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Jak je již při podobných akcích zcela obvyklé, 

měla vysokou úroveň a hlavně v části věnované 

diskusi padlo mnoho zajímavých příspěvků. Ce-

lá diskuse byla vyvolána emotivním, ale pravdi-

vým vystoupením prezidenta Agrární komory 

ing.Zdeňka Jandejska CSc. Vedle něj jsme za-

znamenali účast zástupců Ústeckého kraje – 

v diskusi vstoupila ing. Monika Zeman. Vše ja-

ko vždy precizně řídila Ludmila Holadová. 

Pan prezident Agrární komory otevřeně pro-

mluvil o skutečném stavu zemědělství v České 

republice. Mnohé problémy samo-

zřejmě vidíme, v naše oboru jsou 

kritické, ale že tomu je tak v celém 

odvětví zemědělství, jsme ale neče-

kali. Trvalý pokles zemědělské pro-

dukce, silnice zahlcené kamiony 

s potravinami, množství hektarů 

zastavěné kvalitní půdy, špatný 

stav využívané půdy. Nad věcí bu-

deme muset ještě dlouho přemýš-

let. Přesto, že se snažím vždy být 

spíše optimista, jde mi to stále hů-

ře a zde si dokonce myslím, že je 

celé zemědělství již za hranou. Jak 

se kdysi říkalo, stojíme na pokraji 

velké propasti, vše ale zlepšíme a v nejbližší do-

bě uděláme velký krok vpřed. 

I náš spolek si přisadil. Míša Kovalová upozor-

nila na problémy s převčelením krajiny a špat-

nou situací v podmínkách chování se ke zvířa-

tům. Za spolek jsme také upozornili na to, že 

včela jako hospodářské zvíře je zařazena 

k lesům, místo do živočišné výroby, kam by mě-

la patřit. Prezident přislíbil jednání na minis-

terstvu k tomto stanovisku.     

Petr Táborský 

Předseda AK  ing. Zdeněk Jandejsek mezi Ludmilou 

Holadovou a Kateřinou Valentovou 



Stránka 2 

Včelařské noviny 

Ať hlásáme jakékoliv krásné ideologie, proč 

chováme včely, vždy u většiny bude převažovat 

zájem chovat včely, které dávají co nejvyšší vý-

nos. I přes tuto skutečnost, většina chovatelů 

na první místo při výběru chovného včelstva 

dává mírnost včel. Dnes je možné, při ne zrov-

na dobře organizovaných dotacích, koupit 

matku celkem levně. Ale právě tento systém 

zavinil úpadek kvality matek na našem území. 

Je to jeden z mnoha důvodů pro chov matek 

pro vlastní potřebu. 

Cílem je využít dědičnosti k udržování, případ-

ně zlepšení vlastností včel. Předpokladem 

k tomu jsou cenné čistokrevné matky. Lze ta-

kové matky koupit pro chov, ale dá to hodně 

hledání a zkoušení. Dost chovatelů matek po-

řizuje své čistokrevné matky v Rakousku i Ně-

mecku, kde je úroveň o nějaký ten stupínek 

vyšší. 

Jaká kritéria si stanovujeme pro výběr našeho 

chovného včelstva? Předně je potřeba zmínit, 

že nutnost sledování vlastností včelstev je 

dlouhodobá činnost. Co sledovat? Jak bylo ře-

čeno, na první místo mnoho chovatelů řadí 

mírnost včel. To je zcela správné, protože to 

vytváří pohodovou práci se včelstvem, nemusí-

me k včelstvu přistupovat jako rytíř v brnění. 

Pro hodnocení se nám hodí jednoduchý test. 

Když otevřeme úl bez zakouření, vylétne jen 

pár včeliček, ostatní se stáhnou do uliček. As-

pirují tedy na náš chov. 

Stejnou hodnotu má ale také výnos. Je vyrov-

naný a vyšší než u jiných včelstev. Ráno vyléta-

jí dříve a sběr končí později. Nezdržují se na 

česně, ale hned vylétají a zalétají. Je dobré sle-

dovat výkon i na úlové váze. Ostatní nám vy-

hodnotí zpětné záznamy o ročních výnosech 

včelstva. Ty nejlepší vybereme pro chov. 

Pyl a propolis, jeho místo u sledovaného včel-

stva. Pro chov je velmi důležité, jak je včelstvo 

schopné zásobit se pylem (pokud ještě 

v přírodě nějaký je). Stejně důležitý, s ohledem 

na jejich zdraví, je stav propolisu ve včelstvu. 

Příprava včelstva na chov matek 

Z březnového kurzu spolku 

Toto není cesta k chovu kvalitních matek 
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Jistě nám není příjemné, když jsme zapatlaní 

od propolisu při práci s nimi, ale pro zdravotní 

situaci v úle je to nezbytné. Tak i tato hlediska 

zařadíme pro výběr na chov. 

Významným hodnotícím faktorem bylo a dále 

bude, jak matka ploduje. Krásně uspořádané 

plodové těleso s pylem na okrajích a zásoby 

nad ním jsou vstupenkou na naše kladné hod-

nocení. Stav plodového tělesa také hodně vy-

povídá o zdraví včelstva. 

Velice podstatná pro hodnocení výběru včel-

stva je nerojivost. Asi nedosažitelným ideálem 

je vychovat včelstva, která se nerojí a pravidel-

ně každé tři roky vymění tichým způsobem 

matku. V každém případě si musíme uvědo-

mit, že chov z vyrojeného včelstva jen podpo-

ruje další rojení. Pokud jsou naše včelstva veli-

ce silná a je dobrá snůška, vůbec nemusíme 

poznat, že se včelstvo vyrojilo, protože se s ná-

mi nepřišlo rozloučit. Z toho vyplývá povin-

nost sledovaná včelstva v této době pravidelně 

kontrolovat. 

Další znakem, který by neměl ujít naší pozor-

nosti, je vzhled včel. Ten by měl být v souladu 

s exteriérem (nebo chcete-li vzhledem) včel-

stva, které chceme chovat. 

Čisticí pud včel je účinnou obranou proti in-

fekčním nemocem plodu. Někteří chovatelé si 

to prakticky už ověřili při potlačování zvápena-

tění plodu, které bylo před několika lety v na-

šich chovech dost rozšířené. Včelstva s výbor-

ným hygienickým testem silně omezují rozvoj 

zvápenatění. Předpokládá se, že dobrý čisticí 

pud je zrovna tak dobrou prevencí proti rozvi-

nutí moru plodu v případě, že se do vnitřního 

prostředí včelstva dostane určité množství zá-

rodků jeho původce. Nicméně důkazů podpo-

rujících uvedený předpoklad je zatím málo. 

Přesto čistící pud bude patřit do našeho hod-

nocení pro výběr chovného včelstva. 

Opakovaným pozorováním všech těchto hledi-

sek je šance, že vyberete to správné chovné 

včelstvo. Z takového včelstva nejprve odebere-

me zkušební sérii a jestliže budou matky-dcery 

vyhovovat rovněž všem pozorováním, zůstane 

včelstvo chovným. 

U tohoto plemenného včelstva ale nebudeme 

po dvou letech měnit matku. Naopak, budeme 

se snažit udržet tam chovnou matku co 

nejdéle. Nejlépe ji udržíme v malém včelstvu, 

nebo oddělku. Příčinu zatím nikdo neodhalil, 

možná to má co dělat s genetikou a nebo viry.  

Na závěr ještě jedno upozornění. Část matek 

se z matečníků nevylíhne, přestože odchov byl 

prováděn tak, jak má být. Mnohdy dosáhne 

výpadek až 30 %. Nebudeme nad tím lomit 

rukama, ale budeme s tím počítat. V žádném 

případě nás to nesmí odradit od úmyslu cho-

vat vlastní matky. 

Připraveno z březového kurzu spolku 
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Pěknou společenskou akci připravila Agrární komora Most. Přátelské 

setkání k výročí založení Agrární komory spojené s tradičním svátkem 

MDŽ se opravdu vydařilo. Náš spolek byl také přizván. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o pracovní den, spolek zastupovali pouze tři členo-

vé. V předchozím měsíci jsme na semináři řešili jiný problém - včely a 

neonikotiny, kde se naše zájmy rozcházejí. Uvědomujeme si, že pokud 

chtějí zemědělci uspět v konkurenci dnešního světa, nemají moc na vy-

branou. Na druhé straně, stále více vědců potvrzuje, že tato chemie stojí, 

vedle dalších faktorů, za velkými úhyny včel. 

Samozřejmě tímto problémem jsme tentokráte nekazili společenské se-

tkání, které se nám naopak velmi líbilo. Panoval zde přátelský duch a 

organizátorům děkujeme, za pohodu, kterou nám přinesl. Akce OAK 

Most jsou vždy na vysoké úrovni a naplňují cíl, který si dají. Jejich velkou 

výhodou je dobrý kolektiv, ale hlavně hnací motor, Ludmila Holadová. 

Rádi s nimi budeme spolupracovat i do budoucna. 

Spolek Krušnohorských včelařů 

TRDIČNÍ 8. BŘEZEN NA AGRÁRNÍ KOMOŘE MOST  

S P O L E K   
K R U Š N O H O R S K Ý C H  
V Č E L A Ř Ů  

FOTO MĚSÍCE:  Oslavy vzniku AK - 8. března Most 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


