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Už po desaťročia vyrába cukrovarenský
koncern Südzucker AG Mannheim/ Ochsen-
furt včelie krmivo na báze sacharózy. Sorti-
ment cukrovaru v Nemeckom meste Ochsen-
furt zahrňuje okrem iného aj tri včelie krmi-
vá pre rôzne spôsoby použitia:

Apiinvert (tekuté)
Apifonda (pastovité)
Apipuder (kryštalické).
Tieto hotové krmivá spĺňajú požiadavky

na zdravú výživu včiel. Včelárovi uľahčujú
prácu pri zakrmovaní a možno ich bez náklad-
nej prípravy priamo skrmovať. Tieto výrobky
na báze sacharózy sú na základe vyváženej
skladby, najvyššej čistoty a konštantne vyso-
kej kvality ideálnou výživou pre včely. V prí-
rodnom krmive, teda v mede je v podstate
fruktóza (ovocný cukor), glukóza (hroznový
cukor) a sacharóza. Tieto včelie krmivá na
báze sacharózy týmto požiadavkám zodpove-
dajú v plnom rozsahu a tak predstavujú opti-
málnu ponuku výživy pre včely. Produkty –
včelie krmivá na báze škrobu, naproti tomu
často vykazujú iné zloženie a preto nenapo-
dobňujú prírodné krmivo včiel. Výrobky Api-
invert, Apifonda a Apipuder sú vhodné pre
každú potrebu  a spôsob kŕmenia a dajú sa
ľahko dávkovať.

Na pozvanie svojho priateľa Ing. Vladi-
míra Algayera som sa koncom októbra zúčast-
nil prehliadky firmy Südzucker AG Mannhe-
in, cukrovaru a linky na výrobu API – krmív
a ich balenie. Firma Südzucker je akciová spo-
ločnosť v ktorej 55 % akcií vlastnia pestova-
telia cukrovej repy, ktorí sú združení vo Zvä-
ze pestovateľov cukrovej repy (SZVG). Táto
spoločnosť s ročným obratom 6,2 miliárd eur
zamestnáva 17 700 zamestnancov a vlastní
29 fabrík a 3 rafinérie. Okrem iného vlastní
aj slovenský cukrovar v Seredi, ktorý patrí do
skupiny AGRANA. Sereďský cukrovar vyrá-
ba 0,8 % cukru z celkovej produkcie firmy
Südzucker. Pre porovnanie uvediem, že su-
sedné Poľsko vyrába 10,4 %. Najväčšími pro-
ducentmi cukru v rámci firmy Südzucker sú
cukrovary vo Francúzsku cca 28 % a v Ne-
mecku cca 26 %. Cukrovar v Ochsenfurte bol
do prevádzky spustený v roku 1956 a v sú-
časnej dobe, v čase repnej kampane zamest-
náva približne 300 ľudí. Denne spracuje
15 000 ton cukrovej repy, z čoho vyrobia
2 300 ton čistého cukru. Pritom denne spot-
rebuje 300 ton uhlia, 100 ton koksu, 200 ton
vápenca a veľa iných potrebných surovín na
chod celej výroby. Nutné je ešte poznamenať,
že cukrovar má vlastnú tepelnú elektráreň na
výrobu el. energie pre svoju potrebu a preby-
tok, ktorý nespotrebuje odovzdáva do verej-
nej siete. Taktiež postupuje aj s vyrobenou
prebytočnou parou, s ktorou sa vykurujú oko-
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lité objekty. V areáli cukrovaru sme mali
možnosť pobudnúť takmer celý deň a prejsť si
celý proces výroby cukru od samého začiat-
ku a to dovozom cukrovej repy do cukrovaru
kamiónom, až po záverečnú fázu a to balenie
a následnú expedíciu cukru. Našu osem člen-
nú skupinu slovenských včelárov počas celé-
ho dňa v areáli cukrovaru sprevádzal pán
Detlev Rausch, vedúci oddelenia obchodu. Pri
spracovaní repy nám odborný výklad robil
pán Kiesewetter. Tu musím poďakovať pria-
teľovi Vladovi Algayerovi za výborné zvlád-
nutie úlohy prekladateľa. Tak ako som už vyš-
šie spomenul celý proces spracovania cukro-
vej repy na cukor som mohol vidieť a mať pri-
tom aj odborný výklad. Osobitnou časťou pre-
hliadky už spomenutého cukrovaru bola pre-
hliadka výrobnej časti a to linky na výrobu
tekutého cukru a fondantu, teda výroby vče-
lích krmív a ich balenie. Touto výrobňou nás
osobne sprevádzal jeden z dvoch riaditeľov
cukrovaru Dr. Schüttenhelm, zodpovedný za
výrobu fabriky. Samozrejmosťou aj tu bol od-
borný výklad o celom procese výroby a bale-
nia vrátanie uskladnenia a expedície včelie-
ho krmiva Apiinvert, Apifonda a Apipuder.
Tu by som chcel poznamenať, že do výrobne
API - krmív chodia návštevy len výnimočne.
Po spoločnom obede nasledovala ešte disku-
sia pri ktorej nám bola odprezentovaná pre-
zentácia o firme Südzucker a ich výrobkoch.
Teda to, čo sme videli priamo v prevádzke,
sme si mohli potom zopakovať aj cestou pre-

zentácie. V podvečer sme si ešte stihli pozrieť
historickú časť susedného mesta Würrzburg,
pri ktorej nám stále robil spoločnosť pán
Detlev Rausch. Spoločným večerným pose-

dením s už spomenutým pánom Rauschom
sme zakončili prvý deň našej návštevy v tomto
naozaj krásnom regióne Bavorska. Ďalším
dňom našej cesty za API – krmivami bol pre-
sun do mesta Offenau, kde na nás čakal pán
Günter Hartman a pán Hermann Seibert. Nut-
né je poznamenať, že pán Seibert je včelár
a tvorca včelieho krmiva Apiinvert, Apifon-
da a Apipuder. Tento pán Seibert sa osobne
zúčastnil Medového festivalu v Trstenej
v roku 2010, kde vystúpil s prednáškou o vče-
lích krmivách na báze sacharózy od firmy Sü-
dzucker. Pán Hartman je včelár, ktorý už nie-
koľko rokov tieto krmivá skúša a testuje na
svojich cca 300 včelstvách. Nedá mi nespo-
menúť, že pán Hartman okrem včiel obrába
aj 18 ha pôdy a je popritom ešte zamestnaný
v cukrovare v Offenau. Prehliadkou troch
včelníc sme mali možnosť spoznať technoló-
giu obhospodarovania včelstiev v nadmorskej
výške cca 200 m v neuteplených úľoch Za-
nnderovej miery 420 x 220 mm.

Včelár a výskumník, telom aj dušou tak
by som charakterizoval pána Hartmana. Ne-
uveriteľne kľudné včelstvá, aplikácia kyseli-
ny šťaveľovej jednoduchým spôsobom formou
novinového papiera, ale aj kŕmenie suchým
cukrom opäť jednoduchým spôsobom to dá-
valo impulz slovenskému včelárovi, že ide to
naozaj aj ináč….

Debata o matkách, prísnej selekcii, šťa-
velke a krmive bola naozaj nekonečná. Rýchla
prehliadka modernej medárne pri rodinnom
dome v ktorej bol úplnou samozrejmosťou
moderný odviečkovací stroj, moderný medo-
met a iné zaujímavosti dávali jasný obraz
o tom, kde sa pohybuje zahraničný včelár. Po-
hľad na kočovný príves pre cca 56 včelstiev
bol posledným bodom prehliadky. Spoločný
obed s našimi hostiteľmi pri ktorom som im
daroval knižné publikácie a Včelárske zápis-
níky ukončilo naše putovanie za včelími kr-
mivami od firmy Südzucker. Potom už nasle-
dovala len 730 km dlhá cesta do Bratislavy
a ďalších 400 km do môjho bydliska. Čo do-
dať na záver? Snáď len to čo v úvode: „Je lep-
šie raz vidieť ako stokrát o tom počuť“.
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