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 Listopad je tady a příroda se ukládá k zimnímu odpočinku. Včely ochabují ve své aktivitě  
a z úlů vylétají jen sporadicky, když je vyláká sluníčko, kterému se jen na chvilku podařilo najít 
skulinku v zamračené obloze nebo rozptýlit mlžný závoj. V úlu pomalu ustává plodování a včelstva 
se při poklesu venkovní teploty k nule shlukují do zimních chomáčů. Pro včelaře je úkolem zajistit 
včelám klid a dokončit podzimní léčebná ošetření. 
 Pokud jsme provedli záhy po desátém říjnu první fumigaci, měli bychom najít příhodný den 
v prvním týdnu listopadu, kdy venkovní teplota neklesne pod hodnotu deseti stupňů k provedení 
druhé fumigace, abychom pak na přelomu listopadu a prosince dokončili opatření k utlumení 
varroázy aerosolovým ošetřením. Přibližně dvou až třítýdenní rozestup mezi jednotlivými 
léčebnými zásahy je nutný proto, aby proběhl přirozený cyklus vývoje včelího plodu, a poslední 
zásah aerosolem probíhal v době, kdy už ve včelstvech nebude plod žádný nebo jen jeho minimum. 
 Proč je pro úspěšné přezimování včelstev důležitý klid? Včelstva pro zimní období vytvářejí 
zimní chomáče proto, aby co nejúsporněji hospodařili s teplem, tzn. se zimními zásobami, které  
k produkci tepla potřebují. Kulovitý tvar chomáče umožňuje na nejnižší možnou míru omezit 
energetickou spotřebu a také chrání matku – udržovatelku rodu. Jakékoli narušení klidu v úle nutí 
včely k rozvolnění zimního chomáče a následně pak k nahrazení vzniklé tepelné ztráty – 
samozřejmě na úkor stavu zimních zásob. A jak jsme se zrovna letos přesvědčili, zima  
a předjaří mohou býti někdy i dosti dlouhé ... Proto bychom my včelaři měli včelstva rušit jen 
v nejnutnějších případech - zásazích vázaných na opatření proti varroáze. Neměli bychom dopustit, 
aby klid v úlu rušily větve, jimiž by vítr tloukl na stěny úlu, měli bychom zabránit tomu, aby do úlu 
nevnikali vetřelci – hlodavci, rejsci, kuny, ptáci. K tomu je nutno ochránit česna a očka. Na druhé 
straně není třeba upírat včelám přístup k čerstvému vzduchu. Není důvod k přílišnému zužování 
česen úlů. Naopak v době, kdy napadne sníh, je třeba jej omést z česna, aby nebránil průchodu 
čerstvého vzduchu do úlu. 
 Přes zimu včely nedokáží vyhřívat celý úlový prostor, není proto důvod k úzkostlivému 
zateplování úlů v tomto období. Zateplovat zejména strůpky je potřeba v době předjaří, kdy již  
v úlech začíná plodování, postupné rozvolňování zimních chomáčů a v nich pro zdárný vývoj plodu 
včely zvyšují vnitřní teplotu.  
 Neměli bychom zapomínat na podložky ve dnech úlů. Ty nám slouží jednak ke kontrole 
úspěšnosti léčebných opatření, ale za druhé i ke sledování průběhu zimování ve včelstvech.  
Proto je před každým ošetřením pečlivě očistíme, abychom nepočítali ty samé roztoče několikrát. 
Znovu očistit podložky se doporučuje ve sváteční vánoční době tak, abychom na nich po dobu 
následujícího přibližně jednoho měsíce nashromáždili dostatek zimní měli k odeslání na vyšetření 
varroázy. Zájemci o vyšetření měli na mor včelího plodu mohou použít právě měl shromážděnou  
do Vánoc, zde léčebný spad kleštíků nevadí, protože se vyšetřuje jiný patogen. Manipulaci  
s podložkami provádíme co nejšetrněji, abychom zbytečně nerušili klid v úlech. 
 Na závěr ještě dvě informace :  
  - V současné době probíhá zpracování a ověřování žádostí o dotaci 1D u SZIF. Po ukončení této 
činnosti dojde k výplatě dotace při členské schůzi, pokud to dovolí epidemiologická situace. 
Nebude-li možné takto, dozvíte se od důvěrníků konkrétní způsob provedení. 
  - K aerosolovému ošetření včelstev - bude uskutečněno koncem listopadu a začátkem prosince 
opět dvěma skupinami obsluhy, podrobnější informaci o organizaci a termínech včas obdržíte  
buďto na členské schůzi nebo prostřednictvím emailové zprávy a cestou skupinových důvěrníků. 
 
 Chraňte zdraví své i svých včel.     Oldřich Koubek 
  
  


