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Vážení čitatelia;

  V čase kalen-

dárneho roka

2012, mesiaca ja-

nuár, kedy budete

čítať prvé stránky

nášho spolkového

časopisu Slovenský

včelár, bude tomu

presne 89 rokov, čo

vyšlo jeho prvé číslo, presne 1. januára 1923.

Podnetom pre kladné uznesenie výboru

Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slo-

vensku dňa 3. decembra 1922 ohľadne vy-

dávania vlastného časopisu bol vplyv osobnos-

ti a silný dojem slov vtedajšieho starostu Ústre-

dia Dr. Jána Gašperíka — včelárskeho spiso-

vateľa a historika, organizátora novodobého

včelárstva na Slovensku.

K splneniu veľkého sna našich predkov

Závodníka, Kolčeka, Kišša, Čajdu a ďalších

ako aj svojho vlastného, ktorým bolo zriadenie

Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slo-

vensku 15. augusta 1919 sa podujal práve

Dr. Ján Gašperík.

S prvým mesiacom kalendárneho roka je

naopak smutne spojený a pamätný dátum

16. január 1949, kedy v Novákoch Dr.

J. Gašperík zomrel.

Ako súčasný zodpovedný redaktor tohto

prvého celoslovenského včelárskeho časopisu som

veľmi rád, že všetkým mojim predchodcom sa

podarilo počas tak dlhého časového obdobia,

takmer deviatich desaťročí a to aj napriek jeho

prerušeniu vo vydávaní v období totalitného re-

žimu svojou obetavou prácou a zanietenosťou

udržať nášho Slovenského včelára pri živote

a opätovne ho vzkriesiť po r. 1989.

Im všetkým patrí moje úprimné poďakova-

nie a to v mojom mene — zodpovedného redak-

tora, predsedu SVS a Ú SVS — i v mene Vás

všetkých — súčasných ale aj minulých jeho pred-

platiteľov a čitateľov.

Verím, že aj nový ročník 2012, ktorý týmto

januárovým číslom dnes štartujeme, tak aj tie

ďalšie budú v plnej miere plniť poslanie, účel

a zámery, s ktorými ho v r. 1923 uvádzali do

života a pre potreby vtedajších včelárov jeho ot-

covia, ale aj poslanie na ktoré chcem v súčas-

nosti ako jeho zodpovedný redaktor spolu s ko-

lektívom redakčnej rady nadviazať spolu s roz-

šírením tohto poslania pre potreby a Vašu

dnešnú maximálnu spokojnosť.

Takúto spokojnosť želám Vám, všetkým

jeho čitateľom a všetkým Vám, našim včelá-

rom zároveň úspešný a v zdraví prežívaný rok

2012.

            Ing. Pavol Kameník

          predseda SVS a ZR SV
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Nový vče-
lársky rok od-
štartovali čle-
novia Regio-
nálneho Spol-
ku včelárov
S l o v e n s k a
v Žiline v so-
botu 10. de-

cembra 2011 na vzdelávacom stretnu-
tí v Lietave. Tajomník Ing. Imrich Frič
privítal medzi 24 žilinskými včelármi
lektora, krajského zmocnenca Pavla
Murína a hlavného organizátora pod-
ujatia, predsedu Gejzu Krebesa.

Ten slávnostne predstavil včelárom
nového člena SVS priateľa Dušana
Vašku z Ovčiarska.

Prvá prednáška z tohtoročného
cyklu v rámci včelárskeho roka bola
zameraná na ošetrovanie včelstiev po-
čas roka. Pavol Murín zdôraznil, že
včelám je potrebné venovať zvýšenú

starostlivosť z hygienického hľadiska
neustále. Ošetrovanie včiel rozdelil do
dvoch rovín: na fyzické a chemické.
Súčasne podrobne opísal postupy vy-
tvárania čistoty na včelnici i priazni-
vých podmienok v úli. Osobitne zdô-
raznil, že ročne treba včelstvu vyme-
niť zhruba tretinu plástov v rámikoch.
Diskusia bola zameraná na aerosolo-
vé preliečenie proti klieštiku, ktoré si
väčšina včelárov pochvaľovala.

Žilinskí včelári majú naplánované
ďalšie dve odborné prednášky, pomo-
cou ktorých zvýšia svoju odbornosť vo
včelárení.

Mgr. Štefan Debnár
Ovčiarsko

20. VZ SVS

Žilinčania rokovali

Odštartovali
nový včelársky

rok

Mapa Považ-

skej Bystrice

s vyznačený-

mi prístupo-

vými cesta-

mi, ktorými

sa delegáti

dostanú k ho-

telu TERNO,

miestu kona-

nia 20. VZ

SVS, ktoré sa

u s k u t o č n í

dňa 4. 2. 2012.
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V súlade so schváleným Plánom za-
sadnutí Ú SVS na rok 2011 sa konalo dňa
16.12. 2011 v zasadacej miestnosti Sek-
retariátu Ú SVS Trstená už štvrté riadne
zasadnutie Ústredia SVS.

 Hneď na začiatku rokovania prebeh-
la kooptácia nového člena Ú SVS p. Šte-
fana Hegedusa (náhradníka za Bc. Štefa-
na Krajníka Krajského zmocnenca
a Krajského poradcu pre za Košický kraj),
ktorý bol do funkcie krajského zmocnen-
ca a poradcu pre včelárstvo za Košický
kraj kooptovaný na základe výsledkov
2. kola volieb, ktoré prebehli v mesiaci
október a november 2011 v krajských
predsedníctvach R SVS Košického kra-
ja.

Ďalším bodom rokovania bolo zhod-
notenie priebehu a výsledkov zasadnutí
Krajských predsedníctiev za jednotlivé
kraje, ktoré jednotliví krajskí zmocnenci
a poradcovia pre včelárstvo zvolali v ob-
dobí mesiacov september až december
2011 v zmysle Uznesenia z 3. riadneho
zasadnutia Ú SVS v jednotlivých krajoch
SR.

 V tomto bode všetci prítomní kraj-
skí zmocnenci Ú SVS za jednotlivé kraji
predložili písomné Uznesenie zo zasad-
nutia svojho krajského predsedníctva
v príslušnom kraji, v ktorom boli okrem
iného prejednané a schválené nasledov-
né body:
- Návrh platby členských príspevkov

pre Ú SVS za rok 2013
- Návrh platby príspevkov do SPF SVS

za rok 2013
- Návrh výšky predplatného časopisu

SV na rok 2013
- Návrh kandidáta, ktorí by mal byť od-

menený zlatou medailou Š. Závodní-
ka na 20. VZ SVS dňa 4.2.2012 v Po-
važskej Bystrici.

- Návrh piatich členov z R SVS v kaž-
dom kraji, ktorí sa zúčastnia dvojdňo-
vej medzinárodne včelárskej konfe-

Štvrté riadne zasadnutie Ú SVS
rencie v Poľsku v apríli 2012.

- Návrhy na úpravu Stanov SVS, resp
doplnkov a zmien v súčasných Stano-
vách SVS
Na základe výsledkov a záverov tých-

to Uznesení bude Ústredím SVS zosta-
vený Návrh na platbu členských a ostat-
ných príspevkov na rok 2013, ktorý bude
predložený delegátom 20. VZ SVS na
schválenie.

Organizačno-technickým zabezpeče-
ním priebehu 20. VZ SVS, ktoré sa bude
konať 4. februára 2012 v Považskej Bys-
trici bol poverený Ing. Peter Čerňanský,
krajský zmocnenec a poradca pre včelár-
stvo za Trenčiansky kraj v súčinnosti
s členmi R SVS Považská Bystrica a ved.
sekretariátu Ú SVS p. Kubinovou.

Rokovanie 4. riadneho zasadnutia
Ú SVS pokračovalo správou ved. sekre-
tariátu Ú SVS pr. Lýdie Kubinovej, v kto-
rej vyhodnotila stav vyplatených finanč-
ných prostriedkov NP v podpornom roku
2010/2011 jednotlivým R SVS i opráv-
neným žiadateľom, a rovnako finančných
prostriedkov na opeľovaciu činnosť včiel
v r. 2011. Ďalej ved. sekretariátu oboz-
námila prítomných so skutočnosťou, že
Rozhodnutím MPRV SR č. 700/6689/
2010 bola Spolku včelárov Slovenska
schválená podpora pri vykonávaní opat-
rení na zlepšenie podmienok pre produk-

ciu a obchodovanie s včelími produkta-
mi pre ročný program 2011/2012 v cel-
kovej výške 111.908,00 Eur.

Po krátkej prestávke, ktorú členovia
Ú SVS využili na obed pokračovalo ro-
kovanie 4. riadneho zasadnutia Ú SVS
prerokovaním správy predsedu DKR
SVS – Ing J. Špacíra o výsledkoch vy-
konanej kontroly hospodárenia SVS a pl-
nenia Uznesení z VZ i zasadnutí Ú SVS

za 1. polrok 2011, ktorú vykonala Do-
zorná a kontrolná komisia SVS v priesto-
roch SÚ SVS v mesiaci november 2011.

Po ukončení programu štvrtého riad-
neho zasadnutia Ú SVS pokračovalo ro-
kovanie Ú SVS zasadnutím Redakčnej
rady SV, ktorá sa zamerala na prípravu
novej koncepcie redakčného plánu, ďa-
lej prípravu obsahu jednotlivých rubrík
a tematických celkov v časopise SV na
rok 2012.

 V závere zasadnutia 4. riadneho za-
sadnutia poďakoval predseda SVS –
Ing. Pavol Kameník všetkým členom
Ú SVS za ich prácu a ich aktívny prístup
k práci člena Ú SVS i krajského poradcu
pre včelárstvo počas roka 2012 a zaželal
krásne a pokojné prežitie Vianočných
sviatkov, úspešný rok 2012 a veľa úspe-
chov tak v osobnom živote ako aj v našej
včelárskej spolkovej práci.

 SÚ SVS

Informácie Ú SVS

Členovia Ústredia SVS sa na svojom rokovaní sústredili okrem iného aj na zhodnotenie vče-
lárskeho roka 2011 a prípravu 20. VZ SVS, ktoré sa bude konať 4. 2. 2012 v Považskej Bystrici
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Členská schôdza Hornooravského včelárskeho spolku

Štvrtá adventná nedeľa – 18. 12. 2011 bola
aj  dňom, kedy sa stretli členovia Hornoorav-
ského včelárskeho spolku v Trstenej na svo-
jej plánovanej členskej schôdzi.

Účasť takmer všetkých členov Spolku
svedčí o tom, že hornooravskí včelári majú
záujem nielen o včelárenie ale aj o vzájomné
stretnutia, ktoré neodmysliteľne k spolkové-
mu životu patria.

 Členskú schôdzu HVS viedla jeho
predsedníčka pr. Lýdia Kubinová, kto-
rá v úvode všetkých srdečne privítala.
Je potešujúce, že v priebehu roka 2011
sa  členská  základňa HVS rozrástla
o nových členov. Aj na tejto členskej
schôdzi boli prítomným členom pred-
stavení ďalší noví záujemcovia o vče-
lárenie i členstvo v SVS. Členská
schôdza jednohlasne schválila prijatie
týchto nových troch členov do radov
Hornooravského včelárskeho spolku
Trstená.

   Ako ďalej  uviedla predsedníčka
Hornooravského včelárskeho spolku
vo svojej Správe o činnosti HVS za  rok
2011  -   činnosť mladého včelárskeho
spolku akým bezpochyby Hornoorav-
ský včelársky spolok je  bola    v roku 2011
veľmi bohatá. Členovia  HVS sa aktívne za-
pojili do podujatí organizovaných Ú SVS
a to najmä:
-  5. ročníka SMF v Trstenej    dňa 15. 7. 2011

- Krajskej včelárskej výstavy v Žiline
- Dvojdňového kurzu pečenia medovníkov

v júni 2011 v Želovciach
- Dvojdňového zájazdu na Krakowské me-

dobranie v dňoch 3. – 4. septembra 2011
- Dvojdňového kurzu varenia medoviny,

ktorý sa konal v mesiaci november 2011
v Želovciach

- Osláv 640. výročia založenia  mesta Trstená

  Vyjadrila radosť, že sa do aktivít, ktoré
spoločne organizovali Ústredie SVS i HVS
aktívne zapájali  viacerí členovia Hornoorav-
ského  spolku, za čo im  z pozície predsedu
Hornooravského včelárskeho spolku zo srd-

ca poďakovala.  Vyjadrila presvedčenie, že aj
v roku 2012 budú  členovia HVS  rovnako
aktívni pri uskutočňovaní zámerov, ktoré vy-
plynuli z predneseného Plánu práce a činnos-
ti HVS na rok 2012.

   Členovia spolku boli  následne obozná-
mení s rozdelením AÚVL pre vykonanie kli-
nických prehliadok včelstiev v zmysle Národ-
ného programu eradikácie MVP na r. 2012

a s povinnosťami, ktoré pre členov, ko-
čujúcich včelárov a chovateľov včelích
matiek vyplývajú z tohto predpisu.

Ďalším, nemenej dôležitým bodom
programu členskej schôdze bola aj voľ-
ba delegáta, ktorý bude HVS zastupo-
vať na pripravovanom 20. VZ SVS,
ktoré sa bude konať 4. 2. 2012 v Po-
važskej Bystrici.

  Jednohlasným schválením Návr-
hu uznesenia, poďakovaním predsed-
níčky  prítomným za účasť bolo roko-
vanie členskej schôdze Hornooravské-
ho včelárskeho spolku Trstená ukon-
čené.

   Na záver odznelo už len vzájom-
né srdečné zaželanie si  krásnych  a
po kojných Vianočných sviatkov,

prežitie radostného a úspešného nasledujúce-
ho roku 2012 a veľa úspechov tak v osobnom
živote ako aj v našej včelárskej práci – pri
našich včeličkách.

Lýdia Kubinová, predsedníčka HVS Trstená

Vážení priatelia,

sme radi, že sa Vám v týchto dňoch do-
stáva do rúk prostredníctvom Vašich predse-
dov Regionálnych spolkov včelárov Sloven-
ska tretí spolkový Včelársky zápisník, ktorý
sme pre Vás pripravili na rok 2012. Tak ako
po minulé roky, aj toto vydanie Včelárskeho
zápisníka bude doručené každému členovi
SVS zadarmo, ako malý vianočný darček od
Ústredia Spolku včelárov Slovenska.

Doterajšie pozitívne ohlasy našich členov,
ktorí doposiaľ vo svojej včelárskej praxi vyu-
žívali včelársky zápisník na rok 2010 a 2011
svedčia o tom, že sa svojim obsahom a ostat-
nými kritériami plne vyrovná svojmu oveľa
staršiemu „bratovi“ vydávaného SZV. Niekto-
ré z ohlasov idú v tomto smere ešte ďalej
a kvalitatívne radia náš spolkový včelársky
zápisník na prvé miesto.

Uvedené skutočnosti nás v našom malo-
početnom pracovnom kolektíve samozrejme
veľmi tešia, povzbudzujú a pozitívne stimu-
lujú v práci.

Obsah tretieho včelárskeho zápisníka sme
výraznejšie nemenili nielen z vyššie uvede-
ných dôvodov, ale aj z dôvodu, že pripomien-

Včelársky zápisník 2012
ky našich včelárov boli v mnohom totožné
s našimi názormi na jeho obsahovú náplň, jeho
účel a poslanie.

V krátkosti sa tieto požiadavky dajú zhr-
núť do troch bodov, z ktorých na prvé miesto
môžeme zaradiť účel, spočívajúci v zaplnení
absentujúcej pomôcky pre každého včelára,
ktorú má denno-denne k dispozícii pri akej-
koľvek práci so svojimi včielkami a z ktorej
môže jednoduchou formou čerpať základné
informácie akéhokoľvek odborného resp. le-
gislatívneho charakteru. Na druhé miesto
môžeme zaradiť časový a dátumový horizont
včelárskeho zápisníka, ktorý Vám pomôže sa
jednoduchým spôsobom za akýchkoľvek si-

tuácií plne zorientovať v reálnom čase, v prí-
slušnom aktuálnom dni a mesiaci v priebehu
roka 2012. Voľný priestor, ktorý je k dispozí-
cii pri každom kalendárnom dni je vytvorený
pre Vaše stručné záznamy prác a úkonov, kto-
ré ste v tom ktorom dni vykonali pri práci so
svojimi včielkami, poprípade Vaše zistenia
o stave a správaní sa konkrétneho včelstva
a pod. Uvedený fakt môžeme zaradiť na tretie
miesto poslania nášho včelárskeho zápisníka.

Aj vreckové vydanie – formát včelárske-
ho zápisníka je predpokladom k tomu, že si
s ním môžete už od jeho obdržania vytvoriť
každodenné, celoročné priateľstvo, pretože
Vám umožní, aby ste s ním spolunažívali
v bezprostrednej blízkosti, nosiac ho vo vrec-
ko svojho včelárskeho úboru a v prípade po-
treby bol Vám vždy „po ruke“ ako dobrý pria-
teľ, radca i pomocník.

Ak sa Vám takúto žitú symbiózu s našim
tretím včelárskym zápisníkom pripraveným
na rok 2012 podarí vytvoriť, bude to ďalším
povzbudením pre náš pracovný kolektív
i morálnym poďakovaním za prácu, ktorú vy-
naložil pri jeho príprave a vydaní.

Ú SVS

Informácie Ú SVS

Zo života R SVS

Členovia Hornooravského včelárskeho spolku pozorne po-
čúvajú Správu o činnosti HVS za rok 2011, ktorú predniesla
predsedníčka  HVS Lýdia Kubinová
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Madunice – obec s príznačným ná-
zvom v spojitosti s medom (v Maduni-
ciach s madom).

Dodnes sa historici nevedia zhodnúť
o jeho pôvode. Existujú dve teórie o jeho
vzniku. Prvá sa odvoláva na bylinu ma-
dunica, ktorá hodne rástla a rastie na lú-
kach a pasienkoch v povodí rieky Váh.
Druhá sa odvoláva na slovné spojenie
„madu-nic“ z obdobia kedy rieka Váh
spôsobovala povodne v lokalitách popri

svojom toku. Veľká voda brala obydlia ľuďom aj zvieratám. Dlho po
povodni zostávali zaliate lúky, polia a včely nestihli svoj jarný roz-
voj. Toho dôsledkom bolo „madu-nic“. Polemizovať ktorá z týchto
verzií je správna nemienim. Fakt ale je, že december 2011 som na-
zval Madunické medové hody v dvoch dejstvách.

Prvé dejstvo - 2. 12. 2011

Napadlo ma, že deťom z včelárskeho krúžku, ktorý vznikol pri ZŠ
J. Hollého v októbri 2011 a má 10 členov spestrím program 2. decem-
bra 2011 a v krúžku im ukážem výrobu sviečok a vianočných figúriek
z včelieho vosku. Bolo treba vymeniť triedu za priestor so sporákom

a iným potrebným náčiním - teda našu kuchyňu a aj obyvačku. Me-
dové oblátky, koláčiky, medový čaj a samozrejme voskové figúrky,
ktoré sa po vychladnutí vylupovali z formičiek bol asi doteraz naj-
krajší zážitok ktorý deti zažili v súvislosti s včelárskym krúžkom.
A odmena pre mňa a pre manželku – rozžiarené očká detí. To peniaz-
mi nevyčísliš.

Vianočné medové hody v Maduniciach
Druhé dejstvo - 11.12.2011

Advent - čas vianočný, čas očakávania radostnej noviny - u kres-
ťanov určite. Ale aj čas  spojený s nakupovaním darčekov a symbolov
vianoc. Medzi ne patrí nesporne med a medová oblátka. Z toho po-
hľadu je predvianočné obdobie príležitosť pre včelárov zhodnotiť svo-
ju celoročnú prácu. Na akej úrovni to včelári robia veľmi záleží. Pra-
vý, čistý, nefalšovaný med je vzácna potravina a jej prezentácia by
mala byť dôstojná a pravdivá. Reklamy ktoré zavádzajú, podávajú
nepravdivé a polovičné informácie ohľadom medu ľudia už prezreli
a pri nákupe medu sa radšej obracajú na dôveryhodného včelára.

Vážme si ich dôveru a pokračujme v nastúpenom trende dodržia-
vania kvality, vysvetľovania a informovania o nezastupiteľných lieči-
vých účinkoch medu a včelích produktov.

 Aj to bol dôvod prečo sa včelári z Maduníc rozhodli usporiadať
včelársku výstavu s názvom VČELY A MED. 50 vzoriek medu od
včelárov z regiónu Hlohovec tvorilo degustačnú tabuľu, kde si oby-
vatelia Maduníc, ale aj pocestní pochutnávali a mohli porovnávať od-
lišnosti a druhové rozdiely medov. A veru boli aj takí, ktorí ochutnali

všetky vzorky aj 2 krát. Tešil
nás aj záujem občanov o vče-
lársku techniku, ktorá bola sú-
časťou výstavy.

Spokojnosť bola obojstran-
ná. Občania sa dozvedeli nové
veci o včelárine a včelári že
mohli zvýšiť gramotnosť a po-
vedomie nevčelárov. Verím, že
sme týmto spôsobom posunuli
dopredu vedomie nevčelárov,
a že aj takýto spôsob prezentá-
cie včelárstva prinesie v budúc-
nosti svoje ovocie.

Všetkým včelárom v novoročnom vinši do roku 2012 prajem:

Zdravie, šťastie, lásku, pokoj,
dobrých ľudí všade vôkol.

Medu nech nám pán Boh žičí,
zdravie nech nás nesklame.

Chvíle šťastia pekných príčin
to si všetci želajme.

Ľubomír Vančo
Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za Trnavský kraj
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Dr. Josef Bretschko – Der Magazinimker (Nadstavkový včelár 2)

Zameranie prevádzkovej
technológie

Moja naznačená rámcová prevádzková
metóda je vytvorená ako pre Zanderov nad-
stavkový úľ, tak aj pre nízkonadstavkový úľ
k využitiu letnej znášky. Smeruje viac k ex-
tenzívnym prevádzkovým metódam. Práce
prevádzam v súlade s vývojovým priebehom
včelstva. Veľkú váhu prikladám klasifikácii
včelstiev. Tá tvorí základ variabilnej metódy.
Skúsenosť ma oprávňuje, že docielené úkony
majú dlhšie kľudné pauzy a nie je nutné vyru-
šovať včelstvá. Všetky úseky týchto úkonov
smerujú k tomu, aby kritickú vývojovú fázu
každého včelstva bolo možné kontrolovať
a v prípade potreby ju účelne korigovať. Kaž-
dý zásah včelára do príslušného včelstva musí
byť pre včelstva uľahčením, zlepšením jeho
existenčných a rozvojových podmienok a to
od prvej včasnej znášky až po neskorú. Tento
sen včelára zostane v praktickom živote vždy
iba v rovine ilúzie. Reálne môže byť dosiah-
nutý tento sen pomocou nízkych nadstavkov,
kde sa dá lepšie využiť skorá jarná znáška so
silnými zazimovanými včelstvami, nikdy ale
v takom rozsahu, ako keď sa zameriame na
využitie skorej jarnej znášky rafinovanou
dvojmatkovou metódou. Skúsení praktici ne-
chcú príliš silné včelstvá už na skorú jarnú
znášku, pretože dávajú väčšiu váhu na využi-
tie letnej znášky. Problém silných včelstiev
na jar mali taktiež včelári v tridsiatich rokoch
v USA, keď začali s výstavbou silných zim-
ných včelstiev. Tento problém je u našej kran-
ky menší, pretože silné kranské včelstvá
v zimnom chumáči tak široko neplodujú ako

včely talianske. Máme s krankou lepšie šan-
ce, so zimnými včelami využiť jarnú znášku
(pri použití nízkych nadstavkov) a môžeme
viesť včelstvá do letnej znášky bez delenia,
bez toho, aby nastala rojová nálada. Je pri-
tom ale nutné vo výnimočných prípadoch
odstrániť jeden zaplodovaný nadstavok a dať
ho inému včelstvu. Špičkové včelstvá môže-
me nechať preplodovať v nasadených nadstav-
koch, tieto pred hlavnou znáškou odstrániť
a tým umožníme potrebné odľahčenie špič-

kových včelstiev. Kranské včelstvá neznáša-
jú žiadne dlhšie bezznáškové obdobie. Plo-
dovanie ihneď poklesne, pretože nazhromaž-
dené zásoby veľmi nerady preplodujú, čo nie
je známe napr. u včely talianskej. Plodovanie
u talianskej včely prestáva až vtedy, ak sú vy-
čerpané komplet celé zásoby.

Potreby a odstraňovanie
predsudkov

Plný úspech nadstavkového včelárenia, sa
nám predstaví vtedy, keď sa zbaíme spôsobov
ošetrovania v zadovákoch. Musíme sa naučiť
schopnosti včelstvá dobre posudzovať a viesť.
Nesmieme ale prehliadnuť, že každé jediné
včelstvo má svoj krstný list a my s ohľadom
na túto okolnosť mu musíme viac alebo me-
nej zložiť účet. Skúsenosť tu zohráva vždy do-
minujúcu úlohu. Úspech sa skladá z produk-
tu skúsenosti a teoretických znalostí. Akoná-
hle praktikovi chýbajú čisto teoretické zna-
losti, bude sa oveľa rýchlejšie nechať viesť
svojimi životnými skúsenosťami a praxou než
triezvymi prírodovedeckými príčinami. Chcel
by som pripomenúť, že rentabilné, voči kríze
odolné včelárstvo z povolania je umožnené
nadstavkovým úľom pohyblivým vo vrstvách
a voľne vystaveným. Všetky pokusy s pový-
šením výsledkov pri zadovákoch a tento opäť
zaviesť do výrobných včelárstiev považujem
za krok späť. Pre včelárenie vo voľnom čase
majú snáď opodstatnenie. V každom prípade
by som chcel predísť jednostrannosti. K čomu

ten celý krik okolo nadstavkového včeláre-
nia – “všetko tu už bolo, nepotrebujeme žiad-
ny pokrok.“Keď v roku 1908 bol normovaný
rakúsky široký plást, vydal Oswald Muck –
separátny spis o práci v široko plástovom úli.
Prevádzková metóda bola odkopírovaná zo

zadováka. Prednosť bola iba v tom, že rámi-
ky sa mohli vyberať z vrchu. Frans Richter
(1912) popísal vo svojej knihe „Die Biene and
der Breitwabenstock“ (Včela a široko plásto-
vý úľ) obsluhu široko plástového nadstavko-
vého úľa. Robil všetko ako v zadováku. Zu-
žoval a pomaly rozširoval vystavenými plást-
mi a medzistienkami. Spravidla bol použitý
polovysoký medník. Pre silné včelstvá s plod-
nou matkou sa doporučovalo pridať ešte je-
den plodiskový nadstavok a neskoršie plodo-
vé plásty rozdeliť slabším včelstvám. Richter
poukazoval, že jedenásť a dvanásť rámikový
široko plástový úľ je príliš veľký. Bola propa-
govaná zimná izolácia a malý zimný letáč.
Rozšírenými znalosťami vo včelej fyzike, je

umožnené dať nadstavkovému úľu inú mož-
nosť. Snažíme sa o pohyb s celými nadstav-
kami, ktoré majú priniesť zisk času a istý vý-
nos. Taktiež auto z roku 1910 a dnešné je rov-
naké len v princípe „ Vlastný pohyb cudzej
energie“ – čo sa ale v detailoch zmenilo! Kaž-

dý vývoj, ktorý vedie k zrušeniu možností
pohybu vo vrstvách, musí skončiť v slepej
uličke.

Vzájomnosti a závislosti
vo včelstve, materská látka

Včelstvo je sociálna spoločnosť s vrode-
nými inštinktmi a pudmi. Jednotlivá včela sa
orientuje sama cez pomery vo včelstve, nie je
teda prijímač z druhej ruky. Včela č. 7 (Lin-
dauer 1952) spotrebovala zo 177 pozorova-
ných hodín: 59 hod. na inšpekčný pohyb,
(31,6%) 69 hod. a 53 min. (39,5%) sedela
nehybná v úli. Činná bola len 52 hodín, teda

Krivka mohutnosti včelstva u jednotlivých ple-
mien

(talianska včela)

(nemecká, tmavá či nordická včela)

(korutánska či kranská včela)
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28,9%. Najväčší počet včiel patrí teda k tzv.
rezervnej skupine a náhodná stimulácia určuje
priebeh ich inštinktívneho jednania. Plodis-
ko s matkou je pre celé včelstvo centrálou sti-
mulujúcich prameňov. Z tohto úseku vytvá-
rajú podmienky a ovplyvnenie jednania celé-
ho včelstva. Výstup a zostup plodového hniez-
da tvorí dynamický princíp a stojí v úzkom
zväzku s okolím. Butlet (GB) a Pain ( Fran-
cúzsko) ukázali, že tzv. feromony ( ektohor-
mony) sú platné životné javy vo včelstvách.
Chýbajú nám tu ešte niektoré súvislosti, ale
napriek tomu musíme vziať na vedomie sku-
točnosť zistenú na základe doterajších výsled-
kov bádania, že vitalita včelstva (zosilnený
pud sebazáchovy spojený so zvýšenou zbe-
racou činnosťou) i rojivosť sú určované špe-
cifickými feromónmi, ktoré produkuje mat-
ka. Výkon kladenia matky je tým taktiež ne-
priamo určený, pretože lepšia atraktivita mat-
ky ovplyvňuje pozitívne aktivitu včelstva
a to spätne lepšie ošetruje matku. Každému
dlhoročnému praktikovi je známy prechod pô-
vodného včelstva k oddielku s atraktívnejšou
matkou. Tak mnohokrát zosilnejú niektoré
včelstvá rýchlejšie na účet oddielku, v kto-
rých matky boli viac atraktívne. Feromóni
matky sú ľahko prchavé organické zlúčeniny
(prevažne nasýtené mastné kyseliny), ktoré
ovplyvňujú jednanie každej jednotlivej včely
uprostred veľkého spoločenstva. Vo včelstve
musia byť tieto špecifické feromóni v dosta-
točnom (kvantitatívnom) množstve, aby moh-
la byť vylúčená lenivosť, strata vitality, roz-
púšťanie tendencií a náchylnosti k rojeniu.

Vaječníky robotníc zostávajú pri bohatej kon-
centrácií matečnej substancii nevyvinuté. Ak
sa stratí toto pôsobenie, vezme časť robotníc
zo silno vyvinutými vaječníkmi včelstvo do
svojej moci. Dôjde k vývoju tzv. trudic, ktoré
kladú neoplodnené vajíčka. Takéto trúdice sú
v sociálnom spoločenstve včelstva rušivým
faktorom. Môžeme s najväčšou pravdepodob-

nosťou vziať v úvahu, že „zoženštenie“ robot-
níc zmení ich počínanie. Zažijeme potom zní-
žený medný výkon. Matka nultého ročníka
spôsobuje spontánne zvýšenie výkonu, čo
súvisí s kvantitatívnym množstvom matečnej
substancie. Rozdiel je možno pozorovať pre-
dovšetkým u mladých včelstiev, ktoré boli vy-
tvorené počas skorej znášky, alebo tesne po
nej a u takých, ktoré boli vytvorené na konci
júna. Neskoršie vytvorené mladé včelstvá sa
vyvíjajú v skorej jari značne lepšie. Je to
z toho dôvodu, že matka bola v predchádza-
júcom roku menej opotrebovaná, alebo pre-
to, že pri dobrom počasí v neskorom lete
v dôsledku dlhšieho plodovania včelstvá vy-
chovali viac dlhovekých včiel. Veľmi zle sa
vyvíjajú skoro vytvorené včelstvá, ktoré majú
až do zazimovania malú veľkosť. Matka ale

zohráva v tomto prípade svojím spôsobom
dôležitú úlohu a my musíme tomuto problé-
mu venovať viac pozornosti. Plodná matka
musí v priebehu prvých troch týždňoch vy-
tvoriť v oddielku uzavreté plodové hniezdo.
Čím je matka atraktívnejšia, tým viac sa o ňu
starajú včely – ošetrovateľky. Kvantitatívna
možnosť zmeny materskej látky spôsobuje
starnutie včelstva. Tento proces starnutia sa
prejavuje pribúdajúcou pripravenosťou k ro-
jeniu, resp. k výmene matky. Stimuly prichá-
dzajú z plodového hniezda, ktoré ovplyvňujú
taktiež chovanie matky. Kladenie matky je
silne ovplyvnené jej prirodzenou reakciou na
ľubovoľnú situáciu. Zostáva ešte preskúmať,
akým spôsobom je materská látka zadržaná,
pri miestnom zastavení kladenia a čo vedie
k rozvoju rojovej nálady. Mnohoročné poku-

sy a skúsenosti ukazujú, že príčina rojovej ná-
lady spočíva v rytme plodovania. Rytmus plo-
dovania je určený vrodenými normami reak-
cie matky na výkon kladenia. Veľa krát môžu
2 – 3 ročné matky vybudovať silné včelstvo,
ale vysoký výkon zostáva vždy značne poza-
du - za rovnako silnými včelstvami z jedno-
ročnými matkami a matkami nultého roční-
ka. Nadstavkový včelár musí mať vždy snahu
vo svojej prevádzke o dvojročný obeh výme-
ny matky, pretože tým dosahuje od matiek
optimálnu produkciu feromónu. Atraktivita
matky sa preukáže už v prvom roku kladenia
a do zazimovania môžu byť vylúčené všetky
nedokonalé matky (malé rozširovanie plodu,
medzerovitý plod a zlé tvorenie zásob). Exis-
tuje veľa príčin, ktoré sú pozorovaná pri skúš-
kach výkonu. Veľa krát sú zisťované škody
vlastného chovu namiesto genetických vlôh.

Množstvo vajíčok v súvislosti
s vyčistenými bunkami

Matka kladie vždy toľko vajíčok, koľko
má k dispoícií pripravených a vyčistených
buniek pre kladenie. Vitálne, agilné včelstvo
pripraví väčšie plochy pre kladenie. Tempo
zakladenia záleží opäť na matke. Z týchto sú-
vislostí vyplýva aj rytmus kladenia. Pripra-
venosť vyčistených buniek ovplyvňuje výkon
kladenia matky. Viackrát sa mi stalo pri me-
raní rozlohy plodového hniezda, že matka
bola nútená klásť menej, pretože jednoducho
neboli vyčistené bunky, miesta ale bolo do-
statok. K takej situácii môže dôjsť pri náhlej
znáške, alebo pri nadmernej znáške peľu.
Chcel by som tu odporučiť použitie peľochy-
tu pri repkovej znáške. Záleží opäť na norme
reakcie matky. Počas takejto prestávky v kla-
dení matky, môžu byť zakladené materské
misky. Mladé matky sú k tomuto menej ná-
chylné. Čistiaci pud sa stráca zo stratou ma-
terskej látky. V neskorom lete je to celkom
zreteľné.

Vplyvy na rezervnú skupinu

Mobilizácia rezervnej skupiny vo včelstve
stojí v úzkej súvislosti s potlačením ženských
vlastností robotníc. Po vyrojení dôjde k re-
dukcii sily včelstva. Vyrojené včelstvo prive-
die starú matku skoro do fyziologicky dobré-
ho stavu a pre malé spoločenstvo pôsobí na
krátky čas spojujúci mechanizmus materskej
látky. Zažijeme, tak totálne nasadenie sociál-
neho spoločenstva. Ak je v tomto čase plná
znáška, podáva roj nadpriemerný výkon.
Umelé roje resp. paketové včelstvá (ideálna
váha je okolo 1 kg) sú na začiatku znášky
vložené do dvoch zanderovych nadstavkov
(spodný nadstavok s bočnými plástmi a s 8 me-
dzistienkami, horný nadstavok z 9 vystava-
nými plástmi a s vloženou mriežkou medzi
nadstavkami) dosahuje výkon o 10 % väčší
v porovnaní s priemerom stanovištia.

 Podľa J. Bretschka spracoval: Peter Geleta
Hodkovce
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Ekologický chov včiel
(Pokračovanie z minulého čísla)

4.3 Neekologické zákroky proti priro-

dzenému spôsobu rozmnožovania

Majiteľ včiel sa často správa ako riaditeľ
závodu, ktorý o všetkom musí vedieť, do všet-
kého musí zasahovať a to takým spôsobom,
aby sa dosiahli maximálne výnosy. Bez jeho
súhlasu matka nesmie opustiť úľ, nesmie na-
stať rojová nálada. Z tohto dôvodu včelár robí
neekologické zákroky - zastriháva krídla mat-

ke, vylamuje matečníky, čo si vyžaduje pra-
videlnú prehliadku plodiska, každých 10 dní
a teda aj značné vyrušovanie života včiel
a vysokú prácnosť pre včelára. Napodobňo-
vanie prirodzeného života včiel nepozná ume-
lý chov matiek, umelé oplodňovanie matiek.

Pri umelom chove matiek rozhoduje člo-
vek z ktorej larvy bude matka, čo je v rozpo-
re s prirodzeným životom včiel a teda aj eko-
logickým chovom včiel. Pri umelom oplod-
není matky vzniká ešte väčší zásah a naruše-
nie prirodzeného života včiel. Matka je v tom-
to prípade omámená narkotikom a „hotová
matka“ sa pridá do oddielka.

Nevýhody umelého oplodňovania – člo-
vek sám rozhoduje o trubcovi – darcovi
samčieho semena. Pri prirodzenom oplodne-
ní sa stáva otcom trud najviac vitálny, schop-
ný dobrého letu. Matka pri umelom oplodne-
ní prežije radostné chvíle svojho života v nar-
kóze a pri tom jej ešte hrozí poranenie vnú-
torných orgánov.

Výhody umelého oplodňovania – cho-
vateľ chce dosiahnuť včely mierne, pracovité,
nerojivé ... Ak však rozmnožíme iba včely
podľa svojich predstáv, vieme si predstaviť či
takéto včely by v prírode prežili bez pomoci
človeka?

Pokiaľ ide o cieľ rozmnožovať matky, kto-
ré majú potomstvo vysokej kvality (včely
schopné brániť sa klieštikovi varroa destruc-
tor, odolné chorobám, schopné ďalších úžit-
kových vlastností), to by sme mali prenechať
skúseným a uznaným chovateľom. Odborné
šľachtenie matiek za špecifickými účelmi - to
sú úlohy pre včelárske výskumné ústavy.

4.4 Ekologické zákroky pre obmedze-

nie rojovej nálady

Tým, že zákroky vo včelstve sú iba v ob-
medzenej miere, chovateľ nemá dokonalý pre-
hľad o situácii, napr. nevie o tom kedy sa robí
tichá výmena matky, včely majú určitú mieru
slobodného konania, svoj život podriadili svo-
jej vláde, ktorá je zostavená zo starších, skú-
sených včiel a matky. Napriek ponechanej slo-
bode, majiteľ včiel môže nastaviť určité man-
tinely, ktorým sa včely prispôsobia. Tieto
mantinely sú predovšetkým: dostatočne veľ-
ké plodisko, dostatočný priestor pre usklad-
nenie medných zásob, pravidelný odber medu
z medníka, pravidelná výmena diela, zdravý
úľový domov, kontrola spádu klieštika.
V takto vedenom chove včelstvo sa drží v sile,
ak sa aj rozdelí rojením – väčšina včiel zosta-
ne v úli. Informácie o živote včelstva včelár
získava bez tvrdého rozoberania rámikov
v úli. Včelár využíva informácie získané po-
zorovaním včiel na letáči, v podmete, moni-
torovaním podložkv pod sitom, alebo cez
okienko na nadstavku.

V plodisku, sa odohráva intenzívna ko-
munikácia a konajú sa dôležité rozhodnutia
včelstva. Túto požiadavku je možné riešiť tým,
že pod hlavný plodiskový nádstavok s medzi-
stienkami v rámikoch vložíme nízky nádsta-
vok s rámikmi bez medzistienok. Takto umož-
níme včelám stavať dielo podľa svojich po-
trieb. Dá sa predpokladať, že väčšina diela
bude pre trúdí plod. Avšak dostatočne veľké
plodisko neobmedzuje matku v jej kladení
a početný plod v plodisku v dvoch nádstav-
koch, zamestná včely do takej miery, že je
predpoklad obmedzenia rojovej nálady. Avšak
pri včelách neplatí na 100 % žiadny predpo-
klad. Ak sa u niektorých dostaví rojová nála-
da, čo je prejavom ich výborného zdravotné-
ho stavu a vitality života, aj v tomto prípade
ostane prevažná časť včelstva opatrovať po-
četnú včeliu mlaď. Sila včelstva sa výrazne
neoslabí a sú schopné naďalej robiť znášku.

Pozorovaním včiel na letáči zistíme kto-
ré včelstvo sa pripravuje na rojenie. Takéto
včelstvo rozoberieme a zo včelstva odoberie-
me rámiky s matečníkmi, z ktorých vytvorí-

me nový odloženec. V prezeranom včelstve
ponecháme iba rámiky s otvoreným plodom
a plod v nízkom nádstavku, ktorý ani nerozo-

beráme. Ak starú matku nezbadáme, to nás
netrápi, pretože včely si sami rozhodnú o no-
vej matke. Po tomto zákroku sa včelstvo osla-
bí a rojová nálada pominie. Pri tomto spôso-
be vedenia chovu nemusíme si robiť obavy,
že sa veľa včiel odrojí. Podľa vlastných skú-
seností, môžem konštatovať, že tento rok zo
46 včelstiev sa 4 včelstvá vyrojili, ale aj tie,
po odrojení zostali v sile. Uplynulé 3 roky som
mal podobné skúsenosti. Matky si značím fi-
xou a nelikvidujem ich, z dôvodu ich veku.
Výmenu matky robím iba z iných dôvodov.

Rojenie – prirodzený spôsob rozmnožo-
vania sa snažme využiť vo svoj prospech.
Rojové matky patria medzi najkvalitnejšie.
Rojové matky sú vitálnejšie a akcie schop-
nejšie od umelo odchovaných. Rojových ma-
tiek je v úli aj viac ako 10 a včely majú vyso-
ké požiadavky na kvalitu matiek, čo zabez-

pečí, že sla-
bé matky
neprežijú.

R o z -
množovanie
p r i r o d z e -
ným spôso-
bom, čiže
rojom, odlo-
žencom, je
jednoduché
a včelstvá
takto zalo-
žené majú
v ý b o r n ý
predpoklad
patriť v bu-

dúcej sezóne medzi najvýkonnejšie. Roj ošet-
rujem chemicky – Avartín, Varidol (čo je proti
ekologickým pravidlám) a to po jeho osadení
na 4 – 7 deň. Odloženec ošetrujem proti
klieštikovi rovnako chemickým spôsobom, na
7 – 10 deň, pretože počkám na vyliahnutie
väčšiny plodu. Pri jesennom ošetrení odložen-
ce a roje majú minimálny spád klieštika
0 – 4, a patria medzi najzdravšie, silou sa už
vyrovnávajú ostatným včelstvám, na jar už
patria medzi najlepšie.
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Záhada včelieho letu objasnená
Jedna z otázok, ktorá vedcom
unikala viac ako 70 rokov bola
zodpovedaná:

Profesor Michael Dickinson, hovorí

o sebe, že rád pozoruje let mäsiarky. Za

zvláštne výsledky na poli výskumu letu hmy-

zu dostal od MacArthurovej nadácie cenu

vo výške 500 000 USD

Akým spôsobom včely lietajú
Ak keď táto otázka nebola tak vážna ako

napr. záhada vzniku vesmíru, alebo života na
Zemi, fyzika letu včely trápila vedcov už od
roku 1934. Vtedy totiž francúzsky entomo-
lóg Augus Magnan spolu so svojím asisten-
tom Andrém Sainte-Laguem vypočitali, že
včelí let je z hľadiska aerodynamiky nemož-
ný – že nesystematické včelie trepotanie krí-
diel jednoducho nemôže udržať relatívne ťaž-
ké včelie telo vo vzduchu. A napriek tomu
včela celkom obstojne lieta. Rozdiel medzi
teóriou a a realitou trápil vedcov niekoľko
desaťročí.

Až nedávno túto záhadu objasnil team bi-
oinžiniera Michaela Dickinsona z Kali-
fornského technologického inštitútu. Na sle-
dovanie simulácie modelu včelieho letu pou-
žili kombináciu digitálneho fotoaparátu
s rýchlou uzávierkou a veľkého robotického
modelu včelieho krídla. Ich práca bola publi-
kovaná v Proceeding of the National Acade-
my of Sciences.

„Už nebudeme ďalej bezmocne uvádzať,
že súčasná veda nevie vysvetliť fyzikálnu pod-
statu včelieho letu, pretože od dnes to už nie
je pravda, hovorí Michael Dickinson.

„Včely využívajú najpodivuhodnejší me-
chanizmus letu, ktorý pri hmyze poznáme,“
uvádza Dickinson. „Tajomstvo včelieho letu
je v nekonvenčnej kombinácii krátkych trha-

vých pohybov krídiel s rýchlou rotáciou krídla
pri mávnutí a spätným pohybom a to všetko
s úctyhodnou rýchlou frekvenciou.“

Včela máva svojimi krídlami v pravidel-
nom rytme 230 x za sekundu, bez ohľadu na
záťaž ktorú nesie. Zvýšenie vztlačnej sily do-
sahuje rozšírením uhla mávania krídiel (zväčší
opisovaný oblúk). Z hľadiska aerodynamiky
by bolo výhodnejšie zvýšiť frekvenciu máva-
nia krídiel. To jej však nedovoľuje utváranie
lietacieho svalstva.

Rýchlosť mávania krídiel je skutočne ob-
divuhodná. Ako hovorí dr. Dickinson, „čím
je hmyz menší, tým rýchlejšie máva krídlami
– aerodynamický výkon totiž klesá v závis-
losti na veľkosti, menšie zvieratá sú nútené
mávať krídlami rýchlejšie. Napríklad frekven-
cia krídiel komára je 400 x za sekundu, vtáci
naopak mávajú krídlami pomalšie.

U včiel by sa predpokladalo, že budú
mávať krídlami o niečo pomalšie a že budú
s nimi opisovať deväťdesiatstupňový oblúk
rovnako ako iný lietajúci hmyz, pričom
v niektorých prípadoch krídla opisujú takmer
polkruh. Včela svojimi krídlami máva do krát-
keho oblúka 90 stupňov, a na svoju veľkosť
až smiešne rýchlo – až 230 x za sekundu.

Octomilka (Drosophyla melanogaster) je
pre porovnanie 80 x menšia a jej frekvencia
krídiel je iba 200 x za sekundu.

Pokiaľ chce včela vyvinúť viac energie,
napr. keď letí do úľa s nákladom nektáru, ale-
bo peľu, rozšíri iba uhol mávania krídiel, ale
frekvencia zostáva na rovnakej hladine. „To
je také ojedinelé, pretože z hľadiska aerody-
namiky by bolo omnoho výhodnejšie, keby
včela zvýšila frekvenciu mávania krídlami
a nie krídlami opisovaný oblúk“.

Podivná včelia stratégia súvisí s utvára-
ním lietacieho svalstva. Včelám sa totiž vy-
vinulo svalstvo, ktoré sa fyziologicky v mno-
hom líši od iného hmyzu. Lietajúce svaly včiel
totiž musia pracovať na konštantnej frekven-
cii a relatívne rýchle, inak nevyvinú dostatok
energie,“ vysvetľuje vedec.

„Včelie svalstvo krídiel je dôkaz toho, že
predpokladať perfektní evoluční adaptáciu
zvierat, môže byť chyba. Jedna z našich hy-
potéz je, že prapredok včely získal tento typ
svalov a súčasná včela musí s touto zvlášt-
nosťou žiť,“ dodáva Michael Dickinson.

Zdroj: National Academy of Sciences

Spracoval: Mgr. František Geleta
Spišská Nová Ves

Pri práci si včelári pomáhajú dymom – aj
tu treba citlivý prístup. Vyhýbame sa použí-
vaniu silného dymu z dreva. Takýto dym má
vysoký obsah CO – kysličník uhoľnatý, ktorý
je jedovatý a dusí včelára aj včely. Oveľa lep-
šie sa dýcha, ak používame suché orechové
listy, ktoré znepríjemňujú život všetkým pa-
razitom, aj klieštikovi. Pridať môžeme postri-
haný suchý vratič obyčajný.

5. Záver

Hlavnou zásadou ekologického chovu je
umožniť včelám ich prirodzené životné potre-
by. Výhodou je menej zásahov do ich života,
čím znížime stres vo včelstve. Medzi zákrok-
mi je časový odstup, čo šetrí čas chovateľovi.
Dôležitá požiadavka mať veľké plodisko, naj-
menej jeden a pol nadstavka. Táto úprava plo-
diska okrem už spomínaných výhod má dô-
ležitú funkciu pri klimatizácii úľového
prostredia. Ak je plodisko, malé (iba jeden
nádstavok), potom je náročné zabrániť nad-
mernej vlhkosti na krajných rámikoch a tým
riziku plesní a riziku plesňových nemocí.

Zimovať včely na dvoch nádstavkoch je
z dôvodu vetrania výhodnejšie, nehrozí silný
mrazivý vietor do priestoru plodového tele-
sa, nehrozia veľké teplotné výkyvy. Odvádza-
nie prebytočnej vlhkosti je oveľa jednoduch-
šie vo veľkom plodisku. Včely si pamätajú
dostatočne veľký priestor cez zimné obdobie
a do nasledujúcej zimy sa pripravujú v počet-
nom stave. Tento faktor vplýva aj na vznik
rojovej nálady.

Vysokým plodiskom napodobňujeme
podmienky života včiel v dutinách stromu.
V tomto prostredí mali včely po celý rok rov-
nako veľký priestor dutiny. Včely v týchto
podmienkach prezimovali zdravé, prežili aj
tuhé zimy, ktoré boli v minulosti silnejšie ako
v súčasnosti.

Cieľom článku nie je tvrdiť, že opísaný
spôsob chovu včiel je najlepší a najekonomic-
kejší. Ak ekologické pravidlá chovu vyluču-
jú kočovanie za znáškou, potom nie je možné
získať maximálne výnosy. Čitateľ sa však
môže zamyslieť nad zložitosťou problemati-
ky života včiel. Môže prehodnotiť zaužívané
postupy chovu a odskúšať aj alternatívny spô-
sob, podľa svojich možností a podmienok.

Ing. Peter Čerňanský
krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za

Trenčiansky kraj

Ekologický chov včiel
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Geniálny zakladateľ včelárstva v Ameri-
ke, Langstroth, kňaz ang. cirkvi, vynašiel zho-
ra prístupný úľ, so širokonízkými rámikami,
ktorý dal roku 1852 patentovať. O rok neskor-

šie vydal svoju
vzácnu knihu
pod názvom:
„Úľ a medonos-
ná včela“. Jeho
kniha je vo ve-
deckých kru-
hoch považo-
vaná za klasic-
ké dielo. Toto
dielo doplnil
poznámkami
a znovu vydal
Dadant.

V tom is-
tom čase, ba
o niečo skôr

vynašiel v Európe sliezsky kňaz Dzierzoň ro-
zoberateľný stojací úľ, prístupný zo zadu.
Dzierzoň začal včeláriť v Európe r. 1834,
Langstroth v Amerike r. 1838. Dzierzoň vy-
dal prvú včelársku knihu pod názvom „Theo-
ria a praks“, ktorá bola v roku 1858 prelože-
ná do češtiny pod názvom „ Kniha včelárska“.
Langstroth vydal svoje už spomenuté dielo
r. 1853. Z toho vidíme že povstali asi v rov-
nakom čase dvaja veľkí reformátori včelár-
stva, jeden v Európe , druhý v Amerike. Oba-
ja mali vynikajúcich nasledovníkov. Dzierzo-
ňové úle sa rozšírili v Nemecku, v Rakúsko-
Uhorsku. V poslednom menovanom tieto, ako
samospasiteľné, rozširovala aj rakúsko-uhor-

ská vláda a v ne-
meckom Švaj-
čiarsku. Úle
Langstrothové,
ktoré voláme
všeobecne len
Amerikánmi, sú
rozšírené vo
Francúzku, Ang-
licku, Taliansku,
Rusku a na Sibí-
ri, ďalej v Ame-
rike v Afrike,
slovom všade
tam, kam Ne-
mecká ruka ne-

zasiahla. Oči našich včelárov boli obrátené na
Nemecko. Stade čerpali svoj duševný pokrm.
Až do konca 19 storočia málokto si všímal
včelárenia francúzkeho, anglického, tým me-
nej amerického.

Boconády urobil v Uhorsku prvú dieru do
nedotknuteľnosti „ Zirzonáka“ (ako ho slová-
ci volajú) svojim stojanom. Neskôr zhotovil
svoj „ležan“ a potom obrovský „Boconád“,
ktorý je už podľa systému amerického polo-
ležana.

Americký úľ sa naučili poznať zvlášť naši
vojaci, ktorí ako zajatci, alebo legionári pri-

História včelárstva

Amerikán - úľ budúcnosti
šli do Ruska na Sibir do Francúzka atď. Niek-
torí z nich mali šťastie i včeláriť v amerických
úľoch.

Títo o nich rozprávali celé chválospevy
a nie bez príčiny. Manipulácia s americkým
úľom je jednoduchá, takmer jedným hmatom
sa vytiahne rámik ktorý chceme. Podmetanie
sa deje zamenením dna; je úplné a bez šra-
motu. K tomu je ľahký, pretože pozostáva len
z bedničky. „Amerikán“ nedá práce ani pri
odberaní medu. Keď je med zrelý, poval sa
položí pod „medník“ a včely vypustíme oč-
kom. Ťažko opísať všetky prednosti „Ameri-
kána“, len to je isté, že za ten čas, kým obslú-
žime 1 stojan, obslúžime „Amerikány“ 3, pri
bars akej práci, čo pri väčšom počte včelstiev
znamená mnoho.

Prečo nezaviedli praktickí Američania
stojany?

Iste preto, lebo u nich už dávno platí po-
rekadlo, že čas sú peniaze. Československý
včelári, keď spoznajú prednosti amerického
úľa pred stojanom, zamenia ich. Nemá mies-
ta tá výhovorka, že nech len je dobrá paša,
každý úľ je dobrý, lebo nie je jedno, či ja na-
nesený med oberám pol dňa a ometaním rá-
mikov, včely dráždim a znepokojujem, alebo
keď ony za hodinku samé vyjdú z medníka.

V tejto nádeji bol zostrojený tzv „Sloven-
ský Amerikán“.

Včelárstvo na Slovensku bolo až do naj-
novšieho času veľmi zaostalé oproti iným kra-
jinám. Včely boli osádzané do košov, alebo
do klátov; tiež do truhličiek zhotovených
z dosák.

Z rozoberateľných úľov bol najrozšírenejší
tzv. „Uhorsko krajinský“, ktorý pre malé rá-

miky dal mnoho práce a málo pláce. Vláda
však len tento odporúčala, ba natískala.
Omnoho lepší bol úľ „Boconádyho“, ktorý
mal veľké rámiky a letáč pod povalou. Ale
ani tento nebol dostatočne rozšírený.

Americký úľ je pololežák, skladá sa z truh-
ličiek a preto môžeme ten rad rámov pozerať,
ktorý chceme. Pretože sa rozoberá z vrchu,
vytiahneme ten rámik, ktorý chceme, bez
toho, že by sme susedné museli vyberať, čo je
veľká úspora času najmä pri jarnej prehliad-
ke.

Slovenský Amerikán je skladací polole-
žák. Skladá sa zo 42 cm dlhých a práve tak
širokých truhličiek bez dna. Vysoký je 24 cm.
Môže byť zariadený na teplé, alebo studené
plodisko a to len jednoduchým zvrtnutím truh-
ličky, alebo preložením rámov. Rámy v plo-
disku a medníku sú rovnaké 39x24 cm, čo má
tú výhodu, že keď včely zastavajú všetky rámy
v jednej truhličke, podloží sa jednoducho
s voštinou, alebo medzistienkami. Matka a vy-
chodiace včely sa presťahujú do prízemia, lebo
tam je práca. Hore ostane mlaď a pestúnky.
Ako sa mlaď liahne, včely bunky postupne
zanášajú medom. Leták je na dne a síce letný
25 cm a zimný 12 cm vysoký. Široký je ako
sám úľ. Dno nie je pripevnené, čo obľahčuje
podmetanie včiel. Úľ sa tichučko podvihne
a čisté dno podloží. Steny sú dvojité, ale me-
dzera nie je ničím vypchaná, pretože sa zisti-
lo, že vypchávky sú dobré hniezda pre mrav-
cov. Zlým teplovodičom je aj izolované po-
vetrie, ktoré je na každej strane zvlášť uzav-
reté, zvláštnym zložením dosák. Takto vyro-
bený úľ je pevný a vzdor tomu ľahký. Strecha
môže byť na dva boky skosená, alebo ako
vrchnák krabice. So skosenou strechou podo-
bá sa domčeku, ktorý je ozdobou každej zá-
hrady.

Slovenský Amerikán sa výborne hodí na
sťahovanie a smelo by mohol niesť meno, sťa-
hovací úľ“. Včely vo vnútri vyvíjajú nadby-
tok tepla, ktoré sa musí odstrániť. Toto úspeš-
ne zvládne „ventilátor“ (dve očká nad sebou)
umiestnený v streche.

Jedinou nevýhodou Slovenského Ameri-
kána je to, že nemôže byť umiestnený vo vče-
líne, čo nie je takou veľkou chybou pri našich
veľkých záhradách a sadoch.

Z historických prameňov (SV 1923)
Spracoval: Mgr. František Geleta

Spišská Nová Ves
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Dňa 16. januára 1949 v Novákoch zo-
mrel Dr. Ján Gašperík - včelársky spisova-
teľ a historik, organizátor novodobého vče-
lárstva na Slovensku. Ako jeden z prvých
včelárov pochopil nevyhnutnosť vybudovať
v Prvej Československej republike jednot-
nú a silnú včelársku organizáciu, ktorá by
bránila práva včelárov a zároveň poskyto-
vala výhody zamerané na rozvoj včelárstva.
Veľmi obetavo sa po celý svoj život anga-
žoval za túto myšlienku.

Keď sa ohliadneme späť, vidíme obdo-

Pripomíname si...
bia, ktoré presekal len jemu vlastnou hú-
ževnatosťou, aby potom, keď videl života-
schopnosť započatého diela, ponechal ďal-
šiu prácu iným, odpočinutým, alebo nepo-
užitým silám, živo sa i naďalej zaujímajúc
o prácu, ale svoju celú energiu venujúc zas
ďalšiemu budovateľskému úseku.

V roku 1919 sa splnil sen našich pred-
kov, Závodníka, Kolčeka, Kišša, Čajdu
a ďalších.

15. augusta 1919 sa zriadilo Zemské
ústredie včelárskych spolkov na Slovensku.
Organizovanie bolo pod vedením Dr. Jána
Gašperíka, už ako s plnou dôverou jedno-
myseľne zvoleného starostu Ústredia.

3. decembra 1922 sa uznáša výbor
Ústredia pod silným dojmom slov J. Gaš-
períka o viere v lepšiu budúcnosť a na vy-
dávanie vlastného časopisu „Slovenský
včelár“, ktorý začal vychádzať svojím pr-
vým vydaním 1. januára 1923.

Včelárenie bolo u nás prevažne v kra-
jinských úľoch v košoch a špalkoch. Nad-
stavkové úle boli len tam, kde sa dostali
časopisy ako napr. „Včelár a ovocinár, Prak-
tický včelár, Český včelár „a pod.

Dr. Gašperík sa tu prejavuje ako horli-
vý prívrženec Boconádiho. Veľký úľ, veľké
rámiky, horný letáč – typické znaky rozví-
jajúcich sa úľov na tú dobu. Tak sa narodil
úľ „Čechoslovák“. Počas návštev po rôz-
nych zjazdoch pri pretriasaní úľovej otáz-
ky zistil, že chýba osveta. Bolo potrebné
vyškoliť odborných učiteľov včelárstva.

Pomocou verejných činiteľov dosiahol,
že dňa 24. marca 1924 sa konali prvé od-
borné včelárske skúšky. Dr. Gašperík je čle-
nom skúšobnej komisie pre učiteľov vče-
lárstva.

Po tomto období nasledovala ďalšia eta-
pa práce, kde prekypuje jeho silný sloven-
ský nacionalizmus v prospech slovenské-
ho včelárstva. Tak vzniká jeho najväčšie
dielo pod názvom „Pamätnosti včelárstva
slovenského I, II; „ v ktorom sa venuje his-
tórii slovenského včelárstva.

Boj o uznanie pravosti slovenského
medu a vosku dáva možnosť poznať Dr.
Gašperíka i v tomto obore. Dr. Gašperík
zistil, že v tomto období chýba slovenským
včelárom svojpomoc v dvoch veciach a to
v názornom vyučovaní a v rozširovaní vče-
lej pastvy.

Tu začína najvzácnejšie obdobie po-
sledných etáp jeho života. Vznikla Paseka
v Kráľovej pri Senci. Putovné miesto,
miesto oddychu, miesto pre konferencie,
kurzy, miesto pamätné pre všetkých včelá-
rov. V roku 1930 jeho zásluhou bol paseke
pripísaný vedľajší pozemok pre zriadenie
škôlky medonosných stromov a kríkov
s cieľom zlepšenia paše.

Takto prichádzame k roku 1935, kedy
na návrh pr. Pillera začína sa pretriasať otáz-
ka daneprostého cukru. Tu taktiež po boku
dr. Soudka vloží celé svoje „ja“ do týchto

prác, aby sa dosiahlo
cieľa. Pracuje vytrva-
lo organizačnou ces-
tou, avšak otázka je
príliš komplikovaná
a cieľ sa nepodarí
rýchlo splniť.

Dr. Gašperík ako
včelár je najideálnejší,
akého kto kedy po-
znal. Včely mal nie
preto, že mal úžitok
z medu. Včely mal pre
samé včely. Miloval
ich, že sú Tvorom bo-
žím, že sú živým a usi-
lovným kvasom tej ne-
vyspytateľnej bohatej
prírody, ktorú miloval,
obdivoval, ktorej sa
báť a obávať v rodisku
„Michalovo“ tiež nau-
čil.

Spracoval:
 Mgr. František Geleta

Spišská Nová Ves

Osobnosti slovenského včelárstva

Dr. Ján Gašperík
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Súhrn: Rozprávanie o vzniku a spracovaní melecitózneho medu,

a tiež o tom ako na ňom včelstvá prezimujú

Cementovým medom nazývame lesný med s vysokým obsahom
melecitózy. Tvorí hrubé kryštály. Z plástov sa dá len ťažko vytočiť,
alebo vôbec nie.

Včelstvá, ktoré na tomto mede zimujú ochorejú na úplavicu a majú
len malú nádej na prežitie.

Výskumníci zo ZBF Agroscope Liebefeldu-Posieuxe (ďalej len
ústav) zverejnil v roku 1985 vo švajčiarskom periodiku Schweizeri-
sche Bienenzeitung dva obsiahle články o cementovom mede. Ich
obsah je aktuálny ešte dnes a preto sa touto problematikou súhrnne
znovu zaoberáme.

Mnohé vošky nasávajú z vodivého pletiva rastlín šťavy, ktoré po-
tom z veľkej časti v pozmenenej podobe vylučujú vo forme medovi-
ce. Včely túto medovicu zbierajú, niekoľkokrát ju prepracujú a ná-
sledne vyprodukujú medovicový med  (lesný).

 Hlavným cukrom v sietnici rastlín je sacharóza. Melecitóza vzniká
v črevách vošiek pri štiepení sacharózy. V strednej Európe produkujú
medovicu s obsahom melecitózy nasledovné vošky (Kloft a kol., 1958;
Liebig, 1979).
Na smreku:
• Medovnica smreková veľká čierna (Cinara peceae)
• Medovnica smreková (Cinara costata)
Na jedli bielokôrej:
• Medovnica jedľová zelená (Cinara pectinatae)

Na smrekovci opadavom:
• Medovnica smrekovcová ježatá (Cinara laricis)
• Medovnica smrekovcová šedohnedá (Cinara cuneomaculata)

Cementový (melecitózny) med – čo s ním?
(Pacsale Blumer Meyre; Schweizeriscche Bienen – Zeitung, 2008)

Podľa druhu medovnice a jej hostiteľa sa mení obsah melecitózy
v medovici. Ďalším faktorom je čas. Každý rok je obsah iný,

Dôležité je tiež vedieť, že pokiaľ obsah melecitózy v jednom mede
presiahne 10 až 12 % , potom včelí produkt skryštalizuje behom nie-
koľko dní a vznikne cementový med.

Zlé zimovanie na cementovom mede

 Lesný med z konca júla a začiatku augusta 1984 sa v regióne
Bern v niektorých miestach dal sotva vytočiť. Tiež na niektorých sta-
novištiach ústavu Agroscope uložili včely cementový med do plodo-
vých plástov. To inšpirovalo špecialistov ústavu k tomu, aby skúmali
prezimovanie včiel na tomto cementovom mede a ich jarný vývoj.

Na jednom stanovišti bolo všetkých dvadsať včelstiev bez ďalších
opatrení zazimovaných na cementovom mede. Už v zime bola zazna-
menaná zvýšená úmrtnosť. Po prvom prečisťovacom prelete boli úle
silne zakalené, čo svedčilo o úplavici. Zimné straty boli oveľa väčšie
ako obvykle. Každopádne medzi včelstvami boli zreteľné rozdiely –
pravdepodobne niektoré včelstvá ešte mali vo svojich plástoch neja-
ké lepšie stráviteľné zásoby.

 Včelstvá, ktoré boli silno zasiahnuté, boli v marci zrušené. Ostatné
zostávajúce včelstvá boli kŕmené malými dávkami cukrového rozto-
ku a tie najslabšie spojené.

Avšak ani tieto opatrenia nedokázali stratu včelstva zastaviť. Včas-
ný jarný rozvoj prebiehal veľmi zdĺhavo a až v júni zostávajúcich osem
včelstiev prudko zosilnelo.

Prikrmovanie cukrovým roztokom

Na iných dvoch stanovištiach boli včelstvá zimované tiež na ce-
mentovom mede, ale boli prikrmované ôsmimi až dvanástimi litrami
cukrového roztoku v pomere 1:1.

Mnohé tieto včelstvá prezimovali bez problémov. Niektoré –
i napriek prikrmovaniu cukrovým roztokom - uhynuli. Všetky včel-
stvá, ktoré zimu neprežili mali úplavicu.

 Potom, čo na jar 1985 prišlo z regiónu Bern mnoho hlásení
o zimných stratách, usporiadal ústav anketu medzi včelármi. V jej
priebehu sa ukázalo, že tie včelstvá, ktorým bolo na jeseň pridané

Medný plást s cementovým medom. Otvorené bunky obsahujú skryš-
talizovaný med matného odtieňa. Takýto med sa nedá vytočiť. A keby
predsa sa to zázrakom podarilo, zákazníci by oň aj tak nemali záu-
jem.

Medovnica smreková
(cinara costata).

Medovnica jedľová zelená (cinara pectinatae).

Melecitózny med
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viac ako osem litrov cukrového roztoku zimu prežili relatívne dobre.
Potom ústav vydal doporučenie dodávať včelstvám najmenej po de-
siatich litroch cukrového roztoku 1:1.

Vytvoriť priestor

I pri dostatočnom nakŕmení došlo čiastočne ku stratám včelstiev.
Rozhodujúce bolo pravdepodobne to, kde boli zásoby uložené, preto-
že tie musia byť v zimnou chumáči včelám dostupné. Často bolo okrem
toho nutné včelstvá prinútiť k tomu, aby prijali dostatok cukrového
roztoku. K tomu ústav doporučil vložiť prázdne plodové plásty. Podľa
nórskych skúseností je možné tiež použiť medzistienky. Tým sa vy-
tvorí dostatočný skladový priestor k uloženiu zimných kŕmnych zá-
sob.

Čo zvyšuje nádej na prezimovanie včelstiev na zásobách medovi-
cového medu?
• Dodanie najmenej desiatich litrov cukrového roztoku 1:1 na jeseň
• Vytvorenie podmienok pre príjem dostatočných kŕmnych zásob
� Pred dodaním cukrového roztoku medovicový med odstránime
� Pri výskyte cementového medu (s obsahom melecitózy nad 10%)

nahradíme jednotlivé plodové plásty s melecitóznym medom
prázdnymi plodovými plástmi alebo medzistienkami

• Zimné zásoby musia byť včelám v zimnom chumáči dosiahnuteľné

Obsah melecitózy a minerálnych látok

Ukázalo sa, že zimné straty sú vyššie, keď obsah melecitozy
(a minerálnych látok) stúpne. Je určitá súvislosť medzi podielom me-
lecitózy a minerálnych látok. Nie je možné ale povedať, ktorý z oboch
týchto činiteľov je zodpovedný za zimné straty včelstiev. Alebo sú
v hre aj iné faktory?

Aby sa ústav tejto problematike viac priblížil, porovnal vlastné
údaje s údajmi publikovanými v odbornej literatúre.

Všetky včelstvá, ktoré ústav skúmal a tie, ktoré boli zahrnuté do
ankety zo zimy 1984/85 mali úplavicu. Už začiatkom posledného sto-
ročia bola zistená súvislosť medzi ničivými zimnými stratami zaprí-
činenými úplavicou a skrmovaním medovice na zimu (Weippl, 1921).

Melecitózny med

Medovnica smreková šedohnedá (cinara cuneomaculata).

Alfonsus vyslovil v roku 1937 názor o tom, že veľké cukrové kryš-
tály, ktoré sú v cementovom mede narúšajú vodné hospodárstvo, čo
má za následok úplavicu. Každopádne ale úplavica môže nastať aj
keď nebol skrmovaný cementový med.

Narušené minerálne hospodárstvo

Ústav skúmal obsah minerálnych látok v zimných zásobách.
Niektoré včelstvá dostali cukrový roztok, iné cementový med.

Zatiaľ čo obsah minerálnych látok vo včelách (nie v črevách) bol
stály, v črevách sa objavili zreteľné rozdiely. Črevá včiel zimujúcich
na cementovom mede ukázali zvýšené obsah draslíka, magnézia
a fosforu. Obsah sodíka bol pritom nižší a vápnika nezmenený. Ako
teda pôsobí zvýšený obsah minerálnych látok na črevo včely?

Ruskí bádatelia dokázali, že pri zvýšenom obsahu minerálov sú
postihnuté črevné bunky včely. Následkom toho je porušený príjem
stravy i celková látková výmena. Okrem toho nezomatóza môže po-
rušenými črevnými stenami preniknúť a rozmnožiť sa.

Účinky lesného a kvetového medu môžu byť pri rovnakom obsa-
hu minerálnych látok veľmi rozdielne. Pri tom svoju úlohu hrajú mnohé
iné faktory, takže je veľmi obtiažne komplexne porozumieť všetkým
životným pochodom vo včelstve. Nie je však pochýb o tom, že vyso-
ký obsah minerálnych látok v zimných zásobách je pre včely nepriaz-
nivý a malo by sa mu zamedziť.

Ako je možné melecitózny (cementový)
med zhodnotiť?

 Aby sa časť cementového medu dala ešte vytočiť, doporučuje ústav
nechať ho vo včelstve preniesť inam. Ideálne je ho skŕmiť počas znášky
koncom júna a začiatkom júla.

Vo švajčiarskom úli sa rozškriabané plásty umiestnia obrátene za
okienko.

V nadstavkových úľoch je možné celé nadstavky s rozškriabaný-
mi plástmi umiestniť pod plodové teleso. Na ne sa umiestni nadsta-
vok s prázdnymi plástmi. Za dva až tri týždne je med z nadstavku
prenesený.

Po prenesení je obsah melecitózy v mede značne nižší. Včely kaž-
dopádne neprenesú všetko, ale odstránia časť ťažko rozpustnej mele-
citózy, ktorú je potom možné nájsť na dne úľa.

 Iné metódy získavania cementového medu sú buď veľmi pracné
(vyžadujú špeciálne odviečkovacie stroje), alebo výsledný produkt
už aj tak nejde nazývať medom (vymývanie, vytavenie).

Podľa OVP preložila RR SV

V ústave bol obsah melecitózy v zásobách skúmaný u viac ako 800
včelstiev. Čím väčší bol obsah melecitózy, tým väčšie boli zimné straty

Plodové plásty s „kŕmnou kašou“. Takúto kašu nachádzali výskumní-
ci ústavu na plodových plástoch tých včelstiev, ktoré mali prezimovať
na cementovom mede, ale uhynuli. Kaša mala vyšší obsah melecitózy
ako zaviečkované zásoby. Včely sa z nich pravdepodobne pokúšali
získať vodu.
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Medzistienky v procese obhospodarovania včelstiev – 3. časť

Postup pri zatavovaní
medzistienok na drôtiky rámika

Nepatrná prímes propolisu zlepšuje
farbu a iné vlastnosti vosku v medzistien-
kach. Čerstvé medzistienky sú relatívne
mäkké. Údajne však sú pevnejšie a lep-
šie sa s nimi pracuje. Nevýhodou je, že

sa v teplom prostredí úľa ľahšie môžu
bortiť. Joska tvrdí, že čerstvo vyrobené
medzistienky je účelné položiť na ohob-
ľovanú navlhčenú dosku a následne ne-
chať ich čiastočne zmäknúť na slnku. Me-
dzistienka sa takto „zakalí“ a je hladkej-
šia. „Kalená“ medzistienka sa nevlní, je
pevnejšia a znesie väčšie zaťaženie. Me-
dzistienky by sa mali dať do úľa najne-
skôr 2-3 dni po zatavení. Inak hrozí naj-
mä v horúcom lete, že sa budú bortiť ale-
bo deformovať. Najlepšie sú medzistien-
ky, ktoré počas zimy boli v chladnom
prostredí. V chlade tieto vyzrejú. Dlhšie

skladované medzistienky Križan odpo-
rúča na niekoľko minút vystaviť slnečné-
mu žiareniu, čím nadobudnú matný
vzhľad. Tvrdí sa, že pre zatavenie je naj-
lepšia medzistienka, ktorá je rok odleža-
ná a pred zatavením je dlhšie v teplom
prostredí. Medzistienku pred zatavova-
ním treba zahriať aby bola vláčna. Naj-
lepšie medzistienku zataviť v prostredí
s teplotou 25-30 st. C. Po vložení do úľa
sa potom menej lámu a krútia. Milla od-
porúča pred zatavením medzistienku na-
hriať nad horúcou vodou. Ručne zatavo-
vanie drôtikov (pájkovačka) sa dnes po-
užíva už len málo. Zatavovanie elektric-
ky robíme po vložení rámika s navleče-
ným drôtom na drevenej podložke (tá vy-
plní vnútornú plochu rámika - drôtiky sa
jej musia dotýkať). Medzistienka sa k dre-
venej podložke k drôtikom pritlačí záva-
žím. Rámiky zatavujeme pomocou jed-
nosmerného prúdu získaného transformá-
torom (napätie 12 – 20 voltov). Používa-

me tiež autobatérie a batérie z motocyk-
lov. Zatavovanie elektrolýzou slanej vody
sa neodporúča – nezodpovedá bezpeč-
nostným predpisom a nevýhodou je, že
sa ťažšie reguluje. Čím vyššie napätie má

prúd, ktorým sa medzistienka zataví, tým
je tavenie rýchlejšie – príliš rýchle zata-
vovanie môže spôsobiť prepálenie medzi-
stienky, poprípade aj drôtika. Po zatave-
ní má byť drôt úplne ponorený vo vosku
medzistienky, no nesmie ju prepáliť. Ak
sa drôtik pri zatavovaní zohreje na pri-
vysokú teplotu (nad 400 st. C.) vosk dymí
a drôtik tmavne. Častejšie sa to stáva, ak
pri zatavovaní sa medzistienka dotýka
hornej latky. Drôtik musí byť skrytý v me-
dzistienke inak matka na miestach kde
prečnieva neploduje a včely medzistien-
ku na tomto mieste môžu vyžierať.

Narušenie výstavby
medzistienok po ich vložení

do úľa

Ak medzistienka je zle zatavená a ak
je deformovaná bude robiť problémy až
do vyradenia rámika. Medzistienky za-
tavené pri nižšej teplote ľahšie krehnú
a lámu sa. Medzistienky a panenské die-
lo (najmä nedostavané) sa nemajú skla-
dovať pri veľmi nízkej teplote. Môžu sa
trhať. Medzistienka nalepená v rámiku
môže sa aj deformovať alebo z drôtikov

uvoľňovať. Príčinou je nenahriatie medzi-
stienky pred jej zatavovaním, nesprávne
vedené alebo nedostatočne napäté drôti-
ky. Závadou je, aj ak je obruba rámika
deformovaná, zhnitá, alebo prasknutá, ak
drôtik nie je napätý, alebo ak klinček je
zle pribitý a drôtik sa uvoľnil. Medzistien-

Rámiky potrebujú nové drôtiky. Pritom drôt
musí byť dobre napnutý.

Neporušené drôtiky môžeme tiež celkom jed-
noducho napnúť

Zvuk musí ladiť - žiadne drnčanie

Stavebný pud sa musí využiť

Pozdĺžne a priečne drôtikovanie rámikov.
Konce drôtika obtočíme okolo dvoch klinče-
kov. Aby sme zabránili zraneniu, môžeme klin-
čeky zapustiť hlbšie do latiek rámika.
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Tajnička

LEGENDA:

1. ozdobná nádoba na kvety
2. navyše
3. ničivá víchrica
4. hrajivý výplnkový materiál z tenkej

vrstvy urovnaných vláken
5. odmena sprostredkovateľa obchodu
6. vylučovacia činnosť žľazy
7. včelia stavba vybudovaná bez pomo-

ci medzistienok
8. svalnatý orgán zažívacieho ústroja

včely
9. spárenie matky s trúdom
10. prenesenie peľu z peľnice na bliznu

 V tajničke nájdete:

V NOVOM ROKU všetkým včelárom

prajeme  ....

Správne odpovede zasielajte na korešpo-

denčných lístkoch do 31. 1. 2012 na adre-

su:

Jeden z vás, ktorý zašle správnu odpoveď

bude odmenený hodnotnou knižnou publi-

káciou

Tajnička z decembra 2011 znela

VIANOCE

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali
výherkyňu p. Janu Husárovú zo Sere-

de, ktorej zašleme knižnú publikáciu

Medzistienky a ich použitie

Tajnička

11. filmová hviezda
12. druh dezinfekčného prostriedku
13. zariadenie na letáči
14. ozdravenie, náprava nezdravých po-

merov

Spolok včelárov Slovenska

Oravická 612/12, 028 01 Trstená

MVDr. Ing. Zoltán Brokeš

 Devínska Nová Ves

ka sa najčastejšie poškodí hneď po vlo-
žení – je roztrhaná pod váhou včiel, zo-
sunutá a pod. Stáva sa to pri vložení me-
dzistienok do príliš silného roja (tu treba
aby rámiky s medzistienkami boli k sebe

tesne pritlačené), alebo ak roju pridáme
primálo medzistienok. Ak vosk z ktoré-
ho je medzistienka nie je celkom kvalit-
ný, treba ju nechať vystavať v období naj-
intenzívnejšej stavby diela resp. pri in-
tenzívnom prikrmovaní. silnejšími včel-

stvami. Včely medzistienku vyhrýzajú –
ak je chybný vosk (najmä vosk s príme-
sou parafínu a vosk získaný chemickou
extrakciou), z ktorého bola vyrobená
a to najmä v mieste zatavenia medzistien-
ky. Občas včely medzistienku odmietajú
stavať, ak po výrobe ostal na jej povrchu
zvyšok saponátu. Možno ho odstrániť
umytím teplou vodou. Ak nie je matrica
pravidelná, ak bunky nemajú veľkosť,
ktorú vyžadujú včely, alebo ak po zata-
vení drôtik z rámika vyčnieva (býva to
ak diery pre drôty nie sú v jednej rovi-
ne). Nekvalitné medzistienky najmä ak
narušujú tepelný režim včelstva sú vy-
hryzávané najmä vo včelstve bez zásob.
Tu vyhryzávanie zastaví prikrmovanie.
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Blahoželania

Spomienka

V mesiaci január blahoželáme
týmto jubilantom

Všetkým jubilatom, ktorí v mesiaci január oslavujú svoje
významné životné jubileá predstavenstvá príslušných

R SVS spolu s Ústredím SVS
a celou rodinou spolkov včelárov Slovenska

želajú veľa krásnych dní v nasledujúcich rokoch, veľa síl
a podpory v rodinnom kruhu a dobrých výsledkov na svo-

jich včelniciach

R SVS Senohrad

Františka Petrovkinová – 81 rokov
Pavel Valach – 75 rokov

Mária Šimunová – 78 rokov
Mária Bielová – 61 rokov

R SVS Žilina

Alexander Janíček – 61 rokov
Rudolf Cvacho – 77 rokov

Alexander Chodelka – 70 rokov
Pavol Konek – 37 rokov

Vendelín Behúň – 90 rokov
Ján Korec – 80 rokov

MUDr. Ladislav Milo – 76 rokov

R SVS Bojná

Káčerík Kamil – 74 rokov
Beňo Vratislav – 43 rokov

Krajšíková Anna – 60 rokov

R SVS Klčov

Ján Kalafút – 65 rokov
Mgr. Ján Masliš – 32 rokov

R SVS Trstená

Butko Peter – 36 rokov

R SVS Bretka

Ladislav Dienes – 28 rokov
Vojtech Nemes – 30 rokov

Ing. Mikuláš Kohuth – 61 rokov
Štefan Holló str. – 90 rokov

R SVS Humenné

Milan Basala – 66 rokov
Andrej Dutko – 82 rokov
Jozef Kendereš – 37 rokov
Ján Marciňák – 79 rokov
František Rejta – 69 rokov

R SVS Bytča

Pavol Chorvát – 75 rokov
Miloš Malík – 43 rokov

Alexander Kibzík – 62 rokov

R SVS Žarnovica

Michal Mikuláš – 77 rokov
Anton Debnár – 62 rokov
Ivan Lavrov – 70 rokov

Ludevít Maslen – 83 rokov
Vladimír Repiský – 57 rokov

Augustín Mesiarik – 68 rokov
Michal Džadoň – 24 rokov

Oľga Džadoňová – 79 rokov

Rozlúčili sme sa

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
že dňa 30. novembra 2011

vo veku 82 rokov
nás navždy opustil priateľ včelár

Jozef PAHOLÍK

R SVS Želovce

Odišli z našich radov

V piatok
9. decembra
o 14,00 hod.
v kostole so
sv. omšou
v Žarnovici
a na cintorí-
ne sme sa
r o z l ú č i l i
s našim

priateľom Ondrejom Zliechovcom.

Z našich radov odišiel vo veku 84 ro-

kov. Jeho životnou vášňou bolo včelár-
stvo. Včelári a včielky vedia, koľko času
venoval tomuto koníčku. Podieľal sa na
riešení vážnych zdravotných problémov
v chovoch včiel. V značnej miere sa po-
dieľal na znovu obnovení SVS. Svojou
obetavosťou, pracovným nasadením
a osvetovou činnosťou dosiahol výbor-
né výsledky a bol veľmi vyhľadávaný
a vážený odborník, dlhé roky vynikajú-
ci funkcionár – držiteľ rôznych vyzna-
menaní a nakoniec i zlatej medaily Šte-
fana Závodníka.

„Odišiel si cestou, kto-
rou každý kráča sám, ale
brána spomienok ostáva
otvorená dokorán. Život-
ná kniha zavrela sa.
Nech tvoje telo v rodnej
hrude v pokojnom spán-
ku odpočíva.“

Priatelia včelári z R SVS Žarnovica






