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Téma:

Medomety
• Kvalita vosku ve světě
• Včely a modř
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Hornolužický odborný včelařský den
13. 4. 2019 od 10.00 hod.
Německo, Ebersbach-Neugersdorf,
Rudolf-Breitscheid Straße 32, RößlersBallsaal. Přednášky Chov varroarezistentních včel – genetika, provozně-technické
a praktické zkušenosti (Paul Jungels),
Je zvýšení hladiny virů ve včelstvech
příčinou jejich úhynů? (Prof. Dr. Robert
Paxton), Představení projektu „Varroarezistentní včely v Sasku“ (René Schieback).
Pořádá spolek Lebens (T)Räume e.V. ve
spolupráci se Saskou včelařskou školou.
Od 14:00 hod. výměnná burza semen
a sazenic.
www.saechsische-imkerschule.de
X. Mezinárodní včelařská akademie
13. 4. 2019 od 9.00 do 17.30 hod.
Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556,
Kongresové centrum.
Přednášky Činnost KVS při řešení

nebezpečných nákaz včel
(MVDr. Hugo Merta – KVS Zlín),
Trvale udržitelné včelaření v evropském měřítku (doc. Ing. Robert Chlebo – SPU Nitra),
Vlivy prostředí na rozvoj nemocí včel
(doc. MVDr. Juraj Toporčák, CSc. – UVLF
Košice), HOBOS – Online studia včely medonosné (Dr. Florian Schimpf – Univerzita-Würzburg, Německo). Pořádá OO ČSV Zlín.
http://csvoozlin.cz/x-mezinarodni-vcelarska-akademie/
Program vzdělávání začínajících
včelařů
13. 4. 2019.
Rosice, Zbýšovská 1029.
9.00 hod.: přednáška Ošetřování včelstev
v průběhu předjaří a jara. Léčení.
Ohrožení včelstev (Ing. Josef Janoušek).
13.00 hod.: kurz Úlové záznamy a pomocné informace o včelstvu. Kontrola včelstev
prakticky, úpravy sezení, rozšiřování včel-

stev, příprava včelstev na snůšku
(Pavel Řehořka).
https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.
cz/vzdelavani/
Kombinované včelaření, proč a jak?
14. 4. 2019 od 14.00 do 19.00 hod.
Javůrek čp. 91, Domašov u Brna,
Sokolovna.
Přednáška o včelaření v kombinovaných
systémech a úloze mateří mřížky.
Lektor Miroslav Sedláček.
www.vcelarstvisedlacek.cz
Včela – Tajuplný výlet za sluncem
Do 28. 4. 2019, ÚT–NE 9–17.00 hod.,
ST a SO do 18.00 hod.
Písek, Velké náměstí 113, Sladovna.
Interaktivní výstava pro děti s podtitulem
Staňte se včelou a vydejte se za sluncem.
Organizátoři slibují poznat úl všemi smysly.
http://www.sladovna.cz/

REKLAMNÍ P. R. ČLÁNEK

Příprava včelstev k raným snůškám

V

čelařím v ležanech i v nástakových úlech. Začátek příprav
včelstev k zimování začíná po
posledním medobraní v aplikaci přípravku Vitaeapis polského výrobce
Bioactive-tech, s. r. o., Lublin. Rovněž aplikuji přípravek proti varroóze Biovar 500 výrobce Biovet Pulawy. Zaplodované plásty ukládám
na těsno tak, aby se v podmetech
shromáždila spousta včel „na výminku”. Poté naliji do krmítka 3 l
sirupu Apifood z produkce firmy
Orion Klobuck. Následně zhodnotím sílu včelstva a v případě potřeby
ho posílím oddělkem s mladou kladoucí matkou. Začátkem listopadu
naposled aplikuji Vitaeapis, abych
posílil včely před zimováním.
Jako člen sdružení polských včelařů Polanka jsem od roku 2013,
kdy začala výroba Vitaeapisu, tento
preparát testoval. Na základě systematického zkoušení jsem získal
následující poznatky: Včelstva jsou
na jaře v obdobné síle, v jaké jsem
je zazimoval. Soudím, že Vitaeapis
prodlužuje zimním včelám, potažmo celému včelstvu, život tím, že
čistí trávicí ústrojí od škodlivých
patogenů. Zaznamenal jsem navíc
v úlech vyšší čistotu a menší úhyny
zimních včel. Vitaeapis aplikovaný
během sezony značně zvýšil kladení matek, a víme, že více dělnic
znamená více medu. Na podzim
r. 2017 jsem dělal srovnávací zkoušky novinky Vitaeapis Premium
u 30 včelstev. Na jaře jsem u pěti

nenašel v podmetu vůbec žádný
zimní spad. Přezimovaná včelstva
netrpěla nosematózou.
První prací, kterou dělám před novou sezonou, je výměna den v úlech.
Činím tak na konci února, kdy je
venkovní teplota pod bodem mrazu,
takže včelstva jsou ještě v chumáči.
Když podstavuji čisté vydezinfikované dno, dokonale vidím na odebíraném dnu stav zimujícího včelstva.
V ležanech čistím dna háčkem. Protože na podzim, když už byly včely
v chumáči, jsem včelstva zúžil, zjara
odebírám neobsednuté rámky a přeložím je za očko, abych zamezil
zkrystalizování zásob.
Abych urychlil jarní rozvoj včelstev a udržel v úlech cenné teplo,
následuje druhý krok. To znamená, že do jednotlivých úlů vkládám
medocukrové těsto z firmy Orion
a vodu. Těsto a pyl by však neměly
být do úlů vloženy společně naráz,
protože tato kombinace způsobuje

vápenatění včelího plodu. Pyl proto
vkládám včelám do krmítek dříve
ve zvlhčené formě, kdy voda tvoří ¼
z celkového objemu pylu. Následné
krmení připravuji tak, že 10litrový
krmný roztok získám zředěním krmiva Apifood 6 litry horké vody.
Abych včely na krmení nalákal,
potírám krmítko víčky získanými
při medobraní pohankového medu.
Těmito zákroky se mi daří urychlit
jarní rozvoj včelstev o 2–4 týdny.
Když se venkovní teplota ustálí
na 12 0C, poprvé aplikuji Vitaeapis.
Začínám s jarními prohlídkami, při
nichž přidávám včelstvům potřebné množství medocukrového těsta,
a doplním podle potřeby rámky, aby
měly včely dost prostoru k sezení.
Nedostatek pylu v přírodě kompenzuji podáváním pylu odebraného
včelstvům v minulé sezoně. Ten
rozemelu a rozprostřu na deku na
zahradním stole. Včely se však o ten
pyl zajímají jen do té doby, dokud

nenaleznou dost čerstvého pylu ve
svém okolí. Díky podzimnímu posílení včelstev oddělky s mladými
matkami a rovněž dalším jarním
zásahům jsou včelstva v síle a připravená na kočování k prvním velkým snůškám z pampelišek a řepky.
V den přísunu včelstva pokropím
prostředkem Vitaeapis.
Po řepkovém medobraní preventivně chráním včely před působením
bakterií, hub a plísní postřikem roztoku z vlaštovičníku většího. Dávkování je 1 kg byliny + 10 l vody
+ ½ l lihu. Souběžně jim 3x podávám cukrový sirup s borovicovým
pylem. Na 190 l sirupu potřebuji
5 vrchovatých lžic pylu, 10 hrstí
pylových borovicových prašníků,
tzn. nejmladších borovicových výhonů se samčími květy. Každé dva
dny krmím postupně třikrát po 1 litru roztoku. (Na stránkách Polského
včelaře jsem v roce 2010 a 2012 psal
o vlaštovičníku, pylu a izolátorech.)
Po každém následujícím medobraní pokropím včelstva Vitaeapisem,
abych je ochránil před otravami na
kvetoucích malinových plantážích,
protože k nim na mé včelnici docházelo ještě kromě otrav na řepce.
Podle mých pozorování od r. 2013
pomáhá již jednorázová aplikace
Vitaeapisu. Pro lepší preventivní
efekt doporučuji aplikovat Vitaeapis častěji a systematicky, nejméně
jedenkrát měsíčně.
https://vitaeapis-new.pl/
CZESŁAW SKRZEK, včelařský mistr

