
Vážení přátelé, 
 
 
  dovolte mi několik slov k průběhu podzimního léčení. V nejbližší době dostanete od vašich 
důvěrníků léčivo Varidol k provedení podzimní fumigace včelstev – ošetření proti varroáze.  
Zároveň od vás důvěrníci budou vybírat gabonové pásky, které následně odevzdají zdravotnímu 
referentovi. Mějte proto prosím gabony připravené k odevzdání.  
  Letos je sice množství kleštíků nižší než v letech minulých, to však neznamená, že můžeme 
včelstva ponechat sama sobě. Bez naší včasné pomoci se rozšíří viry a infekce a včelám pak už ani 
svatý Ambrož nepomůže. Počasí se přehouplo do podzimu a včelstva už si připravují prostor  
a nacvičují sezení v zimním chumáči, zvláště po ránu, kdy je citelné chladno. Přesto ještě zejména 
mladé matky stále plodují (v neděli 3.10. při výměně dna úlu jsem zaznamenal jeden a půl rámečku 
zavíčkovaného plodu i pár buněk plodu otevřeného.). Pro mne osobně to znamená signál, že na 
fumigaci je ještě cca 7 až 14 dní čas.  
  Kdo jste ještě nestihli, dejte do česen zábrany proti myším, bývá též vhodné zúžit česna  
na zhruba 10cm a to k levé nebo pravé straně – nikdy ne uprostřed. Toto opatření je lépe udělat  
již v době krmení, kdo to zanedbal, může využít ještě několika teplých dní. Při zužování česen však 
myslete rovněž na to, že včelstva potřebují i dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nemáte-li větrací 
otvor ve dně vzadu, můžete využít česnového otvoru a zabezpečit jej tak, aby byl neprůlezný,  
ale pro vzduch prostupný. Pokud se ke včelám dostáváte nepravidelně, upravte česna tak, aby přes 
zimu nemohlo dojít k jejich ucpání sněhem. Na otevření oček přes zimu se názory různí, já osobně 
nechávám očka v zimě zavřená - s důrazem na výše uvedené o dostatku čerstvého vzduchu.  
  Informace hlavně pro nové včelaře – fumigace je ošetření včelstev proti varroáze, které 
provádíme přípravkem Varidol při teplotách nad 10°C a to nejlépe v podvečer po skončení letu včel.  
Na našich webových stránkách (vcelari.stribro.cz) v sekci Informací pro včelaře – Léčení najdete 
postupy i pro nynější období, takže dále jen připomínám - před provedením ometeme podložky  
na sběr měli, vložíme je do včelstev, která uzavřeme. Papírový knot zavěsíme na háček nebo třeba 
na hřebík, na horní konec knotu nakapeme 2 kapky Varidolu na jeden nástavek – maximálně však  
4 kapky na včelstvo. Spodní konec papírku zapálíme tak, aby doutnal, a rychle zavěsíme do úlu 
místo posledního rámečku, který na zimu zpravidla vyjímáme, aby neplesnivěl. Úl ponecháme asi 
30 minut uzavřený, aby mohlo léčivo správně působit, poté česno znovu otevřeme. Po jednom až 
dvou dnech kontrolujeme spad roztočů na podložkách. Po čtrnácti dnech (ne dříve!) ošetření 
stejným způsobem zopakujeme. Začátečníci – nebudete-li si vědět rady, požádejte prosím svého 
důvěrníka o radu nebo pomoc, jistě vás neodmítne.  
  Pohledem do kalendáře – začátkem prosince budeme jako vždy provádět letošní závěrečné 
ošetření včelstev aerosolem – letos zřejmě v termínu 4.-5. a 11.-12. prosince. Pro nás včelaře to 
znamená, že druhé ošetření fumigací bychom měli mít všichni hotové nejpozději do 21. listopadu.  
Na provedení je relativně dost času, jde však také o to, aby bylo i vhodné počasí (teplo nad 10°C).  
V listopadu už to občas bývá problém, je proto nutné v tomto období průběžně sledovat vývoj 
počasí a jednat podle toho.  
  Závěrem vám přeji, abyste stihli ošetřit vaše včelstva včas a aby se všechna ve zdraví 
dočkala příštího jara.  
 
Hodně zdaru a krásných podzimních dní vám za výbor ZO ČSV Stříbro přeje Z. Folk. 
 
 
 
 


