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PREDPLATNÉ 2022
Ak si chcete predpla  ť časopis Dymák na rok 2022 šekom, vpíšte do poštovej poukážky vašu adresu 
a sumu 30 € pre papierové, 24 € pre elektronické alebo 34 € pre kombinované predplatné. Podľa prijatej 
platby budeme vedieť, o aký typ predplatného máte záujem. Pre objednávku elektronicky využite QR kód. 

Priatelia, viete, čo je na začiatku roka 
najkrajšie? Skutočnosť, že nevieme, čo 
bude v jeho strede a ani na konci. Je prvý 
január, krátko pred ním alebo po ňom, 
a my si môžeme, aspoň v duchu, predsta-
viť rok 2022 taký, aký chceme. Bezprob-
lémové prezimovanie, úžasný jarný rozvoj, 
rekordnú jarnú znášku, ešte lepšiu znášku 
z agátu a potom lipy a na koniec po ro-
koch udrie aj medovica. A ešte aj s vytáča-
ním nám prišla pomôcť celá rodina a aj ten 
ufrfl aný sused sa na nás začal usmievať... 

Navyše sme boj s klieš  kom zvládli 
s gráciou a aj tých pár rojov, čo sme mali, 
sa nám podarilo odchy  ť... Kedy inokedy 
rojčiť o novom roku, ak nie medzi Silves-
trom a Tromi kráľmi? A že to možno nevy-
jde? Záleží na tom? Dôležité je, že môže.

Rovnako by som vám mohol medové 
motúzy ťahať popod nos, ak ide o náš ča-
sopis. Nápadov máme, samozrejme, plné 
hrste, ale ako to dopadne... uvidíme. Isté je 
len to, že sa budeme snažiť udržať kvalitu, 
na akú ste si zvykli, a trochu, samozrejme, 
aj zdvihneme latku. Máme redakčnú radu, 
máme nových autorov a prispievateľov 
a máme všetok elán ako v predchádzajú-
cich rokoch. To, že nás baví robiť dobrý ča-

sopis, je, dúfam, poznať a chceme, aby sme 
svoju vášeň pre včely zdieľali spoločne. 

Ako sme prepojili Dymák so svetom vi-
deí a internetu cez QR kódy, prepojíme ho 
aj so svetom umenia. Naše  tulné strany 
budú počas roka 2022 umeleckými diela-
mi. Nápad vznikol zo situácie, keď sme ne-
mali ani jedinú fotografi u k príbehu včelára 
Vasila Kostára, ktorý už musel so včelami 
skončiť. Pekný obraz poteší tentoraz jeho 
a verím, že rovnako aj vás. 

Druhým pokusom byť mul  žánrovým je 
náš pokus o animáciu. V dolnom rohu pra-
vých strán časopisu nájdete kresbu, ktorá 
sa vám pri rýchlom prelistovaní „premiet-
ne“ do krátkeho animovaného „fi lmu“. Ten-
toraz je to naše novoročné prianie vám, 
našim čitateľom a predpla  teľom. 

PF 2022, priatelia!
MICHAL PETRUŠKA



Miroslav Luňák: 

VČELY MA UČIA POKORE...
Do včelárskej rodiny som 
sa narodil. Dedo bol včelár 
a mal včely nielen v našej 
záhrade, ale aj za humnami 
pod lesom a na cirkevnom 
za kostolom. Tam preto, 
že pán farár sa za včelára 
u deda učil. Poďme 
ale pekne po poriadku.

Vyhlásiť, že som poznatky a vedomos-
  čerpal od deda, by bolo trochu nadsa-

dené. Hoci ma ako chlapca zaujímalo ka-
dečo, včelárenie bolo viac-menej o mota-
ní sa dedovi pod nohami. Pri práci mi síce 
vysvetľoval a rozprával, často to ale bolo 
ako rozprávka s dobrým koncom. Tým 
bol pre mňa med v pohároch, na ktorý 
som mohol chodiť. Veľa času sme spo-
lu trávili aj v stolárskej dielničke, dodnes 
si pamätám, ako v nej dedo varil glej, to 
bolo smradu..., ale lepidlá vtedy neboli. A 
keď prišiel aj dedov učeň, pán farár, roz-
právali sa a sem-tam si dali aj červeného 
a v kachliach to pekne pukalo... 

Na také okamihy z raného detstva sa 
zabudnúť nedá. Odvtedy to mám spo-
jené, že každý včelár by mal byť aj tro-
chu stolárom, aby nemusel po každú vec 
behať do obchodu. Aj dedova rámiko-
vá miera bola svojská a úle ozaj čudesá. 
Dole mali pevné dná a boli otvárateľné 
zozadu ako zadováky. Druhá debnička, 

medník, bola prístupná už len vrchom a 
bola polovičná opro   spodnej. Dná boli 
plné, lebo kutáčom sme ich spolu čis  li. 

Raz však dala dedovi rodina urobiť úle 
u pána stolára v meste. Vraj moderné, 
boli to klasické čechoslováky, a hoci de-
dovi príliš nevoňali, prijal ich, dal do zá-
hrady a v nich ma učil včeláriť. Po rokoch 

už dedo nevládal, a tak produkčných ro-
dín ubúdalo a ubúdalo a vôkol po do-
moch včiel pribúdalo a pribúdalo. 

IBA ŠTYRI RODINY... 
Po skončení základnej školy som vyra-

zil do sveta a dedo sa vydal  ež na ces-
tu, na tú poslednú... a včely si niekto od-
viezol. Čas bežal, ja som rástol a potom, 
ako už aj moje de   odrástli, som si po-
vedal, že je čas venovať sa aj sám sebe. 
Okrem iných koníčkov som začal poku-
kovať i po včelárení. A tak som sa u ka-
maráta, v jeho včelnici, opäť začal učiť. To 
už bola éra klieš  ka a nič nebolo ako za 
dedových čias. 

Veru aj do Liptovského Hrádku som 
začal chodiť brať rozum od druhých. No 
a jedného dňa som začal doma v panelá-
ku, v detskej izbe a na balkóne, vyrábať 
úle. A na jar to už išlo raz dva, dostavil 
som sa do včelnice ku kamarátovi z cho-
tára a odviezol som si mladé včelstvá do 
záhrady. Doma som tvrdil, že tam budú 
len  e štyri rodiny, ale poznáte to...

Dnes mám včely stále v záhradke za 
dedinou v záhradkárskej kolónii pri Tren-
číne vo výške 300 m n. m. Ras  e tu ka-
dečo, skoro polovica parciel nie je už ob-
rábaná a je tu plno náletových drevín ako 
liesky, vŕby či hloh. Ostalo tu i veľa ovoc-
ných stromov a kríkov a pod záhradami 
je veľký ovocný sad. A  ež je vedľa kus 
poľa, ale pre postreky je to skôr postrach 
ako radosť. 

TAKTO 
TO ROBÍM 

JA

Práca v dielni SOŠ Pod Bánošom.
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Potok v blízkos   nemám, a tak včelám 
zachytávam dažďovú vodu, ako sa dá, od 
obrátených pohárov na tanierikoch cez 
malé rašelinisko až po trvalo zavlažova-
ný a machom porastený tufový kameň. 
Počet včels  ev mám dosť rozhádzaný, 
od 16 produkčných až po vrchol 42 pro-
dukčných, ale som stále hobby včelár a 
včely chovám okrem potreby medu aj 
pre potrebu relaxu a psychohygieny. 

Úle som si vyrábal sám - čechoslováky 
v kombinácii s nízkymi medníkmi, ako ich 
zvykol mať dedo. Drevené rámy som ob-
ložil 10-milimetrovou hrubou perodráž-
kou z vonkajšej aj vnútornej strany. Ako 
izoláciu som použil styrodur. Nadstav-
ky sú robené s falcom a nemajú očká,  e 
nepoužívam. Dná sú jednoduché, celo-
sieťované. 

NEJDEM PODĽA 
KALENDÁRA

Včelársky rok nemám rozdelený pod-
ľa kalendára, ale podľa počasia a rozvo-
ja včels  ev. Niekedy je to klasika s po-
stupným rozvojom včelstva a inokedy je 
to príliš búrlivé a zrazu ups... príde ochla-
denie a mám „vystaráno“. Však to pozná 
každý z nás, že každý rok je v súčasnos-
  iný. V detstve ešte bola zima zimou, jar 

jarou a leto letom. Dnes jar ani nepríde a 
zrazu pri nástupe leta nastane doba daž-
ďová až jesenná. Ale na tom nič nezme-
níme a neostáva nám nič iné, len svoje 
techniky upraviť a získať čoraz viac citu a 
umu vo včelárení.

Pre moje technologické postupy je ur-
čujúce to, či ide o mladé alebo o pro-
dukčné včelstvo. Základom je veľkosť 
umelej du  ny tvorenej nadstavkami. To 
všetko podľa rozvoja danej rodiny a sta-
vom počasia a predpokladom rozvoja ve-
getácie. V ideálnom stave moju úľovú zo-

stavu tvorí oddeliteľné zasieťované dno, 
dva vysoké nadstavky rámikovej miery 
370x300 mm (čechoslovák) ako plodis-
ko a nasleduje materská mriežka a med-
ník. Medník je plnohodnotný VN alebo 
polovičný, keď na výrobu rámikov pou-
žijem bočné dielce z formátu „E“. Med-
ník mám niekedy veľký a inokedy malý. 
Pre každý úľ mám pripravené dva VN a 
dva NN ako medníky. Používam ich pod-
ľa veľkos   včelstva a podľa znášky. Nie 
je to nič zložité, pretože som v záhrade 
každý deň a vidím, aký je „frmol“ a ako to 
každej rodine ide. 

Podľa potreby používam v plodisku 
priehradky. Tou je klasický rámik, kde 
namiesto medzis  enky je styrodurová 
výplň dvakrát natretá latexom. A tak si 
podľa potreby upravím „komín“ so sied-
mimi rámikmi nad sebou či s devia  mi. 
Začínam s tým už pri príprave včelstva 
na zimu. Niektoré rodiny idú na zimu v 
dvoch naplno obsadených nadstavkoch a
druhé napríklad zúžené na 2x6 rámikov. 

Do takto pripravených včels  ev po-
dávam sirup na tvorbu zimných zásob. 
Pre veľkochov by to bolo neprak  cké, 
ale pre hobby včelára, ako som ja, je to 
parádna skladačka. A prečo to takto ro-
bím? Niekto povie, že objem jedného VN 
čechoslováka so svojou plástovou plo-
chou na desia  ch rámikoch (nedávam 
11), je pre plodisko málo a dva nadstav-
ky sú už veľa. Ale tu pla   „ako kedy a ako 
kde“. Záleží na podmienkach znášky i na 
samotnom včelstve, pretože každá mat-
ka je iná. 

NEHRABEM SA 
V PLODISKU

Nechcem včely vyrušovať, no skoro 
na jar prekontrolujem stav a silu včelstva 
cez fóliu, zároveň sledujem spad meli-
va na podložkách, ktoré sú už zasunuté. 
Sledovanie spadu meliva považujem za 
veľmi dôležitú činnosť. Napovedá o se-

dení včelstva, ale aj o jeho sile a rozvo-
ji. Pokiaľ uznám, že všetko je v poriadku, 
prehodím dva nadstavky, v ktorých vče-
ly zimovali, medzi sebou. Podľa situácie 
pri tomto prehadzovaní odoberiem prie-
hradku a dám medzis  enku či stavebné 
rámiky. Všetko však len pri dobrom po-
časí, rýchlo a bez zbytočného vyťahova-
nia rámikov. Na túto úpravu plodiska ne-
mám jednotnú šablónu. Zároveň vy  ah-
nem a očis  m podložku, ktorá je vsunutá 
pod zasieťovaným dnom. 

Potom už len sledujem činnosť včiel 
na letáči a spad meliva. Tam vidím, ako 
ide rozvoj, ako a kde vybehujú nové mla-
dušky. Musím poznamenať, že trúdie 
dielo, ktoré včely vystavajú na staveb-
ných rámikoch, nevyrezávam. Jednodu-
cho trúdy do rodiny patria. Takto čakám 
až do rozpuku marhúľ, či keď začnú kvit-
núť plané čerešne. Vtedy dám hore ma-
terskú mriežku a prvý medník. Medníky 
dopĺňam podkladaním nového pod star-
ší. Neprekladám žiadne rámiky z plodiska 
do medníkov. Ani to dosť prak  cky nejde, 
nakoľko ako prvý medník mám vždy NN a 
plodisko tvoria len VN. V medníkoch po-
užívam len čisto panenské plásty. Rozho-
dol som sa tak z mnohých dôvodov, naj-
mä hygienických, i preto, že chcem čistý 
med, a nie zmes s kadečím, čo ostalo v 
plodisku - teda okrem liečiv použitých v 
boji s klieš  kom aj výkaly od lariev. 
Čisto prak  cky mi to uľahčuje aj ná-

sledné uskladňovanie plástov. Na panen-
ské mi to  ž stačí debna či skriňa a tampó-
ny s anízovým olejom. O plodiskové rámi-
ky sa včely postarajú samy a síru tak ne-
používam. Obmena diela je u mňa rých-
la a spoľahlivá. Pri prehadzovaní nadstav-
kov vidím, aký je stav, a mením starý plást 
za nový. V lete pri medobraní odoberiem 
stavebné rámiky a vložím nový rámik s 
medzis  enkou či vytočený plást z med-
níka z VN, keď mám. Ale snažím sa, aby 
som mal vždy. Včely veľmi ochotne 
zoberú nový plást z medníka. 

Pri pôvodných štyroch rodinách nezostalo... veď to poznáte.

Šťastný úsmev absolventa kurzu.
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MEDOBRANIE AKO 
RODINNÁ TRAGÉDIA

V paneláku je vždy všetko na hrane a
bez pochopenia manželky by sa medobra-
nie konať nemohlo. Naša kuchyňa sa zme-
ní na medáreň. Z pivnice pricestuje ručný
medomet na štyri rámiky s priemerom 
bubna 600 milimetrov, nádoby a ostatné
potreby na odviečkovanie. Keď sa medo-
branie skončí a medomet sa vrá   do piv-
nice, celá rodina si vydýchne. Po závereč-
nom medobraní dávam do úľa v posled-
ných rokoch Ekopol. Plánujem ho ale s ni-
čím striedať, aby si klieš  k nezvykol. Eko-
pol nechám pôsobiť aj mesiac, ale všet-
ko záleží od počasia a vonkajších teplôt.

Medzi jarným rozvojom a medobraním 
mám obdobie tvorby odložencov a chyta-
nia prípadných rojov. Kvalitný a veľký roj 
nie je na škodu. Veď je to krása. Nezastá-
vam názor, že mladá matka, čo ostala po 
vyrojení v úli, bude zasa rojivá. Skôr som 
to nezvládol ja. Pretože mám ale len jed-
nu malú včelnicu, nemôžem robiť odlo-
žence s možnosťou ich umiestnenia inde.

Odložence robím klasicky odobra  m 
zaplodovaných rámikov. Matku pone-
chám v pôvodnom včelstve, a tak sa mu-
sím postarať aj o kŕmenie a vodu, keďže 
lietavky sa vrá  a domov. Matky si síce 
odchovávam vlastné, ale len pomocou 
odobra  a plodových plástov, teda odlo-
žencami, a nepoužívam prelarvovanie. Na 
jar 2021 som si doniesol od priateľa mat-
ky a mám tak aj nové mladé včelstvá. Ale 
to skôr pre oživenie krvi v našej doline. 

Včelstvá pripravujem na zimu už kon-
com leta, teda pokiaľ nepredpokladám 
ešte nejakú extra znášku. Množstvo do-
daného sirupu je dané podľa včelstva a 
stavu ich vlastných zásob v plodisku. Ne-
zastávam názor, že op  malizovanie plo-
diska s cieľom dostať všetok med do med-
níka je najlepšie cesta. Preto majú včely v 
plodisku aj svoje zásoby a ja im dodám 
len sirup z kúpeného repného cukru. 

keď mladým včelstvám, od ktorých ne-
bral med, na takúto dieru položil placku 
medovocukrového cesta. Táto moja fi n-
 čka slúži aj pri jarnom rozvoji včelstva a 

je celkom jednoduchá, čistá a pohodlná. 
Kvalitné invertné cesto pootvorím v igeli-
tovom obale nožíkom a položím na otvor 
vnútorného vrchnáka. Včelstvo to berie 
ako prísun z vonku a podnecuje ho to.

Plánom do budúcnos   je vydržať a mať 
stále včely. Nechcem za  aľ viacej rozši-
rovať, pretože na výchovu nasledovníka 
ešte nedozrel čas. Nie môj, ale vnukov. 
Za  aľ sa motá tak, ako som sa motal ja. 
Druhou vecou je kúpiť starý obytný prí-
ves a prerobiť ho na pojazdnú medáreň, 
aby už manželka nemusela pri medobra-
ní zalamovať rukami. Jednoducho pripojiť 
za auto, odfrčať do záhrady a potom ho 
zasa schovať. Takže plánom je kočovať s 
medometom. Potom by som mohol mať 
aj druhú včelnicu niekde pod horou.

Začínajúcim mladým včelárom radím 
len jedno, aby čítali krajinu. A je jedno, či 
začína s dvomi či dvadsia  mi včelstvami. 
Prečítať si krajinu znamená posúdiť, ako 
je to tam s možnosťou znášky bez činnos-
  poľnohospodárov. Ako je to so zdrojom 

vody a ako s prúdením vzduchu. Aby za-
čínajúci včelár či včelárka nepodľahli len 
momentálnemu ošiaľu zo včelárenia. Je 
to beh na dlhú trať a stále je čo učiť sa. 

Druhou radou je naozaj čítať. Nesta-
čí na internete v debate položiť otázku a 
čakať odpoveď. K odpovedi to  ž ostat-
ným chýba pohľad na včelnicu a pohľad 
do úľa na stav, ktorý tam je. Mne najviac 
pomohli dobrí priatelia, na ktorých som 
sa mohol obrá  ť a vypočuť si ich názor, 
ich pohľad na vec a riešenia. 

Okrem žihadielok, za čo im vždy poďa-
kujem, a medu mám od včiel pri každej
návšteve včelnice aj doplnenie mojich 
vnútorných akumulátorov energie. Keď 
som pri včelách a robím s nimi, zastaví sa 
čas. Zabudnem na staros   a trápenie, bo-
les   tela. Venujem sa len im a domov sa 
vraciam plný elánu. Nikdy sa nehnevám, 
že je málo medu alebo sa niektorý odlo-
ženec nepodaril. Učia ma aj pokore - brať 
neúspech ako súčasť kolobehu života.

MIROSLAV LUŇÁK
FOTO ARCHÍV AUTORA

Podávanie sirupu je postupné, použí-
vam malé ukrajinské kŕmidlá s využi  m 
vnútorného vrchnáka a každý podvečer 
dostanú 1,5-litrovú  ašu roztoku v po-
mere 3:2. Pekne si to ukladajú do ven-
ca a nefrckajú kade-tade. Keďže rátam aj 
so zásobami pre jarný rozvoj, snažím sa 
dať rodine toľko, aby mala celkovo 20 kg 
glycidových zásob. Nemám úle na váhe, 
takže je to nepresné, ale vždy im dávam 
minimálne 15 kg cukru. 

Následne sledujem ak  vitu na letáči 
a s poklesom teploty aj odhadujem, ako 
asi plodujú, a pohľadom cez fóliu, ako 
sa usádzajú na zimu. Keď ich zvrchu už 
nevidím, je jasné, že sedia. Podľa poča-
sia a predpokladu na nasledujúce obdo-
bie použijem na boj s klieš  kom fumigá-
ciu Amitrazom. Používam Varidol a pási-
ky. Sledujem spad po prvej a následne po 
druhej fumigácii. Za  aľ som s týmto po-
stupom spokojný a nepoužívam zimnú 
fumigáciu pomocou VATu.

NEDRANCUJEM ANI PEĽ, 
ANI PROPOLIS

Med mám hlavne kvetový. Vlani som 
síce mal aj zmes, keď kvitla lipa v súbe-
hu s medovicou z lipy, ale čistú medovi-
cu som ešte nemal. Okrem medu odo-
berám z rámikov a nadstavkov aj propo-
lis. Nepoužívam žiadnu mriežku na ťažbu 
propolisu, nakoľko to, čo mám, mi pre ro-
dinu stačí a ostáva aj pre širokú skupinu 
našich priateľov. Nikdy som neodoberal 
včelám ani peľ peľochytom. Nepovažu-
jem to za správne. Pokiaľ som nejaký peľ 
od nich dostal, vždy to bolo len vypicho-
vaním z rámikov, ktoré išli na likvidáciu.

Od doby, keď som začal používať ukra-
jinské kŕmidlá, používam tzv. vnútorný 
vrchnák. Je to jednoduchá časť úľa, sta-
čí aj čisto preglejka cez celý nadstavok a 
v strede diera. Aby sa dalo nasadiť kŕmid-
lo. Podávam tak sirup do včelstva bez 
vyrušovania a priameho kontaktu. Začal 
som  ež robiť to, čo robieval aj dedko, 

Miroslav Luňák: VČELY MA UČIA POKORE...

Pohľad, pri ktorom relaxujem a naberiem nové sily.

Vytáčanie medu v kuchyni dá zabrať.
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KALENDÁRIUM EKOVČELÁRAEKOVČELÁRA 
Po vianočnom ošiali si v januári 
môžem trochu vydýchnuť 
a vyhodnotiť včelársky rok. Vidím, 
že ľudia si v súčasnosti už viac vážia 
med „s príbehom“ od známeho 
miestneho včelára a nekúpia si 
podozrivo lacný med v obchodných 
reťazcoch. Preto je potrebné 
zákazníkovi vyrozprávať príbeh, 
ako jeho med vznikal, prípadne 
o tom, že svoje včely neprikrmujete 
cukrom, ale nechávate im v úli 
dostatok medu na zimu. 

Ja už pätnásť rokov neprikrmujem 
včelstvá na jeseň cukrom. V oblas   Bra-
 slavy a Devínskej Novej Vsi sú dlhé je-

senné znášky, a to ešte aj v septembri a 
októbri. Med, ktorý včelám zostane do 
jari, vytočím spolu s jarným medom z 
kvitnúcich ovocných stromov. Tento med 
je najúžasnejší! Má o sto percent vyššie 
an  bakteriálne vlastnos   (obsahuje de-
fenzín) ako med z iných porovnávaných
včelníc v okolí Bra  slavy. (Obr. 1)

Už druhý rok v januári aplikujem do 
včels  ev prípravok Varromed, liek na 
báze kyseliny mravčej a šťaveľovej. Poč-
kám si na slnečný deň a okolo obeda apli-
kátorom, ktorý je priamo na  aši, strie-
kam do uličiek, kde včely sedia v chumá-
či, 20-40 ml roztoku na včelstvo.

Toto ošetrenie som realizoval u všet-
kých rodín. Na druhý deň som spočítal 
spad klieš  kov. Zvyčajne sú jeden-dva 
klieš  ky v jednom včelstve, no v jednej 
rodine sa raz pritrafi lo až 90 kusov. O se-
dem dní som v tejto rodine zopakoval lie-
čenie a znovu som porátal klieš  ky, inak 
by skolabovala. 

Inak už ôsmy rok nepoužívam žiad-
nu chémiu - ani tvrdú (Varidol, Gabon, 
Avar  n...), ani mäkkú (kyselina šťaveľo-
vá, mravčia, mliečna...). Včelstvá prelie-
čujem hypertermiou, teda v tepelnej ko-
more s kontrolovanou teplotou, vlhkos-
ťou a časom. A ako doplnok k tejto sta-

Januárová aplikácia Varromedu - 
po načítaní QR kódu sa vám 
prehrá video.

Obr. 1: Obsah defenzínu v mede na jednotlivých stanoviš  ach.
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rostlivos   aplikujem éterické oleje, na-
príklad Ekopol.

V zimných mesiacoch, keď napadne 
sneh, umiestnim neďaleko včelnice kŕ-
midlo pre vtáčiky, aby nehľadali potravu 
pri včelách. V dielni pracujem s voskom. 
Voskové koláče, ktoré som získal ešte na 
jeseň z parnej voskotopky, musím zbaviť 
nečistôt, a to tak, že ich spolu s mäkkou 
vodou roztopím vo veľkom 20-30-litro-
vom hrnci. Po roztopení vosku hrniec 
vložím do ustáľovacej nádoby (jej steny 
sú zhotovené z polystyrénu s hrúbkou 
10 cm), kde ho nechám tri-štyri dni po-
maly vychladnúť. 

Po vyklopení voskového koláča z hrn-
ca vidím, že nečistoty sa pekne oddelili. 
Zvyšky ešte zoškrabem páčidlom, a tak 
dostanem krásny, čistučký, žltučký, voňa-
vý včelí vosk, z ktorého si neskôr robím 
medzis  enky. No o tom až nabudúce.

DUŠAN DEDINSKÝ
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JANUÁR

V januári je vo včelnici rela  vny po-
koj, a tak sa môžem venovať vzdelávaniu, 
štúdiu nových poznatkov a čítaniu litera-
túry, na ktorú si počas roka ťažko nájdem 
čas. No ani vtedy netreba zabudnúť na 
včely. Treba pozrieť melivo, skontrolo-
vať, ako sedia, porátať popadané klieš-
 ky (môže ich byť jeden až tri za 10 až 

14 dní).
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MOR, KTORÝ NIE JE MOROM,MOR, KTORÝ NIE JE MOROM,
alebo všetko, čo ste chceli vedieť 
o MVP a nemali sa koho opýtať
Včelársky spolok pre Prahu 
6 a 7 usporiadal ešte 
v novembri minulého roka 
prednášku MVDr. Zdeňka 
Klímu na tému moru včelieho 
plodu (MVP). Priznám sa, 
keď som po prvýkrát uvidel 
minutáž tohto videa, zaváhal 
som a jeho zhliadnutie som 
odložil s tým, že 3,5 hodiny 
si naň nájdem najskôr počas 
vianočných sviatkov. Nedalo 
mi to však a na druhý deň som 
sa k videu vrátil. A dobre som 
spravil, nič lepšie som totiž 
v roku 2021 nevidel a nepočul.

Zdeněk Klíma prítomným včelárom 
predostrel nielen základné informácie 
o samotnej baktérii Paenibacillus larvae 
a jej pôsobení vo včelstvách, ale veľmi 
podrobne opísal aj obranné mechaniz-
my včels  ev, ktorých imunita na sociál-
nej i na individuálnej úrovni zabezpečuje, 
že tento mor nie je tak celkom morom a 
včely sa mu, pokiaľ nie je infekčná dávka 
príliš veľká, dokážu ubrániť. 

Včelár môže v tomto zápase včelám 
samozrejme pomôcť, ale aj prekážať. A 
práve prak  cký návod, ako nákazu MVP 
včas diagnos  kovať, a popis postupu 
prác včelára, ktoré majú po takomto ná-
leze nasledovať, majú pre nás veľký prí-

nos. Včasnú diagnos  ku zabezpečí podľa 
Z. Klímu iba detailná a precízna prehliad-
ka včelstva. Žiadne zbežné „nakuknu  e“ 
do úľa a prezre  e jedného rámika to  ž 
včas nákazu MVP neodhalí.

Zamerať sa treba na zaviečkovaný plod 
a po šetrnom pootvorení viečka bunky 
sa špáradlom presvedčiť, že kukla nie je 
mŕtva. Na všetkých plástoch! Ak nájdete 
pod viečkom mŕtvu kuklu, máte problém, 
ide to  ž o nález signalizujúci výskyt MVP. 
Problém je však riešiteľný. Po spozorova-
ní prvých príznakov napadnu  a včelstva 
MVP je to  ž veľmi pravdepodobné, že 

Vizualizácia z prednášky MVDr. Z. Klímu: Vyrovnaný súboj? MVP vs. Včelstvo

skôr, ako k vám príde veterinárny lekár na 
povinnú prehliadku, budete mať problém 
vyriešený a klinické príznaky sa u vás ne-
potvrdia. Vyhnete sa tak ohňu.

Kľúčom je výmena diela, plástov, v 
ktorých je podľa MVDr. Z. Klímu viac ako 
90 percent spór baktérie šíriacej náka-
zu. Rovnako to riešia včely v prírode, kto-
ré pri veľkom infekčnom tlaku opus  a 
úľ v rámci prirodzenej imunitnej reakcie. 
Premetenie včiel na medzisteny v tejto 
fáze problém s MVP zväčša vyrieši. Le-
gisla  va síce včelárom akýkoľvek postup 
okrem nahlásenia choroby pri podozrení 
na MVP neprikazuje, ale ani nezakazuje. 
Čakať na prehliadku z veteriny so za-

loženými rukami však nie je šťastným 
riešením. Pri takomto čakaní máte to-
 ž viac-menej istotu, že klinické prízna-

ky sa vo včelstvách potvrdia. Po preme-
tení včelstva na medzisteny, samozrej-
me, môžu nasledovať ďalšie kroky, kto-
ré mu pomôžu zmenšiť infekčný tlak: dô-
kladná dezinfekcia včelárskeho náradia 
a úľov, eliminácia možného stresu včel-
s  ev a výmena ma  ek za matky s lepším 
čis  acim pudom.

Toľko v skratke. Dúfam, že som vás k 
pozre  u si prednášky MVDr. Zdeňka Klí-
mu inšpiroval, nájdete ju po načítaní pri-
loženého QR kódu. Bude to dobre strá-
vený čas. 

MICHAL PETRUŠKA

Zdeněk Klíma ukazuje štádium plodu, ktoré treba 
hľadať pri prehliadke v zaviečkovanej bunke.
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O PARKOVANÍ I KÚPE PRVÝCH VČIEL
 Veľa sa dnes hovorí 

o op  malizovanom plodisku. Čo 
to vlastne znamená? Ako, kedy 
a čím op  malizovať plodisko?

Pojem „op  malizované plodisko“ roz-
pracoval a používa pán Sedláček z Bučo-
víc a zahŕňa metodiku včelárenia v plo-
diskách, v ktorých komoruje plod podľa 
hesla: „menej (priestoru) znamená viac 
(včiel)“, čím podporuje jarný rozvoj včel-
s  ev a odchov vitálnych včiel. Včelári ví-
kendovo a k včelstvám dochádza v dvoj-
týždňových intervaloch. Metodika nie je 
jednoduchá, na jej osvojenie je potrebné 
absolvovať kompletný kurz, ktorý autor 
každoročne vykonáva v Nasavrkách.

 Čítal som, že slabším včelstvám 
sa dá pomôcť ich položením 
na silnejšie včelstvo. Aké sú pravidlá 
pre položenie včels  ev na seba 
a ako ich na jar znovu rozdeliť? 
Alebo ich potom musím spojiť?

Pokiaľ chceme po zimovaní zachrá-
niť slabé včelstvo, musíme si byť is  , že 
matka aj včely v ňom sú zdravé, pros-
té hlavne nozematózy a viróz. Jednou 
z najistejších metód je po zúžení prelo-
žiť slabé na silné,  ež zúžené včelstvo 
tak, aby boli oddelené len materskou 
mriežkou. Tento stav sa nazýva parko-
vanie. Vrchné včelstvo využíva teplotu, 
tá zo spodného preniká spolu aj s robot-
nicami, ktoré dokážu urýchliť jeho rast 
až tak, že sa postupne vyrovná kondícii 
spodnému včelstvu. 

Ak chceme zabrániť ich vyrojeniu, 
musíme včelstvá pravidelne týždenne 
kontrolovať, rozširovať a včas od seba 
oddeliť. Tak  ež možno využiť jednu 
z ma  ek či prebytok plodu na posilnenie 
iných a po odobra   ich spojiť. Pokiaľ 
chceme z nich mať dve samostatné ro-
diny, treba počítať s tým, že po ich roz-
delení sa všetky lietavky vrá  a do včel-
stva ponechaného na pôvodnom stano-
viš  . Stačí krátke zaváhanie (neprítom-
nosť včelára, bezznáškové obdobie, zlé 
počasie) a včelstvo sa vyrojí, za  aľ čo 
premiestnené včelstvo sa do znáškovej 
kondície dostane s oneskorením 7 až 10 
dní. Preto ich rozdelenie navrhujem vy-
konať asi týždeň pred hlavnou znáškou, 
a to tak, aby na pôvodnom stanoviš   
zostala menej výkonná matka a podstat-
ná časť otvoreného plodu, t. j. asi tre  -
na všetkého plodu z oboch nadstavkov. 
Výkonnejšiu matku a zostatok plodu z 
oboch nadstavkov (prevažne zaviečko-
vaného) dať na nové stanovište. V prí-
pade bezznáškového obdobia robotnice 
zamestnať podnecovaním (sirup 1:1) 
a stavbou medzis  en. Podľa potreby 
včas vykonať pro  rojové zákroky.

 Rád by som v novom roku prešiel 
na ekologický chov včiel bez „tvrdej 
chémie“. Na čo by som si mal podľa 
vás dať najviac pozor a mám to 
vôbec skúšať? Včelárim tre   rok 
a zimovať bez fumigácie amitrazom 
som sa za  aľ neodvážil.

Chov včiel bez tvrdej chémie je mož-
ný, no nie v každej včelnici a pre kaž-
dého včelára. Z vlastných skúsenos-
  ho odporúčam len vyspelým včelárom 

s varroadnami, ktorí v dolete od svojich 
včels  ev nemajú špekulantov, ale len 
zodpovedných chovateľov, ktorí dlho-
dobo zvládajú monitoring a tlmenie var-
roózy a každého nového chovateľa majú 
pod dozorom! Okrem toho je mimoriad-
ne dôležitá kvalitná peľová pastva pre 
dlhodobú zimnú generáciu včiel a pri-
jateľné ekologické zaťaženie okolité-
ho prostredia, v ktorom sú včely schop-
né fungovať aj bez podporných zdravot-
ných a nutričných prostriedkov dopova-
ných včelárom. Výhodné je, keď rovnaké 
ošetrenie vykonávajú všetci včelári v do-
lete tým istým prípravkom v rovnakom 
termíne (napr. organické kyseliny) a na-
vzájom si vymieňajú skúsenos  . V husto 
zavčelnenej oblas   bez monitoringu na-
padnu  a včiel klieš  kom a zohľadnenia 
uvedených zásad je ekologický chov mi-
moriadne rizikový, prácny a stratový.

 Sused mi radí prejsť 
z 9-rámikových B úľov 
na 12-rámikové. Má to význam? 
Nie je lepšie chovať včely v užších 
a vyšších "komínoch", ktoré viac 
pripomínajú du  nu stromu?

Mám mnohoročné skúsenos   s 9 
a 10-rámikovými úľmi typu B a viac ro-
kov som včeláril spolu so včelárom, kto-
rý okrem nich mal aj 12-rámikové béčka. 
Bol s nimi veľmi spokojný a nedal na ne 
dopus  ť. No v znáške podstatný (pre-
ukazný) rozdiel nebol, skôr v prácnos-
 : menej prácne sa javili B 12-ky. Hlav-

ne preto, že nebolo treba tak často pre-
vesovať plod zo spodného do horného 
nadstavku, v drvivej väčšine rokov pou-
žíval iba jeden medník a podľa neho sa 
v nich včelstvá menej rojili.

Som presvedčený, že rozhodujúcimi 
faktormi výhodnos   jednotlivých úľo-
vých sústav okrem prácnos   je frekven-
cia a intenzita znášok počas cca 10-roč-
ného obdobia, ktoré sú, žiaľ, v posled-
nom období len odvarom tých spred 20 
a viac rokov. Pri viacerých menej výdat-
ných znáškach (do 20 kg) je výhodnejšie 
väčšie plodisko, naopak, pri vyšších 
a intenzívnejších znáškach (nad 30 kg) 
sa ľahšie manipuluje s ľahšími menej rá-
mikovými nadstavkami. Avšak tento sys-

tém je náročnej-
ší na včasné zásahy 
pri rozširovaní plodové-
ho hniezda a pro  rojových 
opatreniach. A čo poradiť? Pri menšom 
počte včels  ev je výmena ekonomic-
ky menej náročná, návratnosť inves  cií 
je kratšia, pri väčšom počte viac náklad-
ná, návratnosť je dlhšia. Každý je viaza-
ný inými prioritami, no ja by som dnes 
pri cca 50 včelstvách už nemenil, hlavne 
z vekových dôvodov.

 Na jar chcem začať so včelárením. 
Na čo si dať pozor pri kúpe 
prvých včiel? Je niečo, na čo si 
dať špeciálne pozor a vyvarovať 
sa nejakých príznakov?

Pri kúpe prvých včels  ev opatrnos   
nikdy nie je dosť. Aj starý včelár sa často 
dá pomýliť, keď uverí všetkému, čo pre-
dajca pri ponuke deklaruje. Pred prevza-
 m odporúčam prizvať si skúseného od-

borníka, ktorý nič podstatné nepodce-
ní. V prvom rade treba kupovať včelstvá 
ofi ciálnou cestou, nikdy nie lacno „pod 
rukou“ s ústnym uistením, že sú zdravé 
a dobre preliečené. Ofi ciálne myslím s ve-
terinárnym atestom o vyšetrení zimné-
ho meliva, o zdravotnom stave včelieho 
plodu, prostého nebezpečných chorôb 
a potvrdení o preliečení pro   varroóze. 
Špeciálne si treba dať pozor na okamži-
tý zdravotný stav, ktorý sa od termínu 
vyšetrenia meliva mohol zmeniť! Ten je 
nutné overiť fyzickou prehliadkou kaž-
dého včelstva krátko pred prevozom. Pri 
nej kontrolovať najmä: kedy a čím boli 
preliečené, prítomnosť klieš  kov na vy-
biehajúcich mladuškách či zaviečkova-
nom plode, správanie sa včiel pri otvore-
ní úľa, usporiadanie hniezda, ucelenosť 
plodu a jeho množstvo, prítomnosť kŕm-
nej kašičky v otvorenom plode, množ-
stvo, kvalitu a usporiadanie zásob, naj-
mä peľu, kvalitu a vek plástov. 

Nové včelstvá je najvhodnejšie pre-
ložiť do nových úľov, t. j. začať komplet-
ne v novom. V prípade nákupu včels  ev 
aj s úľmi  e je potrebné čo najskôr (do 
troch rokov) dôkladne vydezinfi kovať. 
Je vhodné, ak vo včelstve nájdeme mat-
ku a posúdime jej fyzický stav, prípadne 
získame údaje o veku ma  ek v každom 
včelstve, aby sme pred zazimovaním ne-
museli riešiť  chú výmenu viacerých 
ma  ek. Niekedy aj samotné správanie 
sa včiel na letáči, opakované obletova-
nie úľa, pomalý odber krmiva a iné na-
povie o riziku chorôb (prítomnos   viróz), 
o dožívajúcej matke (poškodenie, malát-
ny pohyb, prítomnosť hrboplodu...), na 
čo vás skúsený odborník môže upozor-
niť. Preto je každá dobrá rada nad zlato.

ING. JÁN KOPERNICKÝ

vé-
ových

VY SA
PÝTATE,

J. KOPERNICKÝ
ODPOVEDÁ
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LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 
ZVÁPENATENIA VČELIEHO PLODUZVÁPENATENIA VČELIEHO PLODU
V ríši hmyzu existuje niekoľko 
výnimočných patogénov, 
ktoré sú schopné preniknúť 
do svojho hostiteľa a šikovne 
obísť jeho imunitný systém 
natoľko, že mu spôsobia 
vážne ochorenie. Nákaza 
jednotlivcov sa skôr či neskôr 
odrazí na kvalite života 
celej komunity hmyzu. 
Z rodiny plesňových húb 
sú medzi včelami rozšírené 
dva druhy, a to Ascosphaera 
apis a Aspergillus spp. Oba 
poškodzujú najcitlivejšiu 
vývinovú formu včiel, ktorou 
je plod. Kým prvý z nich 
spôsobuje zvápenatenie 
včelieho plodu, druhý je 
pôvodcom skamenenia 
včelieho plodu. 

Prvé roky 20. storočia boli míľnikom 
v etape života zdravia včiel. Mnohé pa-
togény včely medonosnej boli práve v 
tomto období odhalené a lepšie popísa-
né. Popri Paenibacillus larvae (mor vče-
lieho plodu), Melisococcus pluton (hnilo-
ba včelieho plodu) a Nosema apis (noze-
matóza) sa aj A. apis v roku 1913 zara-
dila vďaka pánovi Maassenovi do zozna-

mu význačných patogénov včiel. Podľa 
odhadu odborníkov sa zvápenatenie po-
dieľa na 5-37-percentnom znížení súčas-
nej produkcie medu vo svete a na zákla-
de dostupných šta  s  ckých údajov sa 
predpokladá, že v niektorých krajinách 
sveta vedie až k 80-percentnému úbyt-
ku plodu. 

Rod Ascosphaera spp. zahŕňa dru-
hy so spôsobom života prispôsobeným 
spoločensky žijúcim včelám i solitárnym 
včelám a ich biotopom. Niektoré z nich 
žijú na rozkladajúcom sa a hnijúcom ma-
teriáli, iné sú príležitostné a niektoré aj 
celoživotné patogény. A. apis vďačí za 
svojráznu pozornosť svojim osobitým 
charakteris  kám, ktorými sú úzke hos-
 teľské (druhové) zameranie, jedineč-

ný spôsob infekcie opierajúci sa o tvor-
bu špecifi ckých pohlavných rozmno-
žovacích foriem a unikátne adaptačné 
mechanizmy prispôsobené organizmu, 
ktorý hube poskytuje životný priestor 
i potravu. 
Ďalšie dva druhy z čeľade Ascosphae-

raceae - A. major a Arrhenosphaera cran-
ae - sa rovnako ako A. apis izolovali z la-
riev napadnutých zvápenatením, ale za-
 aľ neboli preukázané príčinné súvislos   

medzi ich výskytom a samotným ochore-
ním, t. j. neboli naplnené Kochove postu-
láty, čo je súbor pravidiel pre uznanie pa-
togéna za pôvodcu ochorenia. Považujú 
sa preto skôr za sekundárne, pridružené 
či sprievodné než za kauzálne patogény 
ochorenia. 

ODHALIŤ NÁKAZU 
NIE JE PROBLÉM

V prírode je zvápenatenie včelieho 
plodu pomerne bežné ochorenie včiel, 
a hoci si ho v našich zemepisných šír-
kach spájame len so studeným a vlhkým 
počasím, vyskytuje sa aj v teplých a su-
chých čas  ach sveta. Terénna diagnos  -
ka je jednoznačná a pozornos   skúsené-
ho včelára na vrchole rozvoja neunikne 
(Obr. 1). Zakladá sa na vizuálnom odpo-
zorovaní pomerne dobre viditeľných pre-
javov. V rozvinutom štádiu ochorenia sa 
objavujú uhynuté larvy najskôr bielej far-
by, ktoré sú mäkké a majú šesťuholníko-
vý tvar buniek. Vzhľadom pripomínajú 
kúsky vápna či kriedy, čo oprávnené budí 
dojem, že práve tento osobitý výzor sto-
jí v pozadí za pomenovaním ochorenia. 
Uhynuté larvy postupne vysychajú, tvrd-
nú a časom nadobúdajú sivozelenú far-
bu. Takto mumifi kovaný plod odstraňujú 
včely čis  čky, pričom sa zvyčajne múmie 
hromadia na dne úľa, pred úľom či medzi 
samotnými rámikmi. 

K ďalším symptómom patrí medzero-
vitý vzor plodovania, nepravidelný tvar 
viečok, otvory vo viečkach a mierna pre-
padnutosť viečok. Ochorenie výrazne 
znižuje produk  vitu včelstva, a to pre 
značný úbytok plodu a znížené množ-
stvo odchovaných mladušiek. Inkubač-
ná doba ochorenia je päť až sedem dní, 
keď sú prvé klinické prejavy infekcie po-
zorovateľné. 

Obr. 2: Mikroskopia na  vneho preparátu izolovaných spór 
a spór sformovaných do guľovitých ásk (zväčšenie 10x40).

Obr. 1: Mumifi kovaný plod včely medonosnej 
ako typický prejav zvápenatenia včelieho plodu.
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Pri včasnom zásahu včelára sa silné 
včelstvo s ochorením dokáže vysporia-
dať, ale pri zanedbaní stavu môže ocho-
renie viesť aj k strate celého včelstva. Zo-
tavenie včelstva je úspešné, ak sú priaz-
nivé podmienky prostredia, ako sú teplej-
šie slnečné dni začiatkom jari a ak je do-
statok potravy pre jarný rozvoj včelstva. 
Vznik ochorenia je výrazne ovplyvnené 
gene  ckými vlastnosťami matky. Rozvi-
nuté hygienické správanie včiel je pre-
venciou a zároveň prostriedkom, akým 
sa ochorenie v úle môže dostať pod kon-
trolu. Symptómy ochorenia nemusia byť 
na úrovni včelstva rozpoznané, ak je in-
fi kovaných menej ako 12 percent lariev. 

Včelie larvy sa zvyčajne nakazia spó-
rami A. apis po prija   infi kovanej potra-
vy. Najčastejšie sa infi kujú larvy na tre-
  až štvrtý deň života. Vyklíčené spóry 

tvoria hýfy (vlákna húb), ktoré prenika-
jú cez výstelku čreva do brušnej du  ny. 
Po niekoľkých dňoch sú natoľko rozras-
tené, že tvoria mycélium (zhluk vzájom-
ne poprepletaných vlákien) prenikajúce 
k zadnému koncu larvy, pričom hlavová 
časť zostáva zvyčajne nezasiahnutá. Me-
dzi vláknami rozrasteného mycélia opač-
nej pohlavnej polarity dochádza k spoje-
niu, výsledkom ktorého je vznik plodni-
čiek obsahujúcich guľovité útvary (aská). 
Tieto sú tvorené spórami (askospórami). 

Formovanie plodničiek prebieha na 
vláknach mimo tela infi kovaných lariev 
na tzv. vzdušných hýfach. Každá uhy-
nutá larva je zdrojom biliónov spór. Lar-
vy hynú jeden až dva dni po zaviečkova-
ní, takže včely musia pri odstraňovaní la-
riev najskôr vyhrýzť viečko. Predpokladá 
sa, že spóry sú odolné voči nepriaznivým 
podmienkam, ktoré vládnu v tráviacom 
trakte, preto môže byť vstupnou bránou 
infekcie pri zvápenatení práve črevo vče-
lieho plodu. Je to pomerne nezvyčajné, 
keďže prevažná väčšina hubových pato-
génnych organizmov vstupuje do svojho 
hos  teľa cez vonkajšiu ku  kulu. A. apis 
má i túto schopnosť, ale infekcia cez ku-
 kulu je zriedkavá. 

SPÓRY PREŽIJÚ ROKY
Spóry v okolitom prostredí prežívajú 

niekoľko rokov. Uvádza sa, že infekčnosť 
si zachovávajú spravidla 15 rokov a preží-
vajú v mede, vosku, peli, na stenách úľa, 
vo včelárskom náradí, v pôde či vo vode. 
Nachádzajú sa tu v akomsi spiacom sta-
ve, pričom si zachovávajú plnú života-
schopnosť. Pre inicializáciu klíčenia spór 
je nevyhnutný oxid uhličitý, ktorý pro-
dukujú tkanivá hmyzu. Jeho nahromade-
nie v spodnej čas   čreva určuje zároveň 
miesto najväčšieho zasiahnu  a. Samo-
zrejme, že aj ďalšie vnútorné faktory hos-
 teľa vplývajú na proces vyklíčenia spór, 

no za  aľ ich nie je veľa popísaných. Roz-
voju ochorenia napomáhajú i nepriaznivé 
vonkajšie faktory prostredia, akými sú vy-
soká vlhkosť, nízka teplota či nedostatoč-
ná ven  lácia úľa. Ochladenie plodu pod 

op  málnu teplotu vývinu vedie k zvyšo-
vaniu počtu chorých lariev vo včelstve. 

Podobný fenomén bol pozorovaný aj v 
samotných úľoch, kde je pre nižšiu teplo-
tu oveľa viac napadnutých lariev na okra-
ji než v strede plodiska. Najmä začiatkom 
jari pri spustení procesu plodovania je do-
spelých včiel na udržanie op  málnej tep-
loty v celom plodisku nedostatok, preto 
sú obzvlášť ohrozené včelstvá oslabené a 
s nízkym počtom jedincov. Počas roka je 
zase najviac ohrozený trúdí plod rovnako 
pre jeho prirodzené umiestnenie na okra-
ji plodiska. Vhodné sú preto akékoľvek 
opatrenia, ktoré zamedzia strate tepla v 
chladných obdobiach roka. Píliš zdĺhavé 
a príliš časté prehliadky v zimnom období 
a počas chladných dní, rojenie, ako aj pri-
dávanie medzis  enok do plodiska v ob-
dobí mimo znášky sú posilňujúce faktory 
vzniku a rozvoja ochorenia. 

POMÔŽE KYSELINA 
ASKORBOVÁ

Vzhľadom na to, že infekčným nosičom
ochorenia sú rezistentné spóry, je preven-
cia viac ako kľúčová. Pre ich odolnosť je 
eradikácia ochorenia problema  cká. Ná-
pomocné je napríklad podanie sacharózo-
vého sirupu (1:1) okysleného na pH 4 cit-
rónovou šťavou, octom či kyselinou as-
korbovou. Ďalej treba dbať na správny vý-
ber terénu pre umiestnenie včelnice, vý-
ber správnej matky z osvedčených zdro-
jov a zabezpečenie dostatku zásob potra-
vy v úli. Účinným opatrením je odstráne-
nie a spálenie pos  hnutých čas   plástu a 
mumifi kovaných lariev, podávanie kyseli-
ny mravčej vo forme odparných doš  čiek 
bežne aplikovaných za účelom tlmenia 
varoózy, preloženie včelstva do nových 
úľov, dezinfekcia včelárskych pomôcok či 
pravidelné používanie nových medzis  e-
nok a obnova jednej tre  ny diela.

Terénna diagnos  ka by sa vždy mala 
potvrdiť mikroskopiou spór z mumifi -
kovaného plodu v kvapke des  lovanej 
vody, aby nedošlo k nesprávnemu posú-
deniu stavu vo včelstve a k mylnému ur-
čeniu diagnózy. Vo svetelnom mikrosko-
pe sa spóry javia ako oválne opalizujú-
ce útvary, ktoré s ostatnými štruktúrami 
mycélia vypĺňajú zorné pole (Obr. 2). 

Ďalšou možnosťou laboratórnej dia-
gnos  ky je kul  vácia, keď sa čas   mumi-
fi kovaných  el včiel po primárnom von-
kajšom opracovaní uložia na špecifi cké 
kul  vačné médiá. Pri zabezpečení op  -
málnych rastových podmienok sa na po-
vrchu médií objavia v priebehu niekoľ-
kých dní rozrastené hýfy (Obr. 3), ktoré 
je možné ďalšími postupmi podrobnej-
šie charakterizovať. Vzhľad rozrastené-
ho mycélia je obdobou toho, čo sa bežne 
pozoruje na infi kovaných larvách. 

V neposlednej miere je oporou labo-
ratórnej diagnos  ky ochorenia aj mole-
kulárno-biologická analýza založená na 
PCR (Obr. 4). Metóda vychádza z dôkazu 
špecifi ckých nekódujúcich sekvencií húb 
ribozomálnej DNA, ktoré boli akceptova-
né za stabilné typizačné markery charak-
terizujúce jednotlivé druhy húb (tzv. bar-
coding húb). 

Obr. 3: Kul  vácia mycélia (zdroj foto: 
doi.org/10.1016/j.jip.2009.06.018).

Metóda PCR na dôkaz A. apis je zave-
dená aj v Národnom referenčnom labo-
ratóriu pre zdravie včiel a na pravidelnej 
mesačnej báze sa využíva na preven  v-
nu kontrolu produkcie komerčných ope-
ľovačov, ako aj na potvrdenie v teréne 
diagnos  kovaných nálezov. Všetky me-
tódy sú odborné vyšetrovacie metódy, 
ktoré je potrebné uskutočniť v špeciali-
zovaných laboratóriách kvalifi kovanými 
pracovníkmi so špecializovaným vyba-
vením. Skúmanie molekulárnej podstaty 
patogenézy ochorenia a iden  fi kácia gé-
nov zodpovedných za patogenézu ocho-
renia sú na poli výskumu sľubné cesty 
pre génové inžinierstvo, ktoré na zákla-
de pochopenia signálnych dráh a odha-
lenia vnútrobunkových a vonkajších sig-
nalizačných molekúl môžu napomôcť pri 
hľadaní riešenia, ako lepšie zvládať toto 
ochorenie včelármi. 

RNDR. MIRIAM FILIPOVÁ, PHD., 
NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM 

PRE ZDRAVIE VČIEL, VETERINÁRNY 
A POTRAVINOVÝ ÚSTAV DOLNÝ KUBÍN

FOTO NRL PRE ZDRAVIE VČIEL

Obr. 4: Výsledky konvenčnej PCR 
reakcie na dôkaz špecifi ckého úseku 
DNA druhu (pozi  vny výsledok 
sa prejaví vznikom „pásika“ 
v príslušnom stĺpci/dráhe, vpravo 
je štandard molekulových veľkos   
pre určenie veľkos   „pásika“).
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PRAVDA 
ALEBO 

HOAXNA VIANOCE POLOŽÍ 
MATKA PRVÉ VAJÍČKO
Včely v našich prírodných 
podmienkach niekedy počas jesene 
dlho plodujú a niekedy zavčasu 
plodovanie obnovia, ale štandardné 
je, že do zimy plodovanie utlmujú, 
až úplne zastavia. Obyčajne 
november a december sú mesiace, 
keď v úli plod nie je a včelári 
využívajú fakt, že všetky klieštiky 
sa nachádzajú na včelách. Snažia 
sa teda včely od klieštika „dočistiť“. 
S preliečením sa musia ponáhľať, 
lebo zimný slnovrat (prvý zimný 
deň v roku 2021 bol 21. decembra) 
je podľa včelárskych knižiek čas, 
keď včely začnú kŕmiť matku, aby 
položila prvé vajíčka, a do konca 
roka už majú včely v úle plod! 

No knihy sú knihy, včelárske pore-
kadlo zasa hovorí, že prvé vajíčka mat-
ka položí na sviatok Troch kráľov (6. ja-
nuár), ale naplno sa plodovanie rozbeh-
ne na Mateja (24. február)! O tom, ako 
je to v skutočnos  , sa môže včelár ľahko 
presvedčiť nielen otvorením úľa, ale sta-
čí mu teplomer v chumáči, na ktorom sa 
objaví teplota okolo 35 stupňov Celzia 
(alebo ak je včelstvo na váhe, tak vzos-
tup spotreby zásob). Ide len o to, ktorý 
z úľov kontrolovať a či je zistenie stavu 
plodovania v jednom či dvoch úľoch plat-
né pre celú včelnicu! Každé včelstvo to-
 ž v zime pri určení začiatku plodovania 

funguje ako samostatne naprogramova-
ný komputer. 

VČELY NEMAJÚ 
NÁŠ KALENDÁR

To, kedy položí matka prvé vajíčka, 
ovplyvňuje viacero faktorov - dátum v ka-
lendári, vonkajšia teplota, sila včelstva, stav
zásob, hlavne peľových, možnosť prele-
tu a, samozrejme, gene  ka! Áno aj gene-
 ka pri začiatku plodovania hrá často vý-

znamnú úlohu, lebo hoci má naša včela 
zimnú prestávku obyčajne 6-10 týždňov, 
skoro vždy sa nájdu vo včelnici rodiny, 
ktoré prvý plod majú až koncom marca, 
teda bezplodová prestávka môže byť aj 
tri-štyri mesiace. Tieto včely nedokáže 
vyprovokovať k „predčasnému“ chovaniu 
plodu ani kalendár, ani teplá zima. Takéto 
rodiny sú obyčajne výnimkou, vo väčšine 
včels  ev v zimných mesiacoch matka za-
čne vajíčka klásť a včely plod chovajú! 

Prečo a kedy začne matka klásť? Čo je 
rozhodujúcim štartérom? Vianoce? Tvr-
denie o tom, že cez vianočné sviatky za-
čne matka klásť vajíčka, sa opiera o tzv. 

kalendár včiel. Pri letnom slnovrate za-
čnú včely znižovať množstvo vychova-
ných krátkovekých včiel a začnú chovať 
síce menej včiel, ale  e sú kvalitne vy-
kŕmené, s veľkým tukovým telieskom, 
aby boli dlhoveké. Pri prvých mrazíkoch 
v septembri plodovanie ustáva a potom 
v novembri-decembri včelstvo plod ne-
chová a začne po zimnom slnovrate, keď 
sa začnú dni predlžovať. 

Ako idea je to pekné, dokonca to v 
niektorých rokoch má aj reálne podpor-
né skúsenos   z praxe. Včely bežne pre-
stávajú v septembri plodovať aj v úľoch s 
plným dnom, teda nielen u včelárov, kto-
rí im odkryli sito v dne úľa, aby plodova-
nie už ubrzdili, čo má byť argument, že 
včely svoje plodovanie riadia podľa „za-
budovaného kalendára“ a nie podľa von-
kajšieho počasia. 

Včelári však vedia, že napriek „zabudo-
vanému“ kalendáru majú často vo včel-
nici rodiny, ktoré majú plod nielen v ok-
tóbri, ale občas sa posledné včely liah-
nu až začiatkom novembra. Kedy a pre-
čo začína plodová prestávka oneskore-
ne? Včelári tvrdia, že je to teplou jese-
ňou, keď prínos peľu a nektáru matku na-
novo naštartuje, ale najčastejšie je to pri 
odložencoch či porojoch s mladou mat-
kou,  ež sa niekedy môže rozklásť mat-
ka, ktorá bola klietkovaná pre úspešný 
boj s klieš  kom, ale v poslednej dobe sa 
vyskytuje aj tre  a možnosť. 

Tá je najhoršia, vtedy vo včelstve, kto-
ré nemá mladú matku a ani nebola kliet-
kovaná, kladie celý október matka ako 
divá a snaží sa „doplniť stavy na zimova-
nie“, ale včely nejako radikálne nepribú-
dajú. Týmto včelstvám treba venovať po-
zornosť, pretože ich intenzívne a dlhotr-
vajúce chovanie plodu svedčí o problé-
moch (obyčajne klieš  kom nainfi kované 

vírusové choroby). Včelstvo nedokázalo v 
správny čas vychovať „zimné“, teda dlho-
veké včely a včely, ktoré sa liahnu v tých-
to rodinách, sú všetky „krátkoveké“, teda 
neprežijú viac ako dva-tri týždne a odlie-
tajú hynúť von. Uložia zásoby na zimu, 
no obyčajne sa ani nedostanú k plodovej 
prestávke a málokedy dožijú jari. 

TEPLOTA, DÁTUM 
A SILA VČELSTVA

Rozhodujúcim krokom pri plodovaní 
asi teda nebude dátum v kalendári, ale 
môže to byť to, že včely dokážu „vycí-
 ť“ správne ročné obdobie tým, že rea-

gujú na vonkajšie teploty! V podjeseň ich 
ochladenie donú   obmedziť plodovanie 
(okrem tých, ktoré na to majú hore spo-
mínané dôvody) a oteplenie v zime teda 
zasa plodovanie naštartuje? Bude vždy 
bezplodová prestávka a aká bude dlhá? 

Je veľká skupina včelárov, ktorí sa 
modlia za silnú a mrazivú zimu, aby včely 
začali chovať plod vo veľkom až vo vhod-
ný čas, teda po preletoch, keď sa začne 
otepľovať a je prínos peľu zvonku. Otep-
lenie v zime, hlavne ak je to dlhšia peri-
óda, niekedy včely vyhodno  a ako vhod-
nú dobu na položenie prvých vajíčok. 

Môj priateľ Tóno Turčáni opierajúc 
sa o prácu nemeckého včelárskeho vý-
skumníka Bergama, ktorý začiatkom 80. 
rokov minulého storočia stanovil závis-
losť počtu vajíčok položených matkou na 
súčte plusových hodnôt teplôt v zimných 
mesiacoch, sledoval plodovanie ma  ek 
niekoľko zím. Viac ako desať rokov sle-
doval teploty v decembri, v januári aj vo 
februári a vypočítané hodnoty polože-
ných vajíčok overoval priamo v rozobra-
ných plodiskách, kde plásty s plodom fo-
 l a potom vyhodnocoval. 
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Zis  l, že hoci plusové teploty bývajú aj 
v decembri, prvé vajíčka našiel vo väčši-
ne prípadov až v druhej polovici januá-
ra a hlavne vo februári. Pritom nie vždy 
zistené plodové bunky zodpovedali vý-
počtu, a tak zis  l, že ak niektoré „pluso-
vé dni“ boli bez slnka alebo boli teploty 
len do +3 stupňov či plusové dni boli len 
dva-tri za sebou, plod nepribudol. 

Napriek zdanlivo vychytanej metodi-
ke kvan  fi kácie plodovania po slnovra-
te našiel v januári včelstvá, ktoré podľa 
„plusových dní“ mali mať viac ako 2000 
položených vajíčok, no v skutočnos   boli 
bez plodu, a naopak, pri februárových 
mrazoch (bez „plusových dní“) našiel va-
jíčka skoro v každej rodine! Včely vplyvy 
počasia vyhodnocujú komplexne, nesta-
čí, že sa oteplí nad nulu, ak nie je slnko a 
nestačí, že svie   slnko, alebo ak je otep-
lenie len pár dní. 

Samozrejme, včely pri rozhodnu  , či 
„povolia“ matke položiť prvé vajíčka, ne-
zvažujú len dátum a vonkajšiu teplo-
tu, rozhoduje aj sila včelstva. V slabých 
rodinách spotrebujú jednotlivé včely aj 
dvakrát viac zásob na jednu včelu pre 
udržanie teploty ako v silných včelstvách 
a ich výkalové vačky sa plnia teda rýchlej-
šie. Nemôžu si dovoliť začať s výchovou 
plodu v zime, lebo na to je potrebné ešte 
zintenzívniť spotrebu zásob, aby sa ak  -
vizovali žľazy potrebné na tvorbu kašičky. 

Ak prebehne včasný prelet a nebodaj
pár dní im umožní doniesť aj peľ, prvé ko-
liesko plodu môžu založiť. Silné rodiny ne-
majú problém prvý plod založiť aj v zime 
pred preletom a udržať teplotu potreb-
nú na jeho odchovanie, ale skoro nikdy to 
nerobia (a v decembri už vôbec nie!), pre-
tože hoci prvé larvy sú kŕmené z tukové-
ho telieska, na odchov ďalších včiel treba 
peľ a ten si predčasne nespotrebujú. 

Mnou spomínaný „počítačový prog-
ram“ vo včelstve vyhodno   pri začiatku 
plodovania nielen to, či už je po slnovra-
te, ale berie do úvahy i počasie a tepelné 
pomery mimo úľa, rovnako zásoby peľu, 
možnosť preletu, schopnosť včelstva pri 
zhoršení počasia udržať podmienky nut-
né pre preži  e plodu a zrejme aj iné fak-
tory. Ak výpočet vyjde, včelstvo získa ná-
skok a ide do silného rozvoja, ak niečo ne-
vyjde a včelstvo precení svoje sily, včelár
nájde vyhádzané vajíčka, uhynutý plod ale-
bo pokálané rámiky. Za úplne nesprávne 
považujem, keď včelár ak  vne zasahuje 
včelám do op  malizačného procesu štar-
tu plodovania jarným podnecovaním!

Teda včely (obyčajne pri teplej zime) 
môžu položiť v niektorých rodinách v ja-
nuári nejaké kolieska plodu, ale štandard-
ne začnú v zime chovať plod až v prvej 
dekáde februára a na toho „Mateja“, ak 
sú už po preletoch (či nosia peľ z liesky), 
sa chov plodu môže intenzívne zvyšovať. 

 No tvrdenie, že včely bežne chovajú 
plod od Vianoc, je hoax!

JÁN GORO

POZRITE SA NA TOPOZRITE SA NA TO
V našej video rubrike sa tentoraz 
pozrieme na témy súvisiace 
s obdobím konca zimy a začiatkom 
jarného otepľovania.

VČELY V SADE 9. JANUÁRA
Máte radi poľš  nu? A nechcete sa vŕtať 

vo svojich včelách? Ale ste zvedaví, čo by 
ste v nich asi videli? Pozrite si toto takmer 
hodinové video zachytávajúce zimnú pre-
hliadku včiel od poľského včelára Marci-
na. Ak nájdete v úli myš ako on, možno  e 
svoje predsa pôjdete pozrieť.

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=
8JRhAc_2vu8

ZIMNÁ 
PREHLIADKA VČIEL
Čo prezradí včelárovi podmetová pod-

ložka a spadnuté mŕtvolky včiel na site? 
Prečo je potrebné ich odstrániť? Dozvie-
te sa pri sledovaní videa z kanálu „Všich-
ni Pečinkovi“. 

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=
gnvc-IH12tY

M. SEDLÁČEK PRI VČELÁCH
Videli ste Miroslava Sedláčka pri vče-

lách oblečeného? Ak nie, pozrite si video 
z jeho decembrovej prehliadky včels  ev. 
Okrem toho sa dozviete zaujímavé infor-
mácie o rozdieloch medzi teplou a stude-
nou stavbou, význame letáčového otvoru 
a typoch rámikov, ktoré používa.

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=
hUl2RRgiyRE

MAJÚ VČELY ČO JESŤ 
NA KONCI ZIMY?

Ján Závodný Pospíšil jemu vlastným 
detailným spôsobom vysvetľuje význam 
prvých zdrojov peľovej znášky pre vče-
ly. Často kvitnú aj v čase, keď krajinu ešte 
pokrýva sneh. 

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=
zgoGIJQJHec

POKVAP KYSELINOU 
ŠŤAVEĽOVOU

Ak ste doteraz váhali a neboli ste si is  , 
či včely zbaviť klieš  ka kyselinou šťave-
ľovou, ešte stále máte na začiatku januá-
ra možnosť tak urobiť. Dôležité je správne 
namiešanie roztoku a bezpečná aplikácia. 
Po naštudovaní si videa od Bánoš Enter-
tainment by to nemal byť pre vás problém.

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=
c1O-DBGjfAY

(RED)
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Napísaných je mnoho 
článkov popisujúcich život 
včelstva v období jar-jeseň, 
teda v produkčnej sezóne, 
z ktorej má úžitok aj 
včelár, ale napadlo vám, 
ako vlastne žijú včely v úli 
v zimnom období? Ako 
toto obdobie prežívajú 
a aké procesy sa v úli 
odohrávajú? A sú úle, ktoré 
nám včelárom vyhovujú 
v našej práci so včelami, 
vhodné aj na prežitie včiel 
v zimnom období? Toto sú 
otázky na telo a niektoré 
odpovede na ne sa nám 
včelárom asi nebudú páčiť 
a zrejme spôsobia aj slušný 
rozruch, ale je potrebné 
si ich položiť.

Všeobecne vieme, že včely tvoria tzv. 
„zimný chumáč“, kde vytvárajú niekoľ-
ko zón, cez ktoré si odovzdávajú vytvo-
rené teplo tak, aby bolo čo najviac využi-
té. Už tu vzniká jeden veľký otáznik. Iste 
ste si všimli, že téza o zimnom chumáči sa 
dookola opakuje v mnohých publikáciách 
už viac ako polstoročie, a teda, že ju na-
stolili bádatelia, ktorí ani nemali príslušnú 
meraciu techniku a vychádzali zo znalos-
  svojej doby skôr odvodením z obdob-

ného správania iných zvieracích druhov. 
Táto schéma má však jednu veľmi zá-

sadnú chybu, a to, že teplo, ktoré, ako 
sme si ukázali v minulej čas   seriálu, vče-
ly tak prácne vyrobia, je veľmi rýchlo vy-
nesené na povrch zimného chumáča, a 
teda veľmi nehospodárne využité. Ak sa 
na túto tézu pozrieme dnes očami exper-
tov na tepelné výmenníky, musíme kon-
štatovať, že takto nehospodárne sa vče-
ly určite nesprávajú a jedným z hlavných 
argumentov pro   takémuto modelu je aj 
vlastná spotreba medných zásob v zime, 
keďže tento model by bol veľmi náročný 
na potrebu vyrábaného tepla.

MEDNÉ ZÁSOBY 
AKO ZÁSOBNÍK TEPLA

Dovolím si ponúknuť iný model na za-
myslenie. Pre názornosť si vykreslíme zá-
kladnú schému vnútorného usporiadania 
úľa v zimnom období a budeme sa naň 
pozerať ako na tepelné zariadenie, kde sa 
teplo vyrába aj spotrebúva (Obr. 1).

Teplo, ktoré včely v strede zimného 
chumáča vytvárajú, a ako sme si ukáza-
li, veľmi efek  vne odovzdávajú naprieč 
celým chumáčom,  ež zahrieva plásty so 
zásobami, a je nutné si uvedomiť, že  e-
to plásty fungujú ako veľký zásobník tep-
la. Jeho kapacita sa dá veľmi ľahko spočí-
tať. Nechcem vás zaťažovať priamymi vý-
počtami, ale pokiaľ použijeme kalorimet-
rické rovnice a pri známych koefi cien-
toch merné tepelné kapacity, možno ľah-
ko vyvodiť, že takto ohriate zásoby vý-
znamne napomáhajú včelám odovzdávať 
si teplo medzi jednotlivými uličkami.

 Aby nevznikol jav zvaný „horror vacui“ 
- teda strach zo vzduchoprázdna - je kys-
ličník uhličitý, ktorý „od  ekol“ letáčom, 
nahradený vzduchom, ktorý do úľa vnik-
ne podtlakom, teda saním. Kysličník uhli-
čitý tomuto čerstvému vzduchu v oblas   
letáča a dna odovzdáva čiastočnou reku-
peráciou časť získaného tepla. Tento pro-
ces sa pritom neustále opakuje.

Ako vidíte, vzniká kolobeh, ktorý je za-
ložený iba na fyzikálnych vlastnos  ach 
plynných hmôt a včely ho majstrovsky 
využili vo svoj prospech. Tento jav som 
nazval termogravitačným výmenníkom.

AKO ŽIJE VČELSTVO V ÚLI V ZIME?AKO ŽIJE VČELSTVO V ÚLI V ZIME?

Obr. 1

Teplota prostredia
-28 oC - +36 oC

Teplo 
vyžarované 
úľom

PRÁCA 
SO SILNÝMI 
VČELSTVAMI 

(3)

TERMOGRAVITAČNÝ 
VÝMENNÍK

Včely na š  epnu reakciu potrebujú 
kyslík obsiahnutý vo vzduchu. Ako sme 
si už predtým povedali, kyslík premieňa-
jú na oxid uhličitý. A takto vyzerá výme-
na plynov v úli:

 Do úľa sa cez letáč dostáva vzduch a 
s ním kyslík.

 V úli je kyslík pretvorený na kysličník 
uhličitý vplyvom š  epnej reakcie med-
ných zásob.

 Tento kysličník uhličitý má však dva-
krát vyššiu hustotu ako kyslík, teda lo-
gicky klesá na dno úľa, postupne letáčom 
„odteká“ do okolitého prostredia a so se-
bou berie aj vzniknuté vodné pary.

K tomuto zisteniu som dospel niekoľ-
koročným meraním plynných hmôt v úli 
pomocou jemných tlakových a tepelných 
čidiel a mikro anemometrov a rád to uka-
zujem študentom pri výučbe, aby videli, že 
sa to v úli skutočne deje. Tento jav ale so 
sebou nesie niekoľko kacírskych otázok:

1. AKÁ JE FUNKCIA OČIEK 
A SÚ VÔBEC POTREBNÉ?

Odpoveď pre mnohých včelárov nebu-
de príjemná - očká práve v zimnom ob-
dobí narúšajú túto geniálnu výmenu ply-
nov, pretože očkami uniká teplý, zimným 
chumáčom včiel ohriaty vzduch. Túto 
skutočnosť si môžete nad všetku po-
chybnosť overiť pomocou mikro anemo-
metrov a teplomerov.



DYMÁK 1/2022 | 15

Ak vezmeme namerané hodnoty prú-
denia plynu očkom a uvedomíme si, že 
toto prúdenie prebieha takmer neustále, 
potom len za obdobie šies  ch chladných 
mesiacov (od septembra po marec) pre-
tečie jedným očkom s priemerom 25 mm 
pri priemernom prúdení 0,12 m/s (také 
prúdenie ani nepocí  te na rukách) až 
916 m3 ohriatej vzdušnej hmoty (!). Toto 
stratené teplo musia včely prácne vy-
robiť za cenu zbytočnej spotreby med-
ných zásob. Nechám čitateľovi posú-
diť, či je takéto plytvanie energiou vče-
lám prospešné. Ja na základe tohto po-
znania už niekoľko rokov včelárim úplne 
bez očiek.

2. AKÝ MÁ EFEKT 
VYSOKÉ DNO?

Vysoké dno, pokiaľ nie je nijako izo-
lované a chránené, sa správa ako komo-
ra, kde sú spravidla splnené podmienky 
pre vznik rosného bodu, a teda v ňom na-
stáva úplne nežiaduca kondenzácia vod-
ných pár, ktoré by inak opus  li úľ s „vy-
tekajúcim“ kysličníkom uhličitým. Vyso-
ké dno tak iba podporuje vznik plesní a 
ďalších patogénov. V zimnom období by 
mal byť letáč  úplne suchý.

3. AKÝ VÝZNAM 
MÁ IZOLÁCIA ÚĽA?

Mnoho včelárov dnes používa neizo-
lované úle tvorené len ľahko dostupnou 
25 mm (tzv. cólovou) doskou. Táto doska 
však nie je schopná účinne chrániť včel-

užijem určité zveličenie, tak ak porovná-
me tento typ úľa navyše s očkami a voľ-
ným sieťovaným dnom so stavbou urče-
nou pre ľudí, vyjde nám približne niečo 
ako na obr. 2. 

Znie to ako v  p a podobnosť nie je 
čisto náhodná: veko máme, očko máme, 
otvorené dno  ež máme, pod dverami 
letáčový otvor  ež máme a steny z jed-
noduchej dosky máme  ež... Teraz asi 
mnohí kývate hlavou, ale v podobnom 
„zariadení“ naozaj nú  me žiť naše včely a 
ešte tvrdíme, že im robíme dobre. 

Ak sa pozrieme na  eto úle očami od-
borníka na technické zabezpečenie bu-
dov a porovnáme ich s hodnotami pre 
nízkoenerge  cké domy, pri výpočte te-
pelných odporov dostaneme takýto vý-
sledok: (Graf 1) 

Ak sa pozrieme na tento graf a dáta 
pre úľ, ktorý je vyrobený z dosky hrubej 
25 mm, zis  me, že naše obydlie (teda 
obydlia pre teplokrvného živočícha) je 
podrobené ďaleko prísnejším kritériám 
než obydlia, ktoré sme naservírovali na-
šim včelám a nú  me ich v takom „príbyt-
ku“ prežiť zimu. A ak prepočítame súči-
niteľ prestupu tepla na vnútorný povrch 
úľa, zis  me, že sme včelám naozaj pripra-
vili podmienky viac než nepriaznivé - ony 

stvo pred mrazivým počasím. Táto „nová“ 
metóda tvorby úľa prišla v minulom sto-
ročí z USA, kde prvé úle tohto typu boli 
čisto z ekonomických dôvodov vyrábané 
z boxov na uloženie rýb. Je ale nutné pri-
pomenúť, že včelársky významné loka-
lity v USA ležia v oblas  , ktorá je hlbo-
ko pod našimi zemepisnými šírkami! To si 
uvedomili najmä zaalpskí včelári. Keď po-

prežívajú (majú tú schopnosť), ale neži-
jú... A v tom je obrovský rozdiel. Nú  me 
ich zbytočne spotrebovávať zásoby, kto-
ré do nich na jeseň prácne „lejeme“.

A teraz si predstavte, že sa ešte niekto 
spýta, či by nebolo dobré včelám na zimu 
nechať aj otvorené sieťované dno... Mys-
lím si, že si na takúto otázku už do-
kážete správne odpovedať sami.

Odporučená hodnota
Odporučená hodnota
pre pasívne budovyPožadovaná hodnota

Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie U = 3,24 W.m-2.K-1 NEVYHOVUJE 
požadovanej hodnote UN = 0,8 W.m-2.K-1 podľa ČSN 73 0540-2:2011 

Graf 1

Obr. 2
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ČO DOKÁŽE IZOLÁCIA?
Teraz sa pozrime na klasický izolovaný 

úľ našich predkov, ktorý bol tvorený dvo-
mi drevenými doskami a izoláciou medzi 
nimi (12,5 mm drevené dosky, 50 mm te-
pelná izolácia - extrudovaný polystyrén), 
a uvidíme ten rozdiel: (Graf 2)

V takom prípade má úľ dokonca 4,5-
krát menšiu spotrebu tepla. Teda vče-
ly nie sú nútené ani zďaleka vytvoriť toľ-
ko tepla, aby udržali rovnakú tepelnú po-
hodu v zimných mesiacoch, čo má za ná-
sledok ďaleko lepšie preži  e včiel, men-
šiu spotrebu zásob a nutnosť „zimnej prá-
ce včiel“, a teda aj nutné plnenie kalových 
vačkov a s tým spojenú nutnosť ich tzv. 
„vyprášenia sa“, aby nepokálali úle. Také-
to včely idú do jarného obdobia v ďale-
ko lepšej kondícii než preživšie upraco-
vané včely, ktoré stra  li aj veľa zo svo-
jich vlastných zásob z tukových teliesok a 
ktoré v predjarí čaká veľká pracovná ná-
maha v podobe výchovy nových generá-
cií včiel. Navyše takýto úľ dobre chráni aj 
pro   plusovému teplotnému výkyvu, keď 
vplyvom ohrevu s  en slnkom v zimnom 
období včely majú pocit „falošnej jari“.

V prípade úľov neizolovaných však 
včelári z niektorých krajín robia to, že ich 
umiestnia do prostredia, kde je stála tep-
lota cca 4-7 °C, ktorá zaručí, že včely ne-
vylietavajú z úľov, ale sú chránené aj pred 
ďalším veľmi nebezpečným faktorom, a 
to je vietor a prefukovanie úľa. Prievan je 
to  ž pre včely naozaj smr  acou pascou. 
Naši predkovia múdro schovávali úle v 
stodolách do slamy alebo sena, obaľova-

li ich rákosím i slamou, schovávali ich do 
tzv. snežných jám chránených strechou, 
ktoré zaručovali onú teplotu 4-7 °C.

Mal som možnosť v Kanade vidieť far-
márov, ktorí zviezli včely z niekoľkých 
stanovíšť na jedno miesto, pomocou 
bagra vyhĺbili dlhú hlbokú jamu, úle na-
skladali do dlhých radov, presypali sla-
mou a celú jamu potom prekryli fóliou, 
ktorú zakryl sneh. Na jar (cca na konci 
marca) keď sa objavili v tamojšej krajine 
prvé zdroje peľu, včelstvá zasa z jamy vy-
brali a dali na stanovište.

Ja sťahujem včely na jedno miesto 
do starého včelína a úle schovávam pod 
prešívané deky, ktoré som za pár korún 
kúpil v bazáre. A keď občas siahnem pod 
niektorú z diek, ucí  m vždy príjemné 
teplo s hodnotou 5-10 °C, a to aj keď je 
všade u nás na Vysočine hromada snehu. 
Je to príjemné, a ako som sa sám mno-
hými rokmi presvedčil, pre včely aj veľmi 
prospešné, ale o tom v ďalších článkoch.

Teraz som vám chcel len dokázať, aké 
dôležité je postarať sa o včely v zime, že 
to nie je obdobie, keď na ne môžeme za-
budnúť, pretože nám v ňom neprináša-
jú žiadny viditeľný úžitok. Preto na záver 
prosím, premýšľajte a robte všetko, aby 
včely v zimnom období zbytočne a neú-
merne len pre našu pohodlnosť a neve-
domosť netrpeli. Verte, že vám to vrá  a 
v dobrom v ďalšej sezóne. Nech sa darí 
vám a vašim včelám...

ROMAN HOŠEK, SOUV NASAVRKY

Odporučená hodnota Odporučená hodnota
pre pasívne budovyPožadovaná hodnota

Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie U = 0,77 W.m-2.K-1 VYHOVUJE 
požadovanej hodnote UN = 0,8 W.m-2.K-1 podľa ČSN 73 0540-2:2011 

UŽ STE PREMÝŠĽALI NAD TÝM, KOMU POUKÁŽETE 2 % ZO ZAPLATENEJ DANE? 
AJ OBČIANSKE ZDRUŽENIE DYMÁKA KRUH JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ. 

MYSLITE NA TO PRI PODÁVANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA.

ĎAKUJEME.

AKO ŽIJE VČELSTVO V ÚLI V ZIME?

Graf 2
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Jan Kolomý: 

MOJE VČELÁRSKE OMYLYMOJE VČELÁRSKE OMYLY
Keď som v roku 1966 ako 
15-ročný nastúpil do učenia 
v odbore včelár v Nasavrkách, 
mal som za sebou už štyri 
roky určitej praxe pri včelách, 
lebo včelstvá mi odovzdal 
môj otec, ktorý sa o ne hlavne 
z časových dôvodov nemohol 
plne starať a väčšinou mi 
pomáhal iba radou.

Dnes si ani presne nevybavujem, pre-
čo ma už v takej skorej mlados   zaujíma-
li včely, bavila ma aj práca s drevom, lebo 
sme mali doma vybavenú stolársku diel-
ňu, to sa všetko dopĺňalo. Dá sa povedať, 
že v tom čase sa začali možno rysovať 
aj moje neskoršie podnikateľské záme-
ry. Vtedy, dá sa povedať skoro ešte de  , 
sme nedostali od rodičov nič zadarmo, 
na všetko, čo sme chceli, sme si muse-
li zarobiť. Už od útleho detstva som bol 
nútený premýšľať, ako to urobiť čo naj-
lepšie, čo najrýchlejšie a s čo najväčším 
efektom.

Ako každý mladý človek som chcel byť 
úspešný, zarobiť si peniaze, založiť si ro-
dinu, postaviť dom a dobre si žiť. Podni-
kateľská činnosť v minulom režime bola 
tlmená, ale chov včiel patril čiastočne 

medzi výnimky, pretože med, vosk, ma-
terská kašička a iné včelie produkty sa 
vyvážali a boli zdrojom príjmu devíz.

I keď som sa zaoberal aj inými mož-
nosťami zárobkov, chov včiel mi pripadal 
v tom čase ako najlepší zdroj a  ež ma 
veľmi bavil. Rodičia ma v mojej záľube ni-

Omyl č. 1 - TENKOSTENNÉ ÚLETENKOSTENNÉ ÚLE

jako nebrzdili, naopak, boli radi a podľa 
možnos   ma podporovali a umožnili mi 
štúdium na včelárskej škole.

A to bol naozajstný začiatok mojej 
včelárskej kariéry, začiatok mojich vče-
lárskych úspechov, ale, samozrejme, aj 
neúspechov, omylov, keď som sa mno-
hokrát snažil urobiť veci inak, ale vče-
ly ma mnohokrát vyviedli z omylu, že ta-
diaľto cesta nevedie.

Drvivá väčšina včelárov, najmä v 
dnešnej internetovej dobe, sa prezentu-
je, že všetko poznajú, veľa píšu, každému 
poskytnú radu, aj keď si ju sami nevyskú-
šali. Naopak je minimum včelárov, kto-
rí by dokázali niekedy s odstupom času 
priznať, že prak  zovali veci a postupy v 
chove včiel, ktoré sa ukázali mylné.

Ja s tým problém nemám, za svo-
je omyly sa nehanbím a s pánom šéf-
redaktorom sme sa dohodli, že niekto-
ré dáme na papier a budeme ich publi-
kovať. Vopred však chcem zdôrazniť, že 
sa nechcem robiť múdrym a už vôbec 
nechcem moje skúsenos   nikomu vnu-
covať. Aj keď som farmu odovzdal svoj-
mu vnukovi a nechal som si sto včels  ev 
akoby „na hranie“, tak stále niečo skúša-
me, čo by sme mohli vylepšiť. Je to a aj 
v budúcnos   to bude nekonečný príbeh.

JAN KOLOMÝ | FOTO MARTIN HOLÝ

Azda žiadna iná téma nie je viac 
diskutovaná ako hospodárenie 
s teplom vo včelstve. Večné 
a nekonečné diskusie uteplené/ 
neuteplené úle sú toho 
dôkazom. 

Aj ja som si touto kapitolou prešiel 
po zmene režimu na začiatku podnika-
nia v chove včiel, keď bolo nutné vy-
robiť rýchlo približne 400 úľov a rých-
lo rozšíriť prevádzku. Módnym trendom 
sa stali tenkostenné úle, ktoré mali ne-
sporné výhody v jednoduchos   výroby 
a boli podstatne lacnejšie. Bol som  ež 
ovplyvnený skúsenosťami zo zahraničia, 
kde sa  eto úle bez väčších problémov 
používali. 

Môj prvý omyl - pri svojom rozhodo-
vaní som nevzal do úvahy, že včelárim v 
nadmorskej výške od 500 do 900 met-

rov, kde sú podstatne drsnejšie poveter-
nostné podmienky. Tenkostenné úle som 
vyrobil a osadil včelstvá. Z minulej doby 
som mal v prevádzke 200 uteplených 
nadstavkových úľov, a tak čoskoro prišlo 
tvrdé porovnávanie. Samozrejme, súhla-
sím s názorom, že sa dá včeláriť aj v pa-
pierovej škatuli, a dokonca som si to vy-
skúšal, keď som prezimoval pár nepreda-
ných odložencov v papierových preprav-
ných kartónoch, ale dozeral som im na 
stav zásob a skoro na jar som ich preložil 
do úľa a uteplil.

Na jar je nutné pamätať na využi  e ka-
lórií zo slnka, zais  ť pokiaľ možno rých-
le preteplenie úľov, zvlášť pri uteple-
ných úľoch, ktoré síce vďaka izolácii dob-
re držia teplo, ale na jar zase držia dlh-
šie zimu. Preto mojou chybou, čo sa 
tepla týka, bolo umiestňovanie úľov do 
predchádzajúcich kočovných vozov, kto-
ré mali pevné steny a úle neboli osvet-

ľované slnkom. Pri tenkostenných úľoch 
to bola zvlášť obrovská každoročná stra-
ta približne tre  ny výnosu. Keď sú včel-
stvá už umiestnené vo voze alebo včelí-
ne, je nutné, aby aspoň celá predná ste-
na úľa bola prerezaná a oslnená.

Vtedy som  ež urobil ďalšiu chy-
bu - aby som docielil rýchle prehria  e 
úľa na jar, prednú stenu tenkostenných 
úľov som natrel čiernou farbou. Na jar to 
bolo vcelku dobré, ale v lete dochádzalo 
k extrémnemu prehrievaniu, až dokonca 
k zosunu  u prvých rámikov v nadstav-
koch. Dôsledok prehrievania tenkosten-
ných úľov je pre včely náročný,  eto úle 
musia pri nevhodnom umiestnení na 
priamom slnku ochladiť na prevádzko-
vú teplotu, a to so sebou nesie zvýšený 
výdaj energie včiel a tým logické straty 
na výnose. Dnes už by som sa k vozom 
a ani včelínom nevrá  l, v prevádzke sme 
ich vyradili.

Jan Kolomý: Sto včels  ev 
som si nechal „na hranie“.
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Ďalšia chyba, ktorú som predtým ro-
bil vo vzťahu k teplu a celkovému režimu 
v úli, bola vo veľkos   letáča a jeho zužo-
vanie na zimu. Dnes máme letáč v zime 
rovnako veľký ako v plnom lete. Veľkosť 
letáčového otvoru je dôležitá pre všetky 
úle, u utepleného zvlášť. Čím uteplenej-
ší úľ, tým väčší musí mať letáčový otvor. 
Uteplený úľ nesmie na jeseň pôsobiť na 
chumáč tak, aby mal vyššiu teplotu, aby 
sa uvoľňoval, pretože uvoľnený chumáč 
rýchlejšie stráca teplotu a včely majú 
tendenciu ju neustále vyrovnávať. 

Pomerne dlho mi  ež trvalo, kým som 
prišiel na to, že zužovať letáč na jar je veľ-
ký omyl. Ak je včelstvo pri jarnom plodo-
vaní uteplené a má nedostatočne veľký 
letáč, potom nastáva v úli vlhko, plesni-
vejú zadné plásty v spodnom nadstav-
ku a zvyšuje sa spotreba zásob. Včelstvo 
musí mať to  ž pri plodovaní stálu teplo-
tu 35 °C, čo je podmienené väčším trá-
vením, prichádzajú prvé znášky a tým sa 
vyvíja viac pary, než včelstvo spotrebu-
je. Správne veľkým a chráneným letá-
čom sa pri dostatočne izolovanom a her-
me  cky bezprievanovom uzavretom úli 
vymieňa vzduch aj nadbytočná para vzá-
jomným prelínaním. 

V plodovom telese je teplota sme-
rom k stropu nižšia ako teplota smerom 

nadol, ktorá je vyššia. To znamená, že 
vzduch potrebný na dýchanie je nasáva-
ný od vrchu chumáča a vydýchaný je tla-
čený smerom dole k letáču. Nadbytočná 
para sa zráža v najchladnejšom mieste, v 
našom prípade na letáči. Ak je letáč  ne-
dostatočne veľký, musia včely zvyšovať 
vetranie, čo znamená zvýšenie spotreby 
a vlhkos  . Aj z týchto dôvodov termore-
gulácie a z dôvodov monitoringu chorôb 
sme už predtým všetky naše úle vybavili 
celozasieťovanými 12 cen  metrov vyso-
kými podmetovými dnami.

Pri konštrukcii plošinových kočovných 
paliet pred nejakými 30 rokmi som vy-
riešil ďalšiu, i keď menšiu chybu v tepel-
ných stratách. Tým, že sme úle postavi-
li tesne vedľa seba, využili sme batériový 
efekt a zamedzili sme úniku tepla z boč-
ných strán úľa.

Úplnou raritou medzi mojimi omyl-
mi, na ktorú rád aj po  päťdesia  ch ro-
koch spomínam, je to, ako sme s kama-
rátom elektrikárom zostrojili dômysel-
né zariadenie, ktorým sme pomocou tra-
fa a vykurovacích tyčí vykurovali vo vče-
líne včelám ich príbytky s cieľom urýchle-
nia jarného rozvoja. Samozrejme, pokus 
dopadol fi askom bez akéhokoľvek hma-
tateľného úspechu a výsledku. 

Dnes už viem, že poriadne silné a pri-
pravené včelstvá, ktoré sa na jar riadne 
rozvíjajú, sa robia a utvárajú v lete pred-
chádzajúceho roku. Na jar sa už nedá nič 
dohnať ani kúrením ani podnecovaním. 
Ale kto to neskúsi, neuverí.

Na záver znovu podotýkam, že nikomu
moje poznatky z praxe nevnucujem a niko-
ho sa nesnažím presvedčiť. Zámerne ne-
uvádzam ani žiadne čísla, o koľko sa zlým
hospodárením tepla môžeme pripraviť a 
na druhej strane, koľko sme schopní na 
ušetrenej energii včels  ev zarobiť. 

Keď hodno  m všetky moje včelárske 
úspechy a, samozrejme, i neúspechy, čo 
sa oblas   hospodárenia s teplom pri cho-
ve včiel týka, jednoznačne si trúfam tvr-
diť, že účelné nastavenie tepelných reži-
mov vo včelstvách a úľoch prináša svoj 
silný efekt v podobe zvýšených výno-
sov medu, zlepšenia zdravotného stavu, 
a tým podstatné zvýšenie ekonomiky 
včelárenia.

JAN KOLOMÝ | FOTO ARCHÍV AUTORA

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na rok 
2022. Pri včelách bude Dymák s vami.
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Včelia farma 
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Ing. Ján Vasiľ
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Dnes už na našich stanoviš  ach tenkostenné úle nenájdete.
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Prechádzal som Tisovsko-strehovskou 
dolinou, na skútri som šiel navš  viť ro-
dičov mojej druhej ženy do Plach  niec 
a práve kvitol agát. Tá vôňa ma dosta-
la! Bolo rozhodnuté, skončil som vo vče-
lárskom raji. Presťahoval som sa do Veľ-
kého Kr  ša, kde boli voľné byty, no zasa 
som býval v paneláku. Miesto na umiest-
nenie úľov som našiel asi päť kilometrov 
za mestom. 

Prvým mojím včelstvom bol roj v kú-
penom „jednotnom úle“ - v „čechoslová-
ku“. Počas zimy som si v pivnici zbúchal 
tri ďalšie jednoduché úle na mieru JU. V 
nasledujúcej sezóne som dokúpil od vče-
lárov, s ktorými som sa zoznámil v oko-
lí, tri zmetence a zrazu som vlastnil štyri 
včelstvá. No a začal som riešiť včelársku 
dilemu - kde umiestniť medomet a po-
trebné včelárske náradie. Zháňal som ne-
jakú voľnú garáž, ale jediná voľná bola v 
osade vzdialenej ďalšie štyri kilometre...
Čo robiť? Dostal sa mi do rúk katalóg, 

v ktorom ponúkali plány na dom vráta-
ne komplet materiálu. Kamarát ma zavie-
zol až do Brna, aby som videl ukážkové 
domy a mohol si vybrať. A tak ma včely 
donú  li postaviť si vlastný dom. Po de-
sia  ch rokoch stavbárskej driny som mal 
dostatok priestoru na náradie aj na svoj-
pomocnú výrobu úľov.

FASCINÁCIA NÍZKYMI 
NADSTAVKAMI
Časopis Včelár uverejnil plánik na 

stavbu jednoduchého nadstavku. Pozo-
stával z rámu z hranolov 2x4 cm, von-
kajšie šalovačky 8 mm hrubé boli spája-
né na jednoduché pero, vnútrajšok tvo-
ril 5 mm smrekolit. Du  ny rámu boli vy-
plnené 2 cm polystyrénom. Český včelár 
Boháč ma nadchol pre NN. Chcel som, 
aby som normálny rámik JU mohol po-

užiť do dvoch NN bez porušenia 8 mm 
včelej medzery medzi nadstavkami. Tak 
ma nadchli NN, že úle JU išli na oheň. 

To bola jednoducho paráda, sám som 
si dokázal urobiť nadstavky a rámiky, ale 
keďže som mal len pár medzis  en, tak 
som iba prilepil 2 cm prúžky medzisteny 
k vrchnej látke rámika. Včely išli na voľ-
nú stavbu - a to nádherné bielučké dielo. 
Pri voľnej stavbe na začiatku po zaplne-
ní plástu plodom a medom je mladé dielo 
veľmi krehké. Ak som vy  ahol na kontro-
lu rámik, stačilo slabé naklonenie a dielo 
sa utrhlo. V Odborných včelárskych pre-
kladoch som ale naďabil na článok jed-
nej Nemky, ktorá sa hrala s voľnou stav-
bou diela. Aby stavebné srdiečko nebo-
lo také krehké, v strede rámika zvisle po-
užila drôt. Ja som to presne odkopíroval. 
lebo zvislá latka, ako to prak  kovali niek-
torí amatéri, nespojí dielo do celku. Naj-
vhodnejší drôt je s hrúbkou 1,6 mm. 

Počet rodín mi začal narastať. Spo-
čiatku som rozmnožoval včelstvá zme-
tencami. Najideálnejší bol približne kilo-
gram včiel, vtedy včelstvíčko stavalo len 
robotníčie dielo so základom prúžka me-
dzis  enky na hornej latke pri kŕmení ma-
lými dávkami. Keď bolo včiel v zmeten-
ci viac ako 1100 gramov, včelstvo už sta-
valo aj trúdie dielo. Keď malo včelstvíč-
ko len 700 gramov a menej, stavalo  ež 
robotníčie dielo, ale pomaly, ako keby ži-
vorilo. Neskôr po zvýšení počtu rodín 
som rozširoval odložencami a postupne 
sa počet mojich rodín ustálil na čísle 80.

SUSEDIA MA VYHNALI
Samozrejme, včely som umiestnil pri po-

stavenom dome, ale susedia ma so včela-
mi rýchlo vyhnali. Premiestnil som ich do 
lesa. Na auto som nemal, a aby som ich 
mohol navštevovať, kúpil som si Babe  u. 
Na nej som vozil nadstavky,  e s medom 

Vasil Kostár: MNE UŽ ŽIADNE MNE UŽ ŽIADNE 
VČELSTVO NEUHYNIEVČELSTVO NEUHYNIE

som na nosič za sedadlom umiestnil dva, 
prázdne nadstavky som viezol aj štyri či 
päť a dedina mala veselohru.

Mojou hlavnou znáškou bol agát. Kde 
sa obzrieš, napravo či naľavo, samý agát. 
Znáška sa síce začala lieskou, jelšou, ra-
kytou a inými vŕbami, púpavou, ale to 
všetko bolo len podnecovanie. Javor,  ež 
poskromne, jablone som nepoznal, skôr 
zakvitli čerešne spolu s trnkami, pričom 
predtým som prehodil nadstavky. Rep-
ka, ak ju občas zasiali, bola prvá hlavná 
znáška, ak nie, bolo bezznáškové obdo-
bie až do agáta. Po agáte zasa nič a po-
tom trocha lipy, po ktorej nastal koniec 
znášky, ak sa poľnohospodári nepochla-
pili a nezasiali facéliu (slnečnica u mňa 
obyčajne nemedovala). No agát, keď vy-
šiel, tak aj bez facélie som mal 60-70 kg 
medu na včelstvo.

NA POLOVIČNOM 
ČECHOSLOVÁKU

Moja rámiková miera bola polovič-
ný JU alebo čechoslovák, teda vnútorná 
miera rámika 35,5x12,6 cm. Latky rámi-
kov boli 10x25x40,5 cm, vrchná a spod-
ná 10x10x40,5 cm, bočná 13,6x35x8, so 
zárezom 10x10 pre spodnú latku. Celá 
výška rámika teda bola 14,6 cm, čiže 
14,6 + 14,6 + 8 sa rovná výške JU. Zi-
moval som obyčajne na štyroch alebo 
aj šies  ch NN, takže aj keď bola dobrá 
zima a zostal jeden nadstavok zásob, tak 
som ho, keď začala kvitnúť čerešňa, rad-
šej prehodil na dno. Včelám tak zostalo 
hore dosť miesta na plodovanie. 

Cukrové zásoby tým pádom išli na spo-
dok zostavy a prinesený nektár z čereš-
ne včely neskŕmili, ale uložili do medníka.
Bol to taký slabo nahorkastý veľmi chut-
ný med. Predtým som vy  ahol podme-
tovú podložku aj s melivom a uhynutými 
včelami a mal som dno čisté. V prípade, že 
bol spodný nadstavok prázdny, bez včiel 
(najmä v zostave 6 NN), odobral som ho. 
Zároveň som skontroloval silu včelstva, 
prítomnosť plodu a množstvo zásob. 

PROTI ROJOM HNEĎ Z JARI
Pri kvitnu   čerešne som začal robiť 

pro  rojové opatrenia, lebo včelstvá pri 
agáte boli v plnej sile! Silné rodiny dostali 
šesť-sedem nadstavkov a začal som robiť 
odložence. Pri ich tvorbe som používal 
materskú mriežku na izoláciu plodu od 
matky. Matka pokračovala v kladení vají-
čok pod mriežkou dovtedy, pokiaľ nebol 
nad mriežkou všetok plod zaviečkovaný, 
a ten som potom použil na odložence. 

Prvé žihadlá som vyfasoval už ako dieťa, môj otec bol totiž 
včelárom. A keď som si po ukončení „jedenásťročky“ hľadal 
školu so štipendiom, padla moja voľba na „Včelársku školu“ 
v Liptovskom Hrádku, kde som ukončil štúdium v roku 
1959. Zamestnať sa ako včelár sa mi však nepodarilo a ani 
vlastné včely som nemohol mať, pretože som po rôznych 
životných peripetiách skončil v Banskej Bystrici na deviatom 
poschodí paneláka. K včeláreniu totiž človek potrebuje 
nejaký pozemok, náradie a možnosti. K skutočnému 
včelárskemu zlomu v mojom živote došlo neskôr, pred viac 
ako štyridsiatymi rokmi.
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Keby som to  ž robil odložence s otvo-
reným plodom, bolo by ich treba kontro-
lovať a materské bunky zrušiť až na jed-
nu či dve. Odložence som robil v takej 
sile, aby ich nebolo potrebné posilňovať, 
lebo odloženec sa mi po posilnení včela-
mi alebo plodovými rámikmi vyrojil. Mu-
sel som mať silné odložence, aby dosiah-
li potrebný medný výnos, lebo inak by mi 
boli k ničomu. 

Matky pre odložence som získaval  ež 
priamo nad včelstvom tak, že som bez 
hľadania matky plodové plásty čiastočne 
postriasal od včiel, prekontroloval, či tam 
nie je matka, a vložil do nadstavku nad 
mriežkou budúceho odloženca. Pri mat-
ke pod mriežkou som ponechal len otvo-
rený plod na jednom rámiku (ak sa tak 
dalo urobiť, inač som ponechal aj viac rá-
mikov s otvoreným plodom). Materskou 
mriežkou som oddelil odloženec od včel-
stva a na druhý deň, keď sa do odloženca 
nasťahovali aj včely, som mriežku prikryl 
fóliou s ponechaním otvoru na jej zadnej 
čas   úľa. Materské bunky včely v odlo-
ženci veselo vy  ahli a zaviečkovali. Vy-
liahnu  e matky v odloženci treba naplá-
novať tak, aby sa udialo na začiatku kvit-
nu  a agátu, pretože ak sa matka vyliah-
ne skôr, odloženec preploduje znášku.

Snaha zabrániť predčasne rojovej ná-
lade robením preletákov  ež mohla mať 
za následok, že by som na niekoľko dní 

vyradil matky z kladenia vajíčok, čo bolo 
nežiaduce, lebo som potreboval veľa 
včiel do znášky. Ak by som urobil odlo-
žence s niekoľkými plástmi (nadstavka-
mi) neskoro, teda zo včels  ev s už zalo-
ženými materskými bunkami, nepredišiel 
by som vyrojeniu včelstva (vyrojenie sa 
dá potlačiť vylamovaním materských bu-
niek, ale len na niekoľko dní) a pritom by 
som musel hľadať vo včelstve matku, čo 
som nerobil. 

Odložence som sa snažil robiť v takom 
množstve, aby som ich mohol vo včelni-
ci vymeniť za rodiny, ktoré išli do rojovej 
nálady, a zámenou miesta silného včel-
stva so slabým zabrániť rojeniu a zabez-
pečiť si vyrovnané a silné rodiny do roz-
hodujúcej agátovej znášky.

NIE JE AGÁT AKO AGÁT
Ako som spomínal, včeláril som v nie-

koľkohektárovom agátovom raji. Vša-
de samý agát. Keď začal medovať, príno-
sy stúpali z pol kila na prvý-druhý deň až 
na 10-12 kg na siedmy deň. Potom začal 
prínos pomaly klesať na kilo za deň po 
ďalších siedmich dňoch! Ak bol na taký 
prínos včelár pripravený, teda mal silné 
včely a dostatok medníkov s vystavený-
mi plástmi, bolo to OK, ak situáciu pod-
cenil, včely vylihovali na letáčoch.

Keď som po pia  ch dňoch znášky pri-
dal NN s vystavaným dielom (žiadne me-

dzis  enky) ako druhý „medník", na ďal-
ší deň som musel pridať ďalší NN, teda 
ôsmy, deviaty, desiaty a aj jedenás-
ty a dvanásty. Nestačilo však len pridá-
vať nadstavky, bolo treba aj vedieť kam s 
nimi. Najjednoduchšie by bolo pridať ich 
na vrch zostavy. Ale aj keď by sa otvorilo 
očko, včely neboli zvyknuté na tento le-
táč. Mladušky potom prechádzali s nek-
tárom, ktorý im doniesli lietavky, spod-
nými NN do najvrchnejšieho, čiže stráca-
li čas pochodovaním po úli.

Prácne, ale účinné bolo podkladať NN. 
Skoro ráno podsunutý NN bol do veče-
ra naprataný na prasknu  e. Teda ak som 
mal v úli 6 NN, prvý medník č. 7 šiel na 
vrch zostavy, ale medník 8 už ide  pod 7 
a 9 ide zase pod 8, a tak aj 10, 11, nedaj-
bože 12 či 13. Plásty v horných NN ne-
boli zaviečkované, včely na to nemali čas, 
ale už tam nebol nektár, ale med. Pri ne-
dostatku vystavaného diela niektorí vče-
lári vrchný NN vytočili a podsunu  m ho 
vrá  li do úľa. Ja som mal vždy nachysta-
ných na každé včelstvo 10 až 11 NN, vrá-
tane „plodiskových".

Takto to bolo, ak agát nezamrzol a bo-
li ideálne poveternostné podmienky na 
medovanie. Ak pršalo vo vrchole znáš-
ky, prínos za deň bol aj nulový a plno 
založených materských buniek vo všet-
kých včelstvách. Ale to patrilo vždy
k včeláreniu - zisk alebo risk.
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VERIL SOM 
VŽDY AMITRAZU

Nechcem polemizovať na tému lieče-
nia včels  ev, lebo nemám na to vedo-
mos  , nie som veterinár. Ak som chcel 
mať však istotu, že včelstvá v budúcej se-
zóne nezlikvidujú klieš  ky, skúšku pred 
zazimovaním, či klieš  ky vo včelstve sú 
alebo nie, som si vždy overil amitrazom. 
Bez ohľadu na to, čím som predtým lie-
čil. Mal som tak istotu, že ich tam zostalo 
minimum a mohol som pokojne spávať. 

Nikdy som nebol zástancom ani ne-
priateľom kyseliny mravčej, môže sa po-
užiť napríklad namiesto Gabonu po vy-
táčaní medu, ale musíme si byť vedomí, 
že pri dodržaní množstva odparenej ky-
seliny (teplota, veľkosť odparovacej plo-
chy) je jej účinnosť na klieš  ka nie vyso-
ká. Ale ako odľahčovacie preliečenie po-
stačuje. Ak však chceme včelstvá uchrá-
niť od záhuby, neprichodí iné, ako použi-
 e účinnejších liečiv v jesennom období. 

Ja si myslím, že preto vznikol letný mo-
nitoring spadnutých klieš  kov, lebo vče-
lári likvidujú klieš  ka aj kyselinami a ne-
majú istotu, koľko klieš  kov prežilo cez 
zimné obdobie. V letnom období potom 
môže nastať kri  cká situácia v premno-
žení klieš  ka, ktorého treba zlikvidovať. 
Ja som robil monitoring od začiatku na-
padnu  a včels  ev klieš  kom, a to v jese-
ni po fumigácii tým, že som spočítal spad 
klieš  ka a pri väčšom množstve spadu 
som liečenie opakoval. Ak sa včelstvá dô-
kladne preliečia na jeseň, klieš  k za jed-
nu sezónu nemá možnosť sa natoľko roz-
množiť, aby ich zlikvidoval. Liečenie včel-
s  ev po znáške som robil vložením Ga-
bonu, spad klieš  ka som nesledoval, lie-
čenie som robil preven  vne. 

Popri boji s klieš  kom som vždy včel-
stvá zakŕmil cukrovým roztokom, kto-
rý som si rozrábal tak, že na hrdlo kanvy 
som pripevnil vŕtačku s tyčou a vrtuľkou. 
O niekoľko minút bol roztok hotový, na 
spodok kanvy som namontoval výpustný 
ven  l a roztok  ekol po otvorení priamo 
do 10-litrových bandasiek.

Pri NN včelárení som zimné zásoby za-
krmoval aj do rezervy na jarný rozvoj v 
prípade nepriaznivého počasia. Ak nena-
stalo, prebytočné cukrové zásoby (keďže 
som nechcel vytáčať cukor) som prehodil 
s nadstavkom na spodok úľa. Pred zakr-
movaním v auguste som nezužoval včel-
stvá, ale som ich ponechal v štyroch až 
šies  ch NN. Jednoducho sa nedali zúžiť, 
lebo odsadali celý priestor. Na dôvažok, 
v spodných nadstavkoch sa nachádzali 
zvyšky medu i peľu. Ani po zakŕmení  eto 
nadstavky neboli prázdne a odoberal som 
ich až na jar. Hoci som mal v dne úľa sito, 
na zimu som zasunul podložku na kontro-
lu spadu klieš  ka a meliva.

ŠTUDOVAŤ, ŠTUDOVAŤ...
Keďže od skončenia včelárskej školy 

do začiatku môjho skutočného včeláre-
nia uplynulo 20 rokov, musel som si do-
plniť svoje vedomos   o včelárske novin-
ky. Za socializmu to nebol problém, z od-
bornej knižnice na Senovážnom námes-
  v Prahe mi vždy poslali vyžiadanú lite-

ratúru a niečo mali aj v Nitre na Poľno-
hospodárskej univerzite. Veľa poznatkov 
som získaval i čítaním „Odborných pre-
kladov“, a keďže v posledných rokoch už 
v našom tradičnom časopise o včelách 
pomaly nič nebolo, najčastejšie som čítal 
ruské „Pčelovodstvo“. 

Ak by som mal mladým niečo poradiť, 
jednoznačne im odporúčam chovať včely 
v nízkych nadstavkoch. Nikdy za  e roky 
som neoľutoval, že som namiesto CS 
choval včely len v polovičných nadstav-
koch. Kto nepochopí podstatu včelárenia 
v NN, môže namietať hocičo, ale kto sa 
to naučí, má ľahký včelársky život a do-
statok medu. 

Samozrejme bez ohľadu na to, v akom 
úli včelária, musia včelári neustále študo-
vať. Bolo síce veľa postupov, ktoré som 
našiel v knihách a v časopisoch, odskúšal 
ich a neosvedčili sa. No napriek tomu ne-
ustále vzdelávanie sa a skúšanie nových 
vecí považujem pri úspešnom včelárení 
za nevyhnutné. Každý včelár by sa mal 
snažiť viesť včely tak, aby v čase znášky 
boli v plnej sile a nevyrojené, ináč môže 
na med zabudnúť a len paberkuje. 

VŠETKO SA RAZ SKONČÍ
Pre vek a zlý zdravotný stav som sa 

nakoniec musel minulý rok rozhodnúť a 
skončiť. Je to zlé a deprimujúce. Bola to 
aj fuška z 80 rodín zísť na 27. To nie je, 
ako keď niekto včeláriť prestane, lebo pri-
šiel o včely. Ja som včely mal, silné rodiny 
a predať ich „za babku“ (a navyše aj komu, 
keď nikto nechoval včely na 1/2 CS?) sa 
neopla  lo. Tak som to po  ahol ešte rok 
a zisk z medu bol vyšší, ako by som do-
stal za včely. Ale donekonečna sa to ne-
dalo robiť. Znižovanie včels  ev sa dá 
uskutočniť, pokiaľ človek má neskorú let-
nú znášku spájaním rodín. Ja som znášku 
v lete mal len raz, a to facéliu. Spájaním 
som znížil rodiny o 15. V znižovaní poč-
tu mi nepomáhal ani bežný problém 
dnešných včelárov, teda miznu  e včiel na 
jeseň a prázdne úle. Tak ako vždy ma je-
senné úhyny nechceli pos  hnúť. A nena-
kŕmiť do zimy, tak to som nemal svedo-
mie. Nakoniec mi pomohli dvaja kamará-
  včelári, nejaké včely vzali, niečo predali.

Posledných 27 rodín predal kamarát 
až na jar minulého roku, keď už som bol 
v domove sociálnych služieb. Vo včelni-
ci nezostalo nič, žiadne včely, len zo 500 
nadstavkov s rámikmi a vystavaným die-
lom v sklade. V priebehu leta kamarát vy-
tavil aj vosk a nadstavky s rámikmi išli do 
ohňa. Srdce mi pukalo, ale Jožo ma ute-
šil slovami, že mi aspoň v zime neuhynie 
žiadne včelstvo. Vlastne mal pravdu, a 
tak sme sa spolu aspoň zasmiali.
VASIL KOSTÁR | MAĽBY RADOVAN VRŠKA

Vasil Kostár: MNE UŽ ŽIADNE VČELSTVO NEUHYNIE
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Máloktoré slovenské mesto 
ponúka také možnosti 
krásnych prechádzok ako 
Banská Štiavnica. Pre hlavu 
vyvrátenú dohora, obdivujúc 
architektúru tohto starého 
baníckeho mesta, by som si 
takmer ani nevšimol včelnicu 
s historickými úľmi v blízkosti 
Piargskej brány na okraji 
mestečka. 

Pravdou však je, že včelnica, dnes už 
skôr skanzen, pozornosť príliš nepúta. 
Úle sú bez včiel a skryté vo vysokej trá-
ve, ich farba dávno vybledla. Včelár ne-
vie, či sa má kochať pohľadom na kus his-
tórie alebo mu má byť ľúto za časmi, keď 
to tu iste riadne bzučalo. Zvedavosť mi 
nedala. Zazvonil som u susedov.

SKANZEN NA KRAJI MESTASKANZEN NA KRAJI MESTA

Zakladateľ a majiteľ včelnice Ján Burda.

„Dobrý deň, neviete, prosím, komu pat-
rí táto susedná včelnica?“ pýtam sa cez 
bráničku mladíka v najlepších rokoch. 
Po pár vetách vysvitne, že šťas  e som 
mal rovno na nádejného pokračovate-
ľa tohto včelárskeho príbehu. Pavol Gaš-
par je to  ž partnerom vnučky Jána Bur-
du - niekdajšieho pána včelára, ktorý v 
dome „Pod zeleným stromom“ (tento ná-
zov dostal dom v prvej polovici 20. storo-
čia, keď to bol ešte preslávený hos  nec 
s kolkárňou) skanzen založil. 

Vnučka však doma nie je, a tak nám 
sprievodcu spraví Pavol. Ochotne nám 
otvára, ukazuje úľ za úľom a oprašu-
je z nich pavučiny či napadané lís  e. Úle 
rôznych tvarov sú pokiaľ ide o vnútor-
né rozmery klasickými Béčkami, pričom 
niektoré sú ležanmi, iné nadstavkovými 
úľmi. Dominuje im honosný úľ s vlastným 
podstavcom zhotovený ako verná kó-
pia neďalekého banskoš  avnického No-
vého zámku. Kedysi bol zaiste dominan-
tou včelnice, ktorú Ján Burda spravoval 
a udržiaval spolu so synom a vnučkou až 
do roku 2013. Dnes je už všetko inak. Zmenšený banskoš  avnický Nový zámok. Aj včely môžu mať na výber.

Stavba pôvodného včelína. Dnes slúži ako sklad pre staršie úle a včelárske náčinie.
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„Niekoľko rokov po otcovej smr   sme sa 
o včely ešte spoločne starali, ale naše úsilia 
ukončila rabovka, keď niekto v okolí zrejme 
svoje včely nezakŕmil a  e vyrabovali naše 
včelstvá,“ hovorí Katarína Burdová, jeho 
vnučka, ktorá medzitým prišla domov. 

Dozvedáme sa, že včelár z domu „Pod 
zeleným stromom“, Ján Burda, pochádzal 
z ôsmich de  , pôvodne bol mäsiarom a 
včely boli jeho koníčkom. Staral sa o sto 
rodín v záhrade na okraji Banskej Š  avni-
ce a  ež o ďalších sto, ktoré mal v Dolných
Semerovciach. Úle si sám vyrábal, časom 
začal historické úle zbierať - maďarské i 
nemecké, a  ež spomínané košnice.

„Včelnicu máme v pláne obnoviť a chce-
me znovu začať s chovom včiel, musíme si 
však nájsť čas. Za  aľ sme obaja pracovne 
vyťažení, osem až desať úľov by sme však 
mohli zvládnuť,“ hovorí náš sprievodca 
Pavol a už nám otvára budovu včelína, 

ktorý je akýmsi centrom záhrady. Ide o 
presklenú budovu s letáčmi orientovaný-
mi na juhovýchod, ktorá slúžila ako pra-
covná miestnosť pri vytáčaní medu aj 
ako skladisko náradia, prázdnych úľov či 
nadstavkov. Dnes je v nej okrem starých 
úľov i niekoľko slamených košníc a takis-
to za  aľ najbohatšia zbierka včelárskych 
dymákov, akú som kedy videl. 

Dymáky pán Burda cielene zbieral a 
v zbierke je vyše 15 exponátov. Raritou 
je dymák bez „mechu“, ktorý sa naťahuje 
ako budík a dymí samočinne. Veru, taký 
Dymák, čo by horel sám od seba, by som 
potreboval, vravím si popod nos spúšťa-
júc sa na bicykli z toho čarovného miesta. 

MICHAL PETRUŠKA | FOTO AUTOR, 
ARCHÍV KATARÍNY BURDOVEJ

Pavol Gašpar nás ochotne sprevádza včelnicou.

Dymáky, ktoré pán Burda kedysi zbieral. Dlabák slúži iba ako ozdoba.

Slamený úľ sme po dlhšom čase 
vy  ahli na slnko.

Celkový pohľad na včelnicu, kde to azda raz opäť bude bzučať včelami.
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AKO SA PRENÁŠAJÚ CHOROBY VČIELAKO SA PRENÁŠAJÚ CHOROBY VČIEL (2)

V predchádzajúcej časti 
článku, uverejnenej 
v Pasieke číslo 4/2021 
(Dymák 9/2021 - pozn. 
prekladateľa), sme opísali 
mechanizmy prenosu včelích 
patogénov široko chápaným 
prostredím, napr. kvetmi, 
vodou, okolím včelnice. 
V tejto časti sa dotkneme 
otázok šírenia ochorení nielen 
prostredníctvom samotných 
včiel, ale aj včelára.

Začnime od chorej rodiny. Je zdrojom 
patogénov, ktoré sa budú šíriť do iných 
včels  ev. Hovoríme tu o parazitoch (Var-
roa destructor, Tropilaelaps clarae, Brau-
la coeca), baktériách (Paenibacillus lar-
vae, ktorý spôsobuje mor včelieho plodu, 
Melissococcus plutonius, ktorý spôsobu-
je hnilobu včelieho plodu a mnohé iné), 
hubách (Ascocphaera apis, ktorá spôso-
buje zvápenatenie včelieho plodu, Asper-
gillus spp., spôsobujúca skamenenie) a ví-
rusoch (chronickej paralýzy, akútnej para-
lýzy, deformovaných krídel, vreckovitos   
včelieho plodu a mnohých ďalších).

VČELA
Okrem mechanizmov prenosu ocho-

rení na osi včela - prostredie - iná vče-
la, ktoré sa spomínali v predchádzajú-
cej čas  , dochádza aj k prejavom preno-
su patogénov priamo na osi včela - včela 
(včela - larva). Prenos chorôb medzi vče-
lami (a rodinami) je spôsobený predo-
všetkým rabovkami a zalietavaním včiel, 
ktoré pozorujeme v rámci včelnice aj me-
dzi včelnicami. Najčastejšie sú rabované 
slabšie rodiny, často choré. Včely, ktoré 
rabujú, neprinášajú do svojich úľov iba 
potravu, ale aj patogény (takto sa najčas-
tejšie šíri mor včelieho plodu). Preven-
cia rabovky teda neznamená len ochra-
nu slabších rodín pred stratou zásob, ale 
aj tých silných a zdravých pred zavleče-
ním patogénov do úľa.

Na zníženie rizika vzniku rabovky mu-
síme dokrmovať rodiny potom, ako pre-
stanú lietať a zabezpečovať plásty so zá-
sobami pred včelami. Dôležité je  ež ob-
medzenie času prehliadky rodín a nepo-
nechávanie otvorených úľov príliš dlho. 
Inými slovami - čím kratšie je úľ otvorený, 
tým menšia je pravdepodobnosť rabov-
ky. Samozrejme, odporúča sa  ež chovať 
vo včelnici iba silné rodiny, aby nedochá-
dzalo k pokušeniu rabovky.

Ak však k rabovke dôjde, je potreb-
né zmenšiť letáč úľa rabovanej rodiny na 
„jednu včelu“ alebo ho úplne upchať na-
príklad mokrou handrou na asi jednu ho-
dinu. Navyše je potrebné utesniť všetky 
prípadné „bočné vchody“, napríklad krivo 
založený vrchnák, škáry medzi nadstav-
kami, a ak to nepomôže, podľa možnos   
presunúť rabovanú rodinu na iné, vzdia-
lené miesto (samozrejme v súlade so zá-
sadami správneho prenášania včels  ev).

Je dobré pravidelne dôkladnejšie kon-
trolovať zdravotný stav všetkých, aj sil-
ných rodín, pretože mohli do úľa priniesť 
patogény, ktoré, ak nie sú kontrolované, 
povedú k ich oslabeniu.

Zalietavanie včiel často súvisí s pre-
včelením územia. Rovnako ako v prípade 
rabovky dospelá včela môže preniesť pa-
togény na sebe alebo spolu s potravou 
do iného úľa. Tento jav je dôležitý, preto-
že z roka na rok zaznamenávame čoraz 
väčší počet včelích rodín v Poľsku, a teda 
ich hustota je čoraz väčšia, čo podporu-
je zalietavanie.

ČO NOVÉ 
U SUSEDOV?

Foto 2: Nadstavky so vzormi nad 
letáčmi, ktoré kontrastujú s pozadím. 

Foto 1: Úle v kontrastných farbách umiestnené v širokých rozostupoch.

Foto 3: Kŕmičky starajúce sa o plod. 

Treba zdôrazniť, že najčastejšie si 
mýlia úľ choré včely. Tento jav je dob-
re známy v prípade nozematózy. Poško-
denia tráviacej sústavy včiel neumož-
ňujú správne trávenie a absorpciu ži-
vín. Pos  hnutá včela je často veľmi sla-
bá, čo priamo ovplyvňuje jej schopnos-
  orientácie v teréne. Podobne to vyze-

rá v prípade včiel pos  hnutých vírusový-
mi patogénmi, ktoré poškodzujú nervo-
vú sústavu, napríklad vírusom chronic-
kej aj akútnej paralýzy včiel. Choré vče-
ly zalietavajú oveľa častejšie a na to, aby 
sa vžobrali do cudzej rodiny, často ponú-
kajú kvapku nektáru z medného vačku, 
plnú patogénu, pre ktorý sú oslabené.
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Na obmedzenie zalietavania včiel v 
rámci včelnice môžeme rozostaviť úle 
ďalej od seba (na jeden úľ alebo viac) a 
maľovať ich farbami, ktoré navzájom 
kontrastujú (Foto 1). Výskumy  ež uka-
zujú, že výrazné farebné tvary na nad-
stavkoch, kontrastujúce s pozadím, znač-
ne zmenšujú zalietavanie včiel, pretože 
im uľahčujú navigáciu (Foto 2).

Úkaz rojenia včiel, hoci je opisovaný 
ako mechanizmus odolnos   včelej rodi-
ny, môže napomáhať šíreniu chorôb me-
dzi včelnicami. Robotnice berú so sebou 
zásoby potravy, v ktorej môžu byť pa-
togény. Samotná dospelá včela (vráta-
ne včelej matky) je zdrojom nákazy. Čas-
to takto donesieme do včelnice rodinu s 
„čiernymi pasažiermi“, napríklad morom 
včelieho plodu, nozematózou alebo víru-
sovými ochoreniami. Pamätajme i na to, 
že V. destructor veľmi rád cestuje na do-
spelých včelách a roje môžu byť silne na-
padnuté týmito parazitmi. Reč je hlavne 
o tých, ktoré nachádzame koncom sezó-
ny. Veľmi často včely opus  li úľ nie pre-
to, že bol preplnený, ale práve z dôvodu 
silného napadnu  a varroázou. Chytanie 
neskorých rojov a ich umiestňovanie do 
včelnice nikdy nie je dobrým nápadom, 
pretože sú nielen zdrojom parazita, ale 
aj vírusov, ktoré sa vďaka nemu množia 
a na vírusové nákazy doposiaľ neexistu-
je liek.

Kontakt medzi robotnicami a plodom 
je dôležitou cestou šírenia choroby vnútri 
včelej rodiny (Foto 3). Kŕmičky môžu po-
dávať larvám spolu s potravou čiastočky 
vírusu, napr. vreckovitos   alebo bakté-
rie spôsobujúce mor alebo hnilobu vče-
lieho plodu. Dospelé samičky V. destruc-
tor čakajú na kŕmičkách, kým sa neocitnú 
na plode vo vhodnom veku a vchádzajú 
do bunky krátko pred jej zaviečkovaním.

Počas trofalaxie (Foto 4), čiže delenia 
sa potravou medzi včelami, si robotni-
ce odovzdávajú napr. spóry nozematózy 
alebo baktérie moru včelieho plodu. Na-
vyše samotné čistenie úľa robotnicami, 
napr. od stôp výkalov, zvyškov potravy 
alebo mŕtvych lariev a kukiel, môže viesť 
k ich nakazeniu.

Nemôžeme zabrániť kontaktu chorých 
včiel s plodom ani so zdravými včelami, 
preto je dôležité, aby všetky naše rodi-
ny boli zdravé a choroby sa neroznášali. 
Môžeme tomu trocha napomôcť prísnym 
udržiavaním hygieny v úli. Neobyčajne 
dôležitá je každoročná dezinfekcia nad-
stavkov a náradia, ale aj výmena plástov 
za medzisteny v čo najvyššom percente, 
čo nám umožňuje mechanicky sa zbaviť 
patogénov zo starých „špinavých“ plás-
tov a povrchov.

MATKA
Bolo dokázané, že existuje prenos pa-

togénov z včelej matky na vajíčko, napr. v 
prípade vírusu černania matečníkov (Foto 
5) alebo vírusu akútnej paralýzy včiel. Z 
hľadiska inseminovaných ma  ek sú ako 
potenciálny zdroj ochorení, najmä víruso-
vých, dôležité spermie trúdov. Nová mat-
ka pridaná do rodiny môže byť  ež pre-
nášačkou spór Nosema spp. alebo zárod-
kov Ascosphaera apis. Pamätajme, že po-
tenciálne odovzdáva patogény nielen ro-
botniciam, ale aj trúdom či mladej matke.

Poľsko je mocnosťou, pokiaľ ide o pro-
dukciu včelích ma  ek, a poľskí včelári
každoročne vymieňajú priemerne polo-
vicu ma  ek vo včelnici. Je to rozhodne 
dobrý postup, musíme však dávať pozor 
na ich pôvod. Využívajme služby overe-
ných producentov, napríklad z chovných 
včelníc registrovaných v KCHZ. Mate-
riál pochádzajúci z takýchto včelníc sa 
podrobuje kontrolným skúmaniam.

VČELÁR
Nie je ťažké domyslieť si, že sám vče-

lár môže prispieť k roznášaniu včelích 
chorôb, k čomu sme vyššie uviedli nie-
koľko príkladov. Je dobré doplniť ich in-
formáciami súvisiacimi so spájaním sla-
bých rodín. Najprv je potrebné overiť ich 
zdravotný stav, pretože ak zoslabli z dô-
vodu choroby, a nie chýb v hospodárení, 

takto vytvorené rodiny nakazia iné nie-
len v rámci včelnice, ale aj mimo nej.

Z tých istých dôvodov je potrebné 
opatrne pristupovať k zamieňaniu plás-
tov medzi rodinami (s potravou, plodom, 
včelami alebo len súšami), hoci vieme, že 
je to potrebné. Na takýchto plástoch mô-
žeme potenciálne vniesť do zdravej rodi-
ny vlastne všetky včelie patogény, preto 
znovu zdôrazňujeme pravidelnú kontrolu 
zdravotného stavu včelnice.

Po uhynutých rodinách nám často 
ostávajú plásty plné zásob, čo vzbudzuje 
obrovské pokušenie dať ich iným včelám. 
Nie je to dobrý nápad, ak nemáme sto-
percentnú istotu (a vlastne nikdy ju ne-
máme), že rodina nezahynula z dôvodu 
nejakej choroby. Treba pamätať, že mno-
hé z nich nemajú žiadne prejavy, až kým 
včelstvo neuhynie. Korunným príkladom 
je tu nozematóza C, v priebehu ktorej sa 
v určitom momente rodina zdá veľmi sil-
ná a zdravá, ale krátko na to úplne hynie.

Ako sme už spomenuli, aj včelár môže 
zavliecť rôzne patogény do svojej včelni-
ce zvonku, s chyteným rojom alebo s kú-
penými včelami alebo matkami. To isté sa 
týka náradia, ak sme ho kúpili používa-
né. Nesmierne dôležitá je jeho dôkladná 
dezinfekcia pred použi  m.

Netreba  ež zabúdať na medziste-
ny, ktorými sa môže prenášať mor vče-
lieho plodu. Domáca výroba medzis  en, 
bez patričnej prípravy vosku, nezaruču-
je zbavenie sa spór Paenibacillus larvae, 
preto je potrebné kupovať ich z overe-
ných zdrojov, kde sa vosk podrobuje ste-
rilizácii v autokláve.

DR N. WET. ANNA GAJDA
PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW 

UŻYTKOWYCH, IMW, SGGW 
ANNA_GAJDA@SGGW.EDU.PL

LEK. WET. EWA MAZUR
PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW 

UŻYTKOWYCH, IMW, SGGW
FOTO ANNA GAJDA

IN PASIEKA 5/2021

Foto 5: Chorobne zmenený 
matečník s larvou matky uhynutou 
na chorobu černania matečníkov. 

Foto 4: Včely pripravené deliť sa s potravou. 
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ČO MI PREZRADILI ROJE ČO MI PREZRADILI ROJE 
Z DUTÍN STARÝCH LÍPZ DUTÍN STARÝCH LÍP
Vždy, keď som šiel 
do včelnice, prechádzal som 
cez krásny 200-ročný lipový 
háj, v ktorom si každý rok 
nájde v dutinách svoje obydlie 
zopár vyletených rojov. Vždy 
som sa pozastavil a vnímal tú 
scenériu, ktorá nemá najmä 
počas kvitnutia líp obdobu.

Stromy doslova hučia a vidieť vyleto-
vať včely z du  n starých líp bolo a je vždy 
pre mňa zážitok. Na tomto stanoviš   pri 
starých lipách som mal včelnicu viac ako 
desať rokov a každoročne som pozoro-
val osud včels  ev v du  nách. Včelstvá 
boli v tých istých du  nách v počte pri-
bližne sedem-osem rodín. Každú jar som 
ich sledoval a bol som plný očakávania, 
ako zvládli zimu.

JEDNA SVETLÁ VÝNIMKA
Vždy sa to ale skončilo rovnako. Čas-

to som sa svojím nepozorným pohľadom 
nechal oklamať, pretože včelstvá z du  n 
na jar vyletovali vždy v hojnom počte. No 
obyčajne po týždni zostalo  cho, zrejme 
došli zásoby, ktoré občas aj moje včelstvá 
odnášali z du  n do svojich úľov. Tento 
cyklus sa pravidelne takto opakoval rok 
čo rok. No jedno z týchto včels  ev pre-
žívalo osem rokov. Du  na, v ktorej žilo, 
mala letáčový otvor vo výške asi dva met-
re, preto mi nikdy nedalo a vždy som ho v 
novembri fumigáciou odľahčil od klieš  -
ka, a tým ho zrejme zachránil.

Kondícia včelstva počas rokov kolísa-
la, niekedy ťahalo z posledných síl, inoke-
dy s prehľadom prezimovalo, čo som po-
sudzoval podľa letovej ak  vity. Roj dalo 
ale každý rok, no pri vysokých lipách a 
mojich slabších lezeckých schopnos  ach 
som roju vždy dal šancu žiť a prežiť v prí-
rode. Či ju aj využilo, to neviem, ale moja 
skúsenosť pri pohľade na prázdne du  ny, 
z ktorých už na jar včely nelietali, o nie-
čom hovorila.

Uletené roje uprednostňujú du  ny, 
ktoré majú objem približne 50-60 litrov. 
Du  ny majú rôzny tvar a rôzne umiest-
nený letáč či očko, ktorými sa reguluje 
vlhkosť. Strom je živý organizmus, a tak 
sa vo včelárskych knihách opisuje, že v 
du  nách museli mať včely vplyvom prú-
diacich š  av z koreňov enormné vlhko. 
Moje pozorovania sú však iné. Mal som 
v rukách viac spílených du  n a v žiadnej 
som nenašiel stopy po plesni, takže to s 
vysokou vlhkosťou v du  nách zrejme ne-
bude celkom až taká veľká pravda, ako sa 
deklaruje.

TMAVÉ DIELO 
IM NEPREKÁŽA?

Sú du  ny najmä v starých veľkých 
stromoch, kde du  na často pokračuje vo 
forme vyhnitých kanálov smerom nahor 
a v kmeni stromu nad včelím hniezdom 
sa nachádzajú ďalšie otvory, ktorými du-
 na vetrá, a tak nadbytočná vlhkosť z 

hniezda odchádza. Prirovnal by som to k 
otvorenému vrchnému očku v nadstav-
koch alebo k priedušnému stropu. Vče-
ly na odchov plodu potrebujú vlhkosť v 
hniezde okolo 80 percent, no to nezna-
mená, že túto vlhkosť musia mať v celom 
priestore du  ny. K téme včiel žijúcich v du  nách si môžete pozrieť aj toto video z Oravy.

Vidieť vyletovať včely z du  n starých líp je zážitok.



DYMÁK 1/2022 | 31

Včely si vlhkosť vedia dokonale zabez-
pečiť priamo v uličkách v hniezde zvýše-
ním teploty a svojimi telami vlhkosť udr-
žia. Ak ide o slabé včelstvo a vlhkosť kles-
ne pod 75 percent, plod vysychá a včel-
stvo hynie. Včely si ale väčšinou vždy do-
kážu poradiť a prispôsobiť sa každej si-
tuácii a každej du  ne. Dokonca potreb-
né podmienky dokážu zabezpečiť i mimo 
du  ny, o čom ma presvedčil aj roj na sta-
rej jabloni, ktorý, keď som ho zberal, mal 
už nielen vystavané tri srdiečka plástov, 
ale bol v nich aj vitálny plod.

Skladba diela v starších osídlených du-
 nách je väčšinou tmavá až čierna. Vy-

letené roje väčšinou každoročne osídľujú 
 e isté du  ny po padnutých včelstvách, 

a tak tam dielo prežíva viac rokov. Pre-
to som toho názoru, že prírodné včel-
stvá prosperovali prevažne na tmavom 
diele. Vijačka dielo zlikviduje len v prípa-
de, ak du  na nie je opäť včelami obsade-
ná. Včelstvá v du  nách väčšinou nepre-
žijú prvú zimu a odchádzajú často už v 
októbri na varroázu alebo počas zimy na 
nedostatok zásob. Dielo už v tomto čase 
vijačka nepoškodzuje a na jar v apríli sú 
opäť v tých istých du  nách uletené roje 
na starom diele pôvodného včelstva. 

Takto sa kolobeh opakuje až do času, 
kým du  na nie je obsadená a osud plás-
tov dokončí vijačka. Včelstvá preto na 
starom diele môžu prežívať i viac ako de-
sať rokov. Pozoroval som preto aj veľko-
sť včiel, ktoré z du  n vyletujú. Včely sú 
z tmavých plástov napriek kokónom v 
bunkách stále rovnako veľké. Na plás-
toch som pozoroval zhrubnuté dno bu-

niek, ale bunky stále zostávajú rovnako 
veľké. Prirovnal by som to k plastovým 
kelímkom, ktoré ako kokóny lariev pasu-
jú do seba. Včely vedia  eto kokóny (ko-
šieľky) vykúsať a hrubne hlavne dno, pri-
čom objem bunky zostáva stále rovnaký. 

To len my včelári sa snažíme svojou 
prehnanou starostlivosťou vymeniť vče-
lám viac ako polovicu diela v plodisku. 
Pritom samotné včely nám ukazujú, aké 
dielo im vyhovuje. Sú to tmavšie teplej-
šie plásty, na ktorých začínajú a ukončujú 
plodovanie, sú to plásty, do ktorých no-
sia najradšej med.

Žiaľ, lipový hájik je už minulosťou, zo-
stalo z neho len torzo a všetky duté a po-
škodené stromy museli vypíliť. Čo sa dalo, 
sme nahradili mladými stromčekmi asi 
päť rokov dozadu a už tento rok aj kvit-
li. No kým sa do nich nasťahujú prvé roje, 
ešte pár rokov potrvá... Pri návšteve Trna-
vy si tak za  aľ obzerám ďalších niekoľko 
desiatok líp, ktoré sme sadili pred rokmi 
pomocou špeciálneho stroja vermer. Ten 
sadil už väčšie osemročné stromčeky aj s 
celým koreňovým systémom a o niečo mi 
azda moje čakanie skrá  l.

JOZEF BAJANÍK | FOTO AUTOR
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Máloktoré včelstvo prežije v du  ne stromu viac rokov.
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Na úvod by som rada 
povedala, že spôsob, akým 
včelárime, vyhovuje nám 
a neznamená to, že je to ten 
najlepší, najideálnejší spôsob 
na svete a každému bude 
vyhovovať. Aj my máme 
sedem stanovíšť a vieme, 
že čo stanovište, to iné 
podmienky. A včely nás každý 
rok učia niečomu novému.

Ale začnem od začiatku. Včeláriť som 
začala, pretože som príliš machrovala. 
Mala som nejaké znalos   z predchádza-
júceho vzťahu, a tak som manželovi do 
toho neustále kecala. Bohužiaľ, len teo-
re  cky, pretože ako alergik na včelie 
bodnu  e som sa logicky včiel bála. Raz 
to manžel neuniesol a povedal mi, že keď 
som taká múdra, nech začnem včeláriť 
sama. Najskôr som sa nahnevala, že sa 
ma chce zbaviť, ale hneď na druhý deň 
som volala svojmu alergológovi. No, ne-
budem tlmočiť, čo mi povedal, ale fak-
tom je, že som absolvovala päťročnú vak-
cináciu a dnes už zvládnem 11 žihadiel.

Farmu som zakladala s kolegyňou v ro-
ku 2015, ale tá sa rozhodla po dvoch ro-
koch skončiť, takže už štvrtý rok v tom  
idem sama. Vlastne nie sama - s manže-
lom Slávkom a občas nám pomáha syn 
Ondrej. Farma je postavená ako sociálny 
podnik, tzn. že sa snažím spolupracovať s 
miestnymi a podporovať miestne ak  vity. 

Tiež sme mali v pláne zamestnávať 
znevýhodnené osoby, najmä ženy s malý-

mi deťmi, s nízkou kvalifi káciou a so zdra-
votným hendikepom. V prvých rokoch sa 
to aj darilo, ale potom nám kolegyňa ote-
hotnela, prišiel covid, zlé počasie, a tak 
sme už ďalších zamestnancov nabrať ne-
mohli. Farma sa teraz zaoberá nielen vče-
lárením, ale aj výrobou sviečok zo vče-
lieho vosku, ozdôb, darčekových a kre-
a  vnych sád, foriem, medzis  enok - fa-
rebných aj pre včelárov, robíme exkurzie 
pre škôlky, školy i verejnosť. Tiež predná-
šam, masírujem a venujem sa apiterapii. 
Do budúcnos   máme veľké plány v ob-
las   potravinárstva a agroturis  ky.

RÔZNE STANOVIŠTIA, 
RÔZNE MATKY

Včelárime na rámikovej miere 39x24 v 
zateplených nadstavkových úľoch a ako 
som už spomenula, máme sedem stano-

víšť. Sú v Českom stredohorí, okres Lito-
měřice, vo výške od 180 do 580 m n. m. 
To určuje nielen rozdielnu dobu znášky, 
ale aj jej rozdielne druhy. Za  aľ čo v níži-
nách máme predovšetkým kvetové medy 
z poľných rastlín - facélia, repka, horči-
ca, slnečnica, a zo stromov, ako sú agát 
a lipa, vo vyšších polohách máme kveto-
vé medy z lúk a zo stromov, ako sú javory.

Rovnako rozdielny je i rozvoj včels  ev. 
V nížinách sú „dievčatá“ už v „plnej poľ-
nej“, za  aľ čo vo vyšších polohách ešte 
len premýšľajú, či začať klásť. Z tohto dô-
vodu máme aj niekoľko „druhov“ ma  ek. 
Všetko je, samozrejme, včela kraňská, 
ale museli sme „vychytať“, ktoré sa dob-
re rozvíjajú v nížinách a ktoré vo vyšších 
polohách. A  ež musíme pri tvorbe od-
ložencov pre vlastnú potrebu dávať veľ-
ký pozor, aby sme ich nezamenili, preto-
že predovšetkým vo vyšších polohách by 
sme mali nasledujúci rok problémy. Mat-
ky si chováme sami alebo vylepšujeme 
krvou od chovateľov, ktorí majú včely v 
podobných podmienkach ako my.
Čo sa týka úľov, zo začiatku sme skú-

šali nezateplené Langstrothy i zateple-
né aj nezateplené 39x24, drevené aj po-
lystyrénové úle. Rôzne sme kombinovali 
stanovište a jednotlivé nadstavky aj mie-
ry. Nakoniec sme zis  li, že rozdiel v nich 
nie je. Postupne zo zateplených dreve-
ných 39x24 prechádzame na nezatep-
lené drevené. Hlavným dôvodom je i 
váha, pretože sily ubúdajú a zdravotný 
stav sa práve nezlepšuje. Polystyréno-
vé úle sú síce ľahšie, ale pretože včelári-
me na Hoff manových rámmikoch, máme 
problém, aby sa do nadstavku zmes  -
li. Tiež sme zis  li, že ich životnosť nie je 
taká veľká ako u drevených a dezinfekcia 
rôznymi roztokmi nám veľmi nevyhovu-
je. Radšej nadstavky opaľujeme ohňom. 

Andrea Novotná: 
VITAJTE NA VČELEJ FARME ANNKASVITAJTE NA VČELEJ FARME ANNKAS

V nížinách máme znášku najmä z poľnohospodárskych plodín.

Môj manžel a ja. To on ma popchol k včeláreniu.
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ZIMUJEME V DVOCH 
NADSTAVKOCH

Jediné, na čo dbáme, je, aby na zimu 
mali včely „hlavu“ v teple. Tzn. že dáva-
me ďalšiu polystyrénovú dosku na úle 
ako izoláciu. Počas zimy sú naše včelstvá 
v dvoch nadstavkoch. Na jar ich väčšinou 
nachádzame v hornom nadstavku, tzn. že 
zo spodného nadstavku môžeme vziať 
tmavé súše a nahradiť ich medzistenami. 
Tie prezebrujeme a dávame na zvyšný 
nadstavok. Keď sa včely dostávajú do sily, 
vkladáme dva stavebné rámiky. To má 
tri hlavné dôvody: 1. pro  rojové opatre-
nie (inšpirácia našim učiteľom RNDr. Ro-
manom Linhartom, mimochodom veľmi 
skvelým človekom), 2. zníženie populácie 
klieš  ka, ktorý preferuje trúdie bunky, 3. 
využi  e trúdieho plodu na tzv. Apilarnil, 
čiže trúdie mlieko. Vo chvíli, keď včely do-
stavali všetky medzis  enky a počasie to 
umožňuje (vyzerá to na znášku), dávame 
tre   nadstavok - medník. Medzi plodisko 
a medník používame materskú mriežku. 
Do medníka dávame dva rámiky plodu 
tesne pred vyliahnu  m, aby sme na  ah-
li včely nahor. Tie potom postupne med-
ník vystavajú a zanesú.

VČELY PRE APITERAPIU 
BEZ TVRDEJ CHÉMIE
Čo sa týka liečenia, kombinujeme prí-

rodné liečivá s bežne dostupnými a v 
Čechách povolenými. Používame Eko-
pol, Bisanar, kyselinu mravčiu aj kyselinu 
šťaveľovú. U včiel určených na apitera-
piu nič iné nedávame. Ostatné dosta-
nú ešte Varidol. U nás je veľmi zavčelená 
oblasť a nie všetci včelári liečia tak, ako 
by mali, takže sa, bohužiaľ, bez chémie 
nezaobídeme. 

Ekopol dávame na jar, približne v po-
lovici februára, a potom na jeseň, približ-
ne v októbri, záleží od teploty. Ak je to 
potrebné, vkladáme ho do úľov aj medzi 
znáškou. Kyselinu mravčiu aplikujeme 
vo forme formidolových dosiek v júli po 
znáške,  ež podľa aktuálnej teploty. Ky-
selinu šťaveľovú dávame včelám v sep-
tembri „pokvapom“ v množstve 45 ml na 
včelstvo. Používame 4-percentný dihyd-
rát kyseliny šťaveľovej v cukrovom rozto-
ku, ktorý zohrejeme na 40 °C a až po-
tom aplikujeme. Keď máme pocit, že v 
nejakom mesiaci je v niektorom včelstve 
problém, dáme mu radšej Ekopol naviac. 
Nebudem klamať. Aj nám sa občas neza-
darí a prichádzame o včelstvá. Niekedy 
našou vinou, niekedy reinváziou, nieke-
dy vďaka zvieracím rušičom. 

ODLOŽENCE 
„NA PRASÁKA“

S počtom včels  ev sa pohybujeme 
medzi číslom 80 až 120 a určite musím 
ešte spomenúť našu tvorbu odložen-
cov. Z každého silného včelstva vytvá-
rame odloženec. Je to naše ďalšie pro  -
rojové opatrenie. Odložence robíme tro-
mi spôsobmi. Prvý je „tzv. „na prasáka“. 
To znamená, že pokiaľ nemáme k dispo-
zícii matku a musíme odloženec urobiť, 
tak vezmeme rámik s najmladším plo-
dom (vajíčka), potom dva rámiky s plo-
dom tesne pred vyliahnu  m, rámik s pe-
ľom a rámik s mednými zásobami. Nasy-
peme včely, dáme im medocukrové ces-
to a odvezieme ich na tzv. odložencové 
miesto. 

Druhý spôsob je vytvorenie zmetenca. 
Do plemenáča s medzistenami dáme je-
den rámik s plodom pred vyliahnu  m, zá-
soby + medocukrové cesto a už kladúcu 
matku. Tre   náš variant je, že vezmeme 
jeden rámik s plodom pred vyliahnu  m, 
súše a jeden rámik so zásobami, zosype-
me včely a dáme im kladúcu matku. Vždy 
všetko riešime za pochodu, podľa toho, 
ako je to potrebné. Najväčšiu úspešnosť 
máme však s tvorbou odložencov prvým 
spôsobom, teda „na prasáka“.

Aby sme predišli omylom z našej stra-
ny, s manželom sme študovali aj SOU 
včelárske v Nasavrkoch. Pomohlo nám 
to aj pri racionalizácii našej včelárskej 
prevádzky. Myslím si, že teraz už nero-
bíme veľa zbytočných zásahov. Tiež som 
presvedčená, že vzdelávanie je v dnešnej 
dobe naozaj nutnosť, pretože prostredie 
sa mení, menia sa i včelstvá a ich reakcie 
na okolité podmienky. Tajne pritom dú-
fam, že lásku k včelám zdedil aj náš syn, 
že sa zbytočne nenaháňame a farmu po 
nás preberie a bude ju ďalej rozvíjať. Kaž-
dopádne, nech to dopadne akokoľvek, je 
pred nami ešte dlhá a náročná cesta.

ANDREA NOVOTNÁ 
FOTO ARCHÍV AUTORKY

Po poslednom vytáčaní včelám vez-
meme súše z medníka, upravíme plodis-
ko a začíname kŕmiť. Kŕmime cukrovým 
(glukózo-fruktózovým) invertom priamo 
z cukrovaru, pretože to je jediná istota, že 
je invert naozaj z cukru. Náš miestny cuk-
rovar Zvoleneves vyrába invert pre včelá-
rov. Volá sa Apisyrup (verím, že by pokoj-
ne dodávali aj na Slovensko). Kŕmime pri-
bližne 20 kilogramov na včelstvo, ale zase 
záleží na tom, ako včelstvá sirup „berú“ a 
koľko potrebujú. Máme vypozorované, že 
včelstvá, ktoré neberú alebo berú málo, 
do jari nevydržia. Potom je vždy otázkou, 
či sa s tým dá niečo robiť alebo také včel-
stvo radšej zlikvidovať hneď.

Včelárime na rámikovej miere 39x24 a od zateplených 
prechádzame k nezatepleným úľom.

Časom som sa naučila aj prelarvovávať.

Syna Ondreja bavia včely  ež.



34 | DYMÁK 1/2022

HYDE 
PARK

POVINNOSTI
V poslednom období, najmä po zve-

rejňovaní výsledkov rozborov medov z 
obchodov, sa stáva trendom chov včel-
s  ev. Je to vidieť aj v náraste nových 
včelárov. Objavuje sa rozširovanie
chovu včiel v mestskom prostredí, na 
strechách budov, v parkoch. Veľa no-
vých včelárov si kúpi včely a nemá o 
tom žiadne vedomos  , čo je vidieť v 
diskusiách na sociálnych sieťach, kde 
sa pýtajú ako ďalej. Aj keď si myslím, 
že máme dosť odborných brožúr či 
kníh, takto je to ľahšie a moderné.

Žiaľ, viacerí začínajúci včelári zabú-
dajú na povinnosť registrácie chovu v 
Centrálnej evidencii hospodárskych 
zvierat (CEHZ), nakoľko včela je hos-
podárske zviera, čo je u nás, na roz-
diel od členstva v záujmovej organi-
zácii včelárov, zo zákona povinné.

Je to stanovené hlavne z dôvodu 
zabezpečenia stáleho veterinárneho
dozoru zo strany prideleného pra-
covníka, resp. asistenta veterinárne-
ho lekára. Nahlásenie nového stano-
viska v CEHZ je nutné hlavne z dôvo-
du ochrany včiel - či už svojich, alebo 
tých v blízkom okolí. Na základe tých-
to údajov má štátna správa prehľad 
o včelstvách v danom regióne a pri 
vzniku akejkoľvek choroby bude môcť 
chovateľa kontaktovať, upozorniť. V 
prípade vzniku karanténnej choroby 
má  ež registrovaný včelár možnosť 
dostať náhradu za vzniknutú škodu.

Samozrejme, ako som spomenul, 
nahlásenie sa v CEHZ je povinné, ale 
členstvo v ktorejkoľvek včelárskej or-
ganizácii je už dobrovoľné. Možnosť 
stretnúť sa s inými skúsenými včelármi 
a porovnať svoje poznatky nie je malá 
výhoda pre smerovanie vášho chovu.

ING. RASTISLAV TONKOVIČ

IN
ZE

RC
IA

Vďaka nášmu čitateľovi Lacovi Lu-
káčovi máme prehľadne spracovaný 
obsah časopisu Dymák za rok 2021.

OBSAH ROČNÍKA 2021
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O POKUTE EŠTE NEROZHODLI

Prekvapenie a údiv vyvolala stručná 
správa Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy o zistení rezíduí 
liečiva tylozín v mede spoločnosti 
Medas, s.r.o., zo Spišskej Novej Vsi.

Inšpektori nariadili dotknutú šaržu 
medu s  ahnuť z trhu. Išlo o „Med kveto-
vý lipový“ 900 g, DMT 17. 8. 2024, šar-
ža M21L2004, krajina pôvodu zmes me-
dov EÚ a mimo EÚ. Tylozín bol v nej v ne-
patrnom množstve 2,6 μg/kg, ale keďže 
ide o an  bio  kum, nesmie sa v mede na-
chádzať vôbec.

Riaditeľ spoločnos   Medas Pavel Blaš-
čák nám upresnil, že celkovo fi rma doda-
la do obchodnej siete 524 kg medu tej-
to šarže, teda 582 pohárov. S  ahnutých 
z pultov bude po verdikte inšpektorov 
spolu 132 pohárov, ostatné už niekto kú-
pil. „Dotknutý med pochádzal z Rumunska 
a Ukrajiny. S  ahneme ho z trhu a podro-
bíme dodatočným rozborom. Samozrejme, 
budeme hľadať príčinu tejto situácie, preto-
že všetky naše šarže sú kontrolované a dis-
ponujeme laboratórnymi výsledkami aj tej-
to konkrétnej šarže, kde sa prítomnosť an  -
bio  k nepotvrdila,“ povedal Blaščák.

Spýtali sme sa ho, samozrejme, aj na 
kroky, ktoré hodlá fi rma podniknúť, aby 
sa situácia neopakovala. „Oslovíme nášho 
dodávateľa laboratórnej techniky a komu-
nikujeme s laboratóriami ohľadom nasta-

venia detekčných limitov, keďže pri rezí-
duách v mede nie sú stanovené. Pri tom-
to náleze bolo pri odbere detekovaných 
0,0000000026 tylozínu v kg medu. Naším 
zámerom je predávať nezávadný produkt, 
preto budeme hľadať riešenie, aby sa daná 
situácia neopakovala,“ reagoval Blaščák 
na naše otázky.

Zaujímalo nás, či výrobca uvedené-
ho medu dostal od Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy aj pokutu. „Voči vý-

Zacielené máme na včely. Tak ako vy.
Zaujíma nás všetko. Nové aj staré.

robcovi bude začaté správne konanie, v kto-
rom mu bude uložená pokuta,“ informoval 
nás Jozef Bíreš, riaditeľ ŠVPS v Bra  sla-
ve. Jej možnú výšku však nespresnil.

ČO JE TYLOZÍN?
Tylozín je an  bio  kum určené pre 

zvieratá s dýchacími problémami. Je syn-
te  ckého pôvodu a jeho použi  e je v po-
travinách v Európskej únii zakázané. Ty-
lozín sa ako liečivo kedysi používal aj v 
chove včiel na Slovensku. „Používal sa 
krátko, na začiatku 90. rokov, preven  vne 
v ochranných pásmach. Dostávali ho nepo-
zi  vne včelstvá v ochrannom pásme po vy-
hlásení ohnísk MVP,“ priblížil nám MVDr. 
Juraj Toporčák.

Problémom tylozínu je, že jeho od-
búranie v mede trvá veľmi dlho, aj roky. 
„Problém je to preto, že i malé množstvo 
an  bio  k môže spôsobiť vybudovanie si re-
zistencie organizmu voči nim a potom, keď 
bude treba, nebudú zaberať. Preto je povin-
ná nulová prítomnosť an  bio  k a sulfona-
midov,“ doplnil veterinárny lekár.

Inde vo svete sa však an  bio  ká v 
chove včiel využívajú a ich rezíduá sa 
môžu vyskytovať najmä v medoch z Juž-
nej Ameriky, napríklad z Argen  ny. „Ta-
kéto medy po zmiešaní hoci so slovenským 
medom môžu byť problema  cké. Tri štvr  -
ny medu v Európskej únii sú z dovozu,“ uza-
tvoril Toporčák.

MICHAL PETRUŠKA | FOTO ŠVPS

Šarža medu s tylozínom. Výrobca musel nepredané poháre s  ahnuť z pultov.
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MENEJ ZNÁME OPEĽOVAČEMENEJ ZNÁME OPEĽOVAČE (15)
MAJSTRI V MASKOVANÍ - MOKRADNÉ PESTRICE
Trúdovky rodu Eristalis patria 
k najčastejším „včelám“ 
na internete aj v prírode 
a takmer isto ste im naleteli 
aj vy. Sú krásnym príkladom 
mimikry dotiahnutého 
na skutočne vysokú úroveň. 

Hlava trúdoviek vyzerá na prvý pohľad 
veľmi odlišne od hlavy včely - má vypuk-
lé, polguľovité oči a krátke trojčlánkové 
tykadlá. Celkový dojem je však jedno-
značne včelovitý, najmä z väčšej vzdiale-
nos  , trúdovky dokonca aj lietajú podob-
ným štýlom ako včely. Trúdovka obyčaj-
ná (Eristalis tenax) má dokonca mierne 
rozšírené zadné holene lemované brva-
mi, čo pripomína košíčky včely medonos-
nej. Okrem toho má po bokoch bruška 
tehlovo-červené škvrny, ich rozsah je zá-
vislý od sezóny, letná generácia ich má 
výraznejšie, jarná a jesenná zasa potlače-
né, čo opäť zodpovedá farebnej variabili-
te včely medonosnej v Európe. Včelu me-
donosnú alebo nejakú všeobecnú včelu 
však úspešne napodobňujú aj ďalšie dru-
hy rodu Eristalis, medzi najbežnejšie pat-
rí E. per  nax a E. arbustorum. 

Larvy trúdoviek žijú vo vodnom pros-
tredí, ale dýchajú atmosférický kyslík. 
Spojenie s hladinou si zabezpečujú po-
mocou teleskopického „šnorchla“ - dlhej
rúrky na konci tela, ktorá nesie priedu-
chy. Larvy trúdoviek sa živia drobnými 
mikroorganizmami, najmä baktériami, 
na čo majú špeciálne uspôsobený fi lter. 
Z tohto dôvodu uprednostňujú mokra-

de s veľkým množstvom organickej hmo-
ty, krištáľovo-čisté horské riavy sú pre ne 
neobývateľné. 

Trúdovka obyčajná dokonca upred-
nostňuje extrémne organicky znečiste-
né nádrže, ako napr. močovku, čis  čky 
odpadových vôd a pod. Keďže v prítom-
nos   ľudí niet núdze o podobné „oázy“, 
trúdovka obyčajná patrí k najbežnejším 
opeľovačom vôbec. Dokonca je to jediná 
pestrica, ktorá je dnes rozšírená po ce-
lom svete ako synantrop.

Nepla   to všeobecne, mnohé iné dru-
hy trúdoviek, napr. rodov Eristalinus, He-
lophilus, Anasymia a ďalšie, majú pomer-
ne vyhranené nároky na kvalitu mokra-
de. Uprednostňujú zachované mokrade 
s bohatou vegetáciou, napr. mŕtve rame-
ná, ale poznáme aj druhy špecializova-
né na rašeliniská. Imága sú zároveň veľ-
mi mobilné, takže ich môžeme pozorovať 
prak  cky kdekoľvek.

Trúdovky majú rela  vne dlhší cu-
ciak než pestrice s predátorskými larva-
mi (podčeľaď Syrphinae), takže navštevu-
jú a opeľujú aj kvety s hlbokými rúrko-
vitými kvetmi, ako sú nevädze, bodliaky 
a chrastavce. Florokonštantnosť sa často 
popisuje ako hlavná prednosť včely me-
donosnej. Pravda je, že napr. pri opeľo-
vaní jabloní (a iných ovocných stromov) 
je skôr na prekážku, ale vo všeobecnos   
to pla  . Trúdovky navštevujú širokú pa-
letu kvetov, ale znamená to, že striedajú 
kvety dokonale náhodne? Zamyslime sa 
nad tým trochu hlbšie. 

Jednotlivé typy kvetov sa medzi sebou 
líšia a naučiť sa „pracovať“ s daným ty-
pom kvetu každému opeľovačovi chvíľu 
trvá. Ale keď to zvládne, dáva väčší zmy-
sel navštevovať jeden typ kvetu. Rovna-
ko sa správame predsa aj my. Je omno-
ho efek  vnejšie, ak sa človek sústredí na 
jednu činnosť, ako po minúte preskako-
vať medzi skladaním ponožiek, hraním 
futbalu, odpovedaním na e-maily a na-
 eraním plota. 

Včela alebo mucha? Trúdovka bielonohá (Eristalis per  nax) na kvete brečtana.

Eristalis arbustorum pripomína včely nápadnými biely pásikmi na brušku.
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Empirické pozorovania to potvrdzujú. 
Ak by ste si vybrali jednu pestricu a sle-
dovali ju dlhší čas, zis  li by ste, že v da-
nom čase uprednostňuje jeden druh kve-
tu. Ďalší deň sa môže presunúť do inej 
lokality a namiesto margarétok bude na-
vštevovať povedzme chrastavec. Je ta-
kéto správanie také odlišné od fl orokon-
štantnos   včiel? 

Včely sú považované za efek  vne 
opeľovače aj preto, že ich larvy sú po-
travne závislé od peľu. Samička, ktorá im 
zásoby potravy chystá, musí preto nav-
š  viť omnoho väčšie množstvo kvetov 
než „priemerný“ (t. j. nevčelí) opeľovač. 
A aj v tomto bode vidíme miernu parale-
lu medzi včelami a pestricami. Larvy pes-
tríc sa živia samy, ale aby samička moh-
la klásť vajíčka, potrebuje peľ ako zdroj 

zita včiel v 52 % mapovacích štvorcov a 
vzrástla v 10 % - smutný výsledok, ale 
očakávaný. Anglicko dopadlo ešte horšie: 
diverzita včiel klesla v 67 %, ale vzrástla 
iba v 4 % mapovacích štvorcov. 

O to prekvapivejšie je, že pestri-
ce v Holandsku získali: diverzita pestríc 
vzrástla v 34 % a poklesla iba v 17 % ma-
povacích štvorcoch. Anglicko dopadlo 
opäť horšie, ale ústup pestríc nebol zďa-
leka taký drama  cký ako v prípade včiel: 
diverzita pestríc poklesla v 33 %, kým 
vzrástla v 25 % mapovacích štvorcov. 
Nie je úplne jasné, prečo sa pestriciam 
darí omnoho lepšie než včelám. Môže za 
tým byť ich väčšia mobilita. 

Trúdovky pekne ilustrujú dosiaľ pre-
hliadaný význam mokradí ako „liahne“ 
opeľovačov. Mokrade majú obrovský 
význam pre biodiverzitu, ale sotva sa dá-
vajú do súvislos   s opeľovaním. Častej-

šie sú vnímané ako liahne komárov (kto-
ré sú, mimochodom,  ež opeľovače). 
Starostlivosť o opeľovače teda znamená 
okrem mozaikového kosenia a extenzív-
nej pastvy aj obnovu mokradí. Bez nich 
rozmanitosť opeľovačov jednoducho nie 
je kompletná. 

Ak chcete pestrice podporiť či ich len 
pozorovať pri vývoji, môžete pre ne vy-
tvoriť „lagúnu“. Stačí naplniť vedro rast-
linnými zvyškami (žihľava, buriny vyple-
té o záhrady, rozdrvené alebo poseka-
né zvyšky zo strihania stromov a viniča) 
a zaliať to vodou. Vzniknutá masa môže 
výrazne zapáchať, najmä ak má veľa du-
síka (zo žihľavy), ale s trochou šťas  a sa 
v nej objavia larvy trúdoviek. Prajem veľa 
nových poznatkov pri ich pozorovaní.

MAREK SEMELBAUER, 
ÚSTAV ZOOLÓGIE SAV, 

FOTO AUTOR

bielkovín. Samička trúdovky obyčajnej 
v jednej znáške vykladie až 800 vajíčok 
a takýchto znášok urobí za život niekoľ-
ko, preto musí navš  viť aj adekvátne 
množstvo kvetov. Na zber peľu sú vyba-
vené chĺpkami po celom tele - opäť po-
dobne ako včely. Peľ zachytený na chĺp-
koch si potom sčesáva pomocou pred-
ných konča  n a podáva do „úst“ na konci 
cuciaka. Pestrice sú špecializované ope-
ľovače tak ako včely. Dokonca sú aj pri-
bližne rovnako staré - asi 100 miliónov 
rokov. Nemali by sme ich podceňovať.

Rela  vny význam pestríc ako opeľo-
vačov mierne ras  e. Jeden zaujímavý vý-
skum porovnával diverzitu včiel a pes-
tríc v mapovacích štvorcoch s veľkosťou 
10x10 kilometrov v Anglicku a Holandsku 
pred rokom 1980 a po ňom. V Holandsku 
počas sledovaného obdobia klesla diver-

Trúdovka Helophilus trivi  atus 
sčesáva z telového ochlpenia peľ, 
aby sa ním nakŕmila.

Trúdovka bronzová (Eristalinu aeneus) má neobvykle sfarbené oči.

Trúdovka Anasymia lineata nie je presvedčivý mime  k včiel.
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Viac včelárov sa v poslednom 
období zaujíma o možnosti 
založenia, resp. obrábania 
malého políčka okolo včelnice, 
ktoré by pomohlo včelám 
obohatiť ich pašu. Tieto 
pozemky sú z väčšej časti 
neudržiavané, zarastené, 
prerastené náletovými 
drevinami, je preto potrebné 
ich v prvom rade pre sejbu 
pripraviť. 

Popíšme si najhoršiu možnosť, a to sú 
náletové dreviny. Ich odstránenie nie je 
rýchle, je prácne, no je potrebné. Vyklčo-
vať nálety, pokiaľ je to možné aj s koreň-
mi, je nevyhnutné, aby sme mohli plochu 
splanírovať, vyrovnať a upraviť, aby sme 
ju mohli následne ošetrovať malou me-
chanizáciou. 

To, čo sa nám nepodarilo zo zeme do-
stať, necháme opätovne vyrásť a použi-
jeme totálne neselek  vne herbicídy na 
báze účinnej látky glyphosát (napr. Roun-
dup, Clinic). Tie zlikvidujú všetko zelené, 
čo nám vyras  e nanovo, resp. vzíde po 
kul  vácii z pôdy. Dávkovať treba v zmys-
le návodu na použi  e (3-6 l/ha/200 l 
vody) a treba dať pozor na ph roztoku 
- op  mum 5, docielite doplnením kyse-
linou citrónovou, DAM-om alebo močo-
vinou. Najop  málnejšou teplotou pri po-
streku je 15-25 oC.

Zväčša po 14-21 dňoch budete vidieť 
výsledok pôsobenia prípravku. Pokiaľ 
chcete byť ekologickí, je nutné po vzíde-
ní nežiaduceho porastu mechanicky ho 
zlikvidovať a vyčis  ť pozemok. Žiaľ, stá-
le musíte počítať s tým, že pri akejkoľvek 
snahe budú na voľnej ploche rašiť rôzne 
buriny, nakoľko zásoba semien v pôde je 
po rokoch neobrábania určite nevyčer-
pateľná, resp. príroda sa bude snažiť ob-
sadiť ponúknuté voľné miesto.

Uvedené zásahy odporúčam vykonať 
v jesennom období, nakoľko môžeme ne-
chať pôdu odpočinúť si cez zimu a skoro 
na jar môžeme začať s naším plánovaným 
jarným výsevom.

ČO ZASIAŤ? 
Najlacnejšími a najdostupnejšími osi-

vami na trhu vhodnými pre včely sú:
 Horčica biela - má rýchly rast, viac 

hmoty a rastom zadusí ostatné buriny. 
Horčica je nektarodajná, ale med z nej 

skoro kryštalizuje. Ide o rovnaký druh 
ako repka, na výsev potrebujete 8-10 
kg/ha, hĺbka sejby 2 cm, termín, čo naj-
skôr na jar. Je nevhodné siať ju blízko 
plochy so zasiatou repkou, nakoľko majú 
spoločných škodcov. Tí prele  a neskôr z 
repky k vám a zlikvidujú váš porast.

 Pohánka obyčajná - má rýchly rast, 
vyššiu hmota, pokryje celú plochu, špe-
cifi cká vôňa medu - niekomu môže zapá-
chať, výsev 70 kg/ha, hĺbka sejby 3-5 cm

 Facélia vra  čolistá - v rámci mojich 
skúsenos   asi najvhodnejšia, veľmi chut-
ný med, atrak  vny kvet modrej farby, vý-
sev 17-20 kg/ha, hĺbka sejby 1,5-2 cm, 
termín 4.-5. mesiac

 Ľan olejný - bohatý na peľ, atrak  v-
ny modrý kvet, výsev 50-60 kg/ha, hĺbka 
sejby 1-2 cm, termín 3.-4. mesiac

Samozrejme, na trhu je veľký sor  -
ment osív, ale  eto sa mi osvedčili asi 
najviac pre naše pestovateľské pod-
mienky v rámci západoslovenského kra-
ja. Skúšal som aj ich vzájomné kombiná-
cie v zmesiach, ale neviedlo to k požado-
vanému výsledku, nakoľko pohánka sko-
ro vždy svojím rýchlym rastom potlačila 
všetky ostatné druhy.
Čo sa týka spôsobu zakladania poras-

tov, odporúčam hneď, ako nám to poča-
sie dovolí po zime, zrovnanie pooraného 
pozemku smykami alebo ľahkými brána-
mi, aby bol čo najrovnejší. Po obschnu-
  pôdy, keď nám umožní vstup na poze-

mok bez utuženia pôdy, môžeme využiť 
sejbu sejačkou na malé semená, ale pri 
malej výmere som to robil klasicky ručne 
rovnomerným rozhodením osiva po plo-
che (treba ale počítať pri tomto výseve  s 
väčšou dávkou osiva) a jeho ručným za-
pracovaním hrabľami na viackrát. Robím 
to aj druhýkrát kolmo na predchádzajúce 
hrabanie, je tu väčšia pravdepodobnosť 
zapracovania drobného osiva do pôdy. 

Pokiaľ nám to vlhkostné podmienky 
dovolia, odporúčam  ež použi  e ľahké-
ho lúčneho valca, aby sme obnovili kapi-
laritu pôdnej vlahy, a tým podporili rýchly 
rast „našich“ žiaducich kultúrnych rastlín. 
Ak prídu vyhovujúce vlhkostné a teplot-
né podmienky, facélia dokáže predbeh-
núť rast nežiaducich burín a obmedziť 
ich konkurenciu v poraste. Žiaľ, v niekto-
rých rokoch môže prísť po sejbe suché a 
chladné počasie a, naopak, buriny môžu 
obmedziť jej rast. To však pla   na všetky 
kultúrne plodiny a, žiaľ, tam nie je možné 
použiť žiadne vhodné pes  cídy.

Facélia kvitne približne na 35.-40. deň 
po sejbe a aj pri nižších teplotách medu-
je. Jej veľkou výhodou je, že kvitne prie-
bežne, a aj tak odkvitá, čo nám vyhovu-
je, nakoľko sa na našom pozemku záro-
veň vysemení. Po zaschnu   rastliny je 
vhodné mulčovanie porastu dr  čom, pri 
menších výmerách krovinorezom s pev-
ným lankom. Je nutné potom zapraco-
vať zvyšky rastlín a semien napr. diska-
mi a následne povalcovať ľahkými lúčny-
mi valcami. 

Za vhodných pestovateľských a hlav-
ne vlahových podmienok vám ešte raz 
v danom roku zakvitne v 8.-9. mesiaci a 
bude slúžiť ako potrava pre včely k za-
zimovaniu. Tento istý postup pla   aj pre 
horčicu a pohánku s tým rozdielom, že 
 e majú viac rastlinnej hmoty k zapraco-

vaniu do pôdy, čo je aj náročnejšie pre 
spracovanie.

Druhá úroda semien, žiaľ, už nes  h-
ne dozrieť a je vhodné zapracovať na je-
seň nedozreté rastliny do pôdy, čo zvý-
ši obsah humusu v pôde, prípadne môže 
slúžiť ako pro  erozívna ochrana pôdy v 
zimnom období. Na jar celý postup zakla-
dania porastu  môžeme zopakovať.

ING. RASTISLAV TONKOVIČ 
FOTO MICHAL ČERNEK

Čas kvitnu  a facélie sa dá načasovať podľa času výsevu 
a pri dostatku vlahy zakvitne aj druhý raz.

ZALOŽENIE VHODNÉHO POLÍČKA 
PRE VČELY
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