
Vážení přátelé včelaři, 
 
 blíží se konec února a skutečná zima se nám v letošním roce vyhýbá. Alespoň taková ta 
opravdová s mínusovými teplotami a sněhovou nadílkou. Zato máme stále čerstvé povětří, většinou 
až příliš čerstvé. Takovýto způsob zimy nám moc radosti nedělá a našim včelkám rozhodně 
neprospívá. Neposkytuje jim pro zimování tolik potřebný klid a snad jediné, co jim prospívá,  
je to, že mohou využít občasných proletů k tomu, aby se vyprázdnily. Velkým nebezpečím je větrné 
počasí. Poryvy větru mohou zejména na včelnicích snadno shodit s úlů stříšky a někdy i víka  
a obnažené včely v úlech pak strádají. Věnujte proto pozornost zabezpečení úlů proti větrným 
poryvům, aby nedocházelo nyní, když se blíží předjaří, ke zbytečným ztrátám. Dost na tom,  
že ve větrném počasí dochází k vyrušování zimujících včel různými zvukovými efekty, které  
právě poryvy větru způsobují.  
 Je vcelku pochopitelné, že řada včelařů je nedočkavá, aby se už do úlů podívala, a aby 
zjistili, co se v úlech děje. Tím by však včelkám příliš neprospěli. To, co v současné době potřebují, 
je především onen klid. Ve včelstvech už začalo plodování, a to samo o sobě zvyšuje spotřebu 
zimních zásob, protože v zimních chomáčích už nestačí jen teplé prostředí pro bezpečné zimování 
matky, ale plod ve středu zimních chomáčů potřebuje k svému vývoji teplotu blízkou 35 stupňům.  
A jakékoli narušování zimních chomáčů úsilí včel o vytvoření a udržení příznivé teploty pro plod 
velmi znesnadňuje. Důležité je pomoci včelám v udržování tepla zateplením úlových strůpků.  
To pak můžeme udělat, aniž bychom úly otevírali a vyrušovali tak včely.  
 Obavy z nedostatku zimních zásob je nutno si připouštět v době, kdy jako včelaři máme  
za úkol je vytvářet tím, že včelstva včas a v dostatečné míře zakrmíme. Zachraňovat situaci 
doplňováním zimních zásob v předjaří je velikým rizikem. I ke zpracování placky medocukrového 
těsta je potřeba značného počtu včel, které se pak nedostávají ve včelstvu k udržování tepelné 
pohody a k výchově čerstvého plodu. Na co bychom však měli pamatovat, je potřeba přísunu vody, 
kterou včely v předjaří potřebují právě k její zvýšené potřebě pro uvolňování zimních zásob  
z plástů. Na to bychom neměli zapomínat zejména tehdy, když se v předjaří projeví přísušek  
a včely jsou nuceny pro vodu zalétat daleko od úlů. 
 Pravidelně se v předjaří setkáváme s dotazem zda a kdy ve včelstvech provádět jarní 
prohlídku. Zkušení a úspěšní včelaři většinou zastávají názor, že se bez jarní prohlídky obejdou  
a že rozhodně není potřeba s jejím případným provedením pospíchat. S jarní prohlídkou si nemusí 
dělat starosti ten včelař, který bezpečně ví, že včelstva dobře zazimoval a ta ani v předjaří 
nestrádají, včelstva mu při odběru zimní měli poskytla na podložkách obrázek o úspěšném 
zimování, poslechem stejnoměrného hučení včel v úlech zjistí, že je v úlech vše v pořádku  
a při sledování pohybu včel na česnech vidí, že se u nich neprojevuje žádná nervozita nebo dokonce 
poruchy trávení. Obecně platí, že jakékoli naše vstupy a zásahy do včelstev by měly být prováděny 
šetrně, omezeny v čase na co nejkratší dobu a vždy s ohledem na vnější podmínky. Právě pro onu 
diskutovanou jarní prohlídku platí v tradičním včelaření pravidlo, že podmínky k ní signalizuje 
kvetoucí olše lepkavá. Ta totiž spolu s topolem osikou a vrbami poskytuje včelám svým květem 
dostatek pylu pro výchovu plodu. Šetrným provedením jarní prohlídky v této době už nenarušíme 
život v úlech do té míry, aby to ohrozilo úspěšný rozvoj včelstev. Vždy je však nezbytné zohlednit  
i další podmínky, za nichž se budeme ke vstupu do včelstev rozhodovat. I v době, kdy olše 
rozkvetou, může dojít k výraznému poklesu vnější teploty, který je dostatečným důvodem  
k odložení prohlídky.   
 Otázkou pro nás bude, kdy provést ošetření včel jarním nátěrem včelího plodu. Obecně platí, 
že ošetření musí být provedeno co nejšetrněji, rychle, za příznivých podmínek a v době, kdy ve 
včelstvech ještě není mnoho plodu. Ošetření má být dokončeno do poloviny dubna, což platí  
ale obecně, tedy i pro oblasti s vyšší nadmořskou výškou. 
 Moje zkušenosti z minulých let - v roce 2020 jsem provedl ošetření 29. února (přestupný 
rok), za příznivého počasí a ve včelstvech již bylo hodně plodu, ojediněle až 10 čtverečních 
decimetrů. V loňském roce bylo provedeno ošetření již 24.února, za polojasné oblohy, při teplotě  
14 stupňů a slabého větru. Včely měly již tehdy dostatek plodu, nejvíce téměř 10 decimetrů 



čtverečních, a dokonce ve včelstvu bez zavíčkovaného plodu byla zaplodována plocha kolem  
6 decimetrů. To znamená, že matka zakladla za posledních 5 dnů kolem 2,5 tisíce buněk.  
V obou případech jsem zásahy ve včelstvech odpovídající jarní prohlídce s úpravou uspořádání 
včelstva, manévrem zbylými zimními zásobami a zahájením podněcování včelstev provedl kolem 
poloviny března. 
 Několik zkušeností z vlastního ošetření. Velmi se mi osvědčuje využití záznamů 
provedených při odběru zimní měli. Na podložkách snadno a s názorností odečtu, kde je zimní 
chomáč v úlu umístěn, v jaké síle včelstvo je a kde s vysokou pravděpodobností mám hledat 
zavíčkovaný plod. Tím značně omezím dobu, kdy při ošetření včelám „větrám“. K ošetření se vždy 
domluvím s některým včelařem na vzájemné spolupráci tak, abych se mohl věnovat vyjímání plástů 
a druhý, můj kolega, mohl provést vlastní nátěr zavíčkovaného plodu. Tím výrazně omezím dobu 
potřebnou k provedení ošetření. Vlastní nátěr je nutno provést podle zásady, že pro každý chov musí 
být použity samostatně vyčleněné pomůcky, které není možno použít k ošetření jiného chovu.  
Cílem tohoto opatření je zabránění přenosu případných nákaz. K natření zavíčkovaného plodu  
si připravíme vodný roztok přípravku M1-AER v koncentraci 5 kapek na 50 ml vody. Ve stejném 
dnu, kdy byl proveden nátěr plodu je pak nutno uskutečnit obvyklým způsobem ošetření včel 
fumigací s použitím buničitých knotů a přípravku Varidol. Pokud by někdo zapomněl podrobnosti, 
najde návod na příbalovém letáčku k lékům. Léky budou vydány prostřednictvím skupinových 
důvěrníků při výroční členské schůzi 26. února 2022, která se uskuteční od 9 hodin v Kulturním 
domě ve Stříbře na galerii. Tam můžeme také prodiskutovat podrobnosti.  
 
Těším se v sobotu na shledanou.     Oldřich Koubek 
 
 


