
Vážení přátelé, 
 
  letošní studené počasí pozdrželo kvetení rostlin i vývoj včelstev. Po oteplení posledních dnů 
se však situace rapidně změnila a příroda si vynahrazuje, co zameškala. Stejně jako loni je i letos 
zatím poměrně sucho, doufejme však, že na rozkvět a nějaký nektar bude vláha v půdě stačit.  
Mají-li vaše včely v doletu ovocné stromy, měli byste už mít touto dobou nasazené medníky  
a ve včelách umístěné stavební rámky. Hlášené mírné ochlazení bude pro včely výhodné - kvetení 
ovocných stromů bude probíhat pomaleji a množství dostupného nektaru a pylu bude rozloženo  
do více dní. Řepka je těsně před rozkvětem, v níže položeném okolí Plzně kvete již nyní.  
  Prohlídkou ve včelách jsem zjistil množství zavíčkovaného plodu, spoustu nanošeného pylu  
a počínající snůšku nektaru. Teď je ta nejlepší chvíle na obměnu včelího díla, nebojte se odebrat 
staré a tmavé plásty a nahradit je mezistěnami, včely je ochotně postaví – alespoň je zaměstnáte  
a nebudou tolik myslet na rojení. Přežívající představa, že včelaři získají více medu, když nenechají 
včely mnoho stavět, je naprosto mylná. Doporučená je výměna až třetiny včelího díla za sezónu. 
 Kdo ponechal včely v zimní konfiguraci (na dvou nástavkách), ten je bude přibližně  
za dva týdny sundávat ze stromu. Včely potřebují dostatek prostoru, protože se líhnou nové 
generace letních včel a také aby měly přinesenou sladinu kam ukládat a kde sušit. Jedním 
z opatření, jak zamezit vyrojení včelstva je tvorba oddělku. Mám vyzkoušeno, že nejlépe se oddělky 
dělají v době, kdy vrcholí kvetení jabloní nebo těsně poté. Odebráním dvou (u silnějšího včelstva  
i více) plástů zavíčkovaného dělničího plodu a dalších plástů hustě obsednutých včelami docílíme 
částečného oslabení včelstva. Tyto plásty převěsíme do plemenáčku, přidáme jeden rámek  
se zásobami a jednu souši, do které nastříkáme vodu. Je třeba dát pozor, aby se do oddělku 
nepovedlo převěsit i matku z původního včelstva! Přidáme nejlépe zralý matečník, není-li  
k dispozici, je možné v nouzi vložit místo něj i plást (část plástu) s otevřeným plodem – 
s nejmladšími larvičkami nebo vajíčky. Včely si matku vychovají samy. Bývá vhodné přemístit 
oddělek cca 5km daleko od mateřského včelstva, aby se létavky nevrátily do původního úlu. 
Oddělek je třeba podněcovat, buďto roztokem 1:1, lépe ale medocukrovým těstem. Roztok je 
problematičtější kvůli tomu, že může vyvolat vyloupení oddělku. Podle síly oddělku regulujeme 
prostupnost očka/česna.  
  Další možností jak zabránit vyrojení je metoda přeletáku. Budeme potřebovat dno, dva 
nástavky 39x24, víko (u jiných rámkových měr odpovídající prostor). Původní včelstvo přemístíme 
na jiné místo a na původní místo dáme nově vybavené nástavky (souše+mezistěny). Co se stane ? 
Létavky se vrátí, protože jsou zalétané na toto místo a v původním včelstvu zůstane matka a 
mladušky – je třeba, aby měly dost zásob, protože chvíli potrvá, než si budou moci něco nanosit. Po 
odletu létavek je vhodné upravit počet nástavků tak, aby byly obsednuty včelami – počítáme také 
s prostorem pro vylíhnutý plod. Včelám  
na původní místo bude potřeba také přidat matečník nebo plást s larvičkami nebo vajíčky, aby si 
mohly vychovat novou matku. Jeden zásobní plást pro případ náhlého ochlazení zde stačí, úl je plný 
létavek, pro které ve snůšce není problém donést dostatek nektaru.  
  Každý správný včelař má po ruce alespoň nějakou odbornou včelařskou literaturu,  
kde najdete další možnosti, jak rojové náladě předcházet nebo ji řešit. Základní postupy uvádí  
i časopis Včelařství, který každý měsíc dostáváte. Na našich webových stránkách jsou informace 
také – v sekci pro včelaře – Rady a fígle – je rovněž uveden postup, jak získat matečníky (vychovat 
pár matek) beze ztráty medného výnosu – spolehlivá metoda vhodná pro malovčelaře. 
 Protože máme v organizaci nové začátečníky, případně nějaké úhyny po zimě, nechť  
se zájemci o oddělky nebo matky ozvou příteli Brzicovi nebo mě na emailovou adresu : 
vcelari.stribro@seznam.cz – budeme se snažit jim vyhovět. Stejně jako loni i letos od vás přítel 
Brzica rád odebere rojové matečníky, které byste jinak vyhazovali, stejně tak i sundá roj, na který  
si sami netroufáte nebo o něj nemáte zájem (volejte : 733 794 181). 
 
      S přátelským pozdravem: „Včelaření zdar a virům zmar“                 Zbyněk Folk 


