádět ještě 
v době Vánoc. 
  Na závěr několik poznámek. V zimním období by měla mít včelstva klid a neměla by 
být zbytečně vyrušována. Je proto nejvyšší čas zkontrolovat, zda nemají možnost vniknout  
do úlů hlodavci, nebo jiní narušitelé, odstranit větve, které by při větrném počasí tloukly do 
úlů. Přitom by měl být včelám zajištěn dostatečný přístup vzduchu. Občasnou kontrolou 
zamezte, aby se do úlu nepokoušel nabourat datlovitý pták. Když napadne sníh, včas uvolněte 
česna. Po celou dobu až do jara udržujte na dnech úlů podložky a mějte na paměti, že kolem 
vánočních svátků by měly být očištěny od spadu tak, aby byly připraveny k odběru zimní 
měli. O odběru měli a jejím odevzdání budete včas informováni. 
  V souvislosti s podložkami upozorňuji zájemce o vyšetření na mor včelího plodu, kteří 
mají do pěti včelstev, že mohou měl sbírat již nyní po ošetřeních fumigací a aerosolem – pro 
vyšetření na mor je počet roztočů ve vzorku irelevantní. 
 
Pečujte v pohodě o zdraví své i vašich včel.     Oldřich Koubek 

 

 


