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Med v prirodzených v elích plástoch je
už tisícro ia vysoko cenený a žiadaný.
Už v minulosti známy lekár Paracelsus
(1493–1541) vedel o jeho lie ebných ú in-
koch a plást s medom nazýval božím da-
rom.

Nieko ko mojich zákazníkov už roky
u m a nakupujú med v plástoch kvôli jeho
zvláštnej chuti. Plástový med je zavie ko-
vaný med vo svojom pôvodnom pláste, kam
ho v ely uložili a ktorý v ely samé vysta-
vali ako „panenské dielo“. Pôvodne plás-
tový med predávali v elári z vresovísk, lebo
tento vresoviskový med nevyteká z nare-
zaných buniek. Med, ktorý ja získavam
v mojej lokalite túto vlastnos  nemá. Por-
covanie plástu s medom a manipulácia s tý-
mito narezanými kúskami je riadna lepka-
vá prpla ka.

Plástikový med v pohári

Aby som si ušetril lepkavú manipulá-
ciu s plástikovým medom (med uložený
v elami do novopostavených buniek plás-
tov, predávaný v zavie kovaných celých
plástoch alebo v ich výrezoch), za al som
experimentova  s tým, aby v ely vystavali
plást rovno v pohári a naplnili ho medom.
Ke  môžu stava  divokú stavbu v každej
dutine, tak pre o nie aj v pohári.

Z preglejky som si vyrezal rozmer, kto-
rý pasuje na moje nádstavky (vlastne pod-

Z kvetu rovno do pohára

a rozmerov materskej mriežky), do nej som
vyrezal diery pod a pohára, v ktorom pre-
dávam med. Do pohára pripevním 1 cm
vysoký kúsok medzisteny. Na plodisko po-
ložím materskú mriežku a dosku s pohár-
mi. Na toto využívam len silné rodiny. Do-
ska s pohármi je bu  priamo nad plodis-
kom, alebo na prvom medníku. Poháre pre-
kryjem prázdnym nádstavkom.

Spo iatku výsledok nebol uspokojivý.
Len málo rodín vystavalo v pohári plást
a zaplnili ho medom. Z týchto rodín som
potom odchoval matky a dodnes odchová-

Na plodisko silnej rodiny príde materská
mriežka a doska s pohármi.
To sa prekryje prázdnym nadstavkom a ú o-
vým vekom.

 Na dno pohára tekutým voskom prilepi  1cm
pásik medzisteny.

Každá rodiny nie je ochotná stava  dielo
v pohári. Rodina musí by  silná, a treba h a-
da  také, ktoré sú ochotné.

Med je zavie kovaný, poháre sa môžu
odobra .

vam ich potomstvo. V aka tejto selekci
v chove matiek som dnes s výsledkom spo-
kojný. Aj v elári z okolia, ktorý chcú zís-
kava  plástikový med rovno v pohári si ku
mne zájdu po chovný materiál. Ale tým
nechcem tvrdi , že len moja línia je toho
schopná. Takto si môže každý v elár vyse-
lektova  zo svojich v elstiev také, ktoré
budú ochotné stava  plást priamo v pohári.

Zmiernenie alergie na pe

Plástikový med nevyh adávajú len la-
bužníci, v poslednom ase sa o  zaujímajú
aj alergici na pe , ktorý chcú jedením medu
s plástom zmierni  svoju alergiu. V každom
nefiltrovanom kvetovom mede sa nachádza
aj pe . V apiterapii sa odporú a v jeseni
a zime denne zjes  jednu lyžicu medu – pod-
a druhu alergie bu  jarný, alebo letný kve-

tový med a pod a možnosti z regiónu aler-
gika. Od decembra/januára dodato ne
k tomu jednu ajovú lyži ku plástikového
medu a pokia  možno, plást o najdlhšie žu
ako žuva ku. Vosk sa potom môže k udne
zjes . V ase kvitnutia kvetov, na ktoré je
alergik citlivý, je asto priebeh alergie mier-
nejší. V niektorých prípadoch sa alergia
nemusí vôbec prejavi .

Niektorý moji zákazníci, trpiaci na pe-
ovú alergiu, nedajú dopusti  na túto „slad-

kú terapiu“. Doteraz nebola zverejnená
žiadna seriózna vedecká štúdia, ktorá by
potvrdila starú udovú vedomos  o lie ivých
ú inkoch medu. Ani ú inok pe u v mede
proti alergii na pe  tiež doteraz nebol po-
tvrdený nejakou serióznou vedeckou štú-
diou. V sú asnosti prebieha na Univezitnej
klinike Gießen (Nemecko) jedna štúdia,
ktorá vyhodnocuje skúsenosti alergikov na
pe  s medovou terapiou. Pritom lekári naj-
prv skúmajú, na ktorý pe  pacient reaguje
a potom presne tie zložky mu podávajú in-
jek ne, tabletkami, alebo kvapkami. Tým
si má imunitný systém zvyknú  na alergé-
ny. Touto štúdiou chcú zisti , i rovnaký
ú inok má aj terapia medom.

Predaj plástikového medu ide u m a
dobre, až tak, že si ho zákazníci musia ob-
jedna  dopredu – nestíham pokry  dopyt.
Pre m a je tento postup – jednoduchá al-
ternatíva získavania plástikového medu.

Zdroj: Wolfgang Jenke, Deutsches Bienen-
Journal 07/2010

Spracovala: RR SV

Med v pohároch bez vytá ania - v elár Wolfgang Jenke nechá v ely vybudova  plást rovno
v pohári a po ká si, kým ho zanesú medom. V tomto lánku predstaví svoj jednoduchý postup.
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V elí med patrí medzi známu energetic-
kú potravinu isto prírodného pôvodu. Pred-
stavuje i surovinu pre potravinársky a koz-
metický priemysel, je prírodným lie ivým
prostriedkom, ktorý sa v minulosti vo vä šom
rozsahu používal v udovom lie ite stve
a v sú asnosti postupne preniká aj do oficiál-
nej medicíny. Ide o sladkú hmotu, ktorú v e-
ly zbierajú z nektáru rastlín, zo sekrétov ži-
vých astí rastlín, alebo výlu kov hmyzu ci-
cajúceho živé asti rastlín. Pretvárajú ich
a obohacujú vlastnými špecifickými látkami,
ukladajú do plastov a nechávajú dozrie .

Pri zoh adnení a rešpektovaní týchto dô-
vodov je nutné venova  sa a skúma  med nie-
len z poh adu jeho fyzikálno-chemických
vlastností, ale i po mikrobiologickej stránke.
Tento produkt ešte stále má „rezervy“, o sa
týka vedomostí po mikrobiologickej stránke.
Všeobecne sa v elí med po mikrobiologickej
stránke považuje za prírodný produkt s mini-
málnou hladinou (obsahom) mikroorganiz-
mov. Patrí medzi produkt, ktorý je relatívne
aseptický. Vegetatívne formy choroboplod-
ných baktérií sa vo vyzretom mede doposia
nepreukázali, pri om sa vychádza z aspektov
daných jeho jeho inhibi nými vlastnos ami:
vysoký osmotický tlak (spôsobený nízkym
obsahom vody), kyslé prostredie (pH 3,4 –
6,1), prítomnos  peroxidu vodíka, nízky ob-
sah bielkovín, nízky reduk ný potenciál (vy-
soká cukornatos ), viskozita (obmedzuje roz-
pustnos  kyslíka), prítomnos  antioxidantov
a iných chemických zlú enín. Avšak do tohto
prírodného produktu sa môžu dosta  z prostre-
dia rôzne mikroorganizmy, alebo iasto ky
bu  anorganického i organického pôvodu.
Ur ité riziko môže nasta , ak sa do neho do-
stanú z prostredia, ktoré bolo pozmenené
a týmto mikroorganizmom môže vyhovova .

Mikroorganizmy rastlinného pôvodu sú
v mede najviac prízna né. Tie hlavné sú bak-
térie a mikroskopické huby. Nachádzajú sa
tam aj pe ové zrná, iže generatívne iasto -
ky vyšších rastlín. Najmä tzv. lesné medy as-
to obsahujú vegetatívne iasto ky rôznych
rastlín, siníc a rias. V ur itých prípadoch zle
prefiltrované medy môžu obsahova  aj ias-
to ky živo íšnych tiel rôznych druhov, vráta-
ne v ely medonosnej a rozto ov. Z ú ového
prostredia, prostredníctvom pe u, tráviaceho
traktu v iel, prachom, vzduchom, pôdou ale-
bo nektárom a podobne sa v mede môžu na-

Mikroflóra medu
chádza  mikroorganizmy, ktorých prítomnos
je primárna. Takéto zne istenie je ažšie
ovplyvnite né. V prípade tzv. sekundárneho
zne istenia je možne mu predís  správnym
spracovaním a skladovaním medu, a uvedo-
mi  si v tejto súvislosti riziká pochádzajúce
z budov, skladovacích nádob a podobne.

Z h adiska mikroflóry je možné uvies , že
je v tomto prírodnom produkte zastúpená asi
40 druhmi húb a kvasiniek. V ur itých situá-
ciách sa v niektorých medoch môže nachá-
dza  od 10 000 do 100 000, ale i dokonca až
milión kvasiniek a od 30 do 300 zárodkov
plesní aj bez toho, že by javili príznaky kva-
senia. Naj astejšie sa v 1g medu nachádza
v priemere okolo 1 000. Baktérie sú prítomné
v horných astiach medu približne 5 cm. Od
samotných podmienok skladovania, od rast-
linného pôvodu závisí ich množstvo, druhy.

Možnosti ochrany pred mikrobiálnym
znehodnotením

Najmä pri hnilobe, kvasení medu sa mik-
roorganizmy zú ast ujú najviac. Osmofilné
kvasinky sú jednou z prí in kvasenia medu.
Pri obsahu vody nad 25 % sa povrch medu
stáva spenený a nadobúda charakter skvase-
ného výrobku innos ou kvasiniek.

Mikróby v elieho plodu, resp. moru v e-
lieho plodu vyvolávajú hnilobu medu. Pôvod-
covia uvedených ochorení spôsobujú úhyn
lariev a tieto po rozpade vyvolávajú organo-
leptické zmeny medu charakterizované ako
hnilobný zápach, zápach po zhnitých jablkách
alebo skazenom gleji.

I napriek uvedeným aspektom, med je
požívatinou, ktorého znehodnotenie nemá
astú mikrobiologickú prí inu. I napriek tomu

je nutné predchádza  možným zmenám medu
dodržiavaním technologických postupov pri
výrobe a spracovaní medu, zabezpe ením
hygienických zásad v celom procese výroby,
dodrža  podmienky skladovania(napr. relatív-
nu vlhkos  maximálne 70 %) a pri vyšetrova-
ní medu zamera  sa najmä na sledovanie os-
mofilných kvasiniek a aeróbnych spórotvor-
ných organizmov

Za ur itých podmienok sa v mede môžu
vyskytova  baktérie a nižšie huby, ich vege-
tatívne a generatívne formy. Tzv. lesné medy,
asto obsahujú vegetatívne iasto ky rastlín

a to aj nižších, rôznych druhov siníc, rias
a rozsievok, ale aj vyšších húb z triedy Basi-
diomycetes (stopkatovýtrusné). Medy, najmä
tie zle prefiltrované ešte v medárni, môžu ob-
sahova  aj iasto ky živo íšnych tiel najrôz-
nejších druhov, vrátane v ely medonosnej.

Baktérie

Vo forme vegetatívnej alebo vo forme
spór sa v mede môžu vyskytova  tieto rody
a ich druhy: Klebsiella, micrococcus, Prote-
us, Pseudomonas, Xanthomonas, Flavobac-
terium, Bacillus, Bacteridium, Bacterium,
Brevibacterium, Clostridium, Enterobacter
a niektoré iné. V príkladoch je možné uvies
nasledovné:

Bacillus cereus môže zaprí i ova  diskom-
fort v intestálnom trakte loveka,
Clostridium botulinum - pôvodca nebez-
pe ného botulizmu, a alšie.

Kvasinky

Osmofiliticky alebo cukrovo tolerantné
kvasinky sú problémom v priemysle medu,
pretože môžu rás  iba pri obmedzenom stup-
ni dostupnej vody v zrelom mede. Výsledkom
je, že osmofilné kvasinky kvasia med. Kva-
senie obvykle nastane v mikroprostredí (na-
príklad vrchol sudu medu), kde voda zvyšuje
svoj obsah. Saccharomyces spp. Med vyro-
bený z kvetín vo vlhkých oblastiach má viac
kvasiniek a vä šiu pravdepodobnos  skazenia
v zrejúcom mede. Napr. Zygosaccharomyces,
Torula a Turolopsis zaprí i ujú, pri ur itých
podmienkach (kvasenie medu), jeho fermen-
táciu, ke  rozkladom cukrov vzniká etanol
a CO2 a potom môžu nasledova  všadeprítom-
né baktérie octového kvasenia.

Na rozdiel od baktérií, kvasinky sa nachá-
dzajú prakticky vo všetkých medoch, najmä
tie osmofilické = cukor- tolerantné, a to vo
ve mi širokom rozsahu od 1 až do 100000
v 1g medu. Kvasenie podporuje predo-
všetkým vyšší obsah vody v mede. alšími
vhodnými podmienkami pre kvasenie je napr.
izbová teplota, granulácia medu, vyšší obsah
dusíka a pod.

Mikroskopické huby
a príbuzné nižšie huby

Mikroskopické huby sú spájané s rev-
ným obsahom v iel, ú om a prostredím, v kto-
rom sa v ely „pasú“. Aspergillus bol získaný
z tráviaceho traktu v ely medonosnej. V me-
doch boli nájdené tieto rody mikroskopických
húb: Aspergilus, Bettsia Cephalosporium,
Peninicilium, z e ade Peronosporaceae, Ure-
dinaceae a Ustilaginaceae a niektoré iné. Ples-
ne sa spojujú s intestinálnym obsahom v te-
lách v iel, ale do medu sa dostávajú aj z von-
kajšieho prostredia napr. z povlaku medovice
na listoch drevín, aj z ú ového prostredia napr.
z pe ových zásob.

Iné mikroorganizmy

V orosení medu a v usadenine medu za
istých klimatických faktorov, ako napríklad
vysoká relatívna vlhkos  môžu by  prítomné
riasy. udské vírusy môžu preži  v mede, ich
po etnos  klesá s mierou závislosti na teplote
a ase. Prvoky a viacbunkové parazity nie sú
uspôsobené na prenášanie sa cez med.

Med patrí medzi vzácny prírodný pro-
dukt, ku ktorému je dôležité upriami  po-
zornos . Snahou nie je poukazova  na daný
produkt v „negatívach“, ale rozšíri  obzor
a existujúce i skúmané poznatky z rôznych
poh adov, pretože tento jedine ný dar prí-
rody si to zaslúži i vo vz ahu k spotrebite-
om.

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.
Doc. Ing. Miroslava Ka ániová, PhD.

SPU v Nitre
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Druhy rojov
Výlet rojov a porojov z ú a

Ak v elár za ína v elári  mal by si zakú-
pi erstvo odchytený roj, ktorý sa na nové
miesto najlepšie prispôsobí a postaví mu nové
dielo. Roj z ú a spravidla vyletuje v smere,
na ktorý je orientovaný letá ový otvor. Ty-
pický zvuk, ktorý v elstvo vydáva pri rojení
sa volá rojová piese , a ak si nevšimneme
krútenie masy v iel v blízkosti ú a, upozorní
nás na rojenie tento zvuk. Roje sa vracajú do
ú a len pri náhlej strate matky. Ak sa odstrih-
ne len malý kúsok jedného krídla matky, roj
vyletí, no neusadí sa príliš vysoko. Ak sa
ustrihne 1/3 oboch krídiel matka pri rojení
padne blízko ú a, je tu aj s nieko kými v ela-
mi, roj sa vráti, no spravidla as  v iel ostane
sedie  na prednej stene ú a. ím skôr v roku
roj vyletí, tým je pre v elára hodnotnejší. Roj,
ktorý vyletel po 25. júli je bezcenný. V daž-
divom po así vyletúva porojov menej, ke že
mladé matky sa vzájomnými súbojmi v úli
pred rojením likvidujú. Najmä slabé v elstvá
po výlete prvoroja spravidla prebyto né mla-
dé matky zabijú. V elár ich nájde vyhádzané
pod letá ovým otvorom.

Neskorý roj alebo príliš slabý roj sa na
panenskom diele slabo rozvíja. No možno ho
zruši  a využi  z neho nielen matku (najmä ak
je mladá), ale i v ely roja využijú sa na posil-
nenie iných v elstiev resp. plnia sa nimi
oplodnia iky. Savvin tvrdí, že prezimova
dokáže i slabšie v elstvo (cca pri váhe 1 kg),
no musí ma  ale neopotrebované zimné v e-
ly. Matky porojov plodujú ešte v októbri.
Z plodu, ktorý sa liahne v druhej polovici no-
vembra prezimuje len málo v iel a ak prezi-
mujú rýchlo na jar hynú. Neskoré roje a slabé
poroje posilníme vybiehajúcim plodom, ale-
bo mladuškami, ktoré ešte neabsolvovali ori-
enta ný prelet. K slabému poroju možno da
zavie kovaný plod v období, ke  už vlastný
plod zavie koval. Príliš slabé poroje, nezimu-
jeme, na jese  ich spojíme s iným v elstvom
(spojenie cez papier).

 Využitie v elstva, z ktorého roj
vyletel

 Ak potrebujeme rezervné v elstvá, roz-
delíme odrojené v elstvo na viac odložencov
a to tak, aby v každom bola mladá matka, ale-
bo aspo  mate ník, z ktorého sa do 7 dní
matka vyliahne. Odložence oddelíme do
14 hodiny, aby sa lietavky mali kedy vráti
do materského ú a. Odložence po vytvorení
a odsune na prechodné miesto znovu presu-
nieme, aby sme celkom prerušili väzbu me-
dzi odložencom a materským ú om. Možno
ich posilni  mladuškami, ktoré sa ešte nepre-
leteli z iných v elstiev, pripadne i rámikom
s vybiehajúcim plodom, ktorý sme z iného
v elstva odobrali.

Ošetrenie rojov proti klieštikovi

er anský odporú a ošetri  prvoroj fumi-
gaciou proti klieštikovi medzi 4.-7. d om po

jeho osadení. Ak je pridaný rámik s 1-2 d o-
vými larvami ošetrenie urobíme skôr (sami -
ky klieštika ukladajú vají ka do plodu tesne
po jeho zavie kovaní). Pri priskorom ošetre-
ní môže roj ú  opusti . U porojov a odrojené-
ho v elstva s ošetrením po káme kým mladá
matka za ne klás  vají ka, resp. kým sa do-
liahne všetok zavie kovaný plod. Zistilo sa
(Wilde a kol.), že s rojom pri vyrojení v el-
stvo opustilo 25 % ± 9 % v iel s klieštikmi,

kým v odrojenom - materskom v elstve osta-
lo 75 % ±11 % v iel s klieštikmi (z toho 39 %
± 11 % bolo klieštikmi invadovaných v iel
a 36 % ± 10 % ich bolo v zavie kovaných
plodových bunkách). Zrejmé je, že v ely roja
majú menej klieštikov ako v ely odrojeného
v elstva , ktoré má navyše klieštikmi i silno
zamorený i zavie kovaný plod. Ke  zvážime,
že v roji býva viac ako 50 % v iel je zrejmé,
že v ely s klieštikmi neochotnejšie opúš ajú
ú  s rojom. Rojenie v elstvo ozdraví i ke
nosi om klieštikov ostáva.

Prvoroj vylieta spravidla so starou mat-
kou. Preto neletí aleko od ú a, nesadá príliš
vysoko (stará matka je ažšia) a z miesta pr-
vého usadenia odlieta neskôr. Ke  je v elstvo
rojivé asto sa stáva, že ak je vo v elstve už
vyliahnutých matiek viac a ak prebyto né
matky nezlikvidujeme, alebo to v as neuro-
bia v ely samotné, vyletí z neho druhoroj.
Signálom, že druhoroj sa chystá ú  opusti  je
spievanie mladej matky. Druhoroj vyletuje
a to 6 - 9 dní po vyletení prvoroja (v ely ma-
te ník vie kujú v 9. de  a matka sa vyliahne
v 17. de ). Predzves ou jeho výletu je títanie
a kvákanie matiek. Druhoroj má mladú ne-
oplodnenú matku. Tvrdí sa, že výlet druho-
roja stimuluje liahnutie sa alších mladých
matiek. Za cca 3-4 dni z v elstva potom po-
stupne vyletúva tre oroj a po om štvrtoroj
a alšie poroje. Nakoniec sa môže z ú a vyro-
ji  len h stka v iel. Križan odporú a poroj
hne  po usadení na vetvu postrieka  vodou
a po zomknutí zobra , lebo hrozí, že behom
krátkej doby nenávratne uletí.

Poroj s viacerými matkami

Môže vyletie  za dlhšie trvajúceho ne-
priaznivého po asia. Prenasledované mladé
matky sa sústre ujú na bo ných plástoch
a vyletujú z ú a s rojom. Ak je v poroji, ktorý
vyletel viac matiek, najstaršia je v strede ro-
jového chumá a a mladé matky behajú po

jeho povrchu. Postupne z ú a vyletúvajú men-
šie roje ako chumá iky v iel, no tieto môžu
neskôr splynú  vo vä ší roj, v ktorom v ely
prebyto né matky zlikvidujú. Mladé matky
možno vychyti  po vysypaní roja na plachtu
alebo po preosiatí cez mriežku.

Zánik v elstva rojením

Ak je rojivé v elstvo v starom nekvalit-
nom úli, najmä ak bol predtým dlhšiu dobu
neobsadený resp. i vtedy ke  dielo je prestár-
le, odletie  môžu všetky matky a v úli ostáva
len málo v iel bez matky. Stáva sa to najmä
v rokoch ak agát nemedoval.

Spevavý roj je prvoroj s mladou matkou,
ktorý pred vyrojením starú matku stratil ale-
bo táto uhynula a vyletel s mladou matkou.
V elstvo môže starú matku zabi  ak pred vý-
letom prvoroja je dlhšie nepriaznivé po asie
(Borchert). Získame ho tiež ak v období roje-
nia staré matky likvidujeme (stará matka mla-
dé matky nelikviduje robia to len mladé mat-
ky – je to v prírode ochrana pred tým, aby sa
pôvodné v elstvo nerozpadlo na príliš ve ký
po et rojov). Spevavým sa tento prvoroj na-
zýva preto, lebo vydáva zvuky pred vyroje-
ním. Spievanie matiek je pomôckou najmä pre
víkendového v elára, ke  príde na v elnicu
najmä po chladnejšom po así tesne pred vy-
rojením v elstva. Po u  ho najmä v noci (ak
v elár v ko ovnom voze spí), alebo na ve er
za chladnejšieho po asia. Ke  ú  otvoríme
spravidla zvuky stíchnu. Prvá z mate níka sa
vyliahnuvšia matka prehýbaním tela smerom
k plástu vydáva zvuk vyšší tí-tí a nevyliahnu-
té matky v mate níkoch jej odpovedajú hlb-
ším zvukom (kva-kvá). Vyliahnutá matka
(a prípadne i iné v ely) pomocou tohto zvu-
ku redukujú po et svojich súperiek tým, že
vyhryzie mate ník zboku alebo resp. matku
v mate níku zabije žihadlom. Ve er ú , v kto-
rom matky spievajú ozna íme a skoro ráno
možno po otvorení ú a rojeniu zabránime
odobratím mladej matky (prípadne i viacerých
matiek) a zrušením nepotrebných mate níkov.
Mladá matka, ktorá je v úli sa totiž vyrojí
hne , ke  sa vrátia sliedi ky, ktoré v elstvo
von vyslalo. Zo spievajúceho roja možno vy-
tvori  odložence. Títanie mladej neoplodne-
nej matky možno vyvola  ak v elár do ú a kde
sú nezrelé mate níky, pridá rámik so zrelými
mate níkmi. Ak prvoroj stratí matku až po
svojom osadení do ú a, neoplodnenú mladú
matku prijíma len ve mi neochotne.

Panenský roj

Vylieta z roja, ktorý vyletel v danom roku
(koncom apríla a v máji) už za 4-6 týžd ov.
Vyskytuje sa naj astejšie už v júli a auguste.
Môže sa jedna  o v ely rojivky, no vznik pa-
nenského roja môže by  dôsledkom nedostat-
ku priestoru v úli, vysokej teploty v úli, ne-
dostatku znášky a vysokého podielu mladu-
šiek.

MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Devínska Nová Ves




