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VČELÁR A MAJSTER REMESLA JAROSLAV PÁSLER SA PUSTIL DO REKONŠTRUKCIE KOČOVNÉHO VOZA. 
JEHO SMELÉ PLÁNY A VÍZIE SA POSTUPNE STÁVAJÚ SKUTOČNOSŤOU.   FOTO JAROSLAV PÁSLER + DRON
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Po krátkej letnej prestávke sme tu s Dy-
mákom späť. Ak vám chýbal tak, ako po 
krátkom, ale nutnom odpočinku začal chý-
bať mne, je všetko v poriadku. Zrelaxovaní 
sme sa nadýchli k tvorbe ostávajúcich šty-
roch čísiel aktuálneho ročníka a už začína-
me premýšľať čo ďalej. 

Aj preto, aby sme vedeli pre vás robiť 
časopis, ktorý budete radi čítať a bude pre 
vás pri včelárení pomôckou, akou správ-
ny dymák má byť, sme vám pripravili nie-
koľko otázok v rámci malého čitateľského 
prieskumu. Jeho cieľom je spoznať vás, na-
šich čitateľov, a témy, ktoré vás zaujímajú. 
Na  e sa potom zameriame a s nimi oslo-
víme včelárskych odborníkov.

Jedným z nich je aj náš nový kolega 
a autor Roman Hošek, dlhoročný včelár 
a pedagóg najstaršej včelárskej školy 
v Čechách - SOUV Nasavrky. Rovnako na-
še reportáže oboha   autor Mar  n Holý 
z  mu včelárskeho portálu Se včelaři o vče-
lách. Jeho prvý príbeh vás už tento mesiac 
zavedie do susedného Rakúska a Moravy, 
kde sa spolu s kolegami vybral po stopách 
včelích ma  ek línie Sklenar. 

Noví autori na stranách Dymáka dopĺ-
ňajú už našich overených klasikov so svoji-
mi zabehnutými rubrikami - či je to Kalen-
dárium Ta  any Kamenskej, Otázky a odpo-
vede Jána Kopernického, Hoax z pera Jana 
Gora, Apiterapia Jozefa Gandžalu, či prob-
lema  ka včelích chorôb od Miriam Filipo-
vej, alebo menej známe opeľovače Mareka 
Semelbauera. 
Ďalšie rozhovory, reportáže či preklady 

z poľskej Pasieky už len dotvárajú širo-
kú paletu tém, ktoré sa vám snažíme pri-
blížiť a otvoriť debatu o nich. Poďme 
do toho, prajem vám príjemné čítanie.

MICHAL PETRUŠKA

P.S.: Ak máte chuť a čas, vidíme sa 
na Trnavskom včelárskom fes  vale, kde 
vyhodno  me našu fotografi ckú súťaž 
Bee Press Photo 2021.

ČITATEĽSKÝ
PRIESKUM

 MOJA SKÚSENOSŤ SO VČELAMI:

 0-2 roky
 3-10 rokov
 10+ rokov

 MÔJ VEK: ................

 SOM: 

 včelár včelárka

 VČELÁRIM: 

 v meste   na vidieku 

 VČELÁRSTVO JE PRE MŇA:

 hobby (1-25 úľov)
 vedľajší príjem (26-300 úľov)
 profesionálna práca (300+ úľov)

 ZISK Z PREDAJA VČELÍCH PRODUKTOV 
JE MOJÍM HLAVNÝM PRÍJMOM? 

 Áno Nie

 MOJI NAJOBĽÚBENEJŠÍ AUTORI V DYMÁKU:

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

4. ............................................................................................................

Rád by som si prečítal články: ............................................................................................

 RÁD BY SOM V DYMÁKU ČÍTAL:   VIAC     MENEJ   ROVNAKO

Články typu „ako na to“
Základy včelárenia
Liečenie
História a tradície
Rozhovory/profi ly
Reportáže zo zahraničia
Iné opeľovače
Trh s medom, kvalita medu

Iné: ............................................................................................................................................

Dotazník, prosím, vyplňte písomne a pošlite nám ho do redakcie alebo sa zapojte online. Každý čitateľ vyplní iba jeden dotazník. 
Výhercu vyžrebujeme z odpovedí, ktoré dostaneme písomne do 15. 10. 2021. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

ZAPOJTE SA A VYHRAJTE 
100-EUROVÚ POUKÁŽKU 
NA NÁKUP V PREDAJNI 
BEE-SHOP KOŠICE!

NI 
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PO STOPÁCH QUIDA SKLENARAPO STOPÁCH QUIDA SKLENARA 

Počas dvoch dní 
tohtoročného júla sa náš štáb 
vybral natáčať prvé video 
z novej série projektu 
Se včelaři o včelách. 

Naša cesta sa začala v slováckej obci 
Hovorany, kde býva Vítek Marada, mo-
ravský chovateľ ma  ek plemena Skle-
nar. To, že ide o dom včelára, spozná kaž-
dý podľa vývesnej cedule pozývajúcej ku 
kúpe medu a iných včelích produktov, na 
dvore je ale zasvätenému jasné, že do-
máci nie sú obyčajní včelári. Dvor je plný 
plastových nádob s cukrom, paliet s po-
hármi a záhrada za humnom je lemovaná 
stojanmi na oplodniačiky. Toľko oplod-
niačikov som ešte na jednom mieste ne-
videl. Ani v Dole ich toľko nemajú. To 
ešte netuším, čo uvidíme zajtra...

Vítek je vyučený včelár z Nasavrk, žiak 
Vladimíra Řeháčka. Jeho súčasnú pro-
fesiu a včelársky úspech ale asi najviac 
ovplyvnilo stretnu  e s Antonom Schle-
iningom v deväťdesiatych rokoch minu-
lého storočia. K nemu sa dostal skôr ná-
hodou, keď pracoval v Rakúsku u viná-
ra. Postupne však začal spolupracovať 
na pokračovaní diela Quida Sklenara a 
stal sa tak jedným z dnešných chovate-
ľov ma  ek plemena Sklenar.

Ale späť na Vítkov dvor. Oplodniačiky 
má Vítek na stojanoch v dvoch poscho-
diach. Na stojane ich je osem, na kaž-
dom poschodí štyri. Farebné kombiná-
cie oplodniačikov sú presne dané. Vítkov 
postup práce  ež. Na niektorých oplod-
niačikoch ma zaujal kus materskej mriež-
ky pred letáčom. Čoskoro jeho význam 
pochopím.

Do oplodniačikov pred nami vkladá Ví-
tek matečníky. Odborne vezme matečník 
do úst (za plastový kus nicotu), oplodnia-
čik otvorí, prstom urobí miesto pre ma-
tečníky (to preto, že v horných čas  ach 
mini plástov majú včely bruchá zásob) 
a potom vsunie matečník. Matky Vítek 
značí hneď po vyliahnu  , nečaká, až sa 
spária. Všetko zaznamenáva na lístoček, 
ktorý je na fólii hore na oplodniačiku. 
Všetko podlieha prísnej evidencii.

Evidencia nám príde extrémna, až tro-
chu zbytočná, ale to len dovtedy, kým sa 
zoznámime s Vítkovou manželkou, kto-
rá práve tento deň absolvovala kontro-
lu zo SZIF (Státní zemědělský intervenční 
fond, obdoba slovenskej Pôdohospodár-
skej platobnej agentúry). Keď nám roz-

práva, čo všetko chcela kontrola vidieť 
a doložiť, pochopíme, prečo je vedenie 
matrík také dôležité. Úradnícka mašiné-
ria asi chce preukázať svoju dôležitosť, a 
to ide na včelároch pomerne ľahko.

HIRSCHGRUND 
A JEHO PRAVIDLÁ

Druhý deň nášho natáčania sa koneč-
ne vydávame do Rakúska, kde založil Qu-
ido Sklenar na Hirschgrunde pri Mistel-
bachu svoj včelín a oplodňovaciu stanicu. 
Ide o lesnatý kopček, ktorý je centrom 
pásma, kde sa chovajú len Sklenarky. 

Hneď po príchode nás ohromí množ-
stvo oplodniačikov. Tiahnu sa ich tu celé 
rady a línie. Vítek nám vysvetlí, že tu 
môže pri dodržaní pravidiel vystaviť svoj 
oplodniačik každý. Pýtame sa na pravi-
dlá. Základné je, že v oplodniačiku ne-
smie včelár priviesť na Hirschgrund žiad-
neho trúda. Druhé pravidlo je, že za pri-
nesený oplodniačik sa pla  . Oplodnia-
čikov je tu vidieť mnoho stoviek, mož-
no aj  síc, rôznych druhov a konštrukcií. 
Prevažujú ale dva základné. O jednom z 
nich nám Vítek hovorí, že ide o pôvodnú 
Sklenarovu konštrukciu. Tento oplodnia-
čik je dvojkazetový, dve sekcie sú odde-
lené sklom. 

Oveľa viac je tu ale moderných po-
lystyrénových oplodniačikov. Rámiky ma-
jú tri, bez ušiek. Pýtame sa na skúsenos-
  s nimi. Vítek ich chváli, len im musel 

opraviť prednú stenu pre prekúsavanie a 
vstup do kŕmidla. Zaujíma nás zalietava-
nie ma  ek pri tomto množstve oplodnia-
čikov a Vítek priznáva, že sa to občas sta-
ne. Vždy z hornej rady na stojane sa mat-
ka pomýli a zamieri do spodnej.

Včelárski majstri a dnešní strážcovia línie Sklenar - Anton Schleining a Vítek Marada.

Vizuálna kontrola matky v oplodniačiku.
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UDRŽANIE LÍNIE
Najviac nás ale zaujíma udržanie lí-

nie a šľachtenie. Vítek sa rozhovorí a o 
chvíľu na miesto dorazí aj nestor tunaj-
šieho chovu a obrovská včelárska osob-
nosť Rakúska - Anton Schleining. Ako to 
teda so Sklenarkou dnes je? Po smr   Qu-
ida Sklenara prevzala starostlivosť o chov 
jeho dcéra. Chov a šľachtenie ale upada-
li až do chvíle, kým sa Sklenarok neujal 
Anton Schleining a uviedol líniu opäť na 
vrchol. 

V súčasnos   je tunajšia včelnica chrá-
nená niekoľkými predpismi. Nikto na-
príklad nesmie bez dovolenia umiestniť 
svoje včelstvá do jej ochranného pásma 
šies  ch kilometrov. V tomto pásme sa 
 ež chovajú len trúdie včelstvá línie 

Sklenar. Priamo vo včelnici je len niekoľ-
ko včels  ev, ostatné sú rozmiestnené v 
ochrannom pásme. Aby sa zabránilo im-
brednej depresii, sú tu striedané po roku 
včelstvá z rôznych línií kmeňa Sklenar. 

Zaujíma nás, koľko ma  ek tu dokážu 
odchovať v jednom oplodniačiku počas 
sezóny. Odpoveď nás zaskočí. Iba dve. V 
čom je problém? Skoré matky nie sú prí-
liš kvalitné, oplodnenie nie je pre poča-
sie isté, teda tu začínajú s chovom ma-
 ek neskôr. Koncom júla chov predčas-

ne ukončia kŕdle vĺh pestrých, ktoré sa 
sem s  ahnu a za krátku dobu vylovia 
všetky trúdy. Náš produkčný Milan, kto-
rý má skúsenos   s dravými vtákmi, na-
vrhne riešenie - rovnako ako na le  sku 
povolať dravce.

Včelnica patrí rakúskemu zväzu vče-
lárov a má svojho správcu, ktorý dohlia-
da na reguly, v úradných hodinách zais-
ťuje jej otvorenie a uzatvorenie a  ež vý-
ber poplatkov. Na Antona, Vítka a ďal-
ších dvoch rakúskych chovateľov sa však 
úradné hodiny nevzťahujú. Sú tými, vďa-
ka ktorým je udržiavaný tunajší geno-
fond aj prísun trúdích včels  ev a majú 
tak rôzne privilégiá, medzi ktoré patria i 
vlastné kľúče od brány.

Zaujíma nás, čo je cieľom tunajšieho 
šľachtenia a ako to vlastne robia. Vítek 
nám opisuje vlastnos   a komentuje ich 
hľadanie a udržanie. Sú to  e základné, 
ktoré deklaruje každý chovateľ a šľach-
 teľ, ale tu sa presviedčame, že to mys-

lia vážne. Hlavne s miernosťou, ako nám 
zanedlho Vítek ukáže v praxi. Ide teda o 
miernosť, sedenie na pláste, nerojivosť, 
medný výkon a varroatoleranciu. Čo Ví-
tek priznáva, nebol tu v popredí, ale on 
sám si to berie za ďalší cieľ a úlohu, čis-
 aci pud. Šľach  a naň pomocou zachla-

denia aj pin testu. Keď nám Vítek pred-
vedie obsluhu plemenáčov aj vychyte-
nie oplodnenej matky, v jeho podaní ide 
o akciu na pár sekúnd, tak sa presúvame 
ďalej.
Ďalšou zastávkou je kočovný kontaj-

ner. Je zhotovený podľa Schleiningovho 
vzoru a tu prichádza niečo, čo sme neča-
kali. Než sa Vítek pus   do práce, moto-
rovou kosou len tak obkosí kontajner... 
Prejde hlučným krovinorezom priamo 
pred letáčmi, potom kosu v pokoji odlo-
ží a začne rozoberať včelstvá. Neveriac-

ky na neho pozeráme. Krú  me hlavou 
a predstavujeme si, čo by asi robili naše 
včelstvá, keby sme im toto vykonali. 

Jediný, kto nechápe náš údiv, je kame-
raman, len on z prítomných to  ž nie je 
včelár. Vítek azda ani nemá kuklu. Teda 
rozhodne sme ju na ňom za  e dva dni ne-
videli. Nepotreboval ju. Pri naozaj dlhých 
a komplikovanejších úkonoch si zapálil 
dymák, ale to bolo len raz. Tomu hovorím 
dôkaz podareného šľachtenia na mier-
nosť. Kontajner Vítkovi závidím, je naozaj 
pekne urobený a je vidieť, že je výsled-
kom dlhých rokov vychytávania múch.

Predposlednou zastávkou na na-
šej ceste je Vítkova včelnica pre tohto-
ročné zmetence. Tie sú jeho špeciali-
tou. Mňa tu zaujali plemenáče, v kto-
rých Vítek zmetence chová. Ide o šesťrá-
mikové plemenáče z preglejky, ktoré sú 
k sebe prirazené po štyroch. Vždy prvý 
a tre   letáčmi na rovnakú stranu, druhý 
a štvrtý na druhú. Strechu majú spoloč-
nú. Každý má stropné kŕmidlo, ktoré je 
dvojpriestorové s plavákom, naozaj dob-
re vymyslené. Na zimu sa steny krajných 
(1. a 4.) plemenáčov zaizolujú doskou 
s polystyrénom a skontroluje sa, či včely 
v 1. a 2. plemenáči a v 3. a 4. plemenáči 
sedia „pri sebe“.

Cestou z Rakúska ešte u Vítka natočí-
me sublimátor kyseliny šťaveľovej, kto-
rý používa najmä v Rakúsku, kde všetky 
včelstvá chová v bio režime, teda iným 
liečivom nelieči. Bio režim obnáša v Ra-
kúsku veľa vecí, napríklad aj bio cukor na 
kŕmenie či medzisteny z vlastného vosku.

Potom už mierime späť do Prahy, kde 
nás čaká práca v strižni. My štyria včelá-
ri sa cestou delíme o dojmy a jednoznač-
ne si hovoríme, že toto je včela, ktorú by 
sme chceli. Kameraman krú   hlavou, to 
ešte nevie, čo s nami zažije nabudúce.

MARTIN HOLÝ, 
PROJEKT SE VČELAŘI O VČELÁCH

FOTO AUTOR

Oplodniačikov rôzneho druhu je na kopci Hirschgrund neúrekom.

Kočovný kontajner, ktorého účelnosť a precíznosť ocení každý včelár.
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Rozhovor s Vítkom Maradom:

PRED ODLOŽENCOM PRED ODLOŽENCOM 
UPREDNOSTNÍM ZMETENECUPREDNOSTNÍM ZMETENEC

 Všade okolo nás vidíme 
oplodniačiky, ako ich vlastne plníš? 
Je na to nejaký špeciálny postup? 
Narko  zuješ včely, ktoré do nich 
dávaš?

Nie, máme dobré včely, nemusíme ich 
narko  zovať. Keď sa na začiatku dávajú 
do oplodniačika včely a nie je tam za  aľ 
žiadny plod, dávame doň rovno aj matku. 
Základná zásada je, že vždy medzi plod 
dávame matečníky a medzi včely matku. 
Dať matku medzi otvorený plod je vraž-
da. Keď by sme chceli takto dávať mat-
ku, musíme počkať. Normálne by stačilo 
osem dní, než by bol všetok plod zavieč-
kovaný, ale v oplodniačiku, pretože je 
slabý, nájdete niekedy aj za desať dní 
po odobra   matky otvorený plod. Takže 
istota sú matečníky. Nikde sa to v učeb-
nici nedočítaš, ale prax   to ukáže.

 Tvojou špecialitou sú zmetence. 
Môžeš mi, prosím, povedať, 
aký je postup ich prípravy?

Závisí to od obdobia, keď ich robím. 
Napríklad v júli zme  em jeden kilogram 
včiel. V júni by ich stačilo 750 gramov, 
teraz ich už je potrebných viac. Dám 
ich do pivnice, kde je chladnejšie.

 Koľko je tam stupňov?
Neviem presne, dvanásť až pätnásť, 

nemusí byť väčšia zima. Zme  em ich 
rovno do plemenáča, dám ich do piv-
nice, dám im kŕmenie, tak kilo cukru. 
Hneď ako ich zme  em, do plemenáča 
im pridám matku v plastovej pridávacej 
klietke. Samozrejme vylomenej, cez ces-
to. Po troch alebo štyroch dňoch pleme-
náč vyveziem na stanovište. Musí byť 
iné, než z ktorého sme včely pozmeta-
li. Plemenáč sa otvára navečer. Včely si 
s  hnú trochu ešte zalietať a ráno 
už strážia letáč.

 Po akom čase ich kontroluješ 
a aká je úspešnosť prija  a matky?

Kontrolovať ich môžeš hneď na ďal-
ší deň. Len vylomíš klietku z rámika, kde 
bola primontovaná, a skontroluješ kla-
denie. Úspešnosť je stopercentná alebo 
skoro stopercentná.

 Ako postupuješ ďalej?
Dôležité je do siedmich dní vykonať 

liečenie pro   varroóze. V Rakúsku to 
robíme kyselinou šťaveľovou, u nás Va-
ridolom.

 Šťaveľku pokvapkaním? 
Máš nejaké porovnanie účinnos  ?

Pokvapkaním nie, sublimujeme ju. Ro-
bili sme krížové testy a vyšla nám po-
dobná účinnosť. Zaujímavé je, že nie 
stopercentná. Akoby nejaký roztoč vždy 
niekam zaliezol a padol až pri kontrol-
nom liečení.

 Potom už len kŕmiš a rozširuješ?
Ja už ich potom nerozširujem. Urobím 

ich rovno na šies  ch rámcoch (zander), 
päť je s medzistenou a jeden, do ktoré-
ho na začiatku vkladám matku v kliet-
ke. Potom už len kŕmim,  prípadne pre-
hodím krajné rámiky do stredu, keď sú 
prostredné vystavané.

 Takže do odloženca dávaš 
matečníky pred vyliahnu  m?

Rovnako ako do oplodniačika s plo-
dom. Lenže to nesmie byť matečník deň 
pred vyliahnu  m, ale tak štyri dni pred 
vyliahnu  m, aby navoňal a nevyliahnutá 
matka si zvykla.

 Prevážate zaviečkované 
matečníky v rôznom štádiu pred 
vyliahnu  m? Neprekáža im to?

Neprekáža, máme ich v inkubátore, 
ktorý má termostat a funguje aj v aute 
na zásuvku.

 Máš vypozorované, aká môže 
byť doba od vyliahnu  a matky, 
počas ktorej je schopná sa spáriť?

Nemám. Pretože skoré (ranné - pozn. 
red.) matky nerobím, nakoľko mi ide 
o kvalitu a nehodlám riešiť reklamácie. 
U ma  ek z júna a júla nie je problém 
s počasím, pretože už nie je chladno 
a škaredé počasie v tej dobe netrvá dlho, 
takže spárenie býva bezproblémové.

 Reklamácie?
My reklamácie riešime. Vieme síce, 

že veľa reklamácií vzniká vinou včelá-
rov, zvlášť takých, ktorí berú jednu mat-
ku a nevedia ju pridať, pretože  , ktorí 
ich zoberú 30, ich väčšinou vedia aj pri-
dať a nič nereklamujú. Takáto matka do-
stane pri zlom pridaní riadne zabrať, a aj 
keď napríklad prežije, je poškodená a už 
nikdy nebude dobrá. Nakoniec ju včely 
veľmi skoro samy vymenia. Najlepšie je 
pridávať matky do zmetencov, tak je to 
najbezpečnejšie a je najmenšie riziko, že 
to zle dopadne.

 Je nejaká iná metóda, ako 
úspešne pridať matku do včelstva?

Je pár zásad. Základná zásada je bez-
plodové včelstvo, potom je dôležité, 
aby tam boli mladé včely. Lepšie je  ež, 
keď je matka pridávaná niekde blízko pri 
nás ako niekde ďaleko. Inde je iná peľo-
vá pastva a včely majú inú vôňu. Nie-
ktorí včelári majú svoje zaručené metó-
dy, namáčajú napríklad matky v liehu 
a iné zvláštnos  . Najlepšie je však pridá-
vať do zmetencov, tým sa  eto problé-
my vyriešia.

MARTIN HOLÝ, 
PROJEKT SE VČELAŘI O VČELÁCH

FOTO AUTOR

 Prečo preferuješ zmetence 
pred odložencami? Pre varroózu?

Teore  cky, keď si vopred prevesíš die-
lo do medníka, dokážeš aj v odloženci vy-
tvoriť bezplodové obdobie. Takže máš 
možnosť preliečiť efek  vne pro   klieš  -
kovi, ale zase dostaneš do nového včel-
stva starý plást a s tým aj záťaž zo staré-
ho včelstva. Najviac chorôb je v pláste, so 
včelou ich toľko nejde. Ten zmetenec slú-
ži na ozdravenie, je to vlastne umelý roj.

 Takže odložence nerobíš vôbec?
Tiež ich niekedy robím. Preložím plás-

ty do medníka, až je všetko zaviečko-
vané, vyberiem ich a vložím matečníky. 
Matka, ktorá sa vyliahne, bude klásť naj-
skôr na 10. deň, takže potom mám osem 
dní, než sa plod zaviečkuje. Vtedy mu-
sím preliečiť.

Vítek Marada pri vkladaní matečníka.
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Pavel Fiľo: 
NIE RIASY, ALE ODOBERANIE PLODU!NIE RIASY, ALE ODOBERANIE PLODU!
Už po štrnástykrát sa 
v nedeľu 8. augusta stretli 
včelári z púchovského 
regiónu na včelárskej nedeli 
v Mestečku. Popri ochutnávke 
medov, ľudovej hudbe, 
priateľských debatách 
a nakupovaní včelárskych 
potrieb si vypočuli aj odborné 
prednášky pozvaných hostí. 
Tentoraz to boli včelárski 
odborníci Ing. Pavel Fiľo 
zo SOŠ Pod Bánošom 
v Banskej Bystrici a Miroslav 
Sedláček z Bučovíc na Morave.

Prvý rečník sa venoval téme zdravot-
nej kondície včels  ev a jej udržaniu po-
čas leta tak, aby rodiny vychovali zdra-
vú a silnú generáciu zimných včiel. Popri 
monitoringu spadu klieš  ka, keď už pri-
rodzený spád troch klieš  kov počas 
24 hodín signalizuje včelárovi nutnosť 
ozdravného zásahu, spomenul Pavel Fiľo 
aj zaujímavý a prekvapivý výsledok expe-
rimentu, ktorý bol súčasťou diplomovej 
práce Dominiky Trvalcovej, absolventky 
Vysokej školy veterinárneho lekárstva v 
Košiciach. Tá sa to  ž podujala po pred-
chádzajúcom úhynovom roku pozoro-
vať a porovnať vplyv morských rias pri-
daných včelám do krmiva za účelom ich 
lepšej zdravotnej kondície. 

Celkovo tridsať včels  ev rozdelili naj-
prv do troch skupín po desať. Prvej de-
siatke podávali zásoby od českého vý-

robcu obohatené mikroriasou chlore-
la. Druhej skupine podali zásoby s ria-
sou Spirulina od výrobcu z USA a tre  u 
kontrolnú skupinu zakŕmili na zimu ako 
zvyčajne. Každú z týchto skupín neskôr 
rozdelili včelmajstri na škole ešte na dve 
skupiny po päť, pričom prvej päťke počas 
nasledujúceho roka odoberali zaviečko-
vaný plod a druhej nie. 

Prekvapením pri hodnotení výsled-
kov bol fakt, že v mednom výnose, vo vý-
skyte klieš  ka či v sile včels  ev sa ako 
kľúčový faktor neukázalo to, ktorou ria-
sou bola potrava včiel obohatená, ale to, 
či bol alebo nebol z včels  ev odobera-
ný plod. „Najlepšie obstáli rodiny, ktorým 
včelári plod odoberali, a tým ich zbavova-
li klieš  ka a záťaže. Opäť sa tak ukázalo, že 
najlacnejšie riešenie je často najúčinnejšie 
a efek  vnejšie ako drahé ‚zázraky‘ spoza 
hraníc,“ uzavrel P. Fiľo svoj výklad.

MIROSLAV SEDLÁČEK 
O VITELLOGENINE

Obzory a povedomie o novinkách vo 
svete zdravia včiel rozšíril prítomným aj 
Miroslav Sedláček vo svojej prednáške. 
Pozornosť včelárov upriamil na vzhľad 
zaviečkovaného plodu vo včelstve, ktorý 
môže a vie veľa napovedať o zdravotnej 
kondícii včelstva. Prvýkrát som sa dopo-
čul o bielkovine s názvom Vitellogenin, 
ktorá ovplyvňuje kvalitu plodu. 

M. Sedláček sa odvolával na pred-
nášku francúzskeho odborníka Damie-
na Merita, podľa ktorého tento prote-
ín spolu s juvenilným hormónom zohrá-
va dôležitú úlohu pri výžive plodu, naj-
mä zimnej generácie včiel. To, že nie je 
niečo v poriadku, signalizuje včeláro-
vi pohľad na zaviečkovaný plod, ktorý je 
plochý, prípadne až prepadnutý. Pri do-
statku Vitellogeninu by mal byť vypuklý 
a „hrboľatý“, preto je dôležitá kvalitná a 
dostatočná výživa včiel. Pre tú je podľa 
M. Sedláčka potrebné včasné a postup-
né zakŕmenie.

Dôležité je však pri zakrmovaní poznať 
a rešpektovať fyziológiu včiel,  e to  ž 
nebudú mať dostatok invertázy, aby roz-
š  epili a spracovali naraz podaných 14 
kilogramov sirupu. Preto Sedláček po-
užíva kŕmidlá, z ktorých dokáže sať si-
rup naraz v jednom okamihu maximálne 
180 včiel. Odobra  e sirupu im tak trvá 
dlhšie, ale dokážu ho spracovať. Celko-
vo svoju prednášku M. Sedláček zame-
ral na takzvané „op  malizované“ včelá-
renie a spracoval ju tak ako aj iné témy 
pre záujemcov - i vo forme videa.

MICHAL PETRUŠKA
ILUSTR. FOTO EN.WIKIPEDIA.ORG - NEON 

FOTO ARCHÍV MIROSLAVA SEDLÁČKA

Riasy pridávajú výrobcovia do kŕmnych ciest pre včely na zlepšenie ich kondície.

Včelár M. Sedláček pri prak  ckej ukážke. Po načítaní QR kódu sa vám video prehrá.
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„V POLOVIČKE SEPTEMBRA ÚLE ZATVOR 
A ZAHOĎ KĽÚČE OD VČELÍNA.“ NAOZAJ?

September je obdobím 
skorej jesene, pre včelára 
od doliny po dolinu 
diametrálne odlišný. Kým 
jeden už aj zabudol, 
že nejaká znáška bola, 
iný rieši, ako rýchlo vytočiť 
a šikovne zakŕmiť. Ďalší 
možno musí nečakane 
po zakŕmení znova 
riešiť plodisko v prípade 
masívnej medovicovej 
znášky, v kritickom prípade 
melecitóznej, pokiaľ ju 
nevystihol a nenahodil 
znova medníky. 

Je to čas aj na liečenie, pretože med-
níky sú spravidla dole a matky plodu-
jú menej, prípadne boli zaklietkované. 
V každom prípade robíme kontrolu spa-
du klieš  ka, samičiek, na podložke. Po-
kiaľ sme teraz dosiahli denný spad jeden 
až dva kusy, je dobrý predpoklad, že sme 
sa o včely dobre starali (liečením alebo 
výberom včels  ev). Ak je však spad viac 
ako štyri kusy - máme problém a je ne-
vyhnutné okamžité ošetrenie. Plodu je v 
úľoch menej, o to ťažšie to majú rodiace 
sa včely, ale aj všetky ostatné, pretože i 
klieš  k chce prežiť. V prepočte na množ-
stvo plodu a včiel môže byť tento pomer 
viac a viac nepriaznivý pre včely. 

Dnes je moderné používanie liečiv, or-
ganických látok, ktoré sú v malých množ-
stvách prítomné aj v mede, no v kon-
centrácii potrebnej pre zahubenie var-
roa spôsobujú aj poškodenie tráviace-
ho traktu včiel. Pokiaľ takto ošetruje-
me krátkoveké včely, neohrozíme rodi-
ny, naopak - pomôžeme. Opatrnejší by 
sme však mali byť pri dlhovekých vče-
lách, koľko takých dávok dostanú. Do-
kážu vychovať novú silnú generáciu včiel 
po prezimovaní nie preto, že sú poško-
dené klieš  kom, ale preto, že sme urobi-
li kyselinové zásahy v úli? 

KEDY ZAČAŤ S KŔMENÍM 
A KOĽKO IM DAŤ?

Pri septembrovom kŕmení, jeho do-
končovaní (znova podľa lokality) treba 
dbať, aby sa čo najmenej poškodili, prá-
cou zodrali včely, ktoré už budú v úľoch 
zimovať. Kŕmime radšej kvalitným in-

vertom (bez obsahu vyšších sachari-
dov a z repkového cukru), i keď je to fi -
nančne náročnejšie. Niektorí včelári in-
vert neuznávajú a ostávajú pri klasickom 
roztoku cukru 3:2, či dokonca kryštálo-
vom cukre zaliatom studenou vodou. Aj 
techniky kŕmenia v tomto čase sú rôzne. 
Nám sa osvedčilo pomalšie, ale priebež-
né kŕmenie, za predpokladu, že včelám v 
úľoch zostal dostatok vlastných medo-
vých zásob. Hrozí to  ž nebezpečenstvo 
náhleho zhoršenia počasia a včely už jed-
noducho prestanú brať. 
Či použiť veľký pohár obrátený dnom 

hore alebo inú pomôcku - včelár si vlast-
nú cestu postupne hľadá, v predajniach 
je ich množstvo a traja včelári majú na to 
päť názorov. Vyskúšali sme rôzne kŕmi-
dlá, ale najviac sa nám osvedčili vysoko-
kapacitné vyspádované stropné kŕmidlá 
ukrajinského typu, do ktorých sa zmes-
  toľko sirupu, koľko práve potrebujeme 

podať. Nehrozí jeho rozlia  e a ich kon-
štrukcia umožňuje rýchle bezkontaktné 
dopĺňanie zásob s ľahkou kontrolou od-
beru. Po skončení kŕmenia sa dobre od-
nímajú a čis  a.

z podmienok, kde včelárime. Samozrej-
me, hovoríme o silných rodinách. Zásob 
by mali mať toľko, aby s nimi vystačili do 
apríla aj v prípade zvýšenej ak  vity v zime 
pre rušenie alebo pre náhle zmeny teplôt, 
keď sa chumáč uvoľňuje a včely majú vyš-
šiu spotrebu. Prípadné zvyšné zásobné 
rámiky na jar odoberáme a uskladníme v 
chlade pre odložence alebo na doplnenie 
plodiskových zásob v niektorom včelstve 
v čase dlhšej nulovej znášky. 

Včely netreba ani „prekŕmiť“, preto-
že je dobré, keď v zime sedia na suchej 
čas   plástu, ktorý nechladí. Často je to 
miesto, odkiaľ vybehne posledný plod a 
matka už neploduje alebo len minimálne. 
Pokiaľ skončíme kŕmenie a podľa nášho 
odhadu, prípadne aj podľa úľových váh, 
majú včely dostatok zásob, no počas tep-
lej suchej jesene veľa lietajú za peľom a 
míňajú viac glycidových zásob, v závere 
ešte zvykneme dať jednu menšiu dávku 
sirupu. Ale to je vec, ktorú si musí každý 
včelár odhadnúť sám. Pokiaľ sa to naučí, 
radšej treba otvoriť úľ a v rýchlos   zhora 
skontrolovať zásobné vence. Nám sa stá-
va, že niektorá rodina zoberie 7 kg siru-
pu, iná vyše 20 kg.

Naučili sme sa, že včely netreba nú  ť 
pracovať viac len preto, lebo nám sa zdá, 
že majú málo, ale zbystriť treba, ak berú 
viac ako 20 kg zásob a my sme im ne-
chali aj dostatok medu. Iste, je rozdiel, či 
zimujeme v jednom vysokom nadstavku, 
jeho ekvivalente, alebo vo väčšej zosta-
ve. Inak sa správa rodina, ktorá v čase kŕ-
menia má ešte stále veľa plodu, zásoby 
neberie, lebo ich nemá kam uložiť, a po-
tom sa akoby z ničoho nič rozbehne. Toto 
všetko si vyžaduje včelárovu pozornosť a 
správne vyhodnotenie situácie.

Nielen v odložencoch, ale aj v silných 
produkčných rodinách s novou matkou 
je evidentná jej snaha klásť nový plod 
do poslednej chvíle. Dokonca sú roky, 
keď matka vôbec plodovať neprestala a 
aj na začiatku decembra bol v úli zavre-
tý plod. Na základe poznatkov zo štúdií 
sme nadšení neboli, ale včely si poradi-
li. Úhyny sme nezaznamenali, ani osla-
bené včelstvá. Najviac sme mali obavu 
z klieš  ka (ktorý sa mohol skrývať v ta-
komto plode) a následného postupného 
chradnu  a rodín. Avšak priebežný mo-
nitoring spadu nič podobné nenaznačo-
val. Podotýkam však, že včely boli počas 
roka ošetrované esenciálnymi olejmi. Sú-
časne sme včelám neodoberali peľ, všet-
ko im zostalo pre ich zdravý rozvoj. Med 
sme vyberali priebežne po rámikoch, keď 
už bol zavretý. 

Chu   nám...

Kedy začať kŕmiť? V našej oblas  , teda 
v Banskej Bystrici, niektorí začínali na 
SNP, inde už vtedy majú hotovo. Dnes to 
také jednoduché nie je a určite nie pev-
ne dané dátumom. Treba sledovať okolité 
porasty, počasie a byť v kontakte aj s oko-
litými poľnohospodármi v dolete včiel.
Častou býva aj otázka, koľko cukrových 

zásob treba dať jednej rodine. My dáva-
me toľko, koľko vezme. Vychádzame však 
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Aj v čase bez znášky je lepšie včelám 
ponechať ich med. Postupovali tak, že 
najprv skonzumovali otvorený nezrelý 
med a otvorený v plných bunkách zatvo-
rili. Odmenili sa tak, že keď nastala ďalšia 
znáška, veľa zo skonzumovaného doplni-
li. Takýto prístup umožňuje stanovište a 
jeho znáškové pomery. Preto každý musí 
poznať miesto, na ktorom včelári, a čo mu 
tento priestor v dolete včiel umožňuje.

NEVYRUŠOVAŤ, 
KEĎ NETREBA

Včely už inak nevyrušujeme a rešpek-
tujeme ich stavebné úpravy v úľoch, kto-
rými si pripravili podmienky na zimu. Tak-
že veta z úvodu o zamknu   včelnice a za-
hodení kľúčov pla   do tej miery, že s prí-
chodom klieš  ka na naše územie sa síce 
o včely treba starať celoročne, ale určite 
treba hľadať spôsoby, ako to urobiť tak, 
aby sme včely rušili minimálne.

Zmena klímy spôsobuje nielen rozšíre-
nie inváznych rastlín, ale aj ich vytrvalé 
kvitnu  e - medovanie i peľovanie v pod-
state do úplného konca pekných dní. A 
tak nám na značnom území Slovenska 
včely lietajú v septembri (i neskôr) skoro 
tak ako za plnej znášky. Na jednej strane 
je super, že majú prísun peľu i nektáru, 
no na druhej to spôsobí, že matka stále 
ploduje, a to dosť masívne. Niektorí au-
tori hovoria, že  eto včely sa rodia ako 
krátkoveké, prežijú ich dobre živené ne-
skoroletné včely so silným tukovým te-
lieskom. Aj preto niektorí včelári v tomto 
období matku na mesiac zaklietkujú. Po 
jej vypustení sa spravidla už do slnovra-
tu nerozkladie.

V tomto období už máme úľové zosta-
vy aj plodiská nachystané tak, aby sme 
ich nemuseli rozoberať po rámikoch. Po-
kiaľ si poc  vo vedieme evidenciu zása-
hov v každom úli, vieme, kde nemusí-
me do plodiska ísť vôbec a kde iba v ne-
vyhnutnom prípade, napríklad ak potre-
bujeme overiť plodovanie, a teda prí-
tomnosť funkčnej matky. Rovnako vie-
me odhadnúť aj ich silu i po zmenšení 
počtu včiel a znížení rozširovacej sa ak-
 vity rodiny. Ak ich však musíme rozo-

brať (napríklad pre neskorú melecitóznu 
znášku), robíme to skoro ráno alebo pod-
večer, keď takmer vôbec nelietajú. Zá-
sah je vopred premyslený, krátky a akč-
ný. Sliedivosť menej zamestnaných lie-
taviek je obrovská, hľadajú každú príle-
žitosť dostať sa k čomukoľvek sladkému 
a rady o tom „povedia“, teda zatancujú aj 
ostatným včelám vo svojom úli. Preto je 
dôležité dbať, aby sme im takúto príleži-
tosť neposkytli. 

V septembri po skončení kŕmenia 
uvoľníme aj zúžené letáče, avšak opat-
ríme ich pro   hlodavcom špeciálnou zá-
branou buď originálne vyrobenou. alebo 
si ju zhotovíme sami napríklad z mater-
skej mriežky. Vrch úľa rovnako zabezpe-

dávame zasieťované dno (tesne uzavrie-
me letáč) a hore  ež, otočené opačne.

Nadstavky prekladáme čerstvým kve-
tom vra  ča a občas pridáme podušku 
pokvapkanú bio anízovým olejom (ani 
vra  č, ani aníz nepredávkovať v uzav-
retom priestore, kde pracujeme aj ino-
kedy). Veže nie sú natesno pri sebe, je 
dobre, keď môže okolo prúdiť čo naj-
viac vzduchu, vijačka nemá rada prievan. 
Miestnosť by mala byť ideálne chladnej-
šia, tmavá, odvetrávaná.

Za  aľ sa nám stalo len raz, že sme za-
budli včas pretriediť a premraziť z včelni-
ce donesené rezervné a vyradené plásty 
so zvyškom zásob aj s vijačkou, avšak, na-
šťas  e, sme ich mali automa  cky uzavre-
té sitami. V týchto nadstavkoch bola do-
slova vijačková farma vo všetkých vývo-
jových štádiách, čo bolo náročné bez-
pečne spracovať, aby sme šikovným mo-
týľom neumožnili rozle  eť sa do priesto-
ru naokolo. Ostatné už správne usklad-
nené plásty boli v poriadku. 

Pri odoberaní medníkov dávame po-
zor na okamžité doplnenie zásob. Aj my 
máme rodiny, ktoré sú vynikajúce, ale 
do poslednej chvíle nerobia nad plodom 
vence. Akoby rátali so zásobami „nad 
hlavou“, v medníkoch. Ak im ich všetky 
alebo časť odoberieme, ešte v ten deň to 
potrebujeme vyriešiť. Jeden z princípov 
hovorí, že včely nemôžu zostať bez zásob 
v blízkos   plodu. A v tomto období ani 
bez zásob pod 10 kilogramov na rodinu. 

V septembri  ež dokončíme hlučné 
práce vo včelnici, aby sme nemuseli ru-
šiť včely, keď už budú v chumáči. Venuje-
me sa aj obchodovaniu s medom a včelí-
mi produktmi, aby všetci naši priatelia a 
známi mali prednostne med z našich úľov.

TATIANA KAMENSKÁ | FOTO AUTORKA

Zásah v prípade rabovky - plachtu treba zachovať až do skončenia letu včiel v jeseni.

K A L E
N D A R
I   U  M  9

číme pro   veľkým škodcom (napr. kune), 
bývajú veľmi vynachádzavé. Po odobra   
kŕmidiel vrch úľa upravíme, aby bol prie-
dušný. Používame odvetrávaný vrchnák 
a paropriepustné uteplivky. Na otvor 
vnútorného vrchnáka dávame približne 
dva cen  metre hrubú vrstvu savých no-
vín. Takéto riešenie umožní odsa  e nad-
bytočnej vlhkos   do novín a následne jej 
odvetranie cez vrchnák. 

Niekto používa uteplenie priamo na 
rámiky, my uprednostňujeme priestor 
medzi rámikmi a uteplením (v tomto prí-
pade vnútorným vrchnákom) na výš-
ku včelej medzery. Nemeníme uteplenie 
hornej čas   úľa, s výnimkou papiera, ani 
v lete. V lete to  ž chráni pred nadmer-
ným prehrievaním úľa pod plechovým 
vrchnákom. Kto používa fóliu, je dobré 
ju zložiť. Niektorí včelári ju nechávajú v 
úľoch, ale zabezpečia, aby sa popod ňu z 
úľa mohla odpariť prebytočná voda (buď 
zahnú jej rožteky v kútoch nadstavku, 
alebo podložia tenkým kúskom drievka).

OŠETRENIE 
SÚŠÍ A PLÁSTOV

V tomto čase sme zložili dole aj po-
sledné medníky a materské mriežky. Ne-
nechávame si na neskôr starostlivosť o 
plásty, ktoré použijeme až o rok. Pre-
triedime ich a vyradené hneď vytopíme. 
Ostatné opatríme podľa našich zvyklos-
  buď biologickým postrekom, alebo roz-

riedeným octom. Niekto ich opakovane 
vysíruje, no treba myslieť na to, že síra 
sa v plástoch ukladá. My nechávame len 
panenské a svetlé plásty, ktoré premra-
zíme pri -18 stupňoch Celzia minimálne 
24 hodín, no väčšinou ich nechávame v 
mraziacom boxe dlhšie. Po osem kusov v 
nadstavku ich opatrne (sú veľmi krehké) 
ukladáme do nadstavkových veží. Dole 
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VY SA
PÝTATE,

ODBORNÍK
ODPOVEDÁVÝMENA MATIEK, KŔMENIE VÝMENA MATIEK, KŔMENIE 

AJ OŠETRENIE SÚŠÍ AJ OŠETRENIE SÚŠÍ 
Podpredseda Združenia 
chovateľov včelích matiek 
Ing. Ján Kopernický sa ujal 
zodpovedania čitateľských 
otázok, ktoré nám do redakcie 
prišli počas leta. Zaujímala 
vás nielen výmena bodavých 
matiek, ale tiež výchova 
zimnej generácie včiel, 
ošetrenie súší, doplnenie 
zásob na zimu či význam 
monitorovacej podložky 
na site. Ďalšie otázky nám 
opäť posielajte na adresu 
redakcia@dymak.online.

 Počas leta mi v dvoch úľoch 
„zdiveli“ matky, včely sú veľmi 
útočné a bodavé. Ako im najlepšie 
vymeniť matku a v ktorom období 
je to najvhodnejšie? S  hnem to 
na jeseň alebo mám čakať do jari?

V ostatných rokoch možno častejšie 
pozorovať zvýšenie agresivity včiel. Naj-
častejšie to býva po postrekoch násled-
kom intoxikácie, no vtedy dochádza k 
hromadnej agresivite všetkých pos  h-
nutých včels  ev. Pri prejave zvýšenia in-
dividuálnej útočnos   včelstva je ten-
to jav zvyčajne pripisovaný matke, kto-
rá bola nejakým spôsobom poškode-
ná alebo infi kovaná (zásluhou včelára, 
sliedičkami, kontaminovanou výživou, 
chorobou, pri spárení a i.). Včely matku 
úzkostlivo bránia, lebo cí  a, že v úli kon-
čí. Ďalším dôvodom môže byť defi cit pe-
ľových či glycidových zásob a včely upo-
zorňujú včelára, že hladujú. Po doplnení 
chýbajúcich zásob sa agresivita obvykle 
zníži. No pokiaľ včely naďalej zostávajú 
nadmerne útočné, problém je v matke.

Jesenné pridávanie ma  ek býva dlho-
dobo vysoko úspešné s minimálnym ri-
zikom. Po uložení zásob v úli postup-
ne zostávajú iba zimné dlhoveké včely, 
ktoré cí  a, že v tomto období už novú 
matku nedochovajú. V októbri je prija-
 e ešte istejšie, no v exponovaných ob-

las  ach pozor na sliedenie a prenos 
chorôb. Odporúčam problémovú mat-
ku vychy  ť do klietky a na druhý deň ju 
vymeniť za kvalitnú, ktorú väzníme je-
den deň. Ak sú včely na klietke pokojné, 
možno ju uvoľniť pomocou cesta. V prí-
pade neochoty treba počkať do zavieč-
kovania núdzových materských buniek, 
 e vylámať a matku nechať vyhrýzť. 

Mnohí včelári výmenu riešia jednodu-
cho pridaním rezervného včelstva po-
mocou novín. Pri tejto príležitos   chcem 
pripomenúť, aby si včelár tento krok 
zvážil v závislos   od rizika napadnu  a 
okolitých včels  ev klieš  kom alebo viró-
zami. Infi kované kmeňové včelstvá zvy-
čajne do jari skolabujú, no mladé včel-
stvá sú vitálnejšie a prežívajú. Vtedy je 
výhodnejšie s výmenou počkať do jari.

 Kedy, v akom období kladie 
matka generáciu zimných včiel? 
A aké včely sa liahnu pri neskorom 
plodovaní matky na jeseň? 
Tiež zimná generácia či už len 
„normálne“ krátkoveké včely?

Zdravé včelstvá odchovávajú gro zim-
nej generácie zvyčajne v druhej polovi-
ci júla a v auguste. Postupne obmedzujú 

plodovanie, ktoré do mrazov spontánne 
končí. No v ostatných rokoch zvyčajne 
silnejšie mrzlo až po Novom roku. Plo-
dovanie sa presúva až do zimy, čo zvyšu-
je zaťaženie zimných včiel a skracuje ich 
fungovanie vo včelstve. Evidentne viac 
sú zaťažené včelstvá oslabené varroózou 
a sprievodnými chorobami. V pude se-
bazáchovy plodujú dlhšie ako zdravé, čo 
má nega  vny vplyv na ich prezimovanie 
a jarný rast. Oslabeniu napomáha aj to-
xická potrava a prudké zmeny počasia, 
ako to bolo na jar tohto roka.

 Ako najlepšie zakŕmiť včely 
na zimu? Jednou veľkou dávkou 
alebo postupne, teda po dávkach 
cca 3-4 litre? A kedy sa presvedčiť, 
či neminuli včely zásoby počas 
jesene a prípadne ich ešte dokŕmiť?
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Väčšina včelárov odporúča jednu veľ-
kú dávku ihneď po poslednom medobra-
ní a individuálne dokŕmenie menšími 
dávkami. Veľkovčelári uprednostňujú 
veľké dávky, záujmoví včelári postupné 
dopĺňanie malými. Rozhodujúca je kon-
dícia včels  ev - silnejšie včelstvá zvlád-
nu aj väčšie dávky (10 l), slabším tre-
ba sirup dávkovať opatrnejšie, aby sme 
predišli rabovačke alebo znehodnoteniu 
sirupu v kŕmidle. 

Po zakŕmení je nevyhnutná kontro-
la uloženia zásob, čo veľkochovatelia 
zvyčajne realizujú začiatkom novembra. 
Malovčelári vykonávajú kontrolu ihneď 
po ukončení kŕmenia, keď vo včelnici 
u  chne sliedenie. Ak včelár zis   
v slabých včelstvách defi cit zásob, vý-
hodnejšie je namiesto kŕmenia pridať 
im navečer hotové zásobné plásty, zúžiť 
úľový priestor aj letáče, aby nevyprovo-
koval sliedenie. 

 Je možné uskladnené súše 
nejakým spôsobom ochrániť 
pomocou sušenej levandule, 
keďže odpudzuje hmyz? 
Sírenie sa mi to  ž nepáči... 

Napriek tomu, že silice niektorých 
rastlín odpudzujú víjačky (levanduľa, vra-
 č, mäta...), pri narastajúcej aridizácii 

to nestačí a problém je na svete. Pokiaľ 
odmietate chemickú ochranu, možno 
ju nahradiť napríklad biologickou, prí-
pravkom CERTAN B-40, čo je koncen-
trovaný roztok Bacillus thuringiensis. 
Jednorazový postrek dostatočne ochrá-
ni plásty pred larvami víjačiek počas jed-
ného roka, pokiaľ je aplikovaný podľa 
návodu výrobcu. Na trhu je možné si ho 
zaopatriť vo včelárskych predajniach aj 
na dobierku.

 Je dobré nechávať na zimu 
podmetovú podložku alebo 
voľné sito? V tejto súvislos   - 
ako najlepšie predísť plesni 
na krajných rámikoch v úľoch?

Silné a priemerné včelstvá zdrav-
šie zimujú na site, s podložkou pod si-
tom, no slabšie lepšie v úľoch s pevným 
dnom. Plesneniu plástov počas zimy 
zabraňuje očko v nadstavku alebo ma-
lý otvor v strope (zahnutý roh utepliv-
ky), ktorým umožníme odvod prebytoč-
ných pár. 

V zime je op  málne nastaviť letáč 
na letnú polohu a otvoriť aspoň spodné 
očko. V úľoch bez očiek včelári zvyknú 
odobrať z plodiska jeden krajný (prázd-
ny) plást, v slabších vedľa uteplivky po-
nechať prázdny priestor a zúžený letá-
čový otvor umiestniť pod zimujúci chu-
máč. Plesneniu napomáha i vlhké a ne-
vetrané stanovište, zmenou ktorého sa 
vytra  a z úľov aj plesne.

ING. JÁN KOPERNICKÝ 
ILUSTR. FOTO MARCEL JAKABOVIČ

POZRITE SA NA TO

Hoci už mnohí z nás majú 
v tomto období včely zakŕmené 
na zimu, určite nie je málo 
tých, ktorí dopĺňajú včelstvám 
zásoby aj v priebehu septembra 
či ešte neskôr. Aj tých, ktorí 
majú už túto povinnosť splnenú, 
môžu zaujať návody, ako 
efektívne rozpustiť cukor 
v studenej vode.

MIEŠADLO - 
DOBRÝ POMOCNÍK

Miešanie cukru hydrodynamic-
kým miešadlom a vlastné kŕmenie 
včiel pomocou stropných kŕmidiel z 
kanála PGamok.

 h  ps://youtu.be/xIM6fD0KhWE

JAKUBOVSKÉ 
KŔMIDLO

Ukážku kŕmenia pomocou Jaku-
bovského kŕmidla spolu s predstave-
ním jeho konštrukcie a výhod nájde-
te vo videu včelára Bohuslava Sme-
tanu.

 h  ps://youtu.be/yo7JLcZYRBk

KŔMENIE 
POD BÁNOŠOM

Ako kŕmia včely na zimu odbor-
níci z SOŠ Pod Bánošom v Banskej 
Bystrici, vám ukáže Pavel Fiľo. Video 
bolo natočené pre reláciu RTVS Far-
márska revue. Predstavia sa v ňom aj 
staré dobré sklené poháre.

 h  ps://youtu.be/_SfdWhJ8l9I

OTVORENÉ KŔMENIE
Pri pohľade na tento spôsob kŕ-

menia sa nejednému včelárovi otvo-
rí nožík vo vrecku. V USA je však 
tzv. otvorené kŕmenie, ktoré sa deje 
mimo úľa, celkom bežné. U nás však 
nepoznám nikoho, kto by sa odvážil.

 h  ps://youtu.be/s_I9Y_3tuoM

KŔMENIE „NASUCHO“
Rovnako aj kŕmenie suchým cuk-

rom alebo pomocou mikroténových 
vreciek nemá u nás tradíciu. Podľa 
autora videa, pána včelára Pečínku 
z českej Vysočiny, však znižuje rizi-
ko rabovky.

 h  ps://youtu.be/LOS8-45xV6Q
VOJTECH PŠENKA

KŔMENIE NA RÔZNE SPÔSOBYKŔMENIE NA RÔZNE SPÔSOBY
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ČO NOVÉ 
U SUSEDOV?

Patogény včely medonosnej 
môžu byť prenášané dvomi 
hlavnými cestami: vertikálnou 
(z matky na vajíčko) 
a horizontálnou (napríklad 
cez kontaminovaný pokrm). 
V tomto článku budeme 
hovoriť o prenose patogénov 
prostredím, čiže horizontálnou 
cestou. Prostredím 
pre včely sú zdroje potravy 
i samotná včelnica. Poznanie 
mechanizmov šírenia chorôb 
A. mellifera pomôže čitateľom 
porozumieť boju s nimi vo 
včelích rodinách a uľahčiť ho.

KVETY
Viaceré patogény sa prenášajú pros-

tredníctvom zdrojov potravy spoloč-
ných pre mnohé včelie rodiny. Pravda-
že, omnoho ľahšie k tomu dochádza na 
prevčelených územiach, ale celá záleži-
tosť je oveľa komplikovanejšia, pretože 
do hry vstupujú aj zmeny klímy a s nimi 
súvisiace presuny v termínoch kvitnu  a 
rastlín.

Britské údaje preukázali, že 16 per-
cent spomedzi 385 analyzovaných dru-
hov rastlín rozkvitalo priemerne o 15 
dní skôr v rokoch 1991-2000 vo vzťa-
hu k termínom zaznamenaným v rokoch 
1954-1990. Tieto informácie sa potvr-
dzujú aj v Poľsku. Okrem vplyvu oteple-
nia klímy na termíny rozkvitania rastlín 
sa pozorujú výrazné zmeny dĺžky trvania 
doby kvitnu  a a ich vplyv na ekosysté-
mové vzťahy.

Zjednodušene to vyzerá takto: posúva 
sa doba kvitnu  a rastlín, čo v širšom po-
nímaní vedie k zníženiu množstva zdro-
jov potravy v danom období v porovna-
ní s normálnym stavom (napr. v Poľsku 
po odkvitnu   líp). Menej zdrojov potra-
vy znamená menší počet kvetov, kto-
ré môže hmyz využiť, následne teda viac 
hmyzu využíva jeden kvet. To znamená 
častejšie kontakty včiel na kvetoch, ale aj 
„ponechávanie“ väčšieho množstva pa-
togénov na nich. To všetko spolu zname-
ná výrazne zvýšený potenciál prenosu 
chorôb včiel. K tomu môžeme dodať ne-
dostatok potravy (priveľa včiel vo vzťa-
hu k množstvu zdrojov potravy), čo často 
vedie k oslabeniu rodín a ich odolnos  .

Najčastejšie včely prinášajú zo zdrojov 
potravy do úľa mnoho roztočov Varroa, 

až do 300 kusov denne! Dospelá samič-
ka môže čakať na včelu na kvete aj tri dni, 
čo veľmi uľahčuje šírenie parazita. Preto 
stojí za to vykonávať počas sezóny mo-
nitoring stupňa nakazenia rodín a rea-
govať skôr, ako počet roztočov v rodine 
prekročí prah 1000 kusov. Zberačky  ež 
dosť často prinášajú do úľa nozematózu. 
Zvlášť sa to týka druhu Nosema ceranae, 
spóry ktorej sa nachádzajú v peli a v nek-
táre prinášanom do úľa.

Väčšina včelích vírusov sa  ež prenáša 
cez kvety, hoci presná cesta ešte nie je 
známa. Na kvetoch  ež ochotne vyčká-
vajú larvy májok (triungulíny), ktoré na-
pádajú včely medonosné, živia sa ich he-
molymfou a po preniknu   do rodiny spo-
lu so zberačkou sa živia vajíčkami aj zá-
sobami potravy.

AKO SA PRENÁŠAJÚ CHOROBY VČIELAKO SA PRENÁŠAJÚ CHOROBY VČIEL (1)

Nedostatočné množstvo znášky spôsobuje, že viac hmyzu využíva jeden kvet.

Neporiadok v okolí včelnice. Napájadlo s včelami. 
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S týmto vedomím stojí za to zanalyzo-
vať zdroje pastvy okolo svojej včelnice a 
naplánovať výsadbu, ktorá vyplní všet-
ky prípadné znáškové medzery a oboha-
  už existujúcu nektárodajnú a peľodaj-

nú základňu. 

VODA
Každý včelár vie, aká dôležitá je pre 

včely dostupnosť vody. Existuje mnoho 
možnos   jej poskytnu  a (umelé napája-
dlá, prírodné vodné plochy, voda podáva-
ná priamo do rodín), ale vždy pamätajte, 
že musí byť čistá. Je potrebné vynasna-
žiť sa zabrániť včelám využívať mláky ale-
bo hnojovku, čo nie je vždy jednoduché. 
Na tento účel je možné umiestniť v oko-
lí včelnice napájadlo, treba však pamätať 
na to, aby sa nenachádzalo priamo v drá-
he letu včiel, pretože vtedy je možné, že 
ho budú znečisťovať svojimi výkalmi. 

Špinavá voda je veľmi často zdrojom 
spór Nosema (apis aj ceranae) a cýst Mal-
pighamoeba mellifi cae, ktoré sa tam do-
stávajú s výkalmi defekujúcich (vypra-
šujúcich sa) včiel. Spolu s vodou sa spó-
ry dostávajú do rodiny, kde sú následne 
„rozdávané“ iným včelám.

Podobne sa do úľa dostáva celý rad 
baktérií, predovšetkým  e, ktoré vyvolá-
vajú a komplikujú hnilobu včelieho plodu 
(EFB): Melissococcus plutonius, Strepto-
coccus faecalis, Paenibacillus alvei, Bac-
terium euridice. Navyše rozvoju hnilo-
by včelieho plodu prajú spomínané zme-
ny klímy, čiže napríklad chladná, daždivá 
jar, letné suchá, dlhotrvajúce zrážky, dlhé 
prestávky v pastve (ako bolo spomína-
né skôr), ktoré spôsobujú, že rodiny, kto-
ré v sezóne produkujú veľa plodu, nie sú 
schopné ho vykŕmiť a poriadne sa oň po-
starať. V dôsledku toho sa plod stáva ná-
chylný na nákazu M. plutonius a násled-
ne komplikujúcimi baktériami.

Veľmi podobným spôsobom „fungu-
jú“ huby, iné ako Nosema spp., ktoré sa 
do včelej rodiny dostávajú s vodou. Reč 

je najmä o Aspergillus spp. a Ascosphae-
ra apis (z ktorých jedna vyvoláva skame-
nenie, druhá zvápenatenie včelieho plo-
du). Tie  ež potrebujú na rozvoj oslabený 
plod, čo uľahčujú klima  cké zmeny ale-
bo chyby včelára. Ak však nastane ne-
dostatok vody, môžeme očakávať výskyt 
májovej choroby (včely nedokážu stráviť 
zjedený peľ) a otravu nektárom lipy.

NEPORIADOK 
VO VČELNICI

Podobne ako v prípade čistého zdro-
ja vody sú rovnako dôležité ostatné prv-
ky hygieny okolia včelnice (a pracoviska 
včelára). Pod neporiadkom v okolí včel-
nice rozumieme ponechávanie neza-
bezpečených úľov po vysypaných ro-
dinách, plásty na vylízanie ponechané 
mimo úľov, náradie (napríklad rozperáky, 
včelárske metličky) porozhadzované na 
zemi, ale aj príliš vysokú trávu pred letáč-
mi. Rozhodne sem treba zarátať aj špina-
vé, nedezinfi kované včelárske náradie.

Chorobou, ktorá sa asi najľahšie pre-
náša v podmienkach nedostatočnej hy-
gieny vo včelnici, je, samozrejme, mor 
včelieho plodu, ale aj nozematóza. En-
dospóry Paenibacillus larvae sú schopné 
prežiť v prostredí (napr. v pôde), v mede, 
sirupe, perge, na náradí až niekoľko de-
siatok rokov. Nepôsobia na ne ani mra-
zy, ani horúčavy. Ani dezinfekcia alkoho-
lom, ktorá je v poslednom čase taká po-
pulárna, nie je účinná. Spóry nozémy nie 
sú až natoľko odolné voči dezinfekcii, ale 
v prostredí, vo včelích produktoch alebo 
na nevydezinfi kovanom náradí zostávajú 
nákazlivé niekoľko rokov.

Endospóry a spóry sa prenášajú do 
zdravého hniezda na špinavom vybave-
ní a náradí. Môžu sa roznášať na topán-
kach osôb, ktoré robia prehliadky, preto-
že sa nachádzajú aj v pôde v okolí rodín. 
Preto sa musíme vyhýbať aj kladeniu rá-
mikov alebo deliacich priehradiek priamo 
na zem.

Rovnako nebezpečné je ponecháva-
nie nezabezpečených úľov po uhynutých 
rodinách, pretože môžu obsahovať mno-
ho patogénov a včely, ktoré rabujú záso-
by spadnutej rodiny, ich prinesú do svoj-
ho úľa. To pla   pre hubové (nozemató-
za, zvápenatenie a skamenenie včelieho 
plodu) aj pre bakteriálne ochorenia (mor 
aj hniloba včelieho plodu).

Spomínala som aj príliš vysokú trávu 
pred letáčmi. Tvorí pohodlnú cestu pre 
mravce, ktoré nielenže rabujú hniezdo a 
vyrušujú včely, ale  ež prenášajú včelie 
vírusy. Preto by sme mali mať okolie včel-
nice úhľadné s krátkou trávou okolo úľov.

Ak sa nestaráme o čistotu a vhodné 
podmienky na včelárskom pracovisku, 
kde uchovávame rámiky so súšami, me-
dom, sirupom alebo pergou, môžeme, 
samozrejme, očakávať škody spôsobené 
larvami vijačiek a v prípade zle skladova-
nej pergy vznik úľovej plesne. Nie je to 
choroba, je to huba, ktorá ras  e na peli 
a perge. Produkuje toxíny, a keď do rodi-
ny vložíme takýto rámik, môžu sa otráviť 
včely (najmä mladé) aj plod kŕmený me-
dovo-peľovou kašičkou.

Výskumy ukazujú, že včelári, ktorí vo 
svojej včelnici udržiavajú hygienu, majú 
spravidla menšie problémy s chorobami 
včiel. Čistá včelnica navyše uľahčuje prá-
cu a je rozhodne príjemnejšia pre oči.

DR N. WET. ANNA GAJDA
PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW 

UŻYTKOWYCH, IMW, SGGW 
LEK. WET. EWA MAZUR

PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW 
UŻYTKOWYCH, IMW, SGGW

FOTO ANNA GAJDA | MILAN MOTYKA |  
ANDRZEJ BOBER

ZDROJ: IN PASIEKA 4/2021 

Zle skladované plásty napadnuté vijačkou.Vysoká tráva pred letáčmi.



14 | DYMÁK 9/2021

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA NOZEMATÓZY
Nozematóza je hnačkovité 
ochorenie včiel spôsobené 
vnútrobunkovým 
parazitom - mikrosporídiou. 
Z odborného hľadiska sa 
tento organizmus neradí 
ani medzi rastliny, ani 
medzi živočíchy, ale medzi 
huby. Pôvodne bol u včely 
medonosnej (Apis mellifera) 
popísaný len jeden druh 
nozemy, a to Nosema apis. 
N. ceranae sa vyskytovala 
výsostne na ázijskom 
kontinente a len u včely 
indickej (Apis cerana). 

V roku 1973 sa však udial prelomo-
vý zvrat, ktorý viedol k zmene v poznat-
koch o jej druhovom rozšírení. Popísaný 
bol prvý nález N. ceranae v úľoch včely 
medonosnej vo vtedajšej Čínskej ľudovej 
republike. Od roku 2003 sa N. ceranae 
šíri takpovediac do celého sveta. Nájde-
ná bola v niekoľkých geografi cky vzdiale-
ných populáciách včiel najmä v krajinách 
Európy, Ázie, Austrálie, Južnej a Severnej 
Ameriky. V súčasnos   vytláča, ak už ne-
vytlačila, na mnohých územiach pôvod-
ného rozšírenia druh N. apis. Patologické 
následky týchto zmien za  aľ nie sú úpl-
ne presne známe. Ako ukazujú pozoro-
vania zo života, zabrániť globálnemu ší-
reniu parazita je takmer nemožné. Účin-
ným spôsobom kontroly šírenia choroby 

nie je ani obmedzenie pohybu, ani ob-
medzenie prepravy včiel (podľa W. Rit-
ter, odborník pre choroby včiel Sveto-
vej zdravotníckej organizácie pre zdravie 
zvierat - OIE).

Ako už bolo spomenuté, mikrosporí-
die patria medzi vnútrobunkové parazi-
ty, ktoré žijú vo vnútornom prostredí (v 
cytoplazme) hos  teľských buniek. Noze-
my poškodzujú epitelové bunky strednej 
čas   čreva včiel. Produkujú spóry,  e-
to sa v prípade intenzívneho rozmnože-
nia v tráviacom trakte vyskytujú v množ-
stve, ktoré dosahuje až niekoľkomilióno-
vé počty. Hos  teľa oslabujú tým, že vedú 
k spomaleniu až zastaveniu trávenia pri-
jatej potravy. Vstrebávanie živín je výraz-
ne obmedzené a natrávená potrava od-
chádza bez úžitku do výkalového vaku. 

Pokiaľ sa infi kované včely dokážu vy-
prázdniť mimo úľa a dokonca mimo neho 
aj zomrieť, je včelstvo v situácii, keď sa 
dokáže uzdraviť ešte samo. Spolu s roz-
vojom infekcie sa však stále viac a viac 
včiel vyprázdňuje v úli a jeho blízkom 
okolí. Zdravé včely sa nakazia manipulá-
ciou s výkalmi pri čistení, infi kované šíria 
spóry na ostatných členov populácie kŕ-
mením. Dennodenná činnosť včiel sme-
ruje k rýchlemu hromadnému zamore-
niu včelstva a k jeho úhynu. Potenciál-
nym zdrojom infekčných spór sú okrem 
výkalov, infi kovaných a uhynutých včiel 
aj medové zásoby, vosk, infi kovaná voda 
a včelárske pomôcky. Vylúčené spóry si 
zachovávajú plnú životaschopnosť viac 
než jeden rok. 

Oba druhy - N. apis aj N. ceranae - 
sú si na prvý pohľad veľmi podobné. 
N. ceranae je oveľa citlivejšia na nižšie 

teploty a je schopná rozmnožovania pri 
vyšších teplotách. Obe majú podobný ži-
votný (vývinový) cyklus a veľmi príbuznú 
morfológiu. Líšia sa nepatrnými rozdiel-
mi v rozmeroch spór. Niektoré literár-
ne pramene uvádzajú, že dopad infek-
cie N. ceranae na včelstvo je oveľa hor-
ší v porovnaní s infekciou N. apis. Dôvo-
dom je rýchlosť šírenia vo včelstve, kto-
rá je pochopiteľná, keďže ide o pomer-
ne nový patogén pre včelu medonosnú. 
Pre rela  vne krátke obdobie „spoluži  a“ 
to  ž ešte nemala dostatok času vhodne 
sa adaptovať.

Množstvo spór v spoločenstve včiel 
zvyčajne stúpa počas chladnejšieho ob-
dobia roka. Včelstvo sa vtedy nachádza v 
„uzavretom systéme“. Ide najmä o jeseň 
a zimu, keď je obmena generácie zasta-
vená, a začiatok jari, keď sa s plodovaním 
len začína. Zvyčajnými prejavmi nozema-
tózy, ktoré môže včelár v teréne pozoro-
vať, sú viditeľné stopy po výkaloch na rá-
mikoch a úli. Ničím nezvyčajným nie sú 
ani uhynuté včely často v blízkos   úľa. 
Väčšina včels  ev je však bez týchto pre-
javov ochorenia, a to aj v stave, keď je vý-
razne potlačená znášková efek  vita, cel-
ková vitalita a dokonca včely hromadne 
hynú. Črevo infi kovaných včiel je biele a 
krehké na rozdiel od hnedého sfarbenia 
čreva zdravých jedincov.

Spóry N. apis sú citlivé na kyselinu oc-
tovú a nie sú schopné prežiť ani pôsobe-
nie tepla (60 °C, 15 min). Rovnako sú cit-
livé aj na fumagilín, ale použi  e tejto lát-
ky za účelom preliečenia včelstva pro-
  nozematóze je na Slovensku, ale aj v 

mnohých iných krajinách sveta prísne za-
kázané.

Obr. 1 ilustračný obrázok - mikroskopické vyšetrenie suspenzie včiel s nega  vnym nálezom (A) a pozi  vnym nálezom (B) -
spóry sú označené šípkou, ostatné útvary predstavujú zvyškový bunkový materiál z  el včiel.



DYMÁK 9/2021 | 15

Laboratórna diagnos  ka v Národnom 
referenčnom laboratóriu (NRL) pre zdra-
vie včiel sa opiera o mikroskopické vy-
šetrenie homogenátu včiel a o nález spór 
ako nosnej diagnos  ckej metódy na dô-
kaz rodu Nosema sp. (obr. 1). Znamená 
to, že tento prístup na jednej strane ve-
die k potvrdeniu, či u chorých včiel ide o 
nozematózu, alebo nie, ale neurčí, či jej 
pôvodcom je druh N. apis alebo N. ce-
ranae. V mikroskopickom preparáte sú 
spóry oboch druhov veľmi podobné a 
je výrazne obmedzené (nemožné) ich 
správne určenie. 

Pre mikroskopické vyšetrenie je po-
trebná suspenzia zadočkov z chorých či 
uhynutých včiel, ktoré sa rozotrú mažia-
rikom v trecej miske. Následne sa pri-
dá des  lovaná voda a hrubé zvyšky  el 
včiel sa oddelia od homogenátu prefi l-
trovaním cez štvorec sterilnej gázy. Spra-
covaním viacerých kusov včiel (v meto-
dickom postupe ide o presne defi nova-
ný počet včiel) sa dostatočne zabezpe-
čí, aby došlo k spoľahlivému záchytu pri 
nízkej úrovni infekcie. Na  vny preparát 
sa pripraví nanesením pripravenej sus-
penzie na podložné sklíčko. Pred pozoro-
vaním v mikroskope sa preparát prikry-
je krycím sklíčkom a možná prítomnosť 
spór je hodnotená pri 250 a 400-násob-
nom zväčšení mikroskopu v 10 zorných 
poliach. Pri nega  vnom náleze nie sú prí-
tomné žiadne spóry. Pri pozi  vnom nále-
ze sa podľa zisteného priemerného poč-
tu spór nález hodno   ako silno pozi  vny 
(+++) pri priemernom počte spór v roz-
sahu >80, pozi  vny (++) pri priemernom 
počte spór v rozsahu 20-80 a slabo po-
zi  vny (+) pri priemernom počte spór v 
rozsahu 1-20. 

Od mnohých včelárov som sa dozve-
dela, že niektorí sa snažia, pokiaľ majú 
potrebné vybavenie (mikroskop), vyšet-
rovať si svoje včelstvá doma. Je potreb-
né ale upozorniť, že spóry oboch druhov 
sa ľahko zamieňajú s kvasinkami, spórami 
plesní, oocystami meňavky včelej (Mal-
pighamoeba mellifi cae) alebo tukovými 
telieskami, čo môže viesť k nesprávne-
mu vyhodnoteniu preparátu. Na správne 
určenie sú potrebné skúsenos  . V NRL 
pre zdravie včiel sú na tento účel vyhra-
dení dvaja zamestnanci, ktorí sa venujú 
mikroskopickej diagnos  ke dlhodobo a 
ich schopnos   sú pravidelne preverova-
né Referenčným laboratóriom Európskej 
únie (Sophia An  polis, Francúzsko), kto-
ré zasiela na testovanie niekoľko skúšob-
ných vzoriek s rôznym obsahom spór, ale 
aj iných nozeme podobných organizmov.

Druhová iden  fi kácia (diferenciálna 
diagnos  ka druhov, resp. určenie druhu) 
sa v NRL pre zdravie včiel bežne nereali-
zuje, lebo z pohľadu včelára je len málo 
potrebná a prínosná. Na jej vykonanie je 
nutné siahnuť po modernejších prístu-
poch, ktoré vychádzajú z princípov mo-
lekulárnej biológie. Na našom pracovisku 
využívame konvenčnú PCR metódu (me-

tóda reťazovej polymerázovej reakcie), 
pomocou ktorej sa cielene sleduje úsek 
génu špecifi cký pre oba druhy (obr. 2). 
Na účely diferenciálnej diagnos  ky úpl-
ne postačuje, pretože len vzorky s pozi-
 vnym nálezom z mikroskopie pokraču-

jú v prípade záujmu zákazníka na tento 
typ vyšetrenia. Samozrejme, aj tu exis-
tujú iné, citlivejšie nástroje s možnosťou 
kvan  fi kácie (napr. real-  me PCR, čiže 
PCR v reálnom čase), ale za  aľ nie je po-
trebné po nich siahať, lebo na hľadanie 
odpovede k otázke, o aký druh ide, po-
stačuje už spomínaná konvenčná PCR. 
Dôvodom sú, samozrejme, aj náklady 
spojené s vyšetrením. Mikroskopické vy-
šetrenie je cenovo najdostupnejšie, kon-
venčná PCR je o úroveň vyššie a ďalšie 
diagnos  cké prístupy ešte vyššie. 

Keďže za  aľ neexistujú v tomto sme-
re nejaké podporné programy, ktoré by 
pomohli včelárom s uhradením vzniknu-
tých nákladov, aj naďalej musia siahať pri 
tomto type analýz do vlastnej peňažen-
ky. A preto je hlavne na nich, či sa roz-
hodnú len pre mikroskopické vyšetrenie 
alebo aj pre diferenciálnu diagnos  ku 
druhov. Ojedinelé vyšetrenia tohto dru-
hu v NRL pre zdravie včiel však nazna-
čujú, že to, čo sa javí vo svete ako vytlá-
čanie N. apis z území pôvodného rozší-
renia druhom N. ceranae, sa pravdepo-
dobne deje v priamom prenose aj v pod-
mienkach Slovenska.

Suspenzia zadočkov včiel s pozi  v-
nym mikroskopickým nálezom sa v prí-
pade pokračovania vyšetrenia na dru-
hovú iden  fi káciu použije na extrakciu 
DNA (deoxyribonukleová kyselina), ktorá 
predstavuje cieľový materiál pre testova-
nie konvenčnou PCR. Na účely extrakcie 
DNA existuje na trhu nespočetné množ-
stvo komerčných súprav, ktoré v dnešnej 
dobe uľahčujú jej prípravu. K testovaným 
vzorkám je vždy zaradená séria kontrol, 
ktorá umožňuje overiť správnosť vyko-
nania testu, čo sa ale musí, samozrejme, 
premietnuť do ceny vyšetrenia. Nie je to 
možné obísť, a keďže metódy sú akredi-
tované, sú vyžadované aj kontrolným or-
gánom. Získané výsledky sú však potom 
právoplatné a nespochybniteľné. Extra-
hovaná DNA sa uchováva pred, počas aj 
po analýze pri teplote -20 °C. Výsledky 

Obr. 2 ilustračný obrázok - výsledok vyšetrovania z molekulárno-biologickej 
diferenciálnej diagnos  ky druhov (konvenčná PCR) Nosema apis (A) a Nosema 
ceranae (B) - pozi  vny nález sa prejaví vznikom pásika v príslušnej dráhe.

sú k dispozícii do troch-štyroch hodín od 
prvotného spracovania vzoriek. 

Pri potvrdení výskytu nozematózy vo 
včelstve je potrebné, aby včelár uhynu-
té a choré včely spálil. Vosk z rámikov sa 
môže po vytavení použiť na výrobu me-
dzis  enok. Med sa musí vytočiť a po 
zriedení vodou v pomere 1:1 a prevarení 
(15 min) sa môže ďalej použiť, ale len na 
kŕmne účely. Rámiky a úle sa po mecha-
nickom očistení ešte dezinfi kujú teplom 
(podľa J. Toporčák, Univerzita veterinár-
skeho lekárstva a farmácie v Košiciach). 
Zároveň je veľmi podstatné pozname-
nať, že nozematóza nie je choroba, kto-
rá by v zmysle prílohy č. 4 a 5 zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivos-
  v znení neskorších predpisov podlieha-

la hláseniu, preto ak včelár zis   a neskôr 
sa mu v chove nozematóza aj potvrdí, nie 
je jeho bezodkladnou povinnosťou túto 
skutočnosť, na rozdiel od moru včelieho 
plodu, oznamovať príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe. 

V roku 2017 bol u včiel medonos-
ných popísaný výskyt nového patogén-
neho druhu nozemy, ktorý belgickí vý-
skumní pracovníci pomenovali podľa pro-
fesora Dr. Petra Neumanna (Univerzita v 
Berne, Švajčiarsko) za jeho záslužnú a prí-
nosnú prácu, ktorú v problema  ke zdra-
via a chorôb včiel vykonal. Svojou činnos-
ťou sa okrem iného podieľal aj na založení 
a riadení celosvetovo známej organizácie 
COLOSS (z angl. Preven  on of honey bee 
COlony LOSSes) orientovanej na preven-
ciu strát vo včelstvách. Za  aľ sa N. neu-
manii našla len v ohraničených biotopoch 
Ugandy, ale ktovie, čo prinesie budúc-
nosť. Ľudská činnosť a s ňou prichádzajú-
ci nový životný štýl prináša nové výzvy a 
zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú 
aj života včiel. Historické objavy a s nimi 
nadobúdané poznatky nám neustále pri-
pomínajú, koľko toho ešte nevieme a že 
mnohé pred zrakom človeka ostáva ešte 
stále nepoznané a skryté.

RNDR. MIRIAM FILIPOVÁ, PHD., 
NÁRODNÉ REFERENČNÉ 

LABORATÓRIUM PRE ZDRAVIE VČIEL,
VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV 

V DOLNOM KUBÍNE
FOTO AUTORKA
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MVDr. Juraj Toporčák: 

NIEČO TREBA ZMENIŤ...NIEČO TREBA ZMENIŤ...
Pri príležitosti konca 
včelárskeho roka som 
sa pozhováral s MVDr. 
Jurajom Toporčákom 
o aktuálnych otázkach 
týkajúcich sa nielen chorôb 
včiel, ale aj spôsobov, 
ako sa s nimi vyrovnať, 
takpovediac, systémovo. 
Zaujímalo ma tiež, čo 
si myslí o činnosti dnes 
spochybňovaných „AÚVL“ 
a či má predstavu, ako 
pomoc včelárom 
zefektívniť a zlepšiť. 

 Táto aj minulá sezóna 
je poznačená mimosezónnymi 
úhynmi. Je to už nový slovenský 
normál alebo sa dôvodmi 
či početnosťou vymyká?

Neviem, či hovoriť o mimosezónnych 
či sezónnych úhynoch, ale keď si od-
myslíme otravy včiel, s ktorými sa treba 
obrá  ť na ústav v Liptovskom Hrádku, 
mnohé príčiny týchto strát stále ešte nie 
sú úplne jasné. Neexistuje len jedna prí-
čina, je ich viac a jedným z prejavov je to, 
že sa nám nerodia kvalitné zimné včely. 

Jedným z dôvodov je používanie ché-
mie v poľnohospodárstve, pričom dávky, 
ktoré roky rokúce idú do nášho životné-
ho prostredia, musia sa zákonite odraziť 
na kvalite života našich včiel. Následok 
rezíduí tejto chémie pre včely, ale aj iné 
opeľovače sa nemusí prejaviť ihneď, 
ale včely, prípadne iné opeľovače stráca-
jú alebo znižujú ich vplyvom svoju imu-
nitu a u včiel sa to môže odraziť tým, 
že nie sú schopné dožívať sa do jari. 

Druhým, a to svetovým problémom, 
je klieš  k Varroa destructor. Kým pred 
mnohými rokmi sme sa domnievali, že 
zača  m používania liekov tento prob-
lém zvládneme, teraz je nám jasné, že 
samotné používanie veterinárnych lie-
kov je vo väčšine prípadov nedostatoč-
né a musíme do boja s klieš  kom zapo-
jiť aj zootechnické opatrenia. Musíme 
si uvedomiť i fakt, že liečenie je na ple-
ciach včelárov a pritom do toho zasahu-
jú ešte aj iné faktory (klima  cké, geogra-
fi cké a podobne).

Poslednou časťou mozaiky je výživa 
včiel. Včely si svoju bielkovinovú a cuk-
rovú zložku potravy musia zadovážiť vo 
vonkajšom prostredí a za posledné de-
saťročia sme im túto ponuku poriadne 
pomenili alebo obmedzili. A to netýka sa
len poľnohospodárskej rastlinnej produk-
cie, ale i predčasného kosenia lúk a pod.

V posledných rokoch je veľkou dis-
kusiou na Slovensku aj enormné pesto-
vanie repky olejnej. Áno, repka sa u nás 
pestuje vo veľkej miere na úkor iných 
hmyzomilných rastlín. Patríme na druhé 
miesto v Európe, čo sa týka využi  a na-
príklad ornej pôdy na pestovanie rep-
ky olejnej, hneď po Českej republike, 
a máme vysoké percento pôdy osiatej 
monokultúrami. Avšak tak  ež si musíme 
uvedomiť, že na Slovensku máme oblas-
 , kde keď príde problém so znáškou na 

agáte, pre včelárov v týchto oblas  ach 
aspoň môže vyjsť znáška z repky olejnej 
a môžu vyprodukovať repkový med. 

 Spomenuli ste tri problémy, 
no ani na jeden nemáme plán, 
ako s ním bojovať. Máme však 
„Národný plán eradikácie moru 
včelieho plodu“. Nebol by nám 
osožnejší plán na boj s klieš  kom, 
varroózou, napríklad? Nemali by 
sme zmeniť priority?

„Eradikačné“ programy sú realizované 
ŠVPS SR na zvládnu  e nebezpečných 
ochorení na území Slovenskej republi-
ky. Vychádzajú zo záujmu štátu udržať 
dobrý zdravotný stav zvierat a zabezpe-
čiť zdravotnú bezpečnosť potravinové-
ho reťazca, ale aj ochrániť ľudí a život-
né prostredie. Patríme medzi popredné 
krajiny, ktoré zaviedli „Národný program 
eradikácie moru včelieho plodu“ pre 
daný rok alebo roky. Pre mňa je pod-
statné, že od A do Z je napísané všet-
ko ohľadne moru včelieho plodu, ako ho 
treba zvládať na základe národnej a eu-
rópskej legisla  vy, ale aj odporúčaní OIE 
(Medzinárodnej organizácie pre zdra-
vie zvierat v Paríži). A za týmto progra-
mom si aj ja stojím. Musíme si tak  ež 
uvedomiť, že mor včelieho plodu je za-
radený (aj s tropilelapózou a malým úľo-
vým chrobákom) medzi ochorenia, ktoré 
musí veterinárny lekár zaznačiť do „pa-
pierov“ pri medzinárodnom obchode 
so včelami Apis mellifera alebo čmelia-
kov Bombus spp.

Spomínate klieš  ka Varroa destructor 
a prečo nie je „Eradikačný program“ pre 

klieš  kovitosť. Pre klieš  kovitosť včiel si 
každá krajina vypracuje tzv. IPM „Integ-
rovanú ochranu pro   škodcom“, v tom-
to prípade na kontrolu Varroa destruc-
tor, kde sa nachádzajú všetky postupy 
na zvládnu  e tohto ochorenia (preven-
cia, diagnos  ka, terapia, zootechnické 
opatrenia a podobne). U nás je zaužíva-
ný „metodický pokyn“, tak  ež boli vy-
pracované rôzne návody ohľadne lieče-
nia včels  ev pro   klieš  kovitos   - ako 
a kedy liečiť.

 Ako by v praxi vyzeralo hlásenie 
varoózy? Klieš  ka má každý včelár, 
každý by ju automa  cky nahlásil? 
Aký by to malo význam?

Výborná otázka, súhlasím s ňou. Va-
roózu naozaj máme všade, je rozšírená 
v celej Európe a v celom svete mimo 
Austrálie, kde mali Varroa jacobsoni 
a s  hli ju zlikvidovať. Otázka je však 
dokedy, pretože sami priznajú, že je len 
otázka času, keď im to vyskočí. 

Poviem však svoj názor - jedno euro, 
ktoré pla  me asistentom ÚVL za pre-
hliadky na klieš  ka, sú vyhodené penia-
ze. Neverím, že  to asisten   sú schopní, 
nie vedomostne, ale kapacitne, uskutoč-
niť reálny monitoring klieš  ka. Ustrážiť 
vedia MVP, ale nie klieš  ka. Riešením by 
podľa mňa bolo urobiť jednu prehliadku 
ročne, stanoviť termín od - do, kedy má 
byť vykonaná, a popri nej spraviť šta  s-
 ku počtu včels  ev. To je všetko, čo sa 

dá od asistenta očakávať.
Aj samotné slovo „asistent“ nie je 

presné, pretože veterinárny zákon ho-
vorí o „poverenej osobe“. Asistenta ÚVL 
v legisla  ve nenájdete. Popritom sa tu 
rozbehla debata, či ich potrebujeme ale-
bo nie. V prvom rade si myslím, že ich 
školíme zbytočne veľa. Dnes ich máme 
niečo nad  síc, presné číslo neviem, no 
tých, s ktorými regionálne veterinárne 
a potravinové správy podpíšu dohody, 
stačí menej. 

Ich úlohou by mala byť klinická pre-
hliadka včels  ev, kontrola počtu včel-
s  ev, kontrola knihy veterinárnych úko-
nov a register veterinárnych liekov. 
Dnes, keby som si ju pýtal, neviem, čo 
sa v nej dočítam. Otázka je, koľkí včelá-
ri si ju vedú. Potom sa ťažko určuje, kde 
je problém, keď neviem, aké liečivá, an-
 parazi  ká včelár použil. Popritom od 

asistentov očakávam, aby vedeli komu-
nikovať so včelármi, poradiť im dosta-
točne erudovane. 
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 Dnes je teda za toto preplácané 
jedno euro určené na boj 
s varoózou schovaná skutočnosť, 
že asistent vôbec do včelnice 
príde a spočíta včelárovi včelstvá? 
A prepláca sa mu to z národného 
programu, lebo inde sa peniaze 
nenájdu, a takto je to prikryté?

Financovanie týchto „asistentov“ tre-
ba prehodno  ť. Problém ma natoľko za-
ujíma, že v poslednom čase som praco-
val na tejto téme, ako to vyzerá vo sve-
te, a článok už máme v podstate pripra-
vený do tlače. Mnohí budú prekvapení, 
ako to vo svete funguje, pretože v po-
slednom čase sa vedie diskusia ako ďa-
lej v tejto problema  ke. Môžem pove-
dať, že výsledok je 99:1 v tom, že veteri-
nárna služba takmer nikde nie je schop-
ná skontrolovať všetkých včelárov a ich 
včelstvá. Slovinci to začali robiť, aj Po-
liaci to skúšali, a po desia  ch rokoch 
sa  ež vrá  a späť. Rakúšania, Nemci či 
Česi, všetci majú nejakú obdobu našich 
„asistentov“. Potrební teda sú, vecou de-
baty ale je, ako zmeniť spôsob prepláca-
nia ich práce a prehliadok. 

 Narážate na to, aby neboli 
mo  vovaní počtom včels  ev, 
čo môže viesť k navyšovaniu 
stavov? Viac prezretých včels  ev 
nahlásim, viac zarobím?

Áno, toto je problém. Všetci to vieme. 
Žiaľbohu, existuje. Čo s tým vieme uro-
biť? Musíme to zmeniť a nájsť takú for-

mu, aby sme s vodou nevyliali z vanič-
ky aj dieťa. S počtom včels  ev to  ž sú-
visí i podpora za opeľovaciu činnosť, ale 
aj balík peňazí, ktorý dostávame od Eu-
rópskej únie. Poučná preto bude pre nás 
spomínaná analýza fungovania systému 
v okolitých štátoch. 

 Ako zvládnuť situáciu a pomôcť 
si dovtedy? Táto zmena to  ž zrejme 
nebude rýchla...

Môžem povedať, že som sa snažil 
spraviť maximum a spolu s  riaditeľom 
Strednej odbornej školy Pod Bánošom 
Ing. Fiľom sme vydali už známu príručku, 
metodiku ošetrovania včels  ev. Samo-
zrejme, nedá sa povedať, že v Poprade 
bude situácia rovnaká ako v Komárne, 
ale je potrebné, aby včelári ovládali pod-
mienky a možnos   chovu včiel v ich ge-
ografi ckých podmienkach a ovládali zá-
kladné znalos   o liekoch, ktoré používa-
jú pri liečbe svojich včels  ev.

 Keď chodíte po včelniciach, 
aké najčastejšie prehrešky u nás 
včelárov nachádzate?

V prvom rade narážam na neznalos-
  pri liečení klieš  ka. Starí včelári si čas-

to nechcú dať povedať. Majú svoje zau-
žívané postupy a chcú robiť veci, ktoré 
sa ani nesmú alebo sú nereálne. Tak  ež 
liečiť na jeseň už dnes nestačí. Nová ge-
nerácia je na tom lepšie. Ale ani organic-
kými liečivami nedokážeme udržať včel-
stvá, pokiaľ nie sme erudovaní. Na Slo-
vensku máme registrované a dostup-

né všetky účinné látky na svete okrem 
kumafosu, preto ma hnevá, keď včelá-
ri nosia liečivá spoza hraníc. Nemá to 
význam, zmysel a je to nelegálne. A hro-
zí problém, ako vznikol pred niekoľkými 
rokmi v Maďarsku. 

 Čo hovoríte na využívanie rias 
či probio  k?

Testujeme aj my na UVLF v Košiciach 
alebo v SOŠ Pod Bánošom a viem, že 
to včelám pomáha. Ale jedna vec je mať 
patent a iné je začať vyrábať a dodá-
vať takéto látky do obchodnej siete, aby 
pomohli včelárom. Čo sa týka dostup-
nos   takýchto prípravkov zo zahraničia, 
niektoré sú to  ž stále s otáznikom, a to 
sa netýka len nových prípravkov, ale aj 
tých už schválených.

 Ako vidíte sektor včelárstva 
na Slovensku o päť rokov?

Závisí to od klima  ckých podmienok. 
Aj dnes sa už stáva, že nám včely hladu-
jú. Druhá vec je chémia a zdravotný stav 
včiel. Dotácie by si zaslúžil chov ma  ek 
a zvýšenie jeho úrovne. Rovnako dôle-
žité je nasmerovanie dotácií tečúcich 
do poľnohospodárstva, aby sa podpori-
la biodiverzita na úkor dnes prevládajú-
cich monokultúr. My máme to  ž prob-
lém nielen so včelami, ale s hmyzom 
všeobecne. Napriek tomu som op  mis-
ta. Slovensko je úžasná krajina a má ne-
skutočné možnos  .

MICHAL PETRUŠKA | ILUSTR. FOTO
VĚRA KUTTELVAŠEROVÁ STUCHELOVÁ
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ZAŠLÁ SLÁVA VČELÍNOV V PRAŠNÍKUZAŠLÁ SLÁVA VČELÍNOV V PRAŠNÍKU

Neviem ako vy, ale ja, 
odkedy včelárim, chodím 
po Slovensku s otvorenými 
očami a všímam si pri cestách 
úle, včelíny, kočovné vozy... 
A keď idem na bicykli, 
aj sa zastavím, popozerám, 
porozprávam s majiteľom, ak 
je na blízku, a ak nie je, v plote 
mu aspoň Dymák nechám 
ako pozdrav a inšpiráciu... 

A takto cestou-necestou som obja-
vil aj historický včelín Rudolfa Miklošku 
v Prašníku pri Piešťanoch. Priznám sa, 
spočiatku som si nebol istý, či je to vče-
lín alebo holubník. Aby som sa presved-
čil, musel som zísť z hlavnej cesty, a keď-
že som mal ako zvyčajne šťas  e, našiel 
som pri ňom aj jeho dnešnú „pani“ a ma-
jiteľku - Alicu Miklášovú, ktorá mi poroz-
právala jeho príbeh. 

„Včelín pochádza z roku 1870 a postavil 
ho zrejme môj pradedko Rudolf Mikloška. 
Jeho si ja nepamätám, pokiaľ mne pamäť 
siaha, tak tu už včelárila jeho dcéra, sestra 
môjho dedka, teta Irenka. Tu popod dom 
 ekol potok, kde rástlo veľa vŕb a ich prách-

nivé drevo zbierala do svojho dymáka. Do-
dnes si tú vôňu pamätám,“ začína svoje 
rozprávanie. 

Včelín má pôdorys šesťuholníka a sto-
jí na šies  ch pilieroch. Pôvodnú hline-
nú podlahu nahradila kamenná a dre-
vo dnešní majitelia ošetrili pro   drevo-
kaznému hmyzu a hubám. Včelín má  ež 
podkrovie, ktoré slúžilo ako sklad vče-
lárskeho náčinia. Veľké letáčové otvo-
ry pre 36 úľov sú na jeho troch stenách 
orientovaných na juhovýchod usporia-
dané v dvoch radoch nad sebou. Každý 
otvor je inak vyrezaný a farebne odlíše-
ný a zvonku sa dal zakryť drevenou „oke-
nicou“. Dnes sú už presklené a slúžia iba 
ako okná. 

„Irenka sa o včely starala do úplnej sta-
roby, asi do roku 1983. Keď zomrela, pár 
posledných rodín som darovala susedo-
vi včelárovi, ktorý sa o ne postaral. Neskôr 
okolo roku 2000 k nám prišli zo skanzenu 
v Nitre a chceli včelín rozobrať a preniesť 
do múzea, ale to moja mama nedovolila a 
povedala, že zostane na mieste. Darova-
la však múzeu všetky úle, náradie a príslu-
šenstvo, s ktorým tu naši predkovia vče-
lárili. Dnes nám včelín slúži ako záhradný 
domček a miesto na odpočinok, je v ňom 
príjemný chládok a stále  ež vôňa medu a 
propolisu,“ uzatvára pani Alica rozpráva-
nie o včelíne.Alica Miklášová pri včelíne svojich predkov, ten dnes slúži ako záhradný domček.

Replika včelína R. Miklošku postavená na výstavisku Agrokomplex v Nitre.



DYMÁK 9/2021 | 19

VČELA NA MINCI
Národná banka Slovenska vydala 
novú zberateľskú euromincu 
v nominálnej hodnote 5 eur. Motív 
na minci vychádza z najdôležitejšej 
činnosti včely medonosnej 
pre človeka - opeľovania kvetu 
a zároveň zobrazuje včelu ako 
symbol usilovnosti a pracovitosti.

Autorom návrhu je slovenský me-
dailér a rytec Karol Ličko. Vyrazených 
je nateraz 45-  síc kusov. Kúpiť si ich 
môžete v pokladniciach ústredia Ná-
rodnej banky Slovenska (NBS) v Bra-
 slave a v jej expozitúrach v Nových 

Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Po-
prade a Košiciach.Moja návšteva sa však ešte nekončí, 

pretože medzi rečou mi pani Miklášová 
prezradila, že u susedov, asi sto metrov 
poniže, je ďalší historický objekt - vče-
lín Ivana Mocka. O ňom mi viac pove-
dal Svetozár Mocko, vnuk staviteľa tohto 
včelína, ktorý je novší, postavený bol v 
roku 1924. 

„Nie som si istý, či tu včeláril dedko Ivan 
alebo aj jeho brat Štefan, obaja boli mly-
nármi a tu v záhradke mali včely len pre ra-
dosť. Keď dedko zomrel, vo včelárení nikto 
nepokračoval. Dva roje sa tu ale udržali veľ-
mi dlho a prežívali tu bez akejkoľvek sta-
rostlivos  ,“ rozpráva vnuk staviteľa včelí-
na Svetozár Mocko. 

Včelín svojím výzorom pripomína malý 
zámoček a rovnako ako susedný včelín, 
aj tento zaujal pamiatkarov, ktorí preve-
rovali, či nebol náhodou postavený pod-
ľa projektu architekta Dušana Jurkoviča. 
Orientovaný je na juh a letáčových otvo-

rov som napočítal 38. Najviac, až osem-
násť, ich je v strednej čas  , kde sú uspo-
riadané v troch radoch nad sebou. 

„Dedko k tým najvyšším chodil po rebrí-
ku. Úle mal úzke a vysoké, to si pamätám, 
veď som mu pomáhal ako chlapec vytáčať 
med. Mňa ale včely veľmi ‚ľúbili‘ a ako se-
demročného ma poriadne doš  pali, pokra-
čovať vo včelárení som tak veru nechcel...“ 
spomína S. Mocko.

Z informácií zo skanzenu v Nitre, kam 
zariadenie a úle z oboch prašníckych 
včelínov putovalo, sme sa dozvedeli len 
toľko, že úle osadené vo včelínoch boli 
„zadováky“ starej krajinskej miery. Ak 
ale do Nitry zavítate, nenechajte sa po-
mýliť, zrejme vďaka nejakým zmätkom 
tam majú názvy a majiteľov oboch praš-
níckych včelínov zamenené. Takže po-
zor - Mockov je Mikloškov a Mikloškov 
Mockov. 

MICHAL PETRUŠKA | FOTO AUTOR

Mo  v na minci vyberala NBS v 
spolupráci s Národnou zoologickou 
záhradou Bojnice a ministerstvom ži-
votného prostredia. Výber zohľadnil 
nielen ohrozenosť druhov, ale aj edu-
ka  vny rozmer a zberateľskú atrak  -
vitu. Nová eurominca je z mosadze, a 
teda prvýkrát nie je zberateľská min-
ca vyrazená z drahého kovu (doteraz 
boli razené len zo striebra a zlata). 

Keďže zberateľské euromince sú 
zákonným pla  dlom na území člen-
ského štátu eurozóny, ktorý ich vy-
dal, v prípade potreby ňou na Sloven-
sku aj zapla  te. Je však potrebné do-
dať, že takúto platbu nemusí obchod-
ník prijať a je len na jeho zvážení, či 
tak urobí alebo nie. Komerčné banky 
a NBS uvedené euromince prijať mu-
sia v ich nominálnej hodnote.

(NBS | RED)

Interiér včelína je celodrevený a dodnes vonia medom, voskom a propolisom.

Včelín Ivana Mocka v Prašníku má miesto pre úle v troch radoch nad sebou.
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Včelári už v minulosti 
zistili, že matky získané 
z kvalitných včelstiev 
prirodzenou tichou 
výmenou (TV) sa vyznačujú 
vysokou kvalitou. 
V niektorých uzavretých 
chovoch je táto vlastnosť 
výmeny matky včelstvom 
geneticky prenášaná 
na potomstvo do viacerých 
generácií (Foti 1958 a i.). 
Nevýhodou býva malý 
počet takto získaných 
matiek, zvyčajne nie vyšší 
ako päť. 

Na včelárskej farme Tóma a syn na 
Spiši sme vypracovali a dlhoročnou pra-
xou overili metódu odchovu rádovo vyš-
šieho počtu kvalitných ma  ek jedným 
chovným včelstvom s využi  m prejavu 
 chej výmeny matky. Ide o spôsob od-

chovu ma  ek bezprostredne pri kladúcej 
matke v plodisku vysoko produkčného 
včelstva, ktoré opakovane vykonáva  -
chú výmenu matky staršej ako štyri roky 
a využije sa ako chovné. Touto metódou 
je možné v priebehu jednej chovateľskej 
sezóny odchovať v jednom včelstve nie-
koľko sto ma  ek vysokej kvality.

Odchov ma  ek za prítomnos   kladú-
cej matky v plodisku je možné realizovať:

1.  pri prirodzenej  chej výmene
  matky včelstvom,

2.  pri zámernom vyvolaní 
  chej výmeny.

K tomu je potrebné pripraviť päť včel-
s  ev: štartér, chovné včelstvo, fi nišér 
(alebo umelú liaheň) a dve manipulač-
né včelstvá na posilňovanie štartéra, prí-
padne fi nišéra. V chovnom včelstve musí 
byť štvor- a viacročná matka.

METODIKA ODCHOVU
Zo včels  ev, ktoré chystajú  chú vý-

menu matky, vyberieme také, ktoré má 
vynikajúce chovateľské vlastnos  : hmot-
nosť robotníc je viac ako tri kilogramy s 
prevahou mladušiek, s dostatkom peľu - 
minimálne 10 dm2, s prebytkom kŕmnej 
kasičky v bunkách mladších larvičiek. Vo 
včelstve musí byť minimálne 6 kg zásob 
a v bezznáškovom období je nutné ho 

podnecovať. Musí byť bez klinických prí-
znakov chorôb plodu, nozematózy a vi-
róz. Hygienický test je do 24 hodín vyčis-
tenia usmrtených lariev, s prejavmi odol-
nos   voči Varroa destructor. Včelstvo 
každoročne prezimuje kondične silné a 
má dobrý jarný rozvoj. Nesmie byť v sta-
ve rojenia a má vyrovnané vysoké výno-
sy medu. Včely sú mierne, nerozbiehavé, 
dobre obsadajú plod. Spĺňajú plemenný 
štandard slovenskej kranskej včely.

1. PRIRODZENÁ TICHÁ
VÝMENA MATKY VČELSTVOM

V chovnom včelstve s prirodzenou  -
chou výmenou matky nie je potrebná 
žiadna príprava na odchov. K materským 
bunkám (MB) vystavaným na pláste mô-
žeme priamo napichať na otvorený ro-
botníčí plod bunky s plemenným mate-
riálom. Tie do včelstva vkladáme potom, 
ako prelarvovaný plod v miske včely pri-
jali v štartéri, kde bol približne 24 hodín. 

Po ďalších 24 hodinách je nutné pre-
kontrolovať v chovnom včelstve ich pri-
ja  e. Ak sú prijaté, pôvodné MB z  chej 
výmeny je treba zlikvidovať, ďalšie MB je 
možné dokladať každé dva dni po 20 až 
25 ks. Keď začnú včely materskú bunku 
viečkovať, lyžičkou ju ešte raz „otvorím“ 
a oddialim jej zaviečkovanie, čím naopak 
predĺžim kŕmenie larvy a má tak dosta-
tok kŕmnej kašičky. Matka, po ktorej v 
bunke po vybehnu   zostal „príškvar“ z 
prebytku kašičky, je zvyčajne kvalitnej-
šia ako tá, kde „príškvar“ nezostal. Na 10. 
deň po vložení plemeniva je nutné zrelé 
MB (jeden až dva dni pred vybehnu  m 
imága) zužitkovať (zaškôlkovať).

2. ZÁMERNE NAVODENÁ 
TICHÁ VÝMENA MATKY

Kladúcu štvor- až päťročnú matku z 
chovného včelstva preložíme do pripra-
veného prázdneho úľa aj so včelami, s 
dvomi-tromi plástmi so zaviečkovaným 
plodom a zásobami. Pôvodné včelstvo, 
kde bola odobraná matka, ponecháme 
dva až tri dni osirotené, čím vyprovokuje-
me stavbu náhradných MB. Potom vrá  -
me matku do pôvodného chovného včel-
stva, ktoré ju prijme bez problémov. Kon-
trolou po dvoch-troch dňoch zis  me, či 
po vrátení matky včely nezrušili náhrad-
né MB. Presvedčíme sa, či je matka prí-
tomná a či kladie vajíčka. Ak boli náhrad-
né MB po vrátení matky ponechané, na 
otvorený robotníčí plod napicháme cca 
10 ks MB s plemenným materiálom (jed-
nodňové plemenivo). 

Prija  e naštartovaných MB s plemen-
ným materiálom po dvoch dňoch skon-
trolujeme, či sú včelami riadne ošetrova-
né. V kladnom prípade zlikvidujeme pô-
vodné náhradné MB. Do takto priprave-
ného chovného včelstva zámerným vy-
volaním  chej výmeny môžeme každé 
dva-tri dni vkladať po 20 až 25 ks naštar-
tovaných MB. Ak niektoré naštartované 
MB nebudú prijaté,  eto odstránime.

Každý 10. deň vyberáme zrelé MB k 
zužitkovaniu. S cieľom získať čo najviac 
MB s plemenivom  eto vkladáme na pri-
ja  e do včelstva bez matky - štartéra na 
24 až 30 hodín. Úspešnosť býva 90-95 
percent. Takto prijaté plemenivo pre-
kladáme do chovného včelstva k matke, 
proces opakujeme každé dva-tri dni. Sla-
bo vyvinuté larvy alebo malé MB po za-
viečkovaní brakujeme. V takto priprave-
nom chovnom včelstve sa môže naraz (v 
priebehu 10 dní) nachádzať 60 až 80 MB.

Štartér dopĺňame raz týždenne dvo-
mi plodovými rámikmi so zaviečkovaným 
plodom a včelami z manipulačných včel-
s  ev. Zaviečkované MB na dokončenie 
metamorfózy prekladáme do fi nišéra v 
škôlkovacích klietkach, do ktorých vkla-
dáme po štyri-päť mladušiek. Vo fi nišéri 
musí byť matka uväznená v klietke, aby 
sa včelstvo nevyrojilo. Finišér  ež dopĺ-
ňame raz týždenne dvomi plástami plo-
du z manipulačných včels  ev (uväznená 
matka nekladie). 

Okrem fi nišéra môžu byť MB vlože-
né do elektrickej liahne alebo jednotlivo 
do oplodniačikov či odložencov. Na do-
plnenie štartéra a fi nišéra slúžia manipu-
lačné včelstvá. Odoberáme z nich plodo-
vé plásty so zaviečkovaným plodom aj so 
včelami. V bezznáškovom období je ne-
vyhnutné chovné i manipulačné včelstvá 
podnecovať.

Hlavnou výhodou tejto metódy je vy-
soký počet kvalitných ma  ek odchova-
ných jedným včelstvom počas jednej cho-
vateľskej sezóny. Takto pripravené chov-
né včelstvo je schopné odchovať za se-
zónu 200 až 400 ma  ek, niekedy aj viac. 
Pracuje sa len v jednom nadstavku (plo-
disko), pričom odpadá prekladanie plodo-
vých plástov do horných nadstavkov. K 
odchovu ma  ek je potrebný len malý po-
čet použitých včels  ev. Tento spôsob od-
chovu s využi  m  chej výmeny ma  ek sa 
používa 42 rokov s maximálnou spokoj-
nosťou autora od roku 1979.

Na zabezpečenie úspešnos   odcho-
vu kvalitných ma  ek je nutné vyhnúť sa 
viacerým rizikám:

VYUŽITIE TICHEJ VÝMENY VYUŽITIE TICHEJ VÝMENY 
NA ODCHOV VČELÍCH MATIEK NA ODCHOV VČELÍCH MATIEK 
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  Výber chovného včelstva musí byť
  nanajvýš zodpovedný pri dodržaní 
 uvedených zásad.

  Ak má chovné včelstvo iba plodisko,
 v ňom musí byť minimálne 2,5 kg
  včiel s prevahou mladušiek, 
 5 kg zásob a 10 dm2 peľu. Slabé 
 a zle živené včelstvá nezaručujú
  úspešný odchov.

  Pri vkladaní jednotlivých sérií  eto 
 je nutné navzájom rozlíšiť, aby MB
  mohli byť včas zužitkované, čím sa
  predíde stratám.

  Odchov realizujeme v období
  vrcholného rozvoja včels  ev, keď 
 je prebytok kvalitných trúdov, mimo
  hlavnej znášky, keď denný prínos
  neprekročí 1 kg. Pri nadbytku medu
  je ho potrebné z plodiska odoberať
  alebo nasadiť medník.

  V bezznáškovom období je nutné
  včely podnecovať. Osvedčil sa
  50-percentný roztok sacharózy 
 s medom (1:1) pri dennej spotrebe
  0,5 litra.

  Ak chceme odchovať kvalitné
  plemenné matky, všetky robotnice
  používané pri odchove musia
  pochádzať zo včels  ev s vysokou
  plemennou hodnotou. Túto zásadu
  možno dosiahnuť len v chovoch, 
 kde sa vykonáva odborné šľachtenie 
 a selekcia.

  Koncom chovateľskej sezóny, keď
  je defi cit kvalitných trúdov, pozor
  na otcovské včelstvá. Je nevyhnutný
  varroamonitoring a včasné preliečenie
  pro   varroóze.

  Metodiku odchovu neodporúčame
  použiť začiatočníkom, ale len
  vyspelým chovateľom, ktorí majú 
 s úspešným odchovom ma  ek
  viacročné skúsenos  .

PÁR POZNÁMOK 
NA ZÁVER

Pre kvalitné spárenie musí matka zís-
kať 5 až 7 miliónov spermií, čo jej zabez-
pečí úspešné spárenie s približne 8 až 20 
trúdmi. Ak na jej plnohodnotné spárenie 
počítame výber úspešných darcov sper-
my zo skupiny minimálne 30 trúdov, jed-
no kvalitné a silné otcovské včelstvo je 
schopné zabezpečiť trúdy pre dobré spá-
renie 30 až 50 ma  ek, pri dlhotrvajú-
cej nepriazni počasia úmerne menej. No 
koncom chovateľskej sezóny už klasic-
ké včelstvo bez zámernej pomoci včelá-
ra trúdy nechová. 

IN
ZE

RC
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Trúdy v brakových bezmatkových a 
trúdicových včelstvách sú plemenársky 
neupotrebiteľné. Pritom je známe, že pa-
razitujúce klieš  ky znižujú nielen vita-
litu, ale aj potenciu trúdov a kvalitu ich 
spermy! O to kri  ckejšia situácia je v 
prostredí vyššej koncentrácie včels  ev 
s premnoženým klieš  kom, k akému do-
chádza v mnohých včelniciach. Výsled-
kom sú hrozivo vysoké straty.

S výnimkou rabovačky k letným stra-
tám ma  ek najčastejšie dochádza pri  -
chej výmene z dôvodu neúspešnej vý-
meny matky včelstvom, pridávania, po-
škodenia alebo ochorenia mladých ma-
 ek na nozematózu a iné choroby. No len 

málokto si uvedomuje, že včelstvá menia 
aj mladé matky, ktoré pri kopulácii nezís-
kali dostatočný počet kvalitných spermií.

JOZEF TÓMA | ING. JÁN KOPERNICKÝ
FOTO ARCHÍV JOZEFA TÓMU

Dve matky vedľa seba nie sú v chove Jozefa Tómu raritou, ale bežným javom.
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Myšlienka použitia ultrazvuku 
na kontrolu varroázy 
vo včelstvách je výsledkom 
mojich predchádzajúcich 
skúseností v oblasti 
materiálového inžinierstva. 

Počas dvojročného grantu na výskum 
na Durhamskej univerzite (Anglicko) som 
používal ultrazvukovú vŕtačku na robe-
nie otvorov v krehkých materiáloch. Boli 
to kryštály arzenidu galitého, ktoré v prí-
pade použi  a bežnej vŕtačky praska-
jú a rozpadávajú sa na malé kúsky. Pod-
stata ultrazvukového opracovania kreh-
kých materiálov spočíva v tom, že na-
miesto tradičného vrtáka sa používajú 
jemné, tvrdé kúsky korundu. Ich priemer 
je približne 0,1 milimetra. Tieto kúsky sú 
umiestnené v kale, uvádzajú sa do kmita-
vého pohybu pomocou ultrazvukových 
vĺn a vyrývajú v materiáli (kryštály arze-
nidu gália) priehlbiny a otvory.

Tak pancier roztoča Varroa destruc-
tor, ktorý tvorí chrbtovú platničku, ako 
aj brušnú platničku a nožičky parazita, sú 
pokryté tvrdými, zrohovatenými chĺpka-
mi. Dĺžky chĺpkov v rozmedzí od asi 0,01 
do 0,1 mm zodpovedajú rozmerom vyš-

ULTRAZVUK A BOJULTRAZVUK A BOJ
PROTI VARROA DESTRUCTOR 
S VYUŽITÍM SONICKÉHO ŽIARIČA

šie uvedených kúskov korundu. V ul-
trazvukovom poli sa Varroa destructor 
stáva akus  ckým oscilátorom. Chĺpky 
parazita vibrujú, čo spôsobuje mikroúde-
ry prenášané na bruško včely. Včela tak 
získava signál, ktorý ju mobilizuje na ob-
ranu pred roztočom Varroa destructor.

Ultrazvuk eliminuje varroázu z včelej 
rodiny v dôsledku dvoch procesov:

  s  mulujú čis  ace a hygienické 
 správanie u včiel, 

  podľa všetkého vynucujú vylučovanie
  telesných teku  n tým, že vyvolávajú
  vibráciu jednotlivých segmentov 
 brušnej platničky. 

Včely napadnuté roztočom Varroa si 
ho pri čistení odstraňujú samy. V prípa-
de, že je odstránenie klieš  ka sťažené, 
napadnutá včela vykoná konkrétny ta-

nec a volá ním na pomoc ostatné včely, 
ktoré parazita odstránia nožičkami alebo 
čeľusťami. Takýto spôsob odstraňovania 
roztoča Varroa destructor sa nazýva vzá-
jomné čistenie. Počas čistenia včely zvy-
čajne parazita poškodzujú.

V spáde po ultrazvuku možno pozoro-
vať dospelé tmavohnedé samičky klieš  -
ka, ako aj mladé s bielym sfarbením. Pri 
pozorovaní pod mikroskopom dospe-
lá samička ležiaca na chrbtovej platnič-
ke položila vajíčko označené šípkou (obr. 
1). Živé jedince predstavujú približne 16 
percent spádu, pričom asi 7 percent tvo-
ria samčeky (obr. 2 a 3). Podčiarknuť tre-
ba aj skoré vývinové štádiá klieš  ka po-
zorované v spáde, napríklad štádium de-
utonymfy samičky a samčeka, ktorý má 
poškodenú chrbtovú platničku (obr. 3). 
Počas čistenia s  mulovaného ultrazvuk-
mi včely ohrýzajú telo klieš  ka (obr. 4), 
vytrhávajú kúsky brušnej platničky (obr. 
5), vykonávajú svojrázne skalpovanie 
chrbtovej platničky (obr. 6) a odhrýzajú 
nožičky (obr. 7). Stupeň poškodení sa líši. 
Priemerný denný spád klieš  ka vo vče-
lej rodine dosahuje 150 kusov, kým cel-
kový spád Varroa destructor po ultrazvu-
ku v letnej sezóne je približne 3000 ku-
sov v jednom úli.

Obr. 1. Ultrazvukový spád Varroa destructor obsahuje 
rané vývojové štádiá parazita spolu so samčekmi. 
Na brušnej platničke dospelej samice (stredná fotografi a) 
je viditeľné vajíčko (označené šípkou), ktoré vypus  la 
počas pozorovania pod mikroskopom. 

Obr. 2. Mladé samičky klieš  ka spolu so samčekom 
v strede (vľavo) a samička v štádiu deutonymfy 
s dvomi dospelými samčekmi (vpravo). 

Obr. 3. Štádium deutonymfy: samička a samček 
s poškodenou chrbtovou platničkou (vľavo) 
a dospelý samček na chrbtovej platničke 
mladej samičky Varroa (vpravo). 

Obr. 4. Poškodenia tela samičiek parazita. 

ČO NOVÉ 
U SUSEDOV?
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Uvedené fakty potvrdzujú, že k čis  a-
cej ak  vite včiel dochádza ešte pred ich 
vyhryzením sa z bunky. Mladá včela, kto-
rá má čeľuste pripravené na vykonanie 
prvej úlohy - vyhryzenia viečka bunky, 
má  ež v blízkom dosahu samičku klieš  -
ka spolu s jej potomstvom.

Samička Varroa so svetlým sfarbením
hneď po ukončenom štádiu deutonym-
fy (obr. 8 vľavo) má preliačiny v chrbto-
vej platničke podobne ako staršie sa-
mičky (obr. 8 vpravo). Odtlačky viditeľ-
né na pancieroch sú výsledkom čis  ace-
ho správania vykonaného čeľusťami mla-
dých včiel, zrejme vo vnútri bunky, z kto-
rej sa vyliahli. Treba zdôrazniť, že k po-
dobným prípadom poškodenia môže do-
chádzať v každej včelej rodine nepodro-
benej pôsobeniu ultrazvuku, avšak roz-
sah takéhoto prirodzeného čis  aceho 
správania je nepatrný.

Výskumy ukázali, že v prítomnos-
  ultrazvuku včely prejavujú hygienic-

ké správanie VSH (Varroa Sensi  ve Hy-
giene). Svedčia o tom kúsky kukiel včiel 
pozorované v spáde po ultrazvuku (obr. 
9). Hygienické správanie včiel VSH spo-
číva v odstraňovaní kukiel napadnutých 
klieš  kom. V spáde boli pozorované ži-
vé a ak  vne samčeky klieš  ka, ktoré sa 

mohli uvoľniť pri odstraňovaní napadnu-
tých včelích kukiel (obr. 5). Časť samcov 
je poškodená.

Aj mladé svetložlté, aj dospelé tma-
vohnedé samičky klieš  ka v spáde po 
ultrazvuku majú biedny vzhľad. Brušná 
platnička roztoča Varroa sa skladá zo šies-
 ch segmentov: análneho, epiginálneho, 

dvoch metapodálnych a dvoch exopod-
álnych (obr. 10). Akus  cké vlny žiariča 
uvádzajú jednotlivé segmenty elas  ckej 
brušnej platničky roztoča do vibračného 
pohybu. Môže to vynucovať vylučovanie 
telesných teku  n zvnútra klieš  ka cez 
dýchacie otvory v podobe pozorovaných 
tenkých farebných ni  ek (obr. 11), ktoré 
po vysušení padajú spolu s roztočom Var-
roa na dno. Tento mechanizmus môže vy-
svetľovať rachi  cký vzhľad parazitov Var-
roa pozorovaný v spáde po ultrazvuku. 
Segmenty brušnej platničky, najmä anál-
ny, časť epiginálneho a dva metapodálne 
segmenty, priliehajú k zadnej čas   pan-
ciera chrbtovej platničky.

Akus  cké pole sonického žiariča je 
pre včely bezpečné v každej fáze ich vý-
vinu. Proces odchovu včelích ma  ek v 
akus  ckom poli žiariča je  ež bezpeč-
ný. Ultrazvuk sa využíva vo veľmi širo-
kom rozsahu v medicíne, ako aj v techni-

ke. Je potrebné brať do úvahy, že inten-
zita ultrazvuku používaná napríklad pri 
prenatálnej diagnos  ke je miliónkrát niž-
šia ako intenzita ultrazvuku emitované-
ho chirurgickým skalpelom. Sonický žia-
rič vysiela ultrazvuk v rozmedzí nízkych 
intenzít, úplne bezpečných pre živočíš-
ne biologické bunky. Intenzita ultrazvu-
ku emitovaného sonickým žiaričom je 
2 mW/cm2. Napríklad intenzita ultrazvu-
ku používaná vo fyzioterapii, ktorá je pre 
ľudí bezpečná, je 15-krát vyššia a dosa-
huje 30 mW/cm2.

V prítomnos   sonického žiariča sa 
včelím rodinám darí dobre, čo sa preja-
vuje výhodami súvisiacimi s vyššími vý-
nosmi medu. Treba zdôrazniť, že je to 
med, ktorý neobsahuje žiadne chemické 
prostriedky z liekov na boj pro   varroá-
ze, ktoré môžu prenikať do plástov po-
čas fumigácie.

Jeden sonický žiarič môže eliminovať 
varroázu v troch včelích rodinách žijúcich 
v drevených úľoch. Ak ide o polystyréno-
vé úle, v závislos   od geometrie ich roz-
loženia akus  cké pole žiariča pokryje až 
desať úľov umiestnených napr. na kruž-
nici s polomerom asi päť metrov, keď sa 
žiarič nachádza v centrálnom úli umiest-
nenom v strede.

Obr. 5. Samičky Varroa z ultrazvukového spádu 
s poškodenými brušnými platničkami.

Obr. 6. Chrbtové platničky samičiek parazita 
s poškodeným pancierom, zbavené väčšiny chĺpkov. 

Obr. 7. Odhryznuté nožičky samičiek Varroa - výsledok 
čis  aceho správania včiel v ultrazvukovom poli. 

Obr. 8. Odtlačky čeľus   na pancieroch chrbtovej platničky 
mladých samičiek a dospelej samičky. 

Obr. 9. Hygienické dno s ultrazvukovým spádom (časť), 
viditeľné biele čas   včelích kukiel (tykadlá, nožičky). 
Zelené šípky označujú samčeka Varroa. 

Obr. 10. Brušná platnička samičky Varroa destructor 
s odlíšenými segmentmi: análny (1), dva metapodálne (2), 
epiginálny (3) a dva exopodálne (4). 
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Ultrazvukový žiarič možno umiestniť 
v úli niekoľkými spôsobmi:

  pod dnom úľa, vo vhodnej plastovej
  nádobe alebo vo vrecku z plastovej
  fólie - tento spôsob sa odporúča 
 v čase intenzívnej znášky 
 (všetky druhy úľov), 

  priamo pod zásuvku v úľoch 
 so zásuvkovým dnom - jednoduchou
  montážou žiariča pomocou dvoch
  skru  ek vyrobíte ultrazvukové dno
  (obr. 12), v závislos   od typu stojana
  pod úle môžete použiť dva hranoly
  s výškou 5 cm ako bočné podpery
  pod dno, 

  na strope (úle typu stojan) - 
 po zaistení fóliou, 

  priamo na včelích rámikoch 
 po zaistení fóliou (úle typu ležan),

  vo vnútri úľa, za prepážkou, pomocou
  ultrazvukového rámika - žiarič 
 je potrebné namontovať pomocou
  dvoch skru  ek a dodatočných
  doš  čiek do včelieho rámika 
 (všetky typy úľov v zimnom období). 
Čis  ace správanie u ázijských aj afric-

kých včiel je vyvinuté do takej miery, že 
na zabezpečenie dobrých životných pod-
mienok včelstva nie je potrebný žiaden 
zásah včelára. Neustále používanie so-
nického žiariča vytvára šancu na podob-
né správanie u európskej včely. 

V mojej výskumnej včelnici nepouží-
vam žiadne chemické prípravky a jedi-
nou metódou boja pro   varroáze sú so-
nické žiariče, ktoré pracujú nepretržite po 
celý rok. Spotreba prúdu je minimálna a 
dosahuje 0,05 A pri napä   12-14 V (jed-
nosmerný prúd). Vo včelnici pri dome 
môže byť žiarič napájaný bežným zdro-
jom jednosmerného prúdu, ktorý slúži 
ako nabíjačka automobilových akumulá-
torov. V prípade, že nie je prístup k elek-
trickej sie  , problém napájania žiaričov je 
možné vyriešiť použi  m fotovoltaického 
panelu prepojeného s akumulátorom. 

Včelnica s 30 včelstvami vyžaduje in-
štaláciu maximálne 10 sonických žiaričov 
- v závislos   od rozmiestnenia úľov. Bez-
údržbovým systémom napájania týchto
žiaričov môže byť 50 W fotovoltaický pa-
nel s regulátorom nabíjacieho napä  a, 

pracujúci s akumulátorom jednosmerné-
ho prúdu 12 V s kapacitou 50 Ah. Žiari-
če môžu byť napájané výlučne akumulá-
tormi s vyššou kapacitou. Napríklad aku-
mulátor s kapacitou 150 Ah zabezpečí 
nepretržitú prevádzku jedného žiariča po 
dobu štyroch mesiacov a v prípade pripo-
jenia štyroch žiaričov je potrebné ho do-
biť po tridsia  ch dňoch. Krátkodobá pre-
stávka spojená s nabíjaním akumulátora 
nemá vplyv na účinnosť metódy.

Dôležitým prvkom vybavenia úľa je 
hygienické dno s ple  vom, ktoré umož-
ňuje pozorovanie spadnutých roztočov 
Varroa na výsuvnej podložke.

Doterajšie výsledky výskumu nazna-
čujú, že dôsledné používanie ultrazvu-
kového žiariča s  muluje čis  acu a hygie-
nickú ak  vitu, ktoré zaisťujú dobrý stav 
Apis meliferra carnica bez nutnos   po-
dávania chemických prostriedkov.

Včely liečené ultrazvukom môžu tvo-
riť silné alebo slabé rodiny. Kondícia vče-
lej rodiny nezávisí iba od vlastnos   VSH 
a čis  aceho správania, ale okrem iného 
aj od takých činiteľov, ako je produkcia 
plodu, medu a dokonca od temperamen-
tu včiel. Parazity Varroa poškodené vče-
lami v nižšom stupni, napríklad amputá-
ciou jednej nôžky, môžu naďalej žiť v in-
validnom stave. 

V mesiacoch zvýšenej inváznos   klieš-
 ka (august, september) v úli vzrastá po-
četnosť poškodených roztočov vo fo-
re  ckej fáze so zníženým rozmnožova-
cím potenciálom. Použi  e chemických 
prostriedkov v tomto čase povedie k vyš-
šiemu spádu roztočov Varroa, ktoré boli 
predtým poškodené včelami. Je to však 
prechodný stav. Počas zimovania počet-
nosť klieš  ka klesá takmer na nulu.

Ultrazvuková metóda boja pro   var-
roáze prispieva k náprave dobrého stavu
včiel. Zdravé rodiny poskytujú väčšie 
množstvo medu, o ktorom sa dá pove-
dať, že je bez nepriaznivých chemických 
prímesí. Jednorazová inves  cia je dob-
rým riešením ob  ažneho procesu boja 
pro   parazitom na mnoho rokov. Existu-
jú prípady, keď experimenty s ultrazvu-
kom na vlastnú päsť viedli k strate včelích 
rodín. Povzbudzujem včelárov, aby veno-
vali svoj čas príprave včelieho odloženca, 
príjem z ktorého bohato pokryje výdavky 
súvisiace s nákupom sonického žiariča.

Informácie týkajúce sa fungovania, 
spôsobu napájania, využi  a ultrazvu-
kového žiariča možno nájsť na stránke 
www.ulrtasonicemi  er.pl, cez e-mailový 
kontakt msac  vemail@gmail.com alebo 
telefonicky na čísle 661 870 128.

PROF. DR HAB. MARIAN SUROWIEC
FOTO AUTOR

ZDROJ: IN PASIEKA 4/2021 

Téma článku bola predstavená na 58. 
Včelárskej vedeckej konferencii a bola pri-
jatá Vedeckou radou.

Čeľuste včely.

Obr. 11. Mladá samička klieš  ka s viditeľnou 
bielo-modrou nitkou (šípka) - pravdepodobný efekt 
vylučovania telesných teku  n v ultrazvukovom poli. 

Obr. 12. Spôsob montáže 
sonického žiariča v zásuvkovom 
dne veľkopoľského úľa. Žiarič bol 
pripevnený na spodnú časť zásuvky 
dvomi skrutkami (označenými 
šípkami). Poloha žiariča je obrátená, 
aby bola viditeľná čelná doska. 



DYMÁK 9/2021 | 25

PO POSLEDNOM MEDOBRANÍ JE TREBA 
DAŤ SÚŠE Z MEDNÍKA VYLÍZAŤ VČELÁM!
Posledné medobranie má svoje 
špecifikum, pretože svetlé plásty 
po vytočení idú do skladu, tmavé 
na vytopenie vosku. Veľa včelárov 
však má snahu súše po vytočení 
medu na zimovanie pripraviť tak, 
že ich vracajú včelám na „vylízanie“ 
zvyškov medu. Takéto rady 
nájdete aj v rôznych včelárskych 
príručkách, zrejme vám to 
radil aj váš tútor a nikdy ste 
nad správnosťou takéhoto postupu 
nerozmýšľali, jednoducho sa 
to tak robí. Je naozaj potrebné 
vracať plásty do úľov na vylízanie? 
Aké sú na to dôvody? 

Argumenty včelárov, ktorí toto ošet-
renie plástov včelami pred ich odložením 
na zimné uskladnenie prak  zujú, sú „ne-
priestrelné“. Vytočené súše sú poškode-
né odviečkovaním, je nutné, aby ich vče-
ly opravili a súše obsahujú zvyšky medu 
(najmä ak používajú ručný medomet) 
a med včely na zimu potrebujú (v plás-
toch by do jari „vyšiel nazmar“). Skúsme 
sa teda nad týmto odporúčaním zamys-
lieť a zvážiť jeho nevyhnutnosť!

Keď  e plásty vložíte včelám, teda vrá-
 te im medník, okamžite ho obsadia a 

skutočne začnú bunky intenzívne čis  ť. 
Obyčajne všetok zachránený med zhro-
maždia na stredných plástoch medníka a 
vytvoria tam zásobné kolieska ako dlaň 
(po vytáčaní je v plástoch skutočne toho 
medu minimum). Je to logické, včelár im 
zobral zásoby, a tak začínajú znovu na-
pĺňať medník od „nuly“. Ale včelár chcel, 
aby si med zo súší odniesli do plodiska, 
preto im niekedy podkladá plásty „na vy-
lízanie“ pod plodisko. Vtedy ich vyčis  a 
dosucha, čo je však zbytočne prácne, a 
tak je jednoduchšie položiť ich nad plo-
disko ako medník, ale oddeliť fóliou s po-
nechaním približne cen  metrovej „diery“ 
pri stene nadstavku alebo medzi plodis-
ko a vrátené súše dať prázdny nadstavok. 
Vtedy včely prestanú nadstavok hore po-
važovať za medník a znosia zvyšky medu 
 ež do plodiska. 

Radšej ani nespomínam včelárov (lebo 
aj takí sa nájdu), ktorí vyložia nadstavky 
s vytočenými súšami voľne vo včelnici a 
nech si včely poradia! Každý včelár vie, 
že posledné medobranie je to, pri kto-
rom sú už včely dosť nervózne zo stra-
ty zásob, znáška z prírody je minimálna, 
teda nie je najvhodnejšia doba na zby-
točné otváranie úľov a manipuláciu s 
plástmi, pretože vo včelnici hrozí vypuk-
nu  e rabovky.

Nega  vny postoj k „vylizovaniu plás-
tov“ však nemám pre prácnosť či pre rizi-
ko lúpeží, skúsený včelár to časom zvlá-
da bez problémov, oveľa viac mi prekáža, 
že v čase, keď sme odobra  m zásob do-
stali včelstvá do stresu (a stres to je, ne-
musíme si nič navrávať), nú  me včely ro-
biť činnos  , ktoré sú pre daný úsek roka 
nie bežné. 

Včely celé leto zhromažďujú zásoby, a 
keď konečne uložia nevyhnutné množ-
stvo, nastávajú ďalšie fázy prípravy včel-
stva na zimu - chov dlhovekých včiel, 
zhromažďovanie propolisu a prípravu 
úľového priestoru na zimu. No a do toho 
im zasiahne včelár, zoberie zásoby a na-
miesto nich vrá   prázdne súše. Včely do-
stane do šoku, lebo je august a úľové zá-
soby v minime, matka prestáva klásť a 
včely obmedzia chov plodu, pretože tre-
ba uvoľniť včely na náhradnú (opakova-
nú) znášku a ešte aj staviteľky na opravu 
plástov a nemá sa kto poriadne starať o 
výchovu plodu. 

Aby bola vychovaná kvalitná zimná 
včela, mali by sa o ňu starať dve-tri mla-
dušky, nie jedna ako na jar. Samozrejme, 
dostatok včiel lietaviek aj v auguste nie-
čo pozháňa a nejaký nektár do úľa do-
nesie, čo je dobre, lebo matka bez dlh-
šie trvajúceho prínosu zvonku obyčajne 
obmedzí kladenie. Ak však ten prínos má 
mať podnecovací efekt, tak bez dostatku 
zimných zásob v úli sám pre intenzívne 
pokračovanie v plodovaní nestačí. 

Ak nie sú v úli zásoby, včely ich z pri-
nášaného nektáru začínajú vytvárať a 
chov plodu obmedzujú. Samozrejme, 
včelári po vylízaní plástov znovu z nich 
ometú včely a súše odložia na uskladne-
nie či vytavenie. Potom začnú včely zakr-
movať, ale to predchádzajúce pridávanie 
medníka s prázdnymi súšami na vylízanie 
je podľa môjho názoru nielen narušenie 
harmónie vo včelstve, je to je minimálne 
strata niekoľkých dní, bežne aj týždňa, a 
riziko pribrzdenia výchovy zimných dlho-
vekých včiel. Pokračovanie plodovania, 
vďaka ktorému bude silná zimná generá-
cia včiel, a teda aj silné včelstvo na jarnú 
znášku, sa po „pribrzdení“ rozbieha ob-
čas veľmi pomaly.

Ja, podobne ako veľká časť včelárov, 
včely nezdržiavam žiadnym „vylizova-
ním“, včely po odbere posledného medu 
dostanú prvých 5-6 litrov cukrového roz-
toku ešte v deň odobra  a medníkov a v 
časovom horizonte pár dní toľko cukru, 
koľko som im zobral medu. Včely teda 
majú v úli toľko zásob, ako mali, a plynu-
le bez prerušenia pokračujú vo svojej prí-
prave na zimovanie.

A súše po vytočení? Tie uložím „na 
redšie“ (po osem kusov) do nadstavku a 
nadstavky na sitové dno na seba do ve-
žičky, kde zavíjač v prievane nezaplo-
dovaným súšam neublíži. Áno, súše sú 
miestami so stopami medu, áno, majú 
čiastočne porušené hrany buniek po od-
viečkovaní. Oboje je super! Vážne, ak to-
 ž v apríli budúceho roka položíte na plo-

disko medník s takýmito súšami, okamži-
te, ale ako píšem okamžite, nabehne do 
medníka kŕdeľ nažhavených staviteliek a 
upratovacia čata mladušiek. Niečo také, 
ako je prekladanie plástov s plodom do 
medníka, „aby včely medník prijali“, ne-
poznám, mne včely prijmú medník s „ne-
vylízanými“ súšami vyžadujúcimi staveb-
né úpravy buniek vždy aj bez toho!

PRAVDA 
ALEBO 

HOAX

Ako je to teda s potrebou vkladania 
súší po poslednom medobraní do úľov? 
No ak ste si to tak zaužívali, ak máte s 
tým dobré skúsenos  , robte to, ale pozor, 
nedávajte včelám vylizovať čierne súše z 
medníka, ktoré chcete vytaviť! Je to zby-
točne riskantné z pohľadu spór moru či 
nozemy a nestojí to za pár kvapiek medu. 
Hoci chcete včelám pomôcť, nakoniec im 
môžete ublížiť! Ale podľa môjho názoru 
„vylizovanie“ súší je zbytočne prácna čin-
nosť pre včelára aj pre včely!

 Včelám teda síce niektorí včelári dá-
vajú po poslednom medobraní vylízať 
súše, ale tvrdenie, že je to „potrebné“, 
nie je pravda, je to HOAX!

JÁN GORO
ILUSTR. FOTO MARIAN GARAI
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PREČO CHOVAŤ SILNÉ VČELSTVÁ?PREČO CHOVAŤ SILNÉ VČELSTVÁ?
Už dlhé roky včelári 
diskutujú na tému, či 
chovať silné včelstvá, a vždy 
túto debatu ukončil strach, 
že práve silné včelstvá 
sa roja, a teda nie sú 
z hľadiska včelára užitočné. 
Bohužiaľ, existuje mnoho 
názorov - niekedy veľmi 
urputne presadzovaných 
a vydávaných za fakty - 
ale stále sú to len názory. 
Pre mňa sa stala príčinou 
zamerať sa na skutočne 
silné včelstvá neuveriteľná 
náhoda.

Sám som kedysi dostal obrovskú ži-
votnú príležitosť, keď mi volal známy zo 
susednej dediny s tým, že mu v záhra-
de sedí roj, a ak ho chcem, mám si vziať 
všetky nadstavky, čo mám, a najlepšie aj 
vlečku... Vedel som, že je srandista, tak 
som ho bral s rezervou, ale on mal ten-
toraz pravdu.

Na jabloni sedel na niekoľkých vet-
vách roj, ktorý mal na výšku približne dva 
metre a na širšom konci strapca mal asi 
50 cen  metrov v priemere. Priznám sa, 
že som dovtedy taký roj nevidel a prvé, 
čo mi napadlo, bola myšlienka, že je to 
niekoľko rojov dohromady - jednoducho, 
že niekde vyletela azda celá včelnica. Na-
vyše roj zahaľovala veľmi slabá, ale vní-
mateľná vôňa limetky (pre začínajúcich 
včelárov - toto je charakteris  cká vôňa 
zhromažďovacieho feromónu).

Keď som zis  l, že je to vážne jediný 
obrovský a úplne nevídaný roj, začal som 
pomaly s jeho usadzovaním - postupne 
som odspodu kládol jeden nadstavok za 
druhým a nechával včely vbehnúť medzi 
rámiky s medzistenami a súšami. Pri tejto 
činnos   som hľadal prípadné matky. Aké 
bolo ale moje prekvapenie, keď som na-
šiel jedinú. Tá matka bola skutočne ne-
prehliadnuteľná a svojimi proporciami 
poc  vá Vestonická venuša... Bol to váž-
ne malý zázrak. Včelstvo som usadzoval 
skoro celý deň a až navečer bol konečne 
roj v úli. Následne som čo najpresnejšie 
zvážil hmotnosť roja - celých 32 kilogra-
mov (!). To je ako by v úli teraz bolo usa-
dené celé Brno (320-  síc včiel). Nemusí-
te mi veriť, ale po usadení včelstvo úplne 
zaplnilo osem nadstavkov a takto som ho 
previezol domov na stanovište.

V nasledujúcich rokoch toto včelstvo 
vykazovalo minimálne napadnu  e rozto-

čom Varroa destructor, jeho schopnosť 
využi  a akejkoľvek znášky bola výni-
močná, matka kládla ďalšie dva roky také 
množstvo vajíčok úplne mimo naše zvy-
čajne udávané výkony (taký výkon som 
našiel len v knihe, ktorú napísal Farrel z 
roku 1935) a vďaka nemu som mohol vy-
chovať celú generáciu ma  ek F1, ktoré 
boli schopné veľkého výkonu v kladení 
a správe včels  ev s hmotnosťou 14-23 
kg - celkom 50 včels  ev. Bohužiaľ, ako 
také šťas  e prišlo, tak aj odišlo. Postara-
li sa o to moderní pokrokoví poľnohos-
podári devastujúcim postrekom neuro-
niko  noidmi bez oznámenia, ktorý zde-
vastoval celú včelnicu. Odvtedy som sa 
už iba raz stretol s rojom s hmotnosťou 
cca 14,5 kg.

Z tohto obdobia mi však zostali veľ-
ké skúsenos   z vedenia silných včels  ev, 
preto by som rád na overených zmera-
ných a vypočítaných faktoch ukázal, že 
silné včelstvá sú skutočne prínosné a 
samy riešia problémy, ktoré pri slabých 
včelstvách musí nedokonale riešiť včelár.

Rozdelíme si život takéhoto včelstva 
do niekoľkých období a začneme prípra-
vou na zimu a jeho prezimovaním.

1. JESEŇ A ZIMA (NESKORÉ 
LETO - JESEŇ - ZIMA)

V tomto období včelstvo úplne obmie-
ňa celú generáciu včiel a nová generácia 
musí byť dobre zaopatrená na zimu zá-
sobami - zvyčajne je to 20-25 kg med-
ných zásob, čo je spravidla jeden úpl-
ne plný nadstavok s rámikmi 39x24 ale-
bo 42x27,5. Také množstvo zásob má v 
úli hneď niekoľko nesmierne dôležitých 
funkcií. Pre včelstvo je však dôležité, 
že má dostatok uloženej energie, ktorú 
bude postupne premieňať buď na ener-
giu letu, ale hlavne v zimnom období na 
energiu tepelnú.

A tu sa musíme zamerať na ich spotre-
bu, pretože s ňou veľmi úzko súvisí ďal-
ších niekoľko dôležitých javov:

  množstvo vyrobeného tepla
 a možnosť jeho čo najlepšieho využi  a

  množstvo vodných pár vzniknutých
  pri metabolickom prepracovaní 
 medných zásob na teplo

Množstvo vyrobeného tepla a jeho 
využi  e veľmi úzko súvisí s množstvom 
včiel - ak sa pozrieme na včelstvo a jeho 
tzv. zimný strapec ako na energe  c-
ký systém, tak teplo vyrobené vo vnút-
ri zimného strapca - pretože matka je v 
strapci držaná v najteplejšom mieste, kde 
teplota v čase, keď nekladie, je udržiava-
ná na min. hodnote 30 °C a tá zaisťuje jej 
fer  litu (schopnosť klásť vajíčka a udržať 
v dobrom stave spermatéku a celé roz-

množovacie ústrojenstvo - naše babič-
ky robili to isté, len dnešná móda sa ten-
to fakt snaží poprieť), a je postupne dis-
tribuovaná medzi jednotlivými vrstvami 
strapca až na povrch celého telesa, kde 
následne ohrieva vnútorný priestor úľa, a 
tak posúva najmä rosný bod (miesto, kde 
sa začínajú zrážať vodné pary) do s  en 
úľa, a teda ho zachováva suchý.

S využi  m informácií kolegov z Ne-
mecka a Spojených štátov amerických 
môžeme vidieť nasledujúci vzťah medzi 
špecifi ckou spotrebou medných zásob 
na včelu a deň s veľkosťou včelstva:

Veľkosť včelstva
[kg]

Spotreba na včelu 
[mg/deň]

1,5 4,1
2,5 2,9
3,5 1,9

Táto tabuľka jednoznačne ukazuje, že 
čím je včelstvo silnejšie, je spotreba zá-
sob na včelu menšia, a čo je dôležitejšie, 
významne klesá zaťaženie včely z hľadis-
ka zaplnenia kalového vaku, a teda aj nut-
nos   sa čoskoro vyprášiť - to je dôvod, 
prečo v slabých včelstvách vidíme často 
na jar pokálané úle. Včely majú natoľko 
naplnené kalové vačky a vonkajšie pod-
mienky im nedovolia prelet a vyprášenie 
sa, a tak im nezostáva nič iné. Je to však 
vytváranie veľkého rizika pre ochorenie 
celého včelstva, a pritom môže ísť o zdra-
vé včelstvo len tým, že je slabé a musí vy-
hriať jadro zimného chumáča a vytvoriť 
znesiteľné podmienky v jeho okolí.

2. PREDJARIE A JAR
Toto je obdobie, ktoré skutočne pre-

verí silu včelstva a jeho odolnosť. Predja-
rie a jar sú veľmi nestabilné z hľadiska po-
časia a včely musia prekonávať vplyvom 
súčasných klima  ckých zmien veľké tep-
lotné rozdiely, ktoré sa navyše dejú veľmi 
rýchlo. A práve v tomto období začínajú 
včelstvá svoj rozvoj tak, aby boli schop-
né využiť najmä obdobie kvitnu  a rast-
lín a stromov. Je to čas, keď by včely mali 
vlastne plne obnoviť všetky druhy zásob, 
a to medných, ale hlavne peľových.

Navyše na začiatku tohto obdobia 
včely, ktoré majú už niekoľko mesiacov 
života za sebou, žijú zo svojich vlastných 
zásob uložených v tukovom teliesku. A 
práve  eto včely čaká najťažšie obdobie 
ich života - začať obnovovať zásoby v úli 
a vychovávať ďalšiu generáciu, ktorá pre-
vezme ich úlohy. Slabé včelstvá práve na 
začiatku tohto obdobia zažívajú najhor-
šie časy, keď potreby včelstva presahujú 
ich reálne fyzické možnos   a akýkoľvek 
úbytok upracovaných včiel má pre také-
to včelstvá fatálne následky. 
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Čo vlastne musia všetko včely zabez-
pečiť:

 Zvýšenie teploty v úli tak, aby
  vytvorili matke podmienky pre vznik
  tzv. „zóny života“, teda priestoru, 
 kde môže naklásť vajíčka a vznikajúci
  plod má reálnu šancu byť vôbec
  zdarne vychovaný. Vytvorenie takej
  zóny je energe  cky veľmi náročná
  úloha.

  Zaistenie prísunu peľových zásob
  na zabezpečenie výživy matky i plodu 
 a sladiny, aby včelstvo malo dostatok
  energie pre tvorbu tepla na udržanie
  a rozširovanie „zóny života“ a k letom
  pre ďalšie zdroje.

Túto prácu si musia zastať včely-ro-
botnice, a to práve  e, ktoré úspešne 
prežili od konca leta až do tohto obdobia. 
Akýkoľvek nedostatok má za následky 
zabrzdenie rozvoja včelstva, a teda ohro-
zenie jeho budúcnos   a následne utrpe-
nia. Určite už teraz si priatelia uvedomu-
jete, aký krehký tento systém je.

Ak včelstvo zdarne prekoná obdobie 
predjaria a podarí sa mu vytvoriť pod-
mienky pre maximálne využi  e rozširu-
júcej sa ponuky zdrojov nektáru a peľu v 
jarnom období, ešte len tu sa môže začať 
včelár veľmi opatrne radovať z toho, že 
včelstvo prinesie diel aj pre neho.

Bohužiaľ, opäť v tom začínajú v posled-
ných približne 30 rokoch hrať významnú 

úlohu klima  cké zmeny a onen ideálny 
stav je často prerušený buď dlhým obdo-
bím zimy, alebo naopak sucha, keď pred-
pokladané zdroje pre včely sa veľmi vý-
znamne znížia alebo sa zhus  a do veľmi 
krátkeho časového obdobia.

Práve skrátenie časového obdobia, 
keď príroda ponúka bohaté zdroje, býva 
v súčasnos   najväčším problémom. Urči-
te ste už neraz zažili, že obdobie kvitnu-
 a rastlín a stromov, ktoré má trvať se-

dem-osem týždňov, sa dokáže skrá  ť na 
tri. Takáto situácia dokáže dostať včel-
stvo do veľkého stresu a len silné včel-
stvo, ktoré môže v daný čas uvoľniť do-

Jadro včelieho roja, keď ešte časť včiel sedela na vetvách a postupne 
zostupovala do úľa (vľavo). Potom som ešte pridal dva nadstavky a začínal 
mať problém s nimi akokoľvek manipulovať (vpravo).

statočný počet včiel-robotníc k využi  u 
znášky, dokáže toto obdobie využiť. Sla-
bé včelstvá sa v takomto období stretá-
vajú s nedostatkom medných, ale najmä 
peľových zásob so všetkými uvedenými 
dôsledkami.

3. LETO
V priebehu obdobia jari a na začiatku 

tohto obdobia sú silné včelstvá schop-
né vychovať a pripraviť „invazívnu armá-
du“, ktorú vyšlú „dobývať nové územia 
so zdrojmi včelej pastvy“. Energe  cky 
je opäť tvorba roja veľmi náročným pro-
cesom, keď včelstvo musí vynaložiť ob-
rovské množstvo úsilia a energie na to, 
aby vytvorilo nové silné včelstvo a samo 
si zabezpečilo novú matku, ktorá s ním 
po odlete roja bude schopná zais  ť jeho 
ďalšiu budúcnosť. 

Z hľadiska včelára je tvorba roja čas-
to úplne nepochopeným procesom, kto-
rý považuje nezriedka za škodlivý, ne-
dokáže ho správne využiť a dokonca vo 
svojej naivite mení sám matku (vraj je ro-
jová). Je mi vždy veľmi smutno, keď po-
čujem také príbehy a nepravdy. Sám 
proces tvorby roja vydá na ďalší článok 
a je to proces dlhodobý, ktorý mimocho-
dom začína už 35 dní pred vlastným 
dňom vyrojenia (!).

A opäť, ak včelstvo dá včelárovi roj 
a ten ho správne využije a samo zosta-
ne ďalej silné a schopné využi  a ďalšie 
znášky so schopnosťou sa ďalej rozvíjať, 
je to ten najkrajší dar. Toto však dokáže 
len silné včelstvo.

Dúfam, že som vám bol schopný as-
poň v základoch zrozumiteľne ukázať, 
aký vplyv má sila včelstva na jeho ži-
vot a predpoklady pre jeho úspešnú bu-
dúcnosť. Ak budete mať záujem a pod-
ľa vášho čitateľského ohlasu rád pripra-
vím ďalšie články, ktoré detailnejšie uká-
žu vplyv sily včelstva, a to vrátane meto-
diky, ako s takými včelstvami pracovať a 
ošetrovať ich. Nech sa darí vám i vašim 
včeličkám.

ROMAN HOŠEK, SOUV NASAVRKY, ČR
FOTO AUTOR
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APITERAPIA
NA POKRA- 
ČOVANIE

(10)VČELÍ JEDVČELÍ JED
Vedeli ste, že včelí jed 
je taká širokospektrálna 
„vakcína“, že v správnych 
dávkach dokáže liečiť 
aj alergiu na včelí jed? 
Prekvapení? Tak čítajte 
ďalej a budete viac!

Na úvod však trošku pohľadu do de-
jín. Jeden z papyrusových zvitkov starý 
viac ako 2000 rokov pred Kristom opisu-
je, ako starovekí Egypťania aplikovali ži-
hadlá včiel, prípadne mŕtve včely priamo 
na pos  hnuté miesta. Mali veľkú úctu k 
včelám a boli súčasťou ich medicíny. Ško-
da, že sme si  eto zručnos   a znalos   
nezachovali dodnes! 

V minulos   sa ale mnohé veci robi-
li inak a jednou z nich bolo, že sa ďale-
ko viac presadzovala prevencia, ktorá 
mala prednosť pred liečbou. Dodnes sa v 
mnohých krajinách tento postup zacho-
val. Veď si určite viete predstaviť, že by 
ste svojho lekára navštevovali nie vtedy, 
keď máte zdravotný problém, ale len pre-
ven  vne. Napríklad v Thajsku používajú 
v rámci preven  vnych opatrení apitera-
piu a je bežné, že v ordinácii čakajú mat-
ky so svojimi deťmi na „dávku“ včelieho 
jedu, lebo chcú, aby boli a zostali zdravé.

Pre kvalitu všetkých včelích produk-
tov i pre kvalitu včelieho jedu je dôleži-
tá bohatá peľová a nektárová znáška, sa-
mozrejme z čo najčistejšieho prostredia, 
nezaťažená chémiou nielen z postrekov 
rastlín, ale ani chémiou z liečiv používa-
ných včelárom.

Včelí jed je unikátom. Svojím zlože-
ním sa zásadne nelíši od ostatných jedov 
v živočíšnej ríši a rozhodne nepatrí me-
dzi najnebezpečnejšie pre život dospelé-
ho a zdravého človeka. Ako včelár som sa 
napočúval veľa príbehov o tom, ako „ne-
jaký pán/pani, prípadne dieťa“ dostali ži-
hadlo a len-len že unikli „istej“ smr  . Ne-
chcem vec zľahčovať, určite sa také prí-
pady stali..., ale. A keďže všetko za slo-
víčkom „ale“ neguje to, čo bolo napísané 
predtým, treba dať vec na pravú mieru. 

Určitá časť ľudskej populácie bude 
vždy senzi  vnejšia na včelí jed než iná. 
V prípade, že takýto jedinec z uvede-
nej skupiny má ešte nejakú inú, spravi-
dla ťažkú diagnózu... a dokonca berie ne-
jaké farmaká, výsledný efekt je často zá-
kladom pre rozvoj ľudovej tvorivos  . 

To, čo sa čím ďalej objavuje častej-
šie a nik z kompetentných na to nerea-
guje, je fakt, že včelí jed sa často v kom-
binácii s agrochémiou stáva pre poten-

ciálnu obeť reálne nebezpečnou hroz-
bou. Vysvetlím: ak zmiešame dve reálne 
málo ne/bezpečné látky, výsledkom ne-
musí byť zrovna najzdravší produkt (ben-
zín + napr. motorový olej = bojová látka 
napalm, h  ps://sk.wikipedia.org/wiki/
Napalm). A nazvať súčasnú agrochémiu 
bezpečnou pre človeka a zvieratá môže 
podľa mňa len ignorant alebo „úradník so 
selek  vnym prístupom k informáciám“. 

Komplikácie môžu nastať nielen z dô-
vodu, že človek bol vystavený agroché-
mii (chodil po znečistenej pôde, pil konta-
minovanú vodu, dýchal vo vzduchu roz-
ptýlené agrochemikálie), ale že ľudským 
jedom bolo vystavené i včelstvo. Pokiaľ 
ste pozorne čítali predchádzajúce články, 
viete, že chi  nová štruktúra včelieho tela 
umožňuje včele čiastočne dekontamino-
vať svoje okolie. Skôr než príde neodvra-
 teľný koniec, zrejme sa niektoré čas   

toxínov a agrochémie dostanú priamo do 
včelieho jedu alebo do oblas  , kde sa na-
chádza žihadlo. Následkom týchto kom-
binácií vznikajú nové chemické zlúčeniny, 
ktorých zloženie a účinok na ľudské telá 
je nepopísateľný..., a ak popísateľný, tak 
spravidla nie v pozi  vnom zmysle slova. 
Takéto „poš  panie“ včelou, ako zvyknú 
ľudia u nás hovoriť, má ďaleko od ozdra-
vujúcich účinkov a v horšom prípade sa 
dokonca postará o nechutnú „reklamu“.

Liečba včelím jedom je najvyššia for-
ma apiterapie, lebo si vyžaduje odborné 
znalos   a aj zručnos   vyškoleného api-
terapeuta. 
Čo všetko by malo predchádzať apli-

kácii včelieho jedu? Ako prvé rozhod-
ne treba urobiť test, či človek nie je naň 
alergický. Robí sa to tak, že malé množ-
stvo krému s včelím jedom natrieme na 
vnútornú časť zápäs  a. Ak nespozoru-

jeme nega  vnu reakciu, 
vykonáme ešte ďalší test. Do 
akupunktúrneho bodu BL52 - močový 
mechúr (h  ps://www.ankasviecky.sk/
images/gallery/body/bl/bl52.jpg) apli-
kujeme na pol sekundy žihadlo, kto-
ré sme najprv oddelili od živej včely a 
počkali päť-šesť sekúnd. Ak sa nepreja-
via žiadne závažné príznaky (silný opuch, 
boles  , kožné vyrážky, dýchavičnosť a 
pod.), alergiu na včelí jed nemáme a mô-
žeme ho aplikovať. Takýto test ukáže nie-
len, či ste alebo nie ste na včelí jed aler-
gický, ale aj ako senzi  vny. Ak ste senzi-
 vnejší, síce v aplikácii a liečbe včelím je-

dom nič nebráni, ale je potrebné byť opa-
trnejší a postupovať pomalými krôčikmi.

Pred prvou aplikáciou odporúčam, 
aby ste si telo „naladili“ na prija  e včelie-
ho jedu. Najjednoduchší spôsob vylade-
nia je vnútorné užívanie kokteilu zo šty-
roch včelích produktov: medu, peľu, pro-
polisu a materskej kašičky (minimálne 
dva týždne). Ostatne väčšinou už uvede-
ná kombinácia dokáže zharmonizovať or-
ganizmus natoľko, že k aplikácii včelieho 
jedu vôbec nemusí dôjsť.

Počas liečby je dôležitá racionálna vý-
živa bohatá na vitamíny a minerály. Je 
vhodné užívať zvýšené dávky vitamínu 
C, ktorý je dôležitý pre činnosť nadobli-
čiek. Naopak, nie je vhodné konzumovať 
alkoholické nápoje a koreniny, lebo zni-
žujú účinok jedu. Dôležitá je aj kontro-
la krvného tlaku. Tá sa realizuje jednak 
pred zača  m liečby, ale  ež v jej priebe-
hu. Mimoriadne opatrní musia byť ľudia s 
nízkym krvným tlakom. Ďalšou dôležitou 
zásadou je aplikácia v dopoludňajších 
hodinách z dôvodu sprievodných efek-
tov, ako je napr. bolesť, opuch, svrbenie, 
ktoré k večeru postupne ustanú.
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Trnavský 
včelársky festival

Poteší vás bohatý program: 
včelársky trh, zaujímavé prednášky, fotografie 

a filmy o včelách, informácie o včelárení aj včelích
produktoch, praktické workshopy, 
vyhlásenie súťaže Bee Press Photo.

MESTO TRNAVA A VČELÁRSKY ZVÄZ TRNAVA 
VÁS POZÝVAJÚ NA

2.  ROČNÍK

Samozrejmosťou je, že sa včelí jed ne-
aplikuje po sýtom jedle, aby sme si ne-
spôsobili veľký príliv krvi k zažívacím or-
gánom. Môže dôjsť k odkrveniu mozgu 
a upadnu  u do bezvedomia. Po aplikácii 
jedu pod dohľadom v pokoji oddychuje-
me aspoň 20 minút. 

Samotná aplikácia by mala byť v po-
malých krokoch a spojená s pomalým 
zvyšovaním dávky. Asi najúčinnejší spô-
sob použi  a jedu je jeho aplikácia do 
akupunktúrnych bodov (majú najúčin-
nejšiu a najrýchlejšiu imunitnú odpo-
veď) najprv len podráždením („škrabka-
ním“) žihadlom, potom mikrovpichmi až 
po samotné bodnu  e žihadlom v nie-
koľkých cykloch s prestávkami. V rámci 
prevencie sa pomocou tejto metódy raz-
dvakrát mesačne aplikujú mikrovpichy 
pozdĺž chrb  ce. Najjednoduchší spôsob
overený praxou ľudového liečiteľstva 
je prikladanie včiel priamo na boles  vé 
miesto. Včela po priložení na ľudskú kožu 
inš  nk  vne vpichne do človeka žihadlo, 
ktoré tam môžeme nechať, kým včela 
„nevypumpuje“ z jedového váčku všetok 
drahocenný liek. Ďalšie bodnu  e robíme 
podľa reakcie, najskôr až na druhý deň.

Priatelia včelári, už je vám jasné, akú 
„skratku“ nám poskytujú naše včely? 
Dávka vakcín, čo pravidelne dostáva-
me, je často pre bežných ľudí za hranicou 
znesiteľnos  . I vďaka takejto „očkovacej“ 
procedúre sa včelári dožívajú vyššieho 
priemerného veku a v lepšom zdraví!

Včelí jed je jedným z dvoch včelích 
darov, o ktoré včelár nestojí (tým dru-
hým nechceným darom je včelia pie-
ta). Je normálne a prirodzené sa v živo-
te zaobísť bez boles   a často i násled-
ných problémov spôsobených včelím ži-
hadlom. Zrejme všetci včelári poznajú, na 
svojej koži si zažili, vpich žihadla. Časom 
si však zvykli a po pár rokoch si často ani 
nevšimnú, že boli obdarovaní. Tento dar 
bol od včely posledný pred jej smrťou, a 
tak k boles   spôsobenej včelou pristu-
pujem. Včela väčšinou zomiera, máloke-
dy sa podarí dostatočne rýchlo zareago-
vať a včelie žihadlo, ktoré bolo len plyt-
ko vpichnuté, „odškrabnúť“ spolu s vče-
lou tak, aby to prežila.

Dôležité na záver. Pri popularizácii 
včelárstva sa do našich včelníc dostávajú 
nám neznámi ľudia, ktorých radi zozna-
mujeme so životom včiel. Čo však robiť, 
keď takýto návštevník dostane žihadlo, 
ktoré vyvolá i jemu do tej doby neznámu, 
ale silnú reakciu? Najjednoduchšie a vče-
lárovi dostupné riešenie opäť ponúka-
jú včely. Ako prvú pomoc pos  hnutému 
treba nakvapkať pod jazyk 5 až 10 kva-
piek alkoholového propolisu a nechať mu 
to zapiť čo najväčším množstvom vody. 
Verím, že tú si každý včelár „povinne“ be-
rie so sebou vždy, keď ide k úľom. Veď 
aj účinky včelej vody (teda vody „nabitej“ 
energiou zo včelstva) sú medzi včelármi 
dobre známe... alebo nie? 

ING. JOZEF GANDŽALA

CHCETE DETAILNE SPOZNAŤ SVOJ 
MED? ZAPOJTE SA DO PROJEKTU!
Ak vás zaujíma detailné zloženie 
vášho medu a chcete pomôcť 
slovenským a rakúskym vedcom 
pri vypracovaní databázy vlastností 
našich jednodruhových medov, 
zapojte sa do ich spoločného 
projektu. Každý, kto poskytne 
pre vypracovanie takéhoto 
katalógu svoj med (2x500 gramov), 
získa jeho analýzu bezplatne.

Kvalita a auten  cita slovenských a ra-
kúskych medov je predmetom projektu 
medzinárodnej spolupráce medzi Národ-
ným poľnohospodárskym a potravinár-
skym centrom - Výskumným ústavom 
potravinárskym v Bra  slave a Technic-
kou univerzitou v rakúskom Grazi. Pro-
jekt potrvá do decembra 2022 a zame-
raný je najmä na druhy medov, ktoré sú 
typické pre obe krajiny - repkový, agá-
tový a gaštanový med a med z jedľovej 
medovice.

Tieto, ale aj ďalšie jednodruhové medy 
získané priamo od včelárov budú charak-
terizované z hľadiska fyzikálnych, che-
mických a senzorických vlastnos  . Pre 
získanie spoľahlivých výsledkov je po-
trebné čo najväčšie množstvo údajov, 
preto sa vedci obracajú priamo na vče-
lárov s možnosťou zapojiť sa do výsku-
mu. Vzorky medu budú podrobené vy-
braným fyzikálno-chemickým analýzam, 
a to jednak takým, ktoré vyplývajú z Vy-
hlášky č. 41/2012 Z. z. (obsah glukózy, 
fruktózy a sacharózy, obsah vody, elek-
trická vodivosť, obsah hydroxymetylfur-
furalu, ktorý je parametrom šetrnos   te-
pelného spracovania, čerstvos   a pod-
mienok skladovania medu), jednak budú 
stanovené ďalšie parametre ako an  oxi-

danty, polyfenoly, karbonylové zlúčeni-
ny a profi l aminokyselín, ktoré určujú vý-
živovú hodnotu medu. 

Vzorky medu budú  ež hodnotené no-
vými metódami senzorickej analýzy, a to
inštrumentálne pomocou chromatogra-
fi ckého profi lu prchavých látok a hedo-
nickým hodnotením panelom školených 
hodno  teľov s využi  m špeciálneho sof-
tvéru na zber a vyhodnotenie dát. Výsled-
ky profi lovej analýzy medov budú porov-
návané s komerčnými a dlhodobo sklado-
vanými vzorkami. Poskytnuté vzorky me-
du budú dôsledne anonymizované. 

Skúsenos   získané v rámci bilaterálnej 
spolupráce budú využité pri vývoji a har-
monizácii metód pre posudzovanie kva-
lity a auten  city medov. Nové moderné 
metódy senzorického hodnotenia bude 
možné využívať na porovnanie kvality a 
auten  city výrobkov národnej produk-
cie, a  ež produktov v obchodnej sie-
 . Podrobná profi lová senzorická analý-

za jednodruhových medov, ktorá pouká-
že na kvalitu medu, podporí malých pro-
ducentov a spracovateľov medu vyso-
kej kvality, a tým zvýši ich konkurencie-
schopnosť na trhu.

Ak teda máte medy spomínaného 
druhu, prípadne iné zaujímavé a kvalitné 
medy, ktoré si ceníte, a boli by ste ochot-
ní ich poskytnúť ako výskumné vzorky 
(minimálne 2x500 g v originálnom ba-
lení) či už bezodplatne, alebo za úhra-
du, kontaktujte pracovníčky výskumné-
ho ústavu Kris  nu Kukurovú (kris  na.
kukurova@nppc.sk, +421 2 50 237 091) 
a Zuzanu Ciesarovú (zuzana.ciesarova@
nppc.sk, +421 2 50 237 092) telefonicky 
alebo e-mailom. 
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MENEJ ZNÁME OPEĽOVAČEMENEJ ZNÁME OPEĽOVAČE (12)
OSY A ŽIHADLOVKYOSY A ŽIHADLOVKY
Osy pozná každé dieťa. 
Zároveň málokto vie, že len 
na Slovensku ich poznáme 
asi 100 druhov, na svete asi 
päťtisíc druhov. „Zásluhou“ 
dvoch-troch druhov 
„kofolových“ ôs majú všetky 
osy zlú povesť, skutočnosť 
je prirodzene farbistejšia.

 Medoosy (podčeľaď Masarinae) sú 
malá a spôsobom života veľmi netypická 
skupina ôs. Na celom svete je známych 
iba asi 300 druhov, na Slovensku bol za-
znamenaný iba jeden druh tejto prevaž-
ne tropickej skupiny. Hniezdne komôrky 
si budujú z hliny,  e zásobia zmesou peľu 
a nektáru. K zberu nektáru majú prispô-
sobené predĺžené ústne orgány, nektár a 
peľ však prenášajú v hrvoli podobne ako 
dreváre (Xylocopa sp.). Spôsobom života 
tak verne kopírujú včely.

Medoosy sú starobylá skupina, ich 
najstaršie fosílie pochádzajú z kriedy, z 
doby približne pred 100 miliónmi rokov, 
odkiaľ poznáme aj najstaršie včely. Me-
doosy sú pekný príklad toho, že koncom 
kriedy bolo čosi vo vzduchu, čo podnie-
 lo viaceré skupiny hmyzu preoriento-

vať sa na nový zdroj potravy. Ako si ešte 
ukážeme, medoosy a včely neboli zďale-
ka osamotené. 

 Hrnčiarky (podčeľaď Eumeninae) sú 
najpočetnejšia skupina ôs - u nás oko-
lo 80 druhov od veľmi drobných až po 
stredne veľké. Všetky sú samotárske, 
ako napovedá meno, budujú si hniezdne 
komôrky z hliny, niektoré majú precíz-

ne vypracovaný tvar amfory, ale niekto-
ré rady osídľujú hmyzie hotely, rôzne štr-
biny a škáry podobne ako včely a kutav-
ky. Hniezdne komôrky zásobujú paraly-
zovaným hmyzom, zväčša larvami mo-
týľov, chrobákov, cikádkami a pod. Hrn-
čiarky podobne ako kutavky majú pre-
važne krátke ústne orgány a prednost-
ne navštevujú drobné plytké kvety ako 
rôzne mrkvovité, myší chvost, nevädze 
a ďalšie.

 Osíky (podčeľaď Polis  nae) už žijú 
spoločensky, tvoria si malé nekryté pa-
pierové hniezda veľké ako detská dlaň. 
Druhy osíkov sú veľmi ťažko rozpozna-
teľné, od „obyčajných“ ôs sa dajú ľahko 
rozpoznať podľa vretenovitého bruška. 
Sú veľmi mierumilovné, nikdy neútočia 
na ľudí, ako o tom svedčí skutočnosť, že 
ani autor tohto článku ešte nikdy nedo-
stal žihadlo od osíka, hoci sa stretávame 
takmer denne. Zaujímavou skutočnos-
ťou je, že kresba na tvári osíkov je vždy 
unikátna a jednotlivé osíky sa medzi se-
bou individuálne rozpoznávajú.

 Osy a sršne (podčeľaď Vespinae) sú 
najznámejšie spoločensky žijúce osy. 
Tvoria neraz obrovské rodiny s  sícmi je-
dincov. Hniezdo sa typicky skladá z plás-
tov obklopených niekoľkovrstvovým 
obalom. Často je umiestnené v zemi, prí-
padne v stromových du  nách. Osíky (rod Polistes) sú veľmi mierumilovné osy.

Osa útočná (Vespula germanica) je aj opeľovač.
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Samec žihadlovky obrovskej (Megascolia maculata), samička má oranžovú hlavu.

Žihadlovka žltá (Scolia hirta), náš najbežnejší druh. 

 Včelárov bude nepochybne zaujímať 
sršeň ázijský (Vespa velu  na nigritho-
rax), ktorý nedávno pricestoval do Eu-
rópy. Tento sršeň je menší než náš domá-
ci sršeň obyčajný (Vespa crabro). Pravde-
podobne bol zavlečený v lodnom kon-
tajneri so zásielkou bonsajových misiek 
z Číny niekedy pred rokom 2004. Odke-
dy bol v Európe zaznamenaný, rýchlo sa 
šíri, v súčasnos   je známy zo Španielska, 
Portugalska, Holandska, južného Ang-
licka, Nemecka aj severného Talianska. 
Jeho expanzia bude pravdepodobne po-
kračovať, bude sa však týkať najmä juž-
nej Európy. Podľa modelu, ktorým vedci 
odhadovali potenciálny areál sršňa ázij-
ského v Európe, bude mať najvhodnejšie 
podmienky v západnej a južnej Európe, 
pričom na juhu sa bude vyskytovať iba v 
rela  vne tesnej blízkos   oceánu. 

Tento druh pochádza z juhovýchod-
nej Ázie, kde vládne vlhká a teplá klíma, 
z čoho vyplýva, že na Slovensku nebu-
de mať ideálne podmienky. Pokiaľ sa tu 
bude vyskytovať, pravdepodobne bude 
veľmi lokálny, azda v lužných lesoch pri 
veľkých nížinných riekach.

V západnej Európe spôsobuje sršeň 
ázijský včelárom problémy, keďže doká-
že efek  vne loviť včelie robotnice. Vče-
ly rodu Apis, s ktorými sa vyskytuje spo-
ločne v juhovýchodnej Ázii, majú tak  -
ku, ako minimalizovať riziko ulovenia, 
naše včely medonosné ju však nepozna-
jú. Paradoxne, väčšou hrozbou než in-
vázny sršeň sú pravdepodobne živelné 
snahy sršňa kontrolovať zo strany laikov. 
Ľudia v bojovom zápale ničia akékoľvek 
hniezda ôs a sršňov, nielen nepôvodné-
ho druhu. Využívajú pasce, ktoré sú veľ-

mi neselek  vne a zabijú množstvo ne-
cieľových organizmov, vrátane vtákov. 
Pri akejkoľvek snahe kontrolovať nejaký 
druh je vždy dôležité domyslieť dôsled-
ky svojho konania. 

Zaujímavé je, že sršeň ázijský bol za-
vlečený aj do Kórey, kde sa prirodzene 
nevyskytuje, napriek tomu sa tam šíri 
omnoho pomalšie než v Európe. Prečo je 
to tak? Pravdepodobne to súvisí s tým, 
že v Kórei žije prirodzene až šesť dru-
hov sršňov vrátane najväčšieho na sve-
te - sršňa mandarínskeho (Vespa manda-
rina). V strednej a západnej Európe sa vy-
skytuje iba jeden, vo východnej Európe 
sa vyskytuje ešte sršeň východný (Vespa 
orientalis). 

ŽIHADLOVKY
 Invázia sršňa mandarínskeho sa v Eu-

rópe za  aľ nekoná, hrozí však, že ľudia si 
ho budú pliesť s jedným domácim dru-
hom: žihadlovkou obrovskou (Megasco-
lia maculata). Je to najväčší európsky bla-
nokrídlovec, samičky dosahujú v rozpä   
úctyhodných šesť cen  metrov a majú ná-
padne oranžovú hlavu podobne ako sršeň 
mandarínsky. Zároveň sa tento kedysi 
vzácny druh stáva bežnejším. Žihadlov-
ka obrovská je teplomilný druh, v južnej 
Európe sa vyskytuje omnoho početnej-
šie a zrejme jej vyhovuje otepľovanie klí-
my. Najčastejšie ju môžete stretnúť v juž-
nej polovici Slovenska, najmä na kvetoch.

Jej impozantná veľkosť a podoba so 
sršňom môže ľudí zvádzať k tomu, že z 
„bezpečnostných dôvodov“ tasia biolit. 
Preto je dobré vedieť, že žihadlovka je 
chránený druh so spoločenskou hodno-
tou 230 eur. Navyše je to mierumilovný 
obor, žije samotársky a nemá dôvod brá-
niť hniezdo, pretože žiadne nemá. To, sa-
mozrejme, neznamená, že dospelá žihad-
lovka nemôže nikdy bodnúť, ale vzhľa-
dom na jej stále ojedinelý výskyt a malý 
záujem o kofolu či pivo je riziko bodnu  a 
mizivé. Žihadlo používa na paralyzovanie 
lariev nosorožtekov alebo väčších zlato-
ňov. Larva žihadlovky žije ako ektopa-
razitoid, t. j. je „prisatá“ na hos  teľa, ale 
spočiatku mu príliš neškodí. Až neskôr ju 
skonzumuje celú a sama sa zakuklí. 

Okrem žihadlovky obrovskej sa na 
Slovensku vyskytuje ešte päť druhov. Ži-
hadlovka žltá (Scolia hirta) je v teplých 
oblas  ach pomerne bežný druh. Larvy sú 
vývojom viazané na larvy zlatoňov. Náš 
najmenší druh je žihadlovka šesťškvrnná 
(Scolia sexmaculata), o čosi menej počet-
ná než predošlý druh.

MAREK SEMELBAUER,
ÚSTAV ZOOLÓGIE, SAV

FOTO AUTOR
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BYLINKYBYLINKY, ČO POTEŠIA VČELY I ČLOVEKA
Mám rád riešenia, 
ktoré produkujú viacero 
užitočných výsledkov, 
alebo, ako sa vraví, „zabijú 
dve muchy jednou ranou“. 
Spoločne sa tentoraz 
zameriame na bylinkovo-
koreninové záhony. Tie 
nám poskytnú zásoby 
do domácej lekárničky, 
spestria našu kuchyňu 
a zároveň poskytnú zdroj 
kvalitnej potravy pre naše 
včely a ďalšie divo žijúce 
opeľovače. 

Veľká časť byliniek, ktoré bežne pou-
žívame pri varení či ako „liečivky“, produ-
kuje kvalitný nektár a peľ. Dnes už vieme, 
že nektár rastlín často obsahuje aj rôzne 
fenoly, polyfenoly, alkaloidy a étery, kto-
ré sú účinnými látkami liečivých rastlín. 
Pri zbere nektáru z týchto rastlín si včely 
teda v určitej miere prinášajú do úľa prí-
rodné liečivá prispievajúce k ich celkovej 
vitalite a zvýšenej odolnos   voči rôznym 
stresovým faktorom. 

Ako príklad si môžeme uviesť pozo-
rovanie nižšej ak  vity klieš  ka Varroa 
destructor v juhozápadnom Maroku, kde 
včely navštevujú rozsiahle lány tymianu. 
Od tohto pozorovania sa odrážala štú-
dia „Ramzi, H., Ismaili, M. R., Aberchane, 
M., & Zaanoun, S. (2017)“ zameraná na 
skúmanie akaricídnej ak  vity éterických 
olejov z poddruhov tymianu a oregana 
rastúceho v Maroku.

Pri vytváraní bylinkových záhonov 
môžeme využiť viacero druhov výsad-
by v závislos   od veľkos   pozemku a 
jeho topografi e. V prípade, že má niekto 
k dispozícii väčšie množstvo nevyužité-
ho priestoru, môže zvoliť výsadbu väč-
ších plošných záhonov. Jednotlivé druhy 
je možné vysádzať v skupinách alebo vo 
veľmi zaujímavým dojmom pôsobiacich 
kombinovaných výsadbách so zdanli-
vo náhodným usporiadaním. Tento efekt 
je možné dosiahnuť aj výsevom vlastnej 
zmesi semien na pripravenú pôdu.

Na svahovitých terénoch vynikne by-
linková skalka zasadená do profi lu sva-
hu. V rovinatých záhradách a včelniciach 
sa bude výborne vynímať v súčasnos-
  veľmi populárna bylinková špirála. Pri 

jej tvorbe sa krea  vite nekladú medze, 
a tak môžete pri možnos   využi  a širo-
kého spektra materiálov, veľkos   a výš-
ky špirály ušiť riešenie na mieru presne 
pre vás. 

Pre dosiahnu  e propozične vyvážené-
ho výsledku odporúčam vysádzať bylin-
ky podľa vzrastu vzostupne. Nízke bylin-
ky umiestnime do spodných čas   špirá-
ly a smerom hore budeme postupne vy-
sádzať bylinky s vyšším vzrastom. Vďaka 
tomu všetky pekne vyniknú a nebudú sa 
navzájom prekrývať.

 Ako prvú spomeniem moju obľúbenú 
dúšku materinu. Vytvára hustý fi alovo-
ružový koberec pokrytý od mája do sep-
tembra príjemne voňajúcimi kvetmi. Ako 
väčšina hluchavkovitých rastlín je zdro-
jom kvalitného nektáru a peľu. Literatúra 
uvádza mednatosť až 500 kg/ha! Rastli-
na je pritom nenáročná a výborne sa jej 
darí na suchých, slnečných stanoviskách. 
Obsahuje thymol známy ako účinná látka 
veľkého množstva ekologických liečiv ur-
čených na potláčanie varroázy. V chlad-
ných mesiacoch ju oceníte najmä pri res-
piračných ochoreniach. Blahodarne pô-
sobí aj na nervovú sústavu. Zmierňuje 
migrenózne stavy, boles   hlavy a pomá-
ha pri nervozite a podráždenos  .

 Šalvia lekárska je ďalším zástupcom 
čeľade hluchavkovité, vo fytoterapii tak-
 ež využívaná najmä pri respiračných 

ochoreniach a tráviacich ťažkos  ach. Ide 
o poloker dorastajúci do výšky 80 cen-
 metrov. Kvitne v júni a júli a produku-

je veľké množstvo nektáru. Obľubuje su-
ché slnečné stanoviská s vápenatou pô-
dou. Jej liečivé vlastnos   pravdepodob-
ne všetci poznáte, no skúšali ste ju už vy-
užiť v kuchyni? Ak nie, tak vám to roz-
hodne odporúčam. Výborne sa hodí k 
dochucovaniu mäsitých pokrmov, kto-
rým dodá jedinečný šmrnc. 

 Medovka lekárska je bylina dorasta-
júca 70 až 150 cen  metrov kvitnúca od 
júna do prvej polovice augusta. Potre-
buje teplé, slnečné stanovisko s boha-
tou priepustnou pôdou. Tak  ež patrí do 
čeľade hluchavkovité. Je zdrojom dobrej 
nektárovej znášky a poskytuje dostatok 
kvalitného peľu. Traduje sa, že včely sú 
na znáške z medovky mimoriadne pokoj-
né. Upokojujúci účinok na tráviaci trakt 
aj psychiku je využívaný i v ľudovom lie-
čiteľstve. Výborne sa  ež hodí na dochu-
covanie ovocných šalátov, do limonád 
a zaujímavý gastronomický zážitok po-
skytne pri dochucovaní rýb. 

 Rozmarín lekársky je vždyzelený polo-
ker z čeľade hluchavkovité dorastajúci v 
našich podmienkach zvyčajne do výšky 
jedného metra. Je čiastočne mrazuvzdor-
ný do hranice približne -12 °C. Do voľnej 
pôdy ho teda sadíme v južných oblas  ach 
Slovenska, pričom vyberáme chránené 
stanoviská s dostatkom slnečných lúčov. 
Na zimu je vhodné rastlinu zabaliť do tex-
 lie a použiť mulčovanie na ochranu ko-

reňov. Kvitne od júna do augusta, avšak 

má tendenciu kvitnúť aj mimo svojej se-
zóny, a tak sa môžeme stretnúť s kvetmi 
aj v decembri či v polovici februára. Po-
skytuje dobrú znášku nektáru aj menšie 
množstvo peľu. Patrí medzi základné by-
linky využívané v kulinárstve najmä v ta-
lianskej a francúzskej kuchyni, známy je 
aj ako súčasť provensálskeho korenia. Pô-
sobí povzbudzujúco na nervovú sústavu 
a často sa využíva v aromaterapii. Pri von-
kajšom použi   má dezinfekčné, čis  ace 
a prekrvujúce účinky na pleť. Pozor, nie 
je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy a 
malé de  ! Vo väčších dávkach môže byť 
mierne toxický.

 Pamajorán obyčajný,  ež známy ako 
oregano, je liečivá bylina z čeľade hlu-
chavkovité s výškou do 60 cen  metrov. 
Táto trvalková bylina prirodzene ras  e na 
slnečných lúkach a v presvetlených okra-
joch lesov. Rastlina je nenáročná na pes-
tovanie, obľubuje suché, slnečné stano-
viská. Pamajorán má tendenciu splaňo-
vať a v bylinkových skalkách či záhonoch 
môže vytláčať ostatné druhy. Vyznačuje 
sa dobrou produkciou nektáru v júli a au-
guste. Vzhľadom na nedostatok znášky 
v tomto období býva hojne navštevova-
ný včelami a motýľmi. Pôsobí upokojujú-
co na podráždený tráviaci trakt a podpo-
ruje chuť do jedla. Využíva sa pri ochore-
niach horných a dolných dýchacích ciest. 
U  šujúci účinok má na nervovú sústavu. 
V kulinárstve je obzvlášť obľúbený v stre-
domorskej kuchyni. Hodí sa na dochuco-
vanie mäsitých pokrmov a veľmi obľúbe-
ná je kombinácia s paradajkami.

ANDREJ DEVERA
FOTO TATIANA KAMENSKÁ

Pamajorán či oregano - včely ho milujú.
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PÁRTY APIHOUSEPÁRTY APIHOUSE
ALEBO KOČOVNÝ VOZ „DE LUXE“
Náš dvorný ilustrátor a stolársky 
majster Jaroslav Pásler sa pustil 
do rekonštrukcie starého 
kočovného voza a opäť posúva 
latku našej predstavivosti vyššie 
o ďalší level. Plány tohto šikovného 
remeselníka nepoznajú slovko 
„nedá sa“, a tak jeho kočovný 
voz bude po dokončení mať azda 
všetko, po čom môže včelár 
na kočovke túžiť.

„Samozrejmosťou je ležanie na úľoch a 
sprcha s posteľou a zásobník vody. Záchod 
bude kompostovací, aby som nevytváral 
žiaden odpad, a nevyhnutnosťou bude aj 
klima  zácia,“ približuje svoje plány. 

Dve včelstvá plánuje Jaroslav umiest-
niť do spodných skriniek starého kreden-
ca. Celkovo ich bude vo voze šesť a Dy-
mák bude na jar určite pri ich osádza-
ní. Ďalšími súčasťami vozu budú plyno-
vý varič a chladnička. Ako pracovný stôl 
poslúži stolárska hoblica. Aj vo voze to-
 ž bude Jaro majstrovať a poruke tak 

bude mať  ež cirkulár, hobľovačku, frézu 
či kompresor. Keďže Jaro miluje kávu, vo 
voze nesmie chýbať kávovar a mlynček, 
aby bola vždy čerstvá. Súčasťou marin-
gotky bude  ež skladacie masážne lôžko 
na medovú masáž. 

„Vonku na streche plánujem le  sko pre 
drony v podobe hrubého okrúhleho ple-
xiskla, aby bolo vidieť na heliporte veľké 
‚H‘. Trochu mi za  aľ robí staros   umiestne-
nie slnečných kolektorov, aby nezavadza-
li. V zime sa chystám spraviť namiesto sú-
časných okien nové, vitrážne. V maringotke 
budem aj maľovať, a tak mi poslúži ako ate-
liér,“ pokračuje Jaro v rozprávaní.

Na stene vozu sú veľké hodiny a nad 
nimi pripravené rolovacie až trojmetrové 
plátno. Na kočovke si tak priatelia včelá-
ri budú môcť pozrieť cez projektor fi lm a 
relaxovať. Na tejto strane včely nebudú, 
tak ich svetlo nebude rušiť. Súčasťou ma-
ringotky bude  ež veľký rebrík a všetko 
potrebné na zber rojov. 

KURZ PRAKTICKEJKURZ PRAKTICKEJ 

APITERAPIEAPITERAPIE
Po absolvovaní kurzu pod hlavičkou 
APIPRAKTIK obdržíte aj certifi kát.

Termín: 10.-12. september 2021
Mýto pod Ďumbierom

Viac info: apipraktik@gmail.com
etami.habura@gmail.com

+421/918/482 017

organizuje
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„Je to vlastne chata na kolesách a bude 
slúžiť na oddych i na prácu. Budem z nej 
napríklad streamovať o včelárstve, ale aj o 
výrobe úľov a kadečoho iného. Nutná tak 
bude aj sieť wi-fi . A koniec koncov, všetko 
ostatné ukáže čas,“ uzatvára Jaro Pásler 
„krátky“ výpočet svojich plánov.

Ja mu za celú redakciu aj čitateľov dr-
žím palce a prajem si, aby tento včelársky 
voz snov čo najskôr dokončil a opäť mal 
čas kresliť návody do nášho časopisu. 

MICHAL PETRUŠKA
FOTO JAROSLAV PÁSLER + DRON

Sprchový kút včelár po práci ocení.

Majster Jaroslav Pásler a jeho magický voz - zaiste inšpiruje nejedného včelára. 

Z voza sa budú streamovať 
včelárske videá.
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LETNÝ TÁBOR DOPADOL NA JEDNOTKU

Konečne streda. Tešil som sa na ňu 
hneď z dvoch dôvodov. Prvý, že sa 
konečne skončil školský rok, a druhý, 
že som odchádzal na včelársky tábor. 
Okolo tretej popoludní sme nasadli s 
rodičmi do auta a po triapolhodinovej 
ceste sme dorazili takmer do cieľa - 
na Myjavské kopanice. 

Kým sme došli na miesto, trochu sme po-
blúdili, ale nakoniec sme miesto redakčnej 
včelnice časopisu Dymák našli. Zoznámil 
som sa s vedúcimi tábora - Mišom, Sviťom 
a Rafalom, ktorí mi poukazovali našu sta-
novú nocľaháreň, krásne okolie i včelnicu. 
Potom ma priviedli na lúku, kde už ostatní 
táborníci hrali futbal. Pridal som sa k nim.

Na druhý deň sme mali v pláne vytáčať 
med. Po otvorení prvých dvoch úľov sme 

si to ale takmer rozmysleli. Včely boli príliš 
útočné a my sme sa trochu zľakli. Ale zve-
davosť nás priviedla k úľom postaveným na 
inom mieste, tam boli včielky pokojné, a my 
sme si skúsili vybrať rámiky a vytočiť med. 

Večer prišiel ujo poľovník, ktorý nám roz-
prával o zvieratách, o poľovníckych psoch a 
ešte veľa zaujímavých vecí a príhod. Naše 
dni sme vyplnili i prípravou dreva na ohník, 
miešaním gulášu a pomáhali sme pri do-
nášaní potravín z neďalekej pivničky. Hrali 
sme futbal a nevynechali sme ani letné kú-
panie či malú nočnú hru, kde sme hľadali 
ukrytý fazuľový poklad.

Absolvovali sme aj výlet na neďalekú far-
mu, kam sme takmer nedorazili. Išli sme to-
 ž cez les bez mapy – veď niektorí kamará-
  už cestu poznali z minulého roka. Stači-

lo však malé zaváhanie a minuli sme jednu 
odbočku. Na farmu sme preto prišli z inej 
strany, než bolo plánované. Vôbec nám to 
neprekážalo. Hlavne, že sme do cieľa prišli a 
odmenili sme sa tam studenou malinovkou. 

Ďalší deň sme navš  vili vrch Bradlo s 
Mohylou M. R. Štefánika a potom sme sa 
pokúsili nájsť, podľa informácií z interne-
tu, neďalekú jaskyňu. Niektorým sa do nej 
ísť už nechcelo, naši vedúci nás však vede-
li správne mo  vovať. Ak nájdeme jaskyňu, 
pôjdeme na pizzu. Jaskyňu sme našli. Ťaž-
šie to bolo s tou pizzou. Bol štátny sviatok a 
skoro všetko bolo zatvorené. Preto sme mu-
seli ísť až do Vrbového. Ale bol som rád, že 
sa vedúci nevzdávali a svoj sľub splnili. 

A bol tu utorok. Týždeň prešiel ani ne-
viem ako. Pobalili sme batohy a stany, roz-
lúčili sme sa a išli sme domov. Tento tábor sa 
mi veľmi páčil a dúfam, že nebol posledný. 

JANKO FEDOR, ÚČASTNÍK TÁBORA
FOTO RAFAL CYRANRozprávanie uja poľovníka de   zaujalo rovnako ako pohľad cez ďalekohľad pušky.

Účastníci tábora na záverečnej fotografi i. Všetci celí a bez zranení.

Mladí včelári pri odviečkovaní počas medobrania, ktoré sa takmer nekonalo.
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