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Môžeme vám tak ponúknuť názory 
a rozhovory s takými odborníkmi, ako 
sú napríklad Mar  n Staroň z Ústavu 
včelárstva či Ján Kopernický zo Združenia 
chovateľov včelích ma  ek. Vďační 
sme však aj ďalším odborníkom, ktorí 
sa vo svojej praxi včelám venujú 
a sprostredkovali nám svoje zistenia. 

V ďalších číslach sa môžete tešiť 
napríklad na články Dušana Dedinského 
určené pre začínajúcich včelárov, rady 
Andreja Deveru o vysádzaní rastlín 
bohatých na peľ či postrehy Roberta 
Chleba o moderných trendoch vo 
včelárskej praxi. Rovnako dôležité sú však 
pre nás aj postrehy a skúsenos   hobby 
včelárov, ktorých je nás na Slovensku 
väčšina. Píšte nám, čo vás zaujíma, 
o čom by ste radi čítali, s čím by ste sa 
s inými včelári chceli podeliť vy. 

Žiaden dymák by nehorel 
bez vzduchu. Vzduchom nášho 
dymáku ste vy. Naši čitatelia. 
Bez vás dohoríme a zhasneme. 
Zapálili sme Dymák. Dymiť 
bude, iba ak si nájde 
svojich čitateľov.
 

Po dlhom rozmýšľaní a váhaní, po 
mesiacoch priprav a práce sa náš sen 
stal realitou a máte pred sebou časopis 
Dymák. Ponúkame vám časopis, aký 
nám na Slovensku chýbal. Časopis 
naplno zachytávajúci rozmanitosť 
včelárenia u nás doma i vo svete, magazín 
refl ektujúci pestrosť našich včelníc, 
mesačník zachytávajúci skúsenos   
úspešných aj omyly začínajúcich. Články 
porovnávajúce rozdielnos   úľových 
systémov a dokumentujúce spôsoby 
včelárenia, skúmajúce tradičné i nové 
metódy liečenia... zdravotný stav včels  ev 
i kondíciu krajiny, v ktorej žijeme.

Dymák je pomôcka, bez ktorej ani 
skúsený včelár nejde k včelám. Je to 
nástroj, ktorý je vždy poruke a pomôže, 
keď treba. Len musí horieť. Aj náš časopis 
chce byť takýmto Dymákom. Chceme, 
aby ste po ňom siahli vždy s istotou, tak 
ako siahate po svojom dymáku, na ktorý 
ste zvyknu  . Chceme ho plniť kvalitným 
palivom, aby nezhasol. Aby ste aj po 
dlhšom čase našli v ňom ešte tlejúci uhlík 
čakajúci na vás s informáciou, ktorú ste si 
pri prvom listovaní nevšimli.

Dym upokojuje. V prvom okamihu síce 
včely vystraší a  e, mysliac si, že oheň im 
zničí domov, snažia sa v zmätku nasať čo 
najviac zásob. Následne vás však s plným 
bruškom pokojne nechajú spraviť potrebné 
veci v úli. Aj vás možno náš nový 
Dymák vyrušil. Možno 
si hovoríte, 
nový 
časopis 
na scéne? 
Načo? Veríme 
však, že keď 
sa nadýchnete 
našich článkov, 
dostaví sa 
k vám pocit plnos   
a spokojnos  .

Dym, a v našom prípade 
Dymák, je symbolom mieru. 
Radi bude informovať o každej 
zaujímavej akcii, ktorá nás 
včelárov zaujíma. Sme mladí 
a zvedaví. Vás starších budeme prosiť, 
aby ste nám otvorili dvere a podelili sa 
o skúsenos   nadobudnuté rokmi. Budeme 
vám klopať na dvere s prosbou - ukážte, 
ako to robíte. Budeme sa pýtať prečo 
a vy sa budete usmievať nad tým, koľko 
toho nevieme… My sa budeme učiť 
a nebojte sa, zabudnutý tlejúci dymák u vás 
nezabudneme. Ale dobrý, plnotučný dym 
získaný z vášho paliva posunieme ďalej.

Sme radi, že pri zostavovaní prvých 
čísiel časopisu sme narazili na ochotných, 
skúsených včelárov, ktorí sa s nami, 
a teda aj s vami, podelili o svoje vedomos  . 

Ak vám dym nášho Dymáka zavonia, 
prosím, dajte nám o tom vedieť. Povzbudí 
nás to. Ak vás náš dymák poteší 
a v niečom pomôže, objednajte si, prosím, 
ďalšie čísla. Svoje nadšenie a záujem 
o včely chceme zdieľať spolu s vami. 
Ak si Dymák nájde svojich predpla  teľov 
a čitateľov, bude jeho dym hustejší 
a voňavejší, čoraz plnotučnejší, na 
lepšom papieri a na viacerých stranách, 
s viacerými autormi či prekladmi... Bude 
dymiť čoraz kvalitnejšie a nezhasne.

MICHAL PETRUŠKA
FOTO IGOR RABATIN

EDITORIÁL
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„Z každého druhu medu, 
okrem lipového, máme nižšiu 
produkciu o jednu pätinu. Pri 
jarných a repkových medoch 
výpadok predstavuje až 
osemdesiat percent,“ hovorí 
predseda Slovenského zväzu 
včelárov Milan Rusnák. 
Zároveň zdôrazňuje, že aj keď 
je náš med najlepší na svete, 
tento rok ním nepokryjeme 
vlastnú produkciu medoviny 
a už vôbec nie zahraničný 
dopyt.

 Aký bol uplynulý včelársky 
rok?

Špecifi cký bol najmä zvláštnym 
nástupom jari. Ani nie tak z mete-
orologického hľadiska, ale tým, že 
bolo dlho daždivo, a včely nemohli 
lietať na svoje znášky. To spôsobilo, 
že včelie rodiny išli do prirodzeného 
biologického rojenia. A práve 
v tom období boli včelstvá nastave-
né na znášku z repky, z ovocných 
stromov a z javora.

 Čo to spôsobilo?
Samozrejme, došlo k výpadku 

jarných a repkových medov. Výsled-
kom je, že momentálne má Sloven-
sko iba dvadsať percent repkových 
a jarných medov.

 Sú straty rovnako vysoké 
aj pri agátovom, lipovom 
a slnečnicovom mede?

V prípade agátového medu chladné 
počasie spôsobilo približne dvadsaťper-
centný výpadok opro   vlaňajšej produk-
cii. Pokiaľ ide o lipové medy, v tých sme 
výpadok nezaznamenali a celková pro-
dukcia bude opäť na úrovni asi 500-  -
síc kilogramov. V slnečnicových medoch 
máme rovnako ako pri agátových asi pä-
 nový výpadok spôsobený horúčavami 

počas kvitnu  a slnečnice.

 Najvyhľadávanejším spomedzi 
našich medov je lesný med. 

Problémy s jeho produkciou hlásili 
najmä včelári na východnom 
Slovensku. Čo bolo ich príčinou?

Problém sa vyskytol v oblas   Strop-
kova, Spiša a prihraničných oblas  , kde 
sa objavili melicitózne medy. Ide síce 
o medy živočíšneho pôvodu, no nepro-
dukujú ich klasické lesné vošky a pukli-
ce, ale iné druhy juhoeurópskych vošiek 
a cikády. Tieto medy sú menej vhodné 
na konzum a vytáčanie. Melicitózny med 
to  ž v plástoch zatvrdne. Ak sa aj včelá-
rovi podarí takýto med dostať do pohá-
rov, pre zákazníka je ťažko vyberateľný 
a väčšinou v pohári stuhne.

O MED NÁS OBRALO POČASIEOBRALO POČASIE

bežná ročná produkcia produkcia za rok 2019
kvetové a jarné medy 1,2-1,4 milióna kg 200-  síc kg *
repkový med 1 milión kg 200-  síc kg *
lipový med 500-  síc kg 500-  síc kg *
slnečnicový med 1 milión kg 800-  síc kg *
agátový med 1,1-1,2 milióna kg 800-  síc kg *
lesný med 800-  síc kg 650-  síc kg *

* odhadovaná výška celkovej produkcie za rok 2019

 Aký vplyv na celkové množstvo 
vyprodukovaného lesného 
medu majú straty z východného 
Slovenska?

Lesného medu bude celkovo menej 
o dvadsať percent. Na Liptove, v Krem-
nicko-bystrickej oblas  , v okolí Zvolena, 
na Kysuciach a v Turci bola zvýšená pro-
dukcia medovicového medu. Táto nad-
produkcia čiastočne nahradila výpadok 
z východného Slovenska. 

 Ako sa prejaví znížené množstvo 
vyprodukovaného medu na cenách?

Určite stúpne cena agátového a les-
ného medu. Predpokladám, že asi o päť-
desiat centov až o jedno euro. Stra-
ta sa odrazí aj na výrobe medoviny, kto-
rej časť sa vyrába z repkových a jarných 
medov. A keďže medovina obvykle zre-
je dva roky, výpadok sa prejaví v roku 
2021. Predpokladám, že včelári nahradili 
repkový med slnečnicovými alebo inými, 
takže chuť a kvalita medoviny vyrobenej 
z tohtoročného medu bude trochu iná. 
Celkovo bude medoviny určite menej, 
pretože jednoducho nie je z čoho variť. 

 Práve vďaka medovine nás 
pritom pozná celý včelársky svet.

Slovensko má dlhodobé úspe-
chy s medovinou na svetových sú-
ťažiach. Na absolútnom vrchole sa 
držíme už minimálne pätnásť rokov. 
No zďaleka nie sme známi len me-
dovinou. Tohtoročný svetový vče-
lársky kongres v kanadskom Mon-
treale opäť potvrdil, že mimoriad-
na je nielen kvalita našej medovi-
ny, ale i kvalita slovenských medov, 
medového piva či voskových svie-
čok. Celkovo sme sa v hodnotení 
umiestnili na prvom mieste spome-
dzi 134 zúčastnených krajín sveta. 

 Môže takýto úspech 
prispieť k rozvoju slovenského 
včelárstva?

Za naše včelie produkty sme zís-
kali dvadsať medailí. Rusko skon-
čilo na druhom mieste s trinás  -
mi medailami, USA nazbierali se-
dem a Poľsko a Kazachstan po šesť. 
Pre slovenských včelárov je to sku-

točne mimoriadny úspech. Paradoxom 
však je, že čo sa týka kvality, sme včelár-
ska veľmoc, no z pohľadu kvan  ty sme 
doslova včelársky trpaslík. Z toho nášho 
kvalitného medu a z tej kvalitnej medo-
viny to  ž nedokážeme do sveta vyviezť 
takmer nič, pretože toho jednoducho 
dosť nevyrobíme.

 Aké špecifi cké znaky radia 
slovenský med medzi absolútnu 
špičku?

Náš med je najmä mimoriadne hus-
tý. Európska norma je 20 percent vody 
a medy, ktoré sa štandardne vyrábajú vo 
svete, majú 21 až 22 percent vody. Náš 
má približne šestnásť a pol percenta. Zá-
roveň má nadpriemernú kvalitu z hľadis-
ka chu   a vône. Napríklad pri ochutnaní 
lipového medu naozaj cí  ť chuť a vôňu 
lipy. V prípade agátových a lesných me-
dov zas hovoríme o mimoriadnej čistote 
bez chémie a pridaných ingrediencií.

IVETA TANOCZKÁ
FOTO MARIÁN GARAI 
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AKO TO BOLO S CHYBNOU ŠARŽOU AVARTINU?
V októbri rozvírilo medzi nami 
včelármi diskusiu upozornenie SZV 
o neúčinnos   liečiva AVARTIN 
01 B-90 s číslom šarže 040519 
od fi rmy Bares Nitra. Zaujímalo 
nás, ako sa niečo také môže stať, 
veď účinné jesenné preliečenie je 
jednou z vecí, od ktorých závisí 
úspešné prezimovanie včelstva.

Podozrenie, že so spomínanou šar-
žou Avar  nu nie je všetko v poriadku, 
nadobudli včelári zo základnej organizá-
cie Slovenského zväzu včelárov v Nitre. 
Predseda miestnej ZO Jozef Čápek nám 
potvrdil, že po fumigácii viacerí ich čle-
novia nezaznamenali takmer žiadne spá-
dy klieš  ka. Keďže sa im to nezdalo, za-
dymili včelstvá aj s použi  m fumigač-
ných pásikov z balenia s inou šaržou od 
toho istého výrobcu. Klieš  kov spadli 
podľa ich slov stovky. 

Pásiky z viacerých balení inkriminovanej 
šarže preto poslali na rozbor do laboratórií 
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych bio-
preparátov a liečiv v Nitre. Výsledok po-
tvrdil ich podozrenie - liečivo neobsaho-

valo potrebný obsah amitrazu a pásik po 
zapálení netlel, ale prskal a nezhorel celý. 
Nitrianski včelári si tak chcú u výrobcu 
uplatniť škodu, keďže už teraz majú sprá-
vy o úhynoch, ktoré podľa nich spôsobi-
lo aj neúčinné liečenie chybným liečivom.

SPOR ASI SKONČÍ 
NA SÚDE

Po týchto správach nás, samozrejme, 
zaujímalo vysvetlenie výrobcu liečiv, fi r-
my Bares Nitra. Jej riaditeľ Ľubomír Ba-
helka odmieta, že by predal neúčinný liek 
či chybnú šaržu. Spomínanej šarži s čís-
lom 040519 mala podľa jeho slov skončiť
lehota trvanlivos   v závere novembra. 

„Z každej vydanej šarže si musí výrob-
ca odložiť kontrolnú vzorku. Túto sme odo-
slali na testovanie a výsledok potvrdil, že 
je v poriadku,“ povedal nám Ľ. Bahelka. 
Vzniknutú situáciu si teda vysvetľuje tak, 
že liečivo nebolo správne skladované 
(v izbovej teplote na tmavom mieste) 
alebo bolo inak znehodnotené. To však 
predseda ZO SZV Nitra Jozef Čápek ráz-
ne odmieta a spor bude mať podľa jeho 
slov dohru na súde.

PONAUČENIE?
Oboch strán, ktoré sa ocitli v spo-

re, sme sa spýtali, aké pre nich plynie zo 
vzniknutého sporu ponaučenie, z ktoré-
ho by mohli mať osoh aj iní včelári. Jozef 
Čápek je odhodlaný už nikdy nekupovať 
pre členov ZO, ktorej je predsedom, lie-
čivo bez sprievodného listu z laboratória, 
ktoré testami potvrdí, že šarža obsahu-
je potrebné látky v správnych koncentrá-
ciách. Ľubomír Bahelka z fi rmy Bares 
Nitra zase všetkým včelárom odporú-
ča sledovať informácie na obale liečiv 
či v sprievodných letákoch týkajúce sa 
správneho skladovania liečiva.

MICHAL PETRUŠKA

APIMONDIA 2019:APIMONDIA 2019: UZNANIE 
PRE PROJEKT BLESABEE

Projekt Blesabee: Popri českých a rakúskych vedcoch sa na ňom podieľali aj 
Slováci doc. Robert Chlebo, PhD., doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., Ing. Ján Fiľo 
a Helena Proková Mališová, ktorá je zároveň editorkou ocenenej publikácie.

Nielen slovenské medy a medovina žali úspechy a zlaté medaily na medzinárod-
nom včelárskom kongrese Apimondia v kanadskom Montreale. Odborníkov z ce-
lého sveta zaujala aj práca vedeckého  mu, ktorý vypracoval inovátorský projekt 
starostlivos   o včely pod názvom Blesabee. Ten je založený na troch pilieroch - mi-
nimalizovaní jedov v úli a jeho okolí, boji pro   klieš  kovi bez chémie a zabezpečení 
kvalitnej vody, peľu a nektáru pre včely od jari až do neskorej jesene. 

Editorkou ocenenej publikácie je slovenská včelárka Helena Proková Mališová, 
ktorá nám sľúbila o projekte porozprávať viac už v najbližšom čísle časopisu Dymák.

(MP)

Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka zverejnilo v tlačovej sprá-
ve najnovšiu šta  s  ku, podľa ktorej za-
znamenal sektor včelárstva rozvoj. „Dnes 
máme na území registrovaných viac ako 
19 150 včelárov s viac ako 305 000  včel-
stvami. Pred desia  mi rokmi bolo pritom 
na Slovensku o takmer 100 000 včels  ev 
a päť  síc včelárov menej,“ cituje tlačová 
správa ministerku Gabrielu Matečnú.

Nárast počtu včelárov na Slovensku 
pripisuje ministerka Národnému progra-
mu stabilizácie a rozvoja slovenské-
ho včelárstva, cez ktorý podporuje vče-
lársky sektor Európska únia. Ten prejde 
v nasledujúcich troch rokoch inovácia-
mi a podľa ministerstva sa tak včelári vraj 
môžu tešiť na nové, efek  vnejšie a mo-
dernejšie opatrenia.

Zlepšiť sa má boj pro   škodcom a cho-
robám včels  ev. Pomoc príde včelárom s 
obnoveniami stavu včels  ev a agrorezort 
prispeje aj na rozvoj výskumu. Peniaze 
majú smerovať i na monitorovanie vply-
vu prípravkov na ochranu rastlín a mno-
ho ďalších, nových opatrení. Rozšíri sa 
takzvaná technická pomoc, ale aj podpo-
ra laboratórií, aby Slovensko vedelo lepšie 
zisťovať regionálny pôvod medu a iden-
 fi kovať falšovaný med. Práve ten to  ž 

ohrozuje poc  vých slovenských včelárov.
ZDROJ: TS MINISTERSTVA 

PÔDOHOSPODÁRSTVA

19 15019 150
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Ján Goro: MOJE VČELY ALEBO 

TAKTO TO ROBÍM JATAKTO TO ROBÍM JA
PÁR SLOV NA ÚVOD

Včely mám v dvoch dedinách na stred-
nom Slovensku v nadmorskej výške 300 
m.n.m. Jedna včelnica je v záhradkárskej 
osade s bohatou zásobou peľu, záhrady 
sú pri agátovom lese a potoku s jelšami, 
za potokom je hora z ihličnanov.

Druhá včelnica je síce z jednej strany 
obkolesená poľami, takže občas je tam 
aj repka, ale blízko je  ež potok s vŕbami 
a rakytami, sady za domami, v dolete dva 
agátové háje a jedľová hora.

Dobré stanovište je najdôležitejšie, je 
to viac ako typ úľa či technológia ošetro-
vania. Nekočujem, nízke nadstavky, v kto-
rých včelárim, umožnia získať v priazni-
vom roku druhové medy aj na stabilných 
včelniciach. A sú medy aj zmiešané, majú 
vynikajúcu kvalitu, a vynechaním kočova-
nia ochránim včely pred rizikami prenosu 
chorôb. Kočovanie má za cieľ maximali-
zovať prínos medu a z toho fi nančný zisk, 
ja včely preto nechovám, som hobby vče-
lár. Včely chovám pre radosť, ale pravda 
je, že medu sa nebránim...

Dopredu sa kajám, že nepochádzam 
z tradičnej včelárskej rodiny a nevčelárim 
desiatky rokov. Zhruba na prelome sto-
ročí ma strašila otázka: „Čo budem robiť 
na dôchodku?“ Potom som objavil bro-

žúrku dr. Liebiga, z ktorej som pochopil, 
že môžem včeláriť, že sa dá aj jednodu-
cho a môže to byť aj krásne hobby. Za-
vesil som sa na internet a bol som v tom 
po uši. Absolvoval som letnú školu včelá-
renia organizovanú PSNV SK (nízkonad-
stavkoví včelári), našiel miesto na včel-
nicu, neskôr objednal úle, včely a už od 
roku 2008 som hobby včelár. 

Je len logické, že nemôžem ešte ra-
diť iným včelárom, ale rád by som napí-
sal „ako to robím ja“. Robím teda bez sna-
hy tvrdiť, že to, čo robím, je správne a 
dúfam, že mi niekto poradí, ako to robiť 
lepšie. Ale  ež sa môže stať, že pri číta-
ní mojich postupov niekto získa užitoč-
nú inšpiráciu. 

ÚLE
Včelárim v úľoch Langstroth, nízke nad-

stavky 2/3 výšky. Používam nadstavky
bez falcov a hmatových líšt, so zafrézo-
vaným hmatníkom, každý nadstavok má 
očko 25 mm s plastovou krytkou, ktorá 
má voliteľné otvory. Rámiky sú podľa ori-
ginálu, t. j. horná latka hrubá 19 mm, ši-
roká 27 mm, dolná latka široká 19 mm a 
hrubá 10 mm, v oboch je drážka na zasu-
nu  e medzisteny, bočné latky majú šír-
ku 35 mm len na vzdialenosť 85 mm od 
hornej hrany rámiku. Rámiky vodorovne 

drô  kujem troma drô  kmi z nerezu, po-
užívam voskové medzisteny (Ms), ktoré 
zatavujem pomocou staršej autobatérie. 

Dno vysoké 110 mm je zasieťované 
na celej ploche, letáč je cez celú šírku úľa 
na výšku 20 mm. Od zadnej strany sa dá 
zasunúť podložka na sledovanie spadu, 
ktorá sa používa aj pri dezinsekcii klieš  -
ka. Stavebnú zábranu nepoužívam. Vrch-
nák je z pozinkovaného plechu, v ňom 
6 cm polystyrén, na hornom nadstavku 
položená durofolová fólia. Ku každému 
úľu používam aj stropné krmítko a výklz 
k medobraniu.

VČELY
Začínal som len s matkami Singer, iba 

v dvoch úľoch som mal aj matku z nášho 
okolia s názvom „Sitňanka“. Singerky sú 
mierne včely, vytvárajú veľmi silné rodi-
ny, matky plodujú bez prestávky a vče-
ly dokážu niekedy skoro všetok jarný 
nektár použiť na chov plodu. Podľa mo-
jich skúsenos   sú to včely na nárazové 
znášky - repka, agát, a keďže ja nekoču-
jem, rozhodol som sa pre zmenu a objed-
nal som si matky Vigor. S vigorkami som 
teraz spokojný, množím si z nich matky, 
a keď „oživujem krv“ na včelnici, objed-
návam už len vigorky.

Takto vyzerá včelnica Jána Gora na jar.
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OŠETROVANIE 
VČELSTIEV POČAS ROKA

Včelstvá zimujem na odkrytom site 
v dne, pri odkrytom letáči (len mriež-
ka pro   myšiam), v štyroch nadstav-
koch (N1-N4), pričom zakŕmenie sa sna-
žím viesť tak, aby sa chumáč usadil v N2 
a N3 a gro zásob bolo nad ním v N4. Za-
čiatkom nového roka sa potom väčši-
na rodín prepapká pod strechu, do N4, 
na ktorom ako jedinom mám celú zimu 
otvorené očko. Prvé prelety sú potom z 
tohto očka, po prelete otvorím aj očko na 
N3 a dávam do horných nadstavkov, kde 
už obyčajne matky plodujú, prázdny sta-
vebný rámik, ktorý ja nazývam „trúdi rá-
mik“ (Tr), pretože včelstvá obyčajne veľmi 
rýchlo v ňom vystavia trúdiu stavbu. Za-
plodovanie tohto rámika je pre mňa sig-
nálom na vykonanie (prak  cky jediného) 
prehodenia nadstavkov, pričom sa sna-
žím netrhať plodové hniezdo. 

Plodové hniezdo na jar vzniká v hor-
ných dvoch nadstavkoch buď preplodo-
vaním z N4 do N3, alebo z N3 do N4 (ak 
v jeseni včely plodovali nižšie a gro zásob 
si uložili do N3 a nie N4). Oba nadstavky 
s plodom a matkou, teda N3 a N4, polo-
žím na dno a na ne dám pôvodný nadsta-
vok N2, v ktorom bývajú prázdne plás-
ty, pričom dva na pozíciách 2 a 9 nahra-
dím medzistenami (Ms). Nadstavok z dna 
(pôvodný N1), ktorý má na spodných lat-
kách rámikov obyčajne trúdiu stavbu (di-
vočina v dne, lebo nepoužívam staveb-
né zábrany) a obsahuje najstaršie plás-
ty, odoberiem a staré čierne plásty pre-
tavím. Nadstavok neodkladám nadlho, 

pretože pri kvete tzv. vtáčej čerešne ho 
vraciam s plástami zo skladu na pozíciu 
N4 (v strede môžu byť 2-3 Ms, hlavne ak 
Ms v N3 včely začali stavať). 

Keď začnú kvitnúť záhradné čerešne 
a ostatné ovocné stromy, vložím pod 
tento N4, do ktorého nosia nektár, ďalší 
medníkový nadstavok s plástami, pri ná-
razových znáškach (repka, agát) postup-
ne dva nadstavky s plástami. Pri spomí-
naných ovocných stromoch, najneskôr 
pri rozkvete repky, obyčajne odoberiem 
1-2 plásty s viečkovaným plodom ako 
pro  rojové opatrenie (použijem na tvor-
bu odložencov). 

Očká na nadstavkoch mám cez celú 
sezónu zatvorené, aj keď matka ploduje 
až do N3, ba pri málo intenzívnej znáške 
uteká s plodovaním aj do hornejších nad-
stavkov. Keď som mal otvorené očká na 
všetkých nadstavkoch, často mi vzni-
kal plodový „komín“ v strede, med bol 
ukladaný na bokoch a mal som problé-
my s použi  m výklzov pri medobraní. 
Pri zatvorených očkách sú rodiny, ktoré 
v N5-N6 neplodujú. 

Materskú mriežku nepoužívam, ak 
matka zaploduje aj v nejaké stredové 
plásty v N4, nepovažujem to za tragé-
diu, pretože tento nadstavok považujem 
za „medník včiel“ a pre seba beriem med 
len z nadstavkov N5-N7. Po slnovra-
te vyberiem a vyrežem Tr, a ak skonči-
la znáška (sú aj také roky!), zakŕmim. Ak 
znáška pokračuje, prvé zakŕmenie môže 
byť po medobraní až začiatkom augus-
ta, pričom v oboch prípadoch do konca 
augusta dostanú asi 12-15 litrov rozto-
ku cukru (3:2). 

V prvej polovici septembra skontro-
lujem zásoby a urobím potrebné korek-
cie dokŕmením (dôležité pre moje vče-
ly je, aby mali vyše 20 kg zásob). Je to 
potrebný krok, pretože včely rozdiel-
ne končia plodovanie, roky sú rôz-
ne, mnohé rodiny si ešte dokážu nano-
siť (a niektoré zasa dokážu veľa preplo-
dovať). Samozrejme, všetko je ovplyvne-
né tým, že nikdy nevytáčam med z nad-
stavkov, v ktorých je plod, N1-N4 sú 
nedotknuteľné.

LIEČENIE
Vzhľadom na to, že včelárim v dosť 

prevčelenej oblas  , používam na dezin-
sekciu klieš  ka kontaktný Gabon ale-
bo ekologický EKOPOL okamžite po po-
slednom medobraní a v neskorej jeseni, 
keď sú včelstvá bez plodu, zadymujem 
Avar  nom (amitraz). S včelármi na oko-
lí sa snažíme ošetrovať včely v približne 
rovnakých termínoch a dosahujeme re-
la  vne prijateľné výsledky. Žiaľ, nedá sa 
to povedať o mojich priateľoch, ktorí po-
užívali výlučne kyselinu mravčiu alebo 
šťaveľovú. Približne po troch rokoch do-

chádza u nich k veľkým výpadkom rodín 
(zásoby zostali, včely na jar v úle neboli), 
a preto za  aľ kyselina mravčia a zakúpe-
ný BeeVital Hive Clean odpočívajú u mňa 
pod policou. 

„KACÍRSKE“ 
ZAMYSLENIA

Matky - aj keď sú matky z materských 
buniek, ktoré včely budujú pri príprave 
na rojenie, včelárskymi odborníkmi po-
važované za „menejcenné“ hlavne pre 
možný sklon k rojivos  , môj názor je, že 
sú to kvalitné matky, pretože okrem  -
chej výmeny sú to jediné matky, ktoré sa 
včely rozhodli vychovať od prvého oka-
mihu! Takéto matky začne chovať sil-
né včelstvo, s dostatkom krmičiek a po-
travy, už pri založení základov materskej 
bunky. Včely vedia, že tam budú chovať 
matku, vedia to pri vajíčku aj pri larvičke 
od prvého kŕmenia! Všetko, čo pri ošet-
rovaní robia, robia pre dobro a kvalitu 
novej matky. 

 ČO MOJIM VČELÁM 
 NIKDY NEROBÍM:

 Neberiem im med 
 z plodiskových nadstavkov.

 Neberiem im peľ.
 Nenú  m ich propolisovať 

 odbernú sieť.
 Nenú  m ich celé dni tráviť 

 vo výparoch organických kyselín.

 ČO SA MI OSVEDČILO:
 Výklzy pri medobraní.
 Durofolová fólia na hornom

  nadstavku.
 Zasieťované dno.
 Otvorené očko v hornom nadstavku

  cez zimu.
 Mriežka na letáči cez zimu.

 ČO SA MI NEOSVEDČILO:
 Otvorené očká na medníkových

  nadstavkoch.
 Plastová materská mriežka (žltá).
 Vkladanie celého nadstavku

  medzis  en (pod plodisko či 
 medzi nadstavky plodiska...).

 ČO SOM SKÚŠAL 
 ALEBO PRÁVE SKÚŠAM:

 Vigorky.
 Kovovú materskú mriežku 

 v ráme (od Matelu).
 Plastové rámiky. 
 Pro  rojový chov trúdov 

 podľa Linharta.
 Uteplené nadstavky so stenou 

 40 mm (liaty koplen).
 Vysoký rámik v plodisku (4/3 LG).
 Ležan Jumbo.

Včely v zimnom chumáči.
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Podobne je to pri  chej výmene, ale 
nie pri „núdzových“ materských bun-
kách. Tie sú podľa môjho názoru pre vče-
ly na úrovni umelého prelarvenia, kde 
včely „nerozhodli“, z ktorého včelstva, 
vajíčka či larvičky bude kvalitná matka, 
jednoducho im včelár vnú   svoju vôľu.

Organické kyseliny - pri používaní na 
dezinsekciu klieš  ka dokážu preniknúť 
aj pod viečko bunky a liahnuce sa klieš-
 ky v bunke sú likvidované. Takýto spô-

sob ošetrovania včiel je považovaný 
za veľké plus, ale nik ma nepresvedčí o 
tom, že pary kyseliny neuškodia aj vče-
lej larvičke! 

Poznám názory priateľov včelárov 
o ekologickos   ničenia klieš  ka pomo-
cou kyseliny mravčej alebo šťaveľovej, 
ale môj názor je, že pri hubení klieš  ka 
kyselinami sú včely nútené celé dni exis-
tovať v prostredí plnom kyselinových pár, 
a to je pre ne, podľa mňa, devastujúce. 
Možno bude zdravší med ako pri krátko-
dobom použi   „tvrdej chémie“ (či je len 
mäkšia norma na zbytky kyseliny mrav-
čej v mede?), ale včely určite zdravšie ne-
budú! (Samozrejme, viem o pozi  vach 
KM vo vzťahu k nozematóze.)

V ZIME DÁM 
VČELÁM POKOJ

No najjednoduchšia odpoveď by bo-
la nič. Nie som zástancom postupov, 
ktoré používajú zimné ošetrovanie včiel 
a neodporúčam ani neustále kontrolova-
nie otváraním úľov a „nazízaním“ na vče-
ly počas zimy. Nie že by to včely nezvlád-
li,  e sú miliónmi rokov už tak vycepova-
né, že prežijú aj nadmernú starostlivosť 
včelára. Ale je to pre včely stresujúce 
a zbytočné! 

Jediné, čo môžem urobiť pre svo-
je včely, aby mali pokojné zimovanie, je 

už v jeseni zabezpečiť dostatok správ-
ne uložených zásob a zbaviť ich klieš  -
ka. V zime už potom nemusím robiť nič, 
len sledujem, či sa pri úľoch nevyskytol 
nejaký problém, ktorý by vyžadoval môj 
zásah.

Netreba chodiť k včelám denne, ale 
tak raz za týždeň alebo desať dní sa k nim 
idem pozrieť, najmä ak snežilo alebo bol 
silný vietor. Samotné napadnu  e snehu 
včelám neublíži, aj keď zasype letáč, pre-
tože včely zimujem so sitom v dne úľa 
a otvoreným očkom v hornom nadstav-
ku. Takže ani keby sa sneh začal topiť a 
potom by následne mrzlo a upchal by sa 
letáč, moje včely by s prívodom čerstvé-
ho vzduchu problém nemali.
Či včielky žijú, skontrolujem jednodu-

cho cez fóliu, ktorú mám na rámikoch. 
Včelári, ktorí majú pevné dná, musia mať 
na rámikoch latôčky alebo rôzne prie-
dušné koberčeky či uteplivky, a musia 
sa spoľahnúť na počúvanie hadičkou cez 
letáč. Ja priamo vidím včely, veľkosť ich 
chumáča a priložením ruky na fóliu rých-
lo zis  m, či začali už plodovať.

VČELY PRIKRMOVAŤ 
NEZVYKNEM

Včelárov najviac v zime trápi, či im 
včely neumrú hladom, ale som pokojný, 
pretože včely dostali na zimu dostatok 
zásob a v normálnej zime nespotrebujú 
viac ako 3,5-4,5 kg. Všetky ostatné zá-
soby potrebujú na výchovu plodu na jar. 

Ak by som zis  l po prelete naozaj ab-
senciu zásob, je možné podať cukrome-
dové cesto nad rámiky (napr. pod fó-
liu), tesne nad včely, kde ho ľahko nájdu 
a odoberú, ale to sa mi stalo len výni-
močne, že som musel takto „zachraňo-
vať“ zimujúci odloženec.

Moje skúsenos   mi dokazujú, že včel-
stvo s dostatočným množstvom zásob 
netreba postrkovať žiadnym podneco-
vaním a zbytočne to včely vysiľuje. Pod-
necovanie v čase, keď ešte včely nemôžu 
nosiť zvonku peľ, riešia niektorí včelá-
ri pridávaním medocesta s primiešaným 
peľom. Ja to však nerobím, lebo mojim 
včelám v sezóne peľ neberiem a pre ri-
ziko prenosu chorôb nepoužívam ani ku-
pované medocesto s peľom.

S PRVOU KONTROLOU 
ČAKÁM NA OTEPLENIE

Pri návštevách včelnice sledujem, či sa 
včely preleteli, a položením dlane na fó-
liu kontrolujem, či začalo narastať plodo-
vanie (rozdiel teploty nad rámikom s plo-
dom je evidentný). Prvú skutočnú kon-
trolu plodovania robím za pekného po-
časia, keď teplota presiahne 12 °C. Vče-
ly prvý plod zakladajú už po slnovrate, sú 
to také kolieska plodu ako dlaň a majú za 
cieľ dochovanie mladých kojičiek a krmi-
čiek schopných vychovať kvalitné včely. 

Keď vám naservírujú polievku, 
môžete mať svoj názor na ňu, 
či je chutná alebo nie, aj keď 

nie ste špičkový kuchár a sám 
nedokážete navariť lepšiu...

MOTTO:MOTTO:

Na svojej včelnici vytáčam štyri druhy medov: z ovocných stromov, agátový, kvetovú zmes a medovicu z lesa.
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Postupne sa množstvo plodu začne 

zvyšovať a pri jarnej kontrole obyčajne 
nájdem už zaplodovaných viacero plás-
tov (ak to tak nie je, môže byť problém 
s matkou). Popri kontrole plodu dôraz 
kladiem aj na kontrolu zásob, aby ich 
bol dostatok a boli včelám prístupné, 
teda aby boli neďaleko plodových plás-
tov. Prvý plod v januári či februári môže 
byť vyživovaný ešte z bielkovinových zá-
sob zimných včiel, avšak mladé včely, 
ktoré majú slúžiť na rozšírenie včelstva 
a na znášku, potrebujú pri larvovom vý-
voji veľa peľu, aby sa op  málne vyvinuli 
(pri nedostatku peľu sa rodia menejcen-
né, krátkoveké včely). 

V poslednej dekáde marca, najneskôr 
začiatkom apríla, vkladám do horného 
nadstavku stavebný rámik nie k plodu, 
ale ako druhý od steny úľa. Jeho stav má 
pre mňa zaujímavú vypovedaciu infor-
máciu. Ak ho nezačnú stavať, je včelstvo 
slabé, ak budujú na ňom robotníčie bun-
ky, sú stredne silné a potrebujú ešte rásť. 
Vybudovanie trúdej stavby je signálom, 
že včely sú silné a treba im venovať pred-
nostnú pozornosť pri rozšírení priestoru 
plodiska. To  ž ak je včelstvo dostatoč-
ne silné, musím mu utvoriť potrebný voľ-
ný priestor v hornej čas   plodiska, lebo 
dole sa bude silné včelstvo premiestňo-
vať s plodovaním len ak ho zatlačí veľká 
znáška. Bez uvoľnenia priestoru hore na-
sleduje len rojenie a silné včelstvo už len 
bolo. Preto ak včely majú preplodovaný 
horný nadstavok, prikladám im hore ďal-
ší nadstavok s plástami aj prvými medzi-
stenami. Obyčajne je to pri kvitnu   vtá-
čej čerešne.

MEDNÍK PRIKLADÁM, 
AŽ KEĎ JE NADSTAVOK 
CELÝ „ČIERNY"

Len čo nájdem trúdí plod v stavebnom 
rámiku a nadstavok je včelami obsadený 
„načierno“, t. j. včely sú na všetkých rá-
mikoch a všetky medzery, aj tá pri stene 
úľa, sú plné včiel. Pridávam medník už pri 
kvete čerešne, pri kvitnu   ovocných stro-
mov mám na silných rodinách už mední-
ky dva. Keďže nedávam materskú mriež-
ku, tak na to, aby včely začali obsadzovať 
medník, netreba urobiť nič. Neprekladám 
teda do medníka plodové plásty. 

Ja chovám včely v tzv. nízkych nad-
stavkoch, je to 2/3 výška úľa podľa 
Langstrotha, teda rámik má výšku 159 
mm, a včasné pridanie takéhoto nadstav-
ku včelám život neskomplikuje. V prípade 
ochladenia včely prestanú stavať medzi-
steny v medníku a nosiť do neho nektár 
a s  ahnu sa k plodu. Po zlepšení počasia 
pokračujú v znáške. V medníku mám tak 
len panenské plásty, ktoré nikdy nezaži-
li plodovanie a neboli v úli pri používaní 
prípravkov na hubenie klieš  ka.

ROJENIU PREDCHÁDZAM 
TVORBOU ODLOŽENCOV

Odložencov robím viacero typov - ako 
pro  rojové opatrenie, zberný odloženec 
pre môj chov ma  ek alebo odloženec pre 
matku, ktorú som zakúpil. Z plodiska be-
riem dva plásty zaviečkovaného plodu 
tesne pred liahnu  m, jeden plást s peľom 
a medom, jeden prázdny plást, do ktoré-
ho streknem trochu vody, jednu medzi-
stenu a rámikové kŕmidlo. Všetko to dá-
vam priamo do nadstavku (žiadne pleme-
náče) a priestor pre vznikajúcu rodinu vy-
medzuje kŕmidlo. Letáč je zatvorený a na 
nadstavku je otvorené len očko do času, 
kým sa nevyliahne plod od mladej matky.

ce. Odoberiem z medníka po dva plásty 
s plodom, ktorý je už pokrytý mladuška-
mi, ktoré cez mriežku okamžite nabehli 
k plodu v medníku. Sklepnem k nim ešte 
mladušky z jedného alebo dvoch ďalších 
plodových rámikov nad mriežkou a uro-
bím odloženec podľa pravidiel uvede-
ných hore. 

Odloženec položím na úľ, z ktorého 
som ho vytvoril, otvorím na ňom očko 
a idem domov. Lietavky, ak sa do odlo-
ženca dostali, vyle  a za svojimi povin-
nosťami a pri návrate vle  a do hlavného 
letáča na úli dolu. Na druhý deň položím 
odložence na iné miesto na včelnici, naj-
lepšie niekde do trávy, vložím im matku 
a hotovo.

Pri tvorbe všetkých typov odložencov 
treba vyriešiť rovnaké problémy - teda 
aby včelár nepreniesol s plodovým rámi-
kom do odloženca matku a aby odlete-
ním lietaviek odloženec veľmi nezosla-
bol, resp. aby sa lietavky nevrá  li odlo-
ženec vylúpiť.

Ja používam na dosiahnu  e toho, aby 
na plodových plástoch boli hlavne mla-
dušky a nebola tam matka, modifi kova-
ný systém odsávača. Keď mám avizo-
vaný príchod objednaných ma  ek ale-
bo sa priblížil termín liahnu  a ma  ek 
v zbernom odloženci, dobehnem na včel-
nicu, do medníka silného včelstva vylo-
žím pár plástov s plodom (z ktorých vče-
ly aj s prípadnou matkou strasiem do plo-
diska) a vložím medzi medník a plodisko 
materskú mriežku (ak tam nebola). Keď 
dôjdem k poslednému úľu, zapálim si faj-
ku, a keď dofajčím, môžem robiť odložen-

Ak sa so včelami nedohodnem, teda 
nepochopia moje pro  rojové postupy 
a už nájdem v nich rojové materské bun-
ky, nesnažím sa riešiť rojovú náladu včel-
stva neustálym vylamovaním buniek, ale 
urobím radšej preleták alebo použijem 
„Demare metódu“.

Nie že by som náročky nechával včel-
stvá vyrojiť, stane sa to, keď je rozvoj ro-
dín rýchlejší ako ja, vyletenie roja však 
nepokladám za tragédiu. Jednoducho roj 
osadím, je to fabrika na výstavbu medzi-
s  en, skôr treba riešiť zvyšok včelstva, 
aby nešli poroje.

Nepatrím k včelárom, ktorí sa chvália, 
že roky roj nemali. Ak to niekto tvrdí, buď 
chová slabé včely, nechodí často na včel-
nicu, alebo možno tomu naozaj rozumie.

JÁN GORO
FOTO AUTOR
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PRE MOR ZLIKVIDOVALIPRE MOR ZLIKVIDOVALI 
TAKMER 500 VČELSTIEV

Azda žiadneho včelieho 
ochorenia sa nebojí včelár 
viac ako moru včelieho 
plodu (MVP). Ak sa u neho 
totiž vyskytne, nespôsobí 
problémy len na jeho 
včelnici, ale ovplyvní aj 
včelársky rok u susedov 
v širšom okolí. Identifikácia 
nákazy je tiež často spojená 
s likvidáciou včelstiev, 
celých úľov a náčinia. 
V roku 2019 nariadili 
a zlikvidovali veterinári 
takmer 500 včelstiev 
nakazených morom 
včelieho plodu. Aj to nám 
v rozhovore prezradila 
MVDr. Erika Papierniková 
zo Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy (ŠVPS). 

Ktoré oblas  , regióny sú na tom 
s ochorením MVP najhoršie?

Mor včelieho plodu je problémom pre 
včelárov na celom území Slovenska. Epi-
zootologická situácia sa v priebehu roka 
neustále mení a nedá sa teda jedno-
značne povedať, ktorý región je na tom 
najhoršie. Stav ovplyvňuje veľa faktorov, 
napr. množstvo včelárov na danom úze-
mí, počet včels  ev, kočovanie, klima  c-

ké podmienky, prístup a správanie vče-
lárov a podobne.

Môže za to aj to, že k nariadeným 
opatreniam nepristúpili miestni 
včelári dostatočne zodpovedne?

Áno, ľudský faktor je pri riešení prob-
lema  ky MVP veľmi dôležitý, ale nie je 
to len o nezodpovednos   samotných 
včelárov, u ktorých sa mor včelieho plo-
du vyskytol. Je to aj o nezodpovednos   
kočujúcich včelárov bez splnenia veteri-
nárnych podmienok, včelárov, ktorí pre-
dávajú včelie matky a včelstvá bez spl-
nenia veterinárnych podmienok na chov 
a premiestňovanie, či včelárov, ktorí na-
kupujú a dovážajú včelie matky z nezná-
mym zdravotným štatútom zo sused-
ných štátov. Nega  vne pôsobí aj nejed-
notnosť a nespolupráca medzi jednot-
livými včelárskymi organizáciami, resp. 
medzi členmi organizácií a neorganizo-
vanými včelármi.

Na mape sú znázornené aj staršie 
ohniská, kde MVP vypukol ešte 
minulý rok. Ak by sme však brali do 
úvahy len aktuálne prípady, kde ich 
pribudlo v tomto roku najviac?

Na mape uverejnenej na interneto-
vej stránke ŠVPS sú zverejnené všetky 
aktuálne ohniská, v ktorých sú nariade-
né veterinárne opatrenia. V roku 2019 
vzniklo 72 nových ohnísk, z ktorých už 
11 bolo zrušených. K 1. 10. 2019 bolo 
na Slovensku 66 ohnísk. Najviac vznik-
lo v Žilinskom a Banskobystrickom kra-
ji. Tento údaj nie je pri vyhodnocovaní 

národného programu eradikácie včelie-
ho moru dôležitý, pretože ho ovplyvňuje 
veľa faktorov, napr. veľkosť kraja, resp. 
okresu, množstvo včelárov na danom 
území, počet včels  ev, kočovanie, klima-
 cké podmienky, ľudský faktor a pod.

Je tento prírastok porovnateľný 
s rastom ohnísk v minulých rokoch? 
Situácia sa zhoršuje či, naopak, 
zlepšuje?

Najlepšie na to odpovie tabuľka 
s porovnaním výskytu ak  vnych ohnísk 
MVP v priebehu realizácie Národné-
ho programu monitoringu MVP na roky 
2008-2009 a v priebehu realizácie Ná-
rodného eradikačného programu MVP 
v rokoch 2010 až 2019. Najviac ohnísk 
bolo potvrdených v roku 2008.

Máte k dispozícii šta  s  ku, 
koľko škôd MVP spôsobil v tomto 
roku? Koľko včels  ev muselo byť 
zlikvidovaných a úľov spálených 
v roku 2019?

ŠVPS nie je kompetentná vyjadriť 
sa k fi nančnej výške vzniknutých škôd. 
Kompenzáciu strát na zvieratách a zlik-
vidovaných zariadeniach na chov zvie-
rat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených 
veterinárnych opatrení, rieši minister-
stvo pôdohospodárstva. V dôsledku na-
riadení veterinárnych opatrení bolo 
v roku 2019 zlikvidovaných spolu s úľmi 
497 včels  ev (včely boli vysírené 
a následne spálené), 268 prázdnych 
úľov a iný spáliteľný materiál.

Počet 
ohnísk

31. 12.
2008

31. 12. 
2009

31. 12.
2010

31. 12.
2011

31. 12.
2012

31. 12.
2013

31. 12.
2014

31. 12.
2015

20. 12.
2016

1. 12.
2017

17. 12.
2018

1. 10.
2019

163 77 67 99 89 67 75 56 58 61 89 66

Mapa Slovenska s ohniskami moru včelieho plodu.
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Existujú aj menej boles  vé 
spôsoby ochrany pred šírením 
nákazy?

MVP je veľmi nebezpečná choroba 
včelieho plodu, ktorej pôvodcom je spo-
rulujúca baktéria Paenibacillus larvae. 
Spóry, ktoré táto baktéria vytvára, sú 
chránené niekoľkovrstvovým obalom 
a sú veľmi odolné pro   vonkajším fyzi-
kálnym a chemickým vplyvom. 

Spóry sú veľmi odolné aj pro   pôso-
beniu bežne používaných dezinfekčných 
prostriedkov a pri ich použi   (namok-
nu  e dreva) vnikajú hlbšie do štruktú-
ry dreva, ktoré je ideálnym miestom, kde 
môžu prežívať niekoľko desiatok rokov 
a v priaznivom prostredí vyklíčiť a vyvo-

PRE MOR ZLIKVIDOVALI TAKMER 500 VČELSTIEV
lať u včelieho plodu chorobu. Preto je 
najúčinnejšou metódou eradikácie MVP 
likvidácia včels  ev a spáliteľného mate-
riálu v ohnisku.

Čo by podľa vás dokázalo zlepšiť 
aktuálny zdravotný stav včels  ev 
na Slovensku na globálnej úrovni?

Musíme brať do úvahy klima  cké 
zmeny, ktoré vplývajú na včelstvá, ri-
ziko preniknu  a nových agens, kto-
ré okamžite predstavujú hrozbu a môžu 
mať devastačný vplyv na včelstvá. Takže 
umiestnenie včels  ev, sila včels  ev, do-
statočná výživa a takisto uvážlivé použí-
vanie liekov a veterinárnych prípravkov, 
pretože je tendencia vytvárania rezis-
tencií infekčných agens/parazitov na lie-

Keďže včelárstvo a krásu 
chovu včiel objavuje 
postupne aj čoraz viac 
mladých ľudí a je medzi 
nami veľa začínajúcich 
včelárov, prinášame rubriku 
„Vy sa pýtate, odborník 
odpovedá“. Skúseným 
včelárom, ktorý sa pre 
náš časopis ochotne 
zhostil úlohy odborníka 
a bude odpovedať 
na vaše otázky, je 
Ing. Ján Kopernický, CSc., 
podpredseda Združenia 
chovateľov včelích matiek 
Slovenskej kranskej včely. 

Prvé otázky nám poslal včelár Michal 
z Trnavy.

 Dá sa vytvoriť odloženec z dvoch 
rámikov s plodom a vajíčkami bez 
toho, aby som ho musel umiestniť 
3-5 km od pôvodného úľa bez 
vloženia mladej matky?

Dá, no keď v ňom nebudú glycidové 
a peľové zásoby, dostatok robotníc 
a buď zrelá materská bunka, alebo stará 
(pôvodná) matka a letáčový otvor prime-
raný sile osadenstva, tak vám ho v krát-
kom čase včely vyrabujú a vaša práca 
vyjde nazmar.

 Ako sa aplikuje kyselina mravčia 
v jednonadstavkovom úli typu B?

Presne podľa návodu výrobcu nosičov 
- aplikačnej formy dávkovania kyseliny 

mravčej do úľa. Zvyčajne je formulovaná 
na jeden nadstavok normalizovanej mie-
ry (B, CS), alebo pre uvedený úľový ob-
jem v litroch. V konkrétnych problémoch 
odporúčam obrá  ť sa na veterinárneho 
lekára (prípadne vyškoleného asisten-
ta RVPS) a neimprovizovať s náhradkami 
registrovaných nosičov. 

 Pred jedným úľom sa mi objavili 
larvy včiel čiernej farby. Je to nejaký 
druh nákazy? 

Presný dôvod úhynu a vynesenia čier-
nych lariev pred úľ vám môže zadefi no-
vať rezortný diagnos  cký ústav po za-
slaní vzoriek a uhradení nákladov na 
analýzu. Pre potreby Ústavu včelárstva 
túto činnosť vykonával ŠVPÚ v Dolnom 
Kubíne. Bez presných symptómov sa 
možno iba domnievať, že larvy asi uhy-
nuli v dôsledku hladu alebo chladu 
a v začiatkoch rozkladu ich včely povy-
nášali z úľa. Z ďalších dôvodov sa ako 
najpravdepodobnejšou javí ich intoxiká-
cia kontaminovanou potravou.

 Minulý rok som mal zazimovaný 
silný odloženec, a aj keď v decembri 
nebolo veľmi chladno (teploty 
nad nulou), včelstvo uhynulo 
do konca roka. Včely ako keby 
sa rozliezli z chumáča a skrehli. 
Preliečené boli Ekopolom a KM 
85 %. Spad klieš  ka skoro nulový. 
Mal som nedostatočne zateplený 
úľ alebo inú nákazu? Neskoro som 
zakrmoval? Pritom do októbra bolo 
všetko O.K.

Najčastejšími príčinami výpadkov 
včiel koncom roka nebýva nezateplený 
úľ či mráz, defi cit zásob alebo neznáme 
choroby! Ich krátkovekosť a predčasný 

výpadok zvyčajne spôsobuje viacej fak-
torov. V prvom rade je to dôsledkom in-
tenzívneho parazitovania klieš  kom 
v období vývoja plodu (ktorý je zákla-
dom zimných včiel) v kombinácii s defi -
citnou larválnou aj postnatálnou výži-
vou. K nim sa najčastejšie pridružia ho-
rúčavy a prehria  e úľa v čase zakladania 
zimnej generácie včiel, intoxikovaná po-
trava (peľ, voda, nektár) a i. a v poslednej 
fáze kolapsu aj virózy. 

Chyby možno hľadať hlavne v zaned-
baní sledovania nárastu invadovanos   
VD na včelách a plode, neskorej aplikácii 
chemoterapeu  k, podcenení horúčav na 
ich liečebný účinok, v defi cite množstva 
a kvality peľu, spotrebe zásob, v prehria-
  úľa a iných lokálnych špecifi kách sta-

novišťa. Nízky odpad parazitov po apli-
kácii liečiva ešte neznamená, že ho bolo 
v úli málo. No bez varroa dna, pravidel-
nej diagnos  ky či kontroly podložiek 
chovateľ nemusí včas postrehnúť kri  c-
ké premnoženie VD.

 Treba cez zimu zatepľovať úľ 
aj zo spodnej strany, ak mám sito 
na dne?

Kondične silné včelstvo s kvalit-
nou matkou vie zdravé a silné prezimo-
vať aj na celoročne ponechanom spod-
nom vetraní (site). No potom v prvých 
týždňoch jari zaostáva za rozvojom, aký 
majú rovnako silné včelstvá, ktoré sú 
v úľoch s utepleným dnom. V priebehu 
apríla ho zvyčajne v kondícii aj v znáške 
dobehne, ale každý rok je to individuál-
ne. Slabé včelstvá nie je vhodné zimovať 
na vysokom dne s ple  vom. Hlavne za-
čiatkom sezóny musíme podporiť jeho 
rast uteplením dna, alebo aspoň zníže-
ním podmetu.

(RED)

VY SA PÝTATE, ODBORNÍK ODPOVEDÁ

čebné postupy. Tu však musia skutočne 
spolupracovať včelári, veterinárni leká-
ri, environmentalis  . Takže dodržiavanie 
osvedčených postupov pre zachovanie 
vitality a sily včels  ev, postupy prikrmo-
vania, zazimovania, kvality a dostupnos-
  výživnej a pestrej potravy, menej che-

mických vplyvov, menej používania bi-
ocídnych prípravkov pri rôznych príleži-
tos  ach, ktoré zaťažujú prostredie 
a ktoré  ež majú nega  vny vplyv na sa-
motné včely. Správne postupy terapie či 
prevencie sú základom, aby sme včely 
mali na našom území aj v budúcnos   
a aby produkovali med, ktorý patrí svo-
jou kvalitou k svetovej špičke. 

(MP) | MAPA ŠVPS
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MVDr. Ján Pastorek: 
MOJE OPATRENIA PROTI MVPPROTI MVP
Ak chceme efektívne 
predchádzať ochoreniam včiel, 
zvierat alebo ľudí, musíme 
poznať pôvodcu daného 
ochorenia a jeho pôsobenie 
v organizme.

MVP je ochorenie včelieho plodu spô-
sobené spórotvornou baktériou Paeniba-
cillus larvae. Baktéria ničí včelie larvy, do-
spelé včely sú odolné. Najvnímavejšie sú 
včelie larvy v prvom dni života. Nakazia 
sa pri príjme potravy, ak je kontaminova-
ná spórami P. larvae. Spóry v tráviacom 
trakte larvy vyklíčia na ak  vne baktérie, 
množia sa, prenikajú do celého jej orga-
nizmu, až ju nakoniec zabijú. Včely sa sna-
žia uhynuté larvy v rôznom štádiu rozkla-
du z úľa odstrániť, čím dochádza k rozši-
rovaniu spór. Klinicky sa ochorenie pre-
javí zmenami v sfarbení napadnutých la-
riev, zmenou farby viečok, ktorými sú lar-
vy uzavreté, ich preliačením, prípadne 
prederavením. Na pos  hnutom pláste vi-
díme medzerovitosť plodu. V určitom štá-
diu rozkladu uhynutej larvy môžeme na 
zápalke z bunky vy  ahnuť vlákno rozlo-
ženej hmoty larvy v dĺžke 1-2 cen  metre. 
Po otvorení pos  hnutého včelstva je cí  ť 
hnilobný až glejovitý zápach.

MVP TREBA NAHLÁSIŤ 
Pre včelára je dôležité, aby každé po-

dozrenie na túto chorobu ohlásil na prí-
slušnej regionálnej veterinárnej a potra-
vinovej správe (RVPS) podľa umiestne-
nia včels  ev alebo asistentovi úradné-
ho veterinárneho lekára. Následne tre-
ba odobrať vzorky plástu s poškodeným 
plodom alebo celý plást a poslať ho ces-
tou RVPS na bakteriologické vyšetrenie 
do Štátneho veterinárneho a potravino-
vého ústavu v Dolnom Kubíne.

MVP sa vo včelstvách šíri viacerý-
mi spôsobmi. Najčastejšie je to rabov-
ka včels  ev, pri ktorej je slabé kolabu-
júce včelstvo vyrabované silnejším včel-
stvom. Tomu ide o zásoby slabého včel-
stva. Spolu s nimi si môže do svojho úľa 
doniesť aj neželaný darček vo forme in-
fekčného ochorenia alebo parazitó-
zy. Rabovke môžeme zabrániť včasným 
a dostatočným zakŕmením vlastných 
včels  ev a primeraným zúžením letáčov. 
MVP môže byť prenášaný aj nákupom 
včels  ev neznámeho pôvodu bez ich kli-
nického vyšetrenia a súhlasu RVPS. MVP 
je možné získať aj osadením včels  ev do 
starých úľov, pri ktorých nevieme, kde 
a za akých podmienok sa v nich včelárilo, 
používaním kontaminovaného náradia, 
plástov, vosku a medu. Pri osádzaní rojov 

neznámeho pôvodu  ež riskujeme zane-
senie nákazy. Bezpečnejšie je ich vysíriť.

TERAPIA NEEXISTUJE
Terapia chorých včels  ev sa u nás nevy-

konáva, pretože ide o spórotvornú bakté-
riu, ktorej spóry sú obalené až siedmimi 
obalmi, ktorými sú chránené pred vplyv-
mi vonkajšieho prostredia a na svoju prí-
ležitosť čakajú v kontaminovaných ma-
teriáloch aj veľa rokov. Keďže neprijíma-
jú potravu, nie sú citlivé na žiadne liečivá. 
Spoľahlivo ich likviduje oheň, prípadne
horúci 5-percentný roztok hydroxidu sod-
ného alebo Savo s kombinácii s NaOH.

Klinicky choré včelstvá, pri ktorých bol 
bakteriologicky dokázaný pôvodca MVP, 
sú komisionálne vysírené a spálené na zá-
klade opatrení vydaných RVPS. Spáliť sa 
musí celý úľ s pos  hnutým včelstvom aj 
dielom, rezervné plásty a všetok spáliteľ-
ný materiál, ktorý prišiel do styku s na-
kazeným včelstvom. Med sa nesmie po-
užiť na včelárske účely. Okolo ohniska 
RVPS vymedzí ochranné pásmo v okruhu
najmenej 3 km, v ktorom sú počas trvania
nákazy zakázané presuny včels  ev. Po spl-
není všetkých nariadených opatrení môže 
poškodený včelár požiadať štát o náhradu 
vzniknutej škody za spálené včelstvá.

HLADOVANIE 
JE NEBEZPEČNÉ

Dôležité je predísť rabovke a nevy-
táčať včelstvá „do sucha“. Vyhladované 
včelstvo obmedzí plodovanie, ide do zimy 
oslabené, prípadne je vyrabované. Dôle-
žité je udržať včelstvá vitálne a v dob-
rej kondícii po celý rok a chovať včel-
stvá s dobre vyvinutým čis  acim pudom. 
Nutná je pravidelná každoročná obno-
va aspoň 1/3-1/2 diela v plodisku, pod-
ľa možnos   z vlastného vosku, a pravi-
delné čistenie a dezinfekcia úľov a ostat-
ných včelárskych zariadení. Odporúčam 
dať vyšetriť melivo na prítomnosť spór 
P. larvae aj včelárom, ktorí túto povin-
nosť nemajú zo zákona, ale chcú mať 
prehľad o stave svojich včiel.

POMÔŽE 
VLASTNÝ VOSK

V hospodárení s voskom používam na 
výrobu medzis  enok vlastný vosk z od-
viečkovancov a stavebných plástov, lebo 
nie je kontaminovaný liečivami. Použiteľ-
né rámiky po vytavení vosku v slnečnom 
tavidle vyváram najskôr vo vode a násled-
ne v roztoku NaOH. Po oplachu vodou, 
vysušení a vyvetraní sú pripravené na 
nové použi  e. Pravidelne čis  m a dezinfi -

kujem úle a pomôcky používané pri ošet-
rovaní včels  ev. Dávam si každoročne vy-
šetriť zimné melivo na prítomnosť spór 
P. larvae. V úľoch každoročne obmieňam 
1/3 až 1/2 plodiskových plástov. Vo svo-
jom včelárení sa snažím využívať tzv. zoo-
technické opatrenia na zníženie počet-
nos   Varroa destructor, napríklad odobe-
ranie stavebných plástov so zaviečkova-
ným trubčím plodom či tvorbu odložencov 
a zmetencov. Sporadicky využívam repe-
lentný účinok čerstvých orechových lis-
tov v podmete. Na znižovanie početnos   
VD využívam prípravky s obsahom orga-
nických kyselín alebo esenciálnych olejov. 
V čase do zimného slnovratu redukujem 
prežívajúce klieš  ky kyselinou šťavelovou 
v cukrovom roztoku pokapom na vče-
ly v medziplástových uličkách.

AKO PREDÍSŤ MVP?
  Zaobstaranie zdravých včels  ev

 od skúseného včelára 
 so všetkými garanciami.

 Celoročne chovať vitálne včelstvá
  s dostatočnými zásobami potravy
  vo forme glycidov a bielkovín
  (minimálne 5 kg). 

 Zabrániť rabovkám včels  ev.
 Matky získavať od registrovaných

  chovateľov ma  ek alebo
  ich odchovávať zo svojich  
 najvýkonnejších včels  ev 
 s dobrým čis  acim pudom. 

 Dbať na pravidelnú obnovu diela
  vo včelstvách a vykonávať účinnú 
 dezinfekciu úľov a pomôcok.

 Umožniť asistentovi úradného
  veterinárneho lekára vykonať
  každoročne klinickú prehliadku 
 na nákazy včelieho plodu. 

  Včelstvá premiestňovať 
 len po konzultácii s RVPS 
 a s platnými dokladmi. 

V čas   včels  ev používam ako pre-
venciu pro   nedostatku glycidových zá-
sob mednú komoru. Včelstvá počas roka 
používajú  eto pre mňa nedotknuteľné 
zásoby vo svoj prospech a do zimy idú so 
zásobami medu v mednej komore. 

Neprikrmujem včelstvá žiadnym me-
dom, ani vlastným. Používam len cukor 
alebo komerčne vyrábané cukrové cesto. 
Pred manipuláciou so včelstvami sa sna-
žím premyslieť, čo idem robiť, nachystám 
si materiál, a manipuláciu obmedzujem 
na nevyhnutne potrebný čas. Keď netre-
ba, včelstvá neotváram a nevyrušujem.   

JÁN PASTOREK
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O problematike čoraz 
častejšie sa vyskytujúcich 
jesenných úhynov včelstiev 
sme sa zhovárali s MVDr. 
Martinom Staroňom, PhD., 
výskumným pracovníkov 
Ústavu včelárstva 
v Liptovskom Hrádku. 
Zaujímalo nás, čo úhyny 
spôsobuje a aké sú ich 
následky.

Ako hodno  te aktuálnu situáciu 
na Slovensku z pohľadu problému 
jesenných úhynov včels  ev? Ste 
svedkom týchto úhynov, či dostali 
sa k vám správy o tomto probléme 
aspoň sprostredkovane od iných 
kolegov včelárov?

S úhynmi sa stretávam tak na včel-
niciach vo svojom okolí, ako aj u iných 
včelárov. Som nielen ich svedkom, ale 
skôr by som povedal, že ich na zákla-
de vzoriek z oslabených včels  ev re-
konštruujem. Zo vzoriek plodu včels  ev 
po kolapse, ktoré som mal možnosť 
podrobne klinicky prehliadnuť, sú pre 
kolaps typické dva príznaky. Premnože-
ný klieš  k a výskyt vírusových ochorení 
na vybehnutých včelách. Medzi odbor-
níkmi neustále koluje debata, či sú  eto 
dva faktory priamoúmerne zodpovedné 
za úhyny. Existujú aj štúdie, ktoré potvr-
dzujú, že aj menšie množstvo klieš  ka s 
viruletnejšími vírusmi vedie ku kolapsom 
včels  ev v jesennom období, prípadne 
na začiatku zimovania. Viac o kazuis  ke 
píšem v poslednom vydaní časopisu 
E-Newsle  er Ústavu včelárstva. 

Vieme nejako kvan  fi kovať tento 
problém, povedzme percentuálne?

Pokiaľ je Centrálny register včels  ev, 
ktorého vedenie bolo nedávno z Ústa-
vu včelárstva preložené do kompetencie 
Plemenárskych služieb SR, vedený rov-
nako podrobne a zodpovedne, ako bol 
vedený doteraz, budú dáta o úhynoch 
a ich príčinách dostupné po uzatvore-
ní zmien asi koncom roku. Z kazuis  k si 
však dovolím poznamenať, že diagnos-
 cká neznalosť infestácie včels  ev 

k 1. 7. 2019 a prípadné nedostatky 
v letnom liečení spôsobili regionálne 
u niektorých chovateľov 50-70 % straty. 

To je problém, ktorý ma znepokoju-
je. Koľko to činí na celkovom počte včel-
s  ev v SR, je pre mňa sekundárne. Ob-
razne povedané, včera to bol prob-
lém pár včelárov, dnes možno polovi-
ce, a ak nezmeníme prístup k distribú-
cii, preskripcii a hlavne používaniu ve-
terinárnych liečiv, bude to zajtra prob-
lém všetkých včelárov. Jedni kričia, že 
  druhí liečia málo alebo vôbec, a dru-

há strana včelárov sú  , ktorí zas liečia 
schema  cky a radšej viac ako menej. Je 
len pár výnimiek, ktorých zaujíma stav 
klieš  ka začiatkom júla ešte predtým, 
ako chy  a liečivo do ruky. 

Za jesenný úhyn včelstva 
označujeme zväčša situáciu, keď 
včelár nájde opustený úľ. Ten je bez 
včiel, no so zásobami. Vieme, čo 
je dôvodom tohto správania včiel? 
Aké sú možné vysvetlenia?

infekčnému tlaku (vírusom). Práve na 
túto generáciu treba myslieť už začiat-
kom júla. 

Ak sa tak nestane, začne postupne 
získavať klieš  k prevahu nad jedinca-
mi hos  teľa (včelstva). V tomto zlomo-
vom bode dochádza ku kolapsu a zvyš-
né samičky klieš  ka odle  a prostredníc-
tvom letuschopných včiel z pôvodného 
úľa. Preto v úli pozorujeme malé množ-
stvo včiel, ktoré nedokážu lietať (mla-
dé včely alebo poškodené virózou DWV 
alebo ABPV) a prípadne bezradnú včeliu 
matku. Toto choré včelstvo je postupne 
v posledných teplých dňoch rabované. 

Vieme, ako včely, ktoré takto na 
jeseň opus  li úľ, končia? Idú na istú 
smrť v ústrety zime alebo si nájdu 
iné „zdravšie" miesto na život a ide 
teda len o zmenu „bydliska"?

„Obe" príčiny som už menoval, v pr-
vom rade je to klieš  k V. destructor. 
Treba si uvedomiť, že svojím parazi  c-
kým spôsobom života klieš  k zasahuje 
do imunity včelstva na viacerých úrov-
niach. Pri prenose viróz, možno pri 
zmene ich virulencie, a hlavne svojimi 
stravovacími návykmi oslabuje imunitné 
centrum (tukové teleso, hemolymfa). 
To má za následok vývin imunitne osla-
benej zimnej generácie včiel, ktorá je 
krátkovekejšia v dôsledku nutričnej 
karencie a zároveň ľahšie podľahne 

Oba vami navrhované scenáre sú 
krásne. Žiaľ, realita je boles  vejšia. Le-
tuschopné včely, spomínané v predo-
šlej odpovedi, prenášajú parazita na svo-
jom tele a vžobrávajú sa do susedných 
úľov. Hovoríme tomu reinfestácia včel-
s  ev. Proste parazit využije svojho hy-
núceho hos  teľa, aby mu zabezpečil no-
vého, lepšieho a hlavne životaschopné-
ho. Tým sa však zvýši množstvo klieš  ka 
v susedných úľoch a celý proces kolapsu 
sa často opakuje. Tomu hovoríme 
domino efekt. 

Martin Staroň: ZNEPOKOJUJÚ MA 

JESENNÉ ÚHYNYJESENNÉ ÚHYNY 
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Na západe sa objavil fenomén 
nazvaný CCD - colony colapse 
disorder. Je to jav, s ktorým sa 
stretávajú v posledných rokoch 
aj slovenskí včelári?

Áno a zároveň nie. CCD vzniklo ako 
označenie úhynov bez známych príčin. 
Vedeckou prácou sa postupne prichá-
dza na to, ktoré príčiny sú kedy zodpo-
vedné za úhyny. Na Slovensku máme 
možnosť pozorovať slabnu  e včels  ev 
v júni a júli, ktoré má prevažne spojitosť 
s akútnymi alebo chronickými otravami 
včels  ev prípravkami na ochranu rast-
lín, často v kombinácii s v nadmiere pou-
žívanými liečivami pro   klieš  kovi v pre-
došlých sezónach a v spojitos   so zlou 
bielkovinovou výživou. 

September a október je skôr obdobie 
úhynov, pod ktoré sa podpisuje klieš  k 
a s ním spojené pridružené problémy. Vo 
vegetačných pásmach iných zemí, kde je 
možné pestovať plodiny takmer celoroč-
ne, sa  eto problémy prekrývajú, a preto 
je ťažšie určiť, kedy je ktorý problém pál-
čivejší. Klima  cká zmena bude postup-
ne robiť tento problém citeľnejším aj pre 
nás. Pozrite sa von. Stromy na južnom 
Slovensku sú už bez listov, von chodíme 
v tričku s krátkym rukávom, včely ešte 
lietajú a na poli kvitne horčica.

Stávajú sa jesenné úhyny 
z pohľadu percentuálneho 
zastúpenia vážnym problémom 
slovenských včelárov?

Iste, pre toho včelára, ktorému uhynie 
polovica a niekedy aj všetky včelstvá, to 
problém je. Včelár o pár kilometrov ďalej 
však v danom roku tento istý problém 
nemusí pociťovať. Ak sa nezmení prí-
stup k podávaniu, preskripcii a distribú-
cii liečiv vo včelárskej oblas  , bude ten-
to problém narastať. 

Dá sa podľa vás takémuto 
jesennému úhynu predísť? Ako?

Z krátkodobého hľadiska sa mu dá 
predchádzať efek  vnou cestou liečiva 
do úľového prostredia. Tým nemám 
na mysli viac liečiť, ale používať liečivo 
v správnom čase a hlavne musí mať vče-
lár možnosť si toto liečivo v tomto čase 
aj zaobstarať. Čiže včelár musí vedieť už 
začiatkom júla, či musí začať liečiť. Musí 
si spraviť diagnos  ku vo svojich včel-
stvách. Ak nemusí liečiť, nemal by sia-
hať po liečivách. Inak „šľach   klieš  ka" 
a zaťažuje úľové prostredie. Ak musí lie-
čiť, musí mať do pár dní prístup k vhod-
nému liečivu. Distribúcia liečiv cez záuj-
mové združenia poskytuje tento servis 
ukážkovo pri jesennom liečení, pri tom 
letnom vôbec. Skoro vždy je pritom po-
rušovaná preskripcia liečiva. 

Preto si myslím, že včelár by mal byť 
schopný zájsť za veterinárnym lekárom 
a v legisla  vnom rámci sa s ním erudo-
vane poradiť a prevziať si u neho objed-
nané liečivá. Veterinári sa o problema  -
ku včiel zaujímajú a svedčí o tom aj neu-
 chajúci záujem o workshopy, ktoré pre 

nich už osem rokov organizujeme. Na trh 

veterinárnych liečiv sa dostávajú liečivá, 
ktorých účinné látky už dávno poznáme 
a poznajú ich aj klieš  ky, jediný rozdiel 
tých nových liečiv je vo zvyšujúcej sa 
dávke účinnej látky. Toto nie je cesta. 

Liečivá sa dostávajú k včelárom cez 
distribučné fi rmy či obchody so včelár-
skymi pomôckami (ak takéto obcho-
dy nemajú schválenú lekáreň, nemajú tu 
liečivá na veterinárny predpis čo hľadať). 
Tieto podmienky vytvárajú ideálny stav 
umožňujúci bez poznania potreby liečby 
využívať liečivá v nadmiere. Konzultácia 
u veterinára je tak nanajvýš po úhyne 
u mňa na telefóne. Neskoro. 

Dotačná poli  ka na včelárske lieči-
vá tento problém nerieši, skôr naopak, 
podporuje zabehnutý systém liečenia 
„po funuse". Navyše vosk nezabúda 
a rezíduá liečiv v ňom zostávajú. Reálne 
sa zaoberáme, a kolegovia v EÚ takisto, 
aj možnosťou chronickej toxicity tých-
to látok vo včeľom vosku na včely a trú-
dy. Ak sa liečenie zintenzívňuje a uzdra-
venie neprichádza, je načase túto cestu 
zefek  vniť alebo opus  ť. 

Z dlhodobého hľadiska je tu možnosť 
intenzívnejšie sa venovať šľachteniu 
včels  ev s varroa tolerantnejšími schop-
nosťami. V súčasnos   sa touto proble-
ma  kou zaoberáme a medzi včelármi 
vyhľadávame takéto včelstvá na základe 
znaku varroa senzi  vnej hygieny. Viac 
o tom je na našej stránke www.uvc.sk.

MICHAL PETRUŠKA
ILUSTR. FOTO IGOR RABATIN

Martin Staroň: ZNEPOKOJUJÚ MA JESENNÉ ÚHYNY 

Na novembrovom rokovaní 
Výkonného výboru Slovenského 
zväzu včelárov bolo viacero bodov 
venovaných ďalšiemu rozvoju 
Včelárskej paseky v Kráľovej pri 
Senci. Členovia výboru predbežne 
odobrili zámer Mgr. Jakuba Lacu, 
ktorý chce v priestoroch Včelárskej 
paseky variť medové pivo.

Aby mohol pivovar vzniknúť, musí 
predkladateľ zámeru ešte doložiť SZV štú-
diu o predpokladanom množstve spotre-
bovanej vody. „Vody to  ž musí v areáli Vče-
lárskej paseky zostať dostatok aj pre potre-
by ďalších nájomcov a návštevníkov,“ uvied-
la o podmienečnom súhlase s projektom 
pivovaru Zuzana Juríčková, členka Vý-
konného výboru SZV za Trnavský kraj.

Oslovili sme aj Jakuba Lacu s otázkou, 
kedy chce s varením medového piva za-
čať. Prekvapil nás však tým, že si celý 
projekt rozmyslel. „Vzhľadom na kompli-
kovaný a náročný proces v oblas   výro-

MEDOVÉ PIVO Z VČELÁRSKEJ PASEKY?Z VČELÁRSKEJ PASEKY?

by piva som od tohto zámeru upus  l," od-
písal nám na naše otázky. Uvidíme teda, 
či o podobnú činnosť prejaví záujem nie-
kto iný.

PRIBUDNE AJ 
PESTOVANIE DREVÍN

Včelárska paseka by v budúcnos   ma-
la slúžiť aj ako škôlka na pestovanie sa-
deníc stromčekov pre včelárov. „Ako prvé 

budeme sadiť lipy, ktoré získame od lesní-
kov v rámci spolupráce. Keď malé priesady 
vyrastú na dostatočnú veľkosť, budeme ich 
ponúkať včelárskym organizáciám na vý-
sadbu. Súčasťou projektu je i obnova zá-
hradníckeho domčeka a zamestnanie pra-
covníka, ktorý sa o škôlku drevín bude sta-
rať,“ povedala nám o chystaných novin-
kách Zuzana Juríčková.

(MP) | FOTO VCELARSKAPASEKA.SK 
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S Ing. Ľubicou Rajčákovou, 
PhD., vedúcou Ústavu 
včelárstva v Liptovskom 
Hrádku, sme sa rozprávali 
o projektoch, na ktorých 
zamestnanci ústavu 
pracujú a tiež o tom, na aké 
projekty sa plánujú zamerať 
v blízkej budúcnosti.

 Na akých výskumných projektoch 
v tomto roku zamestnanci Ústavu 
včelárstva (Ústav) pracovali, pracujú?

Zamestnanci Ústavu včelárstva v roku 
2019 riešili jeden rezortný projekt vý-
skumu a vývoja na tému Kvalita včel-
s  ev a vplyv xenobio  k. Tento projekt 
pozostával z dvoch čiastkových úloh. 
Prvá sa zaoberala selekčným a šľach  -
teľským programom, ktorý bol oriento-
vaný na varroatoleranciu a vitalitu línií 
slovenskej kranskej včely. Náplňou dru-
hej bol monitoring xenobio  k vo vybra-
ných poľnohospodársky ak  vne využí-
vaných oblas  ach Slovenska.

Okrem tohto rezortného projektu 
sme sa venovali úlohám, ktoré boli za-
merané na hodnotenie rizík prípravkov 
na ochranu rastlín pre opeľovače, spra-
vovanie toxikologicko-informačného 
centra pre včely a pes  cídy, overovanie 
pôvodu plemenných včelích ma  ek ob-
jek  vnymi biologicko-gene  ckými me-
tódami a zabezpečovanie úloh vyplýva-
júcich z toho, že sme poverenou pleme-
nárskou organizáciou.

 Ktoré úlohy, projekty sú pre 
Ústav kľúčové, ktorým projektom 
venujú vaši ľudia najviac času, 
energie?

Vzhľadom na to, že naším zriaďovate-
ľom je Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), sú úlo-
hy, ktorými nás poverí, pre nás prvora-
dými. Tieto úlohy obyčajne riešia aktuál-
ne problémy vyskytujúce sa v našej spo-
ločnos   a vyplývajú z požiadaviek praxe.

 Ako je to s časovou náročnosťou 
projektov? Aká je zvyčajná dĺžka 
výskumu? Môžete pokojne uviesť 
konkrétne príklady.

Obvyklou lehotou na riešenie projek-
tov je tri až päť rokov. Rezortný projekt, 
ktorý práve riešime a o ktorom som vám 
už hovorila, budeme riešiť tri roky. Práve 
sme v závere prvého roku jeho realizácie. 

Ústav včelárstva je MPRV SR povere-
ný vykonávať aj dlhodobé činnos  , ktoré 
za  aľ nie sú časovo ohraničené. Sú za-
merané na hodnotenie rizík prípravkov 
na ochranu rastlín a uchovávanie geno-
fondukranskej včely karpatského typu 
na Slovensku.

 Majú výsledky vášho výskumu 
podobu nejakých konkrétnych 
odporúčaní pre prax slovenských 
včelárov? Aké napríklad? Môžete 
uviesť aj z minulos   nejaké prípady, 
keď výskumný ústav na niečo prišiel 
a zmenila sa potom napríklad 
odporúčaná metodika liečenia či 
chovu včels  ev? Ako sa včelárska 
verejnosť dozvedá o vašich 
zisteniach?

Samozrejme. Ak by naša práca nebo-
la určená na pomoc včelárom, nemala by 
zmysel. 

Podľa našich údajov bola prvá Vý-
skumná stanica včelárska zriadená 
v Liptovskom Hrádku už v roku 1929, 
a tam je až dodnes. Jej zriadenie vy-
plynulo zo záujmu včelárov o odbornú 
prak  ckú pomoc. Naša práca je preto 
okrem výskumu venovaná aj rozsiahlej 
poradenskej činnos   a vzdelávaniu.

V tejto chvíli mi nenapadá nejaký pre-
vratný objav, ktorý by zapríčinil výraznú 
zmenu vo včelárení. Skôr išlo o overova-
nie nových technologických postupov, 
úľových systémov, prípadne liečiv ale-
bo spôsobov ošetrovania. Po ich overe-
ní boli vždy výsledky zverejňované v do-
stupných odborných časopisoch, ale aj 
na množstve odborných seminárov ur-
čených pre širokú včelársku verejnosť.

Veľmi významným bol výskum, ktorý 
viedla RNDr. Ta  ana Čermáková v oblas-
  rizík vznikajúcich používaním príprav-

kov na ochranu rastlín. Prostredníctvom 
peľu potvrdila nega  vny vplyv jednej 
skupiny insek  cídov na včelstvá. Tento 
poznatok bol prezentovaný na Apimon-
dii v Montpellier v roku 2009 a odštarto-
val širokú diskusiu o škodlivos   neoniko-
 noidov a ďalších pes  cídov 

na včely. Práve na základe týchto infor-
mácií sa začal proces zmeny legisla  vy 
pre hodnotenie rizík používania príprav-
kov na ochranu rastlín na včely v rámci 
celej EÚ. Po rozsiahlej diskusii EFSA pri-
pravila novú metodiku hodnotenia pes-
 cídov, o ktorej sa v súčasnos   stále dis-

kutuje, a je v pripomienkovom konaní.
Poznatky získané pri riešení vý-

skumných úloh rozširujeme pomocou 
odbornej tlače, prípadne iných masmé-
dií, ale aj priamym kontaktom so včelár-
mi, či už na rozličných seminároch, alebo 
pri osobných konzultáciách. Včelári sa 
často obracajú na nás so svojimi problé-
mami a my sa im vždy snažíme poradiť 
a pomôcť najlepšie, ako vieme. 

Našu snahu byť v čo najbližšom 
kontakte so včelármi dokazuje aj to, 
že máme vlastnú webovú stránku 
www.uvc.sk a druhým rokom vydávame 
vlastný elektronický časopis E-newslet-
ter Ústavu včelárstva (dostupný cez uve-
denú webstránku). Všetko poskytujeme 
bezplatne. Na našej stránke, ako aj na 
stranách nášho časopisu, sa môžu včelá-
ri dozvedieť podrobnejšie o našej práci, 
o pripravovaných kurzoch pre včelárov, 
ale aj o rôznych nových vedeckých po-
znatkoch, technologických inováciách 
a prak  ckých radách pre včelárenie.

 Aké máte plány na budúci 
rok pokiaľ ide o nové výskumné 
projekty? Načo sa chcete, chystáte 
zamerať?

Okrem rezortných úloh, ktoré rieši-
me, by sme radi získali aj ďalšie projekty. 
V súčasnos   pripravujeme tri projekty 
výskumu a vývoja, ktoré v čase vydania 
tohto časopisu už budú podané v Agen-
túre na podporu výskumu a vývoja. Dva 
z pripravovaných projektov budú základ-
ným výskumom a jeden aplikovaným. 

V rámci aplikovaného výskumu by 
sme sa chceli zamerať na riešenie prob-
lema  ky kvality včelieho vosku na Slo-
vensku, pretože sa do praxe dostáva 
vosk obohatený o rôzne falšovadlá, kto-
ré v konečnom dôsledku výrazne zni-
žujú jeho kvalitu a komplikujú včeláre-
nie. Pri riešení tohto projektu by sme sa 
chceli zamerať na odber vzoriek medzi-
s  en vo výrobniach medzis  en, ale aj od 
radových včelárov s cieľom zis  ť možné 
prímesi (stearín, para  n, živočíšne tuky) 
FTIR analýzou.

ÚSTAV VČELÁRSTVA 

SI CHCE POSVIETIŤSI CHCE POSVIETIŤ 
NA KVALITU VOSKU
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Formou základného výskumu by sme 
sa chceli venovať problema  ke vplyvu 
skladovania medov na ich kvalitu pomo-
cou fyzikálno-chemických, mikrobiolo-
gických a molekulárno-gene  ckých me-
tód a  ež problema  ke využi  a niekto-
rých včelích produktov vo výžive zvie-
rat, resp. ľudí.

Získať APVV projekt nie je jednodu-
ché, preto dúfame, že aspoň jeden 
z nich bude úspešný a umožní nám 
riešiť  eto zaujímavé otázky.

 Okrem výskumnej činnos   
je vaším poslaním aj uchovávať 
genofond kranskej včely 
karpatského typu - ako táto snaha 
vyzerá v praxi?

Pri tejto otázke si musíme uvedo-
miť jednu základnú vec. Ak nedokáže-
me uchovať genofond kranskej vče-
ly karpatského typu, tak dôjde k nekon-
trolovanému prekríženiu a o túto čis-

Prak  cký priebeh diania, akým sa 
naša línia kranky v praxi udržiava, sa 
pokúsim vysvetliť veľmi zjednoduše-
ne. Každý, kto chce na Slovensku ofi -
ciálne rozchovávať matky, musí vstú-
piť do Združenia chovateľov včelích ma-
 ek slovenskej kranskej včely. Násled-

ne mu je urobená kontrola včelnice, kde 
sú odobraté vzorky včiel na zistenie prí-
slušnos   ku kranskej rase. Ďalej je po-
vinný zaobstarať si plemennú matku 
z uznaného šľach  teľského chovu, 
v ktorom sa čisté línie udržujú inseminá-
ciou. Celý proces rozmnožovania tejto 
včely je teda pod kontrolou. Štát, resp. 
MPRV SR si uvedomuje nevyhnutnosť 
potreby zachovania čistej línie tejto 
včely, preto chov a plemenitbu 
kranskej včely chovanej na SR 
fi nančne podporuje.

 Prečo je dôležité, žiaduce 
uchovať tento jej genofond čistý, 
bez skríženia s inými druhmi včiel?

  včiel. Tiež narastá riziko, že sa k nám 
privezú nové choroby, vírusy a prípadne 
odolnejší klieš  k, pro   ktorému sú bež-
né postupy ošetrenia neúčinné. Ústav 
včelárstva pre  eto dôvody neodporú-
ča nekontrolovaný dovoz ma  ek a včel-
s  ev zo zahraničia.

 Okrem už spomenutých činnos   
sa venujete aj vzdelávaniu včelárov. 
O aké kurzy je najväčší záujem?

Organizujeme akreditované kurzy 
vzdelávania pre asistentov úradného ve-
terinárneho lekára (AÚVL), a to tak pre 
začiatočníkov, ako aj preškolenia pre už 
ak  vnych asistentov. Okrem toho or-
ganizujeme kurzy pre chovateľov vče-
lích ma  ek a pre pokročilých aj kurzy, 
kde chovateľov učíme včelie matky inse-
minovať.

V tomto roku sme okrem toho orga-
nizovali aj kurzy pre začínajúcich vče-
lárov, ktoré si ich účastníci museli sami 
hradiť. Podarilo sa nám však získať pro-
jekt vzdelávania, vďaka ktorému bude-
me môcť v najbližších dvoch rokoch za-
čínajúcich včelárov školiť zadarmo.

O všetky nami organizované kur-
zy je veľký záujem. Z kapacitných dôvo-
dov väčšinou záujemcov ani nedokáže-
me uspokojiť. 

 Čo frekventantov kurzov najviac 
zaujíma? Aký je ich najčastejší 
dôvod prihlásenia sa do kurzu?

Otázky, ktoré účastníkov našich kur-
zov zaujímajú, sú širokospektrálne. Za-
ujíma ich každá oblasť a všetky aktuál-
ne informácie. Vzhľadom na to, že orga-
nizujeme výlučne akreditované kurzy, 
častým dôvodom na ich absolvovanie je 
okrem nadobudnutých poznatkov aj zís-
kanie osvedčenia, ktoré potrebujú na 
prácu AÚVL, a niektorí na podnikateľské 
účely. V ostatných prípadoch sú zase 
dôvodom poskytnuté odborné informá-
cie, ale i rozsiahla prak  cká výučba. 

 Chystáte sa ponuku či frekvenciu 
kurzov pre včelárov v blízkom čase 
rozšíriť?

V januári by sme, okrem už meno-
vaných kurzov, chceli akreditovať kurz 
Senzorika medu a včelie produkty. Ta-
kýto kurz sme v minulos   realizovali, ale 
vzhľadom na neplatnú akreditáciu ho 
budeme môcť organizovať až po jeho 
reakreditácii.

Myslím si, že naša ponuka je pre sú-
časné potreby včelárov dostatočná. 
Frekvencia organizovania kurzov bude 
v prvom rade závisieť od požiadaviek 
včelárov, ktorí majú prostredníctvom 
svojich zväzových organizácií možnosť 
si u nás  eto kurzy objednať. V druhom 
rade to bude závisieť aj od našich perso-
nálnych a fi nančných možnos  . 

(MP) | FOTO (RED)

Zrútená medzis  enka nepoteší žiadneho včelára.

tú líniu prídeme. Je to nezvratný proces. 
Naše miestne línie, teda aj kranka kar-
patského typu, sú vyhľadávané a žiada-
né v celej Európe. Nie je problém s od-
bytom našich ma  ek. Tieto „čistokrvné“ 
včelstvá sú našim podmienkami doko-
nale prispôsobené. Vykazujú vlastnos-
 , o ktoré sa pri plemenitbe včiel vieme 

oprieť. Naša kranka karpatského typu 
je najviac, teda najlepšie aklima  zovaná 
na podmienky Karpát, a to hlavne pre-
to, že na SR žije už stá  síce rokov. Je to 
naša pôvodná včela, ktorá vyniká svojimi 
typickými vlastnosťami opro   zahranič-
ným plemenám a líniám. Je mierna opro-
  napr. nigre, veľmi dobre prezimováva, 

znáša dlhé a kruté silné zimy a chlad, je 
odolnejšia pro   nozéme opro   južnej-
ším plemenám a je dokonale prispôso-
bená našej fl óre. Tu na Slovensku má sil-
ný jarný rozvoj, a je preto problema  c-
kejšie ju udržať bez rojenia. Táto schop-
nosť však našim včelárom vyhovuje, pre-
tože pomáha pri zvyšovaní počtu včel-
s  ev, tvorbe odložencov a následne aj 
pri prípadnom predaji odložencov. 

Táto otázka je podľa mňa trochu zle 
postavená. Prečo uchovávame čisté ple-
mená všetkých hospodárskych zvie-
rat, psov, mačiek a neviem čoho všetké-
ho ešte? Je to predsa pre ich charakter, 
vlastnos   a fakt, že kríženie je nezvratný 
proces. Ak si všetko prekrížime bez roz-
myslenia, prídeme o to, prečo je každé 
plemeno a aj naša kranka, také jedineč-
né a výnimočné.

Tiež je veľmi dôležité udržiavať našu 
kranku v čo najčistejšej forme pre ďal-
šie, cielené šľachtenie. Pri tzv. pripáro-
vacích plánoch potrebujeme krížiť čisté 
línie. Pri prekrížení s inými plemenami a 
líniami sa v prvej fi liálnej generácii môže 
prejaviť žiadaný heterózny efekt, ale v 
ďalších generáciách sa už vlastnos   včiel 
zhoršujú. Zaniká odolnosť aj produkčné 
schopnos   a zvyšujú sa nežiaduce vlast-
nos  , ako sú pichavosť, teda agresivi-
ta, rojivosť a rozbiehavosť včiel. Dovo-
zom včiel zo zahraničia, bez základných 
znalos   plemenárskej práce, vždy vzni-
ká riziko zvýšenia nežiaducich vlastnos-
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VEDA 
S ÚSMEVOM

stvám a výskumu nerušene v ktorúkoľ-
vek dennú či nočnú hodinu bez zbytoč-
ných obmedzení a nasledovalo najplod-
nejšie obdobie jeho vedeckej kariéry.

Po krátkom čase sa alkohol objavil, 
hoci len v stopových prvkoch, aj v mede. 
Ba čo viac, miestni škôlkari sa po pich-
nu   včelou sťažovali na motanie hlavy a 
halucinácie. Áno, aj jed Koževnikovových 
včiel už to  ž v línii 019 obsahoval alko-
hol. Merania ukázali, že ide o 2 a v lep-
ších prípadoch až o 2,1 miligramu v jed-
nej dávke!!! Koževnikova to naštartovalo 
k ďalšiemu úsiliu a novým métam.

KONIEC BEZ ZÁVERU
V tomto momente, teda niekde me-

dzi rokmi 1934 a 1943, sú však zápisky 
Koževnikova prerušené a končia sa po-
vzdychom o neustálej zlej fi nančnej si-
tuácii včelára, ktorý nemá nielen na opra-
vy úľov a kúpu medzis  enok, ale už ani 
200 gramov vodky si nemá za čo kúpiť.

O pár dní po tomto smutnom zápise 
našla Koževnikova jeho domáca na smrť 
ubodaného včelami. Ležal v jarku neďale-
ko včelína s kutáčom v ruke. Keďže mal v 
tvári výraz šťastného opojenia, nikto ne-
prišiel nato, prečo sa rozhodol uprostred 
noci štuchať do včiel. Odpoveď alebo jej 
náznak dávajú jeho nasledovníkom až ne-
skôr nájdené zápisky. Pre vrodenú skrom-
nosť sa to  ž Koževnikov so svojimi šľach-
 teľskými pokusmi a úspechmi nechválil.

MICHAL PETRUŠKA
ILUSTR. FOTO VOJTECH PŠENKA
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Koževnikov povzbudený prvými ús-
pechmi išiel však ďalej... Do dymáka začal 
používať výlučne práchnivé drevo z vín-
nej révy predtým oblievané azerbajdžan-
ským koňakom... Zmeny zaviedol aj pri 
liečení včels  ev. Vďačíme mu za priekop-
níctvo v oblas   vynálezu formidolových 
doš  čiek, kde však namiesto dnešnej ky-
seliny mravčej využíval 25-percentný roz-
tok írskej brandy. Dnes čoraz viac obľú-
bený postrek včiel kyselinou mliečnou 
riešil Koževnikov roztokom šampanské-
ho a preslávil tak značku Igritskoe. Samo-
zrejme, takisto pokvap kyselinou šťavelo-
vou riešil náš priateľ iným médiom, kon-
krétne Alpou. Pri jesennej fumigácii vyu-
žíval obrusy z miestnej krčmy nasiaknuté 
pivom a zimné preliečenie aerosolom sa 
po dlhšom experimentovaní rozhodol de-
fi ni  vne zveriť ťažkému kalibru spomedzi 
organických liečiv - domácej samohon-
ke... Poslednou kvapkou v pohári úspe-
chu bolo rozhodnu  e využívať uteplivky 
pod stropmi úľov len po ich predchádza-
júcom „uskladnení“ v miestnej krčme, kde 
počas leta slúžili hosťom ako podsedáky a 
s  hli patrične nabrať  alkoholovú arómu.

PREKVAPIVÝ VÝSLEDOK
Línia včels  ev a ma  ek na úrovni 010

už nielen tolerovala aj na mol opitého 
včelára, ale alkohol  eto včely začali aj ak-
 vne vyhľadávať. Na okraji pivových po-

hárov zvádzali Koževnikovove včely tuhé
boje s osami a sršňami a neraz i víťazili. 
Koževnikov sa tak mohol venovať včel-

Málokto dnes vie, že 
svetoznámy ruský apidológ 
Alexander Maxim Koževnikov 
sa nepreslávil len objavom 
žľazy umiestnenej pri žihadle, 
ktorá je po ňom pomenovaná. 
Jeho ďalšie výskumy sú 
paradoxne oveľa zaujímavejšie 
a svet vedy obohacujúcejšie.

Priateľ včelár Koževnikov sa ako mi-
lovník vína, piva, vodky a samohonky to-
 ž hneď na začiatku svojej vedeckej drá-

hy rozhodol vyšľach  ť včely tolerant-
né voči alkoholickému zápachu včelára. 
Vo svojich poznámkach dokonca úspe-
chom v tejto neľahkej úlohe podmienil 
svoje ďalšie zotrvanie v odbore apidoló-
gie a domácej sa často v podnapitom sta-
ve vyhrážal, že so včelami skončí a vrá   
sa späť k plemenitbe dobytka. Našťas  e 
pre včelárov a celý svet vo svojom úsi-
lí vytrval. Pre svoj chov alkohol-tolerant-
ných včiel si na úrovni F1 vybral včelstvo 
s matkou, ktorej predkami na úrovni F0 
bola matka kranskej včely a matka ple-
mena Buckfast. Koževnikov sa správne 
zameral na cielený rozchov trúdov tej-
to matky, u ktorej podľa Gusevovej kriv-
ky správne zaznamenal časť trúdov tma-
vých, časť trúdov farebných - červeno-žl-
tých a najväčšiu skupinu trúdov nesúcich 
gene  ckú vlastnosť oboch prarodičov.

PRVÉ ÚSPECHY
Samotnému chovu alkohol-tolerant-

ných včiel a včelích ma  ek predchádza-
la dôkladná príprava. Koževnikov už na 
jeseň začal s macerovaním lipových rá-
mikov vo vodke. Medzis  enky pred na-
tavením intenzívne máčal v samohonke 
a prvé výsledky sa dostavili... línia včiel z 
ma  ek 01 už zniesla jedno promile vče-
lára bez väčšieho rozruchu.
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