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  Průběh letošní zimy je zatím relativně příznivý, umožnil včelám několik proletů, i nyní 
v únoru jsou dny, kdy počasí pustí včely ven z úlů. My včelaři můžeme těchto teplejších dnů 
s výhodou využít k rychlé kontrole a případnému doplnění zásob u těch včelstev, která jsou  
z nějakého důvodu v problémech. Jak ale zjistit, o která včelstva jde ? Pozornost je třeba 
věnovat zejména spadu měli na podložkách. Jsou-li řádky měli přes celou šířku podložky  
nebo naopak měl za 2-3 týdny téměř zcela chybí, jedná se o včelstvo vyžadující vaši 
pozornost – moje vlastní zkušenost z loňského roku. Právě v těchto teplejších dnech, kdy 
bude alespoň několik včel vyletovat ven z úlu, můžete vaše problematická včelstva zachránit 
před uhynutím hladem tím, že jim nahoru na rámky přidáte placku medocukrového těsta. 
Rychlá a opatrná kontrola aktuálního množství zásob v úlu včelám příliš neuškodí. Žádné 
velké rozebírání není třeba. Nebudou-li mít k dispozici alespoň čtyři plásty 39x24 nebo jejich 
adekvátní počet u jiné rámkové míry, přidejte jim odpovídající počet rezervních zásobních 
plástů nebo MCT těsto nahoru na rámky. Podle množství přidaných zásob si naplánujte  
kontrolu tohoto včelstva za další 2-3 týdny. Upozorňuji, že nejde o to, abyste otevírali všechna 
včelstva, jde jen o pomoc takovým, která by mohla z nedostatku zásob uhynout hlady.  
  Na internetu jsem narazil na zajímavé informace ohledně výzkumu zimování včel, 
které jsem umístil na náš web do sekce informací pro včelaře – do odborných článků. Přesto, 
že jsou více než 90 let staré, mají trvalou platnost. Resumé je asi takové, že je-li zima teplá 
(jako ta letošní), spotřebují včelstva více zásob, než kdyby bylo počasí chladnější. Přidal jsem 
tam i metodiku nestora slovenských včelařů pana Turčániho, kterou si sám vypracoval, a sice 
jak pouze podle měli na podložce odhadnout stav a sílu včelstva po zimě.  
  V sobotu 26. února budeme mít výroční členskou schůzi, pozvánku najdete v příloze  
a také na našem webu. Zájemci o vyšetření měli na mor včelího plodu budou odevzdávat 
vzorky na této schůzi. Bude se vyplácet dotace 1D a důvěrníci rovněž obdrží léčivo  
na jarní ošetření včelstev nátěrem plodu s následnou fumigací, aby je následně mohli 
distribuovat mezi včelaře ze své skupiny. Na vlastní ošetření bude třeba ještě vyčkat,  
než proběhnou masivní jarní prolety, jinak by se mohlo stát, že vám včely budou kálet v úle,  
a to je záležitost velmi nežádoucí. Nicméně poté doporučuji dlouho neotálet a jakmile  
se udělá vhodné počasí s teplotou nad 10°C, ošetření provést, a to nejlépe ve dvojici,  
tak jde práce nejrychleji.  
 
 
Přeji příjemné předjaří a bezeztrátové vyzimování.   Z. Folk  
 
 
  
 


