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Rady začínajúcim včelárom
Liečivé rastliny

Moje rady začínajúcim včelárom
November

V novembri liečime včelstvá proti kliešti-
kovi aerosolóm. Ošetrenie je určené pre ob-
dobie november – december pri teplote od
+10 do – 5 stupňov Celzia. Je to jednorázové
ošetrenie včiel jemnou hmlou účinnej látky.
Preniká do zimného chumáča. Na liečbu sú
určené liečebné prípravky Varidol AER
a M-1 AER a ako ich nosič voda alebo čistý
acetón. Pri liečbe potrebujeme vyvíjač aero-
sólu VAT 1 a zdroj stlačeného vzduchu.

Dávkovanie – do náplne 300 ml vody ale-
bo acetónu sa dáva 16 kvapiek prípravku
M-1 AER.

Pri prípravku VARIDOL AER sa dáva
celá flaštička. Pozor !! Celá flaštička príprav-
ku M1 AER v objeme 300 ml vytvorí smrtia-
cu koncentráciu pre včely !!

V novembri by sme mali už mať uprave-
ný letáčový otvor. Otvor by mal byť prispô-
sobený podľa sily včelstva. Včelstvá, ktoré
zimujú v medníku majú letáč otvorený na celú
šírku úľa.

Aj silné včelstvo, ktoré zimuje v plodis-
ku, by malo mať otvorený letáč na celú šírku.

Slabším včelstvám ponecháme letáčový
otvor menší na ľavej alebo pravej strane. Ak

je otvor v strede úľa a včelstvo je slabšie, zim-
ný chumáč postupuje za zásobami od stredu
úľa na pravú alebo ľavú stranu (pri studenej
stabe - pozn. red). Tu spotrebuje všetky záso-
by a nedokáže sa presunúť cez prázdne plásty
v tuhej zime na druhú stranu za potravou.
Uhynie od hladu a chladu aj keď má na dru-
hej strane dostatok zásob.

V novembri už môžeme kontrolovať úľo-
vé podložky. Keď zistíme zvýšenú vlhkosť na
úľovej podložke musíme rozšíriť letáčový
otvor. Ak je úľ vyrobený z nepriedušného
materiálu vytvára sa v ňom nadmerná vlhkosť.

Silu včelstva a postup za potravou môže-
me sledovať na úľovej podložke podľa padnu-
tého meliva.

Za chladného počasia sú včely v zimnom
chumáči. Včelstvo sa na zimovanie sústredí
tam, kde sa vyliahol posledný plod, čo býva
zvyčajne nad letáčovým otvorom. Včelstvo
pri zimovaní postupuje za zásobami od letá-
ča smerom hore a dozadu.

Teraz je vhodný čas na úpravu priestoru
pred úľmi. Koncom októbra a začiatkom no-
vembra môžeme na včelnici vysádzať peľo-
dajné a medonosné stromy a kríky. Priestor
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sa potvrdili jej dobré liečivé účinky a stala

sa priam bylinkovým šlágrom, predo-

všetkým na liečenie chorôb prostaty.

V našej prírode rastie niekoľko druhov

vŕboviek, ale ako jej názov hovorí, na lie-

čebné použitie zberám tú s najmenšími

kvietkami. Nájdeme ju na lúkach, lesných

čistinách a rúbaniskách, niekedy vyrastie

aj na celkom peknú, statnú rastlinu. Nazý-

va sa aj ohňovou rastlinou, lebo prvá sa

uchytí na zhoreniskách a ruinách. Zberám

celú kvitnúcu vňať, z väčších jedincov len

jej hornú časť. Záujem o túto novinku me-

dzi liečivými rastlinami je veľký, preto sa

pred úľmi môžeme vhodne upraviť. Posype-
me vápnom a zryľujeme.

Za chladného počasia odobraté medníky
a plásty očistíme od vosku a propolisu. Pro-
polis oškriabeme osobitne. Propolis má lieči-
vé účinky, môžeme ho rozrobiť s konzumným
liehom. Propolisový roztok použijeme na lie-
čenie rôznych chorôb. Na použitie propolisu
si môžeme zaobstarať vhodnú literatúru.

Nevhodné plásty vyrežeme a spracujeme
v paráku na vosk. Včelári, ktorí nemajú mož-
nosť spracovať voštiny, môžu tieto vymeniť za
medzistienky u vhodného a spoľahlivého vý-
robcu medzistienok.

Keď je chladnejšie okolo 0 stupňov Cel-
zia a je predpoklad, že sa už neoteplí, môže-
me preložiť úle na krátku vzdialenosť. Pri práci
postupujeme veľmi opatrne, aby sa nerozpa-
dol zimný chumáč.

Na včelnici si urobíme poriadok. Môže-
me opraviť a vydezinfikovať včelárske pomôc-
ky a náradie. Včelstvám zabezpečíme pokoj
pre dobré prezimovanie.

Rudolf Schwarz

Prievidza

Epilobium parviflorum

VŔBOVKA MALOKVETÁ

Podľa knihy: Babkine bylinky
Aurélia Dugasová, Dionýz Dugas

v posledných rokoch už objavila aj v špe-

cializovaných obchodoch.

Je niekoľko rastlín, ktoré veľmi dobre

liečia choroby močového ústrojenstva, ani

jedna však nepôsobí tak blahodárne na

prostatu ako vŕbovka, ktorú považujem za

vôbec najlepší rastlinný liek na toto ocho-

renie. Muži s príznakom porúch prostaty by

mali hneď začať piť čaj z vŕbovky preven-

tívne a nečakať, kým sa choroba prejaví sil-

nejšie. Vŕbovka však priaznivo vplýva na

všetky močové orgány, preto ju pridávam

aj do čajových zmesí na zápal obličiek,

močového mechúra, pri močových kame-

ňoch, ťažkostiach pri močení alebo zadržia-

vaní moču. Uplatňuje sa aj po operáciách

prostaty, pri podráždení močového mechú-

ra aj u žien, má všeobecné hojivé a protizá-

palové účinky.

Ako všetky močopudné bylinky, aj vŕ-

bovka je osožná pri vysokom krvnom tla-

ku, niektorých srdcových chorobách, dne

a reumatizme.

Jej užívanie nemá vedľajšie účinky,

možno ju piť aj samostatne dlhšiu dobu.

Počas užívania vŕbovky je zakázané piť al-

koholické nápoje a fajčiť.

Čajová zmes na prostatu:

vňať vŕbovky 5 (dielov)

vňať zlatobyle 3 (diely)

vňať srdcovníka 2

vňať vresu 2

kvet hluchavky 1 (diel)

vňať pyšteka 1

Dve lyžice zmesi zalejeme 1/2 l vriacej

vody a prikryté necháme vylúhovať. Pre-

cedíme a pijeme dvakrát denne, ráno a ve-

čer nalačno, minimálne 1 hodinu pred jed-

lom.
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