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Vplyv výživy na prezimovanie včiel
Negatívny dopad na prezimovanie včiel má
intenzívna poľnohospodárska výroba, kde je
dostatok znášky len po určitú časť roku a aj
to má peľ horšiu kvalitu, alebo je poznačený
pesticídmi (kukurica a repka). Na obrázkoch
dolu vidieť ako sa intenzívne obhospodarovaná krajina premieňa po väčšinu sezóny pre
včely na púšť.
Pri strese, ako napr. napadnutie Nosemou ceranae, je dĺžka
života včiel priamo úmerná možnosti konzumovať rozmanitý
peľ. Monokultúrny peľ, aj keď s vysokým obsahom proteínov,
sacharidov a antioxidantov ako napr. z malín a černíc, toto
nedokáže kompenzovať (Yves le Conte - Francúzsko). Horské
lúky sú na tento účel v dnešnom svete ideálne.
Na zimné obdobie sa včely pripravujú od letného slnovratu.
Postupne sa rodia aj zimné včely, ktoré sa nepodieľajú na úľových prácach. Tieto dlhoveké včely sa podobajú mladuškám
v štádiu kŕmičiek, z konzumovaného peľu si vytvárajú bielkovinovo/tukový vankúš — tukové teleso.
V tukovom telese a hemolymfe majú oveľa nižšiu hladinu
juvinelného hormónu, naopak majú vysoké hladiny vitelogenínu — proteín, ktorý vplýva na dlhovekosť včiel. Príčinami sú
skracujúce sa dni, pokles teplôt ako aj pokles plodovej aktivity
matky. Ak v tejto dobe nemá včelstvo dosť zásob, alebo matka nie je v poriadku, zostáva včelstvo aktívne a tvorí menej
zimných včiel v zodpovedajúcej kvalite. Podobne je to, keď
parazitujú roztoče a včelstvo nemôže vyprodukovať početný
stav zdravých prezimovania schopných zimných včiel.
Ak sú dlhoveké včely vychované v nedostatku zásob, sú podvyživené a nedostatočne odolné. Zimné včely žijú až od júla
do konca apríla.
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Bezpečná cesta prikrmovania v lete
bez ovplyvnenia kvality medu
KŔMNE CESTO

Počas leta môžu nastať prestávky v znáške
a včelár je nútený prikŕmiť včelstvá a to
spôsobom, aby nedošlo k znehodnoteniu
kvality medu. V tejto časti sa dozviete,
ako postupovať bezpečne.
V prvom rade je potrebné udržať minimálne 7 – 10 kg medových
zásob tak, aby sa včelstvo nemuselo preklopiť na šetriaci režim.
Taktiež si treba uvedomiť, že spotreba peľu je v mesiacoch
júl a august len z časti nižšia ako v mesiacoch maximálneho
rozvoja apríl a máj.

7 – 10 kg
MINIMÁLNE MNOŽST VO ME DOV ÝCH Z ÁSOB

KŔMIDLO NA TEKUTÉ KRMIVO

Výdatné kŕmenie pred očakávanou znáškou nie je vhodné, aby sa
neznehodnotili medové zásoby krmivom. Krmiva musí včelstvo
prijať vždy o trochu menej ako je jeho denná spotreba, teda
krmivo nemôže byť vysoko atraktívne alebo prístupné naraz
veľkému počtu včiel. Najlepšie tomu vyhovuje kvalitné kŕmne
cesto bez nespotrebiteľných látok (vyššie cukry ako škrob
a laktóza) a hodnota HMF musí byť porovnateľná s čerstvým
medom. Umiestnenie cesta je najúčinnejšie a najbezpečnejšie
blízko plodového telesa, čo sa dá zabezpečiť dobre umiestneným rámikovým (kapsovitým) kŕmidlom. Skúsenosti ukazujú,
že pohodlnejšie riešenie je uloženie 2,5 kg kŕmneho cesta
s otvorom 5x5 cm na vnútorný vrchnák. Toto cesto je odoberané
v menších dávkach ako je denná spotreba včelstva a pri znovuobjavení sa znášky menej navštevované (obr. vľavo hore). V poslednej dobe bolo vyvinuté kŕmidlo na tekuté krmivo, kde je počet
včiel, ktoré krmivo odoberajú nastaviteľný až do medzery pre
jednu včelu. Taktiež je možné umiestniť ho na vnútorný vrchnák
a napĺňať ho bez styku so včelami a odkladania medníkových
nadstavkov. (obr. vpravo hore)
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Riziká spojené s kŕmením včiel
rôznymi druhmi krmív

Existujú isté riziká spojené s kŕmením včiel
rôznymi druhmi krmív, čo si vyžaduje maximálnu opatrnosť pri ich výbere. Ktorý druh
krmiva je najvhodnejší a na čo je potrebné
si dávať pozor?

N A Č O S I DÁVAŤ P OZO R?
B Krmivá s pôvodom z cukrovej repy obsahujú stráviteľné
zložky ako fruktóza, glukóza a sacharóza v koncentrácii cca
75 %. Ideálom je vyššia koncentrácia fruktózy ako glukózy,
aby sa predišlo kryštalizácii zásob.
C Krmivá z obilnín obsahujú pre včely nestráviteľné látky
maltózu a polysacharidy, čo môže v dlhšej perióde zimy viesť

Najosvedčenejším druhom krmiva je dlhodobo čistý kryštá-

ku zlému zimovaniu včelstiev.

lový cukor v biokvalite, ale spoločnosti ponúkajú aj hotové,

Vzhľadom na alikvotnu hmotnosť — 1 kg invertu voči kryš-

tekuté krmivá v bio kvalite, ktoré je potrebné v pomeroch stred-

tálovému cukru — je z hľadiska vytvorenia zimných zásob

nej Európy zvažovať veľmi opatrne z hľadiska pôvodu krmiva:

u toho najkvalitnejšieho krmiva len 0,75 kg kryštálového cukru. U ostatných druhov krmív dostupných na trhu môže byť
podstatne nižšia.
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Stratégie zimného kŕmenia
1. F Á Z A

2. FÁ Z A

ZIMA

JAR

1. F Á Z A

2. FÁ Z A

CUKROVÉ Z ÁSOBY

MED

PLOD

Z I M U J Ú C E V Č E LY

Prirodzenou a najkvalitnejšou potravou včiel
je nijako nespracovaný med. V prípade, že
včelár pristúpi k zakŕmeniu včelstiev iným
druhom krmiva ako medom od vlastných
včiel, bude potrebné zabezpečiť, aby väčšinu
zimného obdobia včelstvá zimovali na mede.
V zásade včely ukladajú med nad sedením zimného chumáča
a čo najďalej od vstupu do úľa — zrejme zo strategických dôvodov. Pri teplej stavbe sú prvé rámiky bez zásob, nasleduje

Posledné roky, keď nastali zmeny vo výžive včelstiev a zvýšil
sa tlak chorôb priamo či nepriamo spojených so šírením roztoča Varroa d. ukazuje sa, že včelstvá zazimované na kvetovom
mede vykazujú lepšiu odolnosť voči chorobám, nakoľko majú
lepšie vyvinutý imunitný systém. Tomuto účelu by sme mali
prispôsobiť aj stratégiu uloženia zimných zásob. Podmienkou
je neodoberať medové zásoby ani medové vence z plodiska,
ale ponechať tieto zásoby pre včelstvo. Časť medníkov sa vráti
ako budúca medná komora. Potom sa zimné zásoby vytvoria
v dvoch fázach.

1. Fáza

Rýchle zakŕmenie cukrovým roztokom v dávkach nad 5 l, aby sa

plodisko a až za ním medník. Prirodzene si včely v dutinách

tieto uložili do voľného priestoru nad plodisko. Ideálne je úplné

ukladali zásoby nad „hlavy“, pretože zimný chumáč sa pohy-

zaviečkovanie týchto zásob, aby po postupnom zmenšovaní sa

boval za teplom smerom nahor. V prípade nadstavkových úľov

plodového telesa, neboli tieto prenášané nad plod.

je nad dnom plodisko a nad ním je medník. Zásoby by mali
byť nad zimným chumáčom a plodovým hniezdom, lebo tento
ich ohrieva a je to jednoduchšie na strávenie ako postupovať

2. Fáza

Spojená s postupným zmenšovaním plodového telesa koncom

smerom dozadu, kedy hrozí, že počas dlhej a mrazivej zimy

leta a na jeseň, a ak toto je spojené aj s nejakou malou znáškou,

sa chumáč odtrhne od zásob. Tak je tomu v prirodzenom

tak med vytvorený z nej je ukladaný nad zmenšujúce sa plodové

prostredí dutiny. Preto je lepšie pred zakŕmením usporiadať

teleso rádovo v niekoľkých kilogramoch.

plodové rámiky naspodok pod zásobné.
Počas zimy sa poradie v spotrebe zimných zásob zmení. Najprv
včely spotrebujú medné zásoby vytvorené v 2. fáze, a na jar
sa dostávajú na menej hodnotné cukrové zásoby z 1. fázy, ale
to je už spojené s prínosom prvých peľových a nektárových
zdrojov z prírody.
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Vplyv nedostatočných zimných zásob

V tejto časti poukážeme na nevyhnutné
podmienky pre úspešné zimovanie včelstva
z hľadiska jeho sily, polohy letáčového otvoru
a odvodu vzduchu vydychovaného včelami
v zimnom chumáči.

C Poloha letáčového otvoru a miesto uloženia zimných zásob.
Zásady u studenej stavby boli spomenuté v predchádzajúcej
časti, ale pri teplej stavbe je potrebné dodržať umiestnenie
letáčového otvoru mimo stred, lebo zimujúci chumáč by mal
k dispozícii len polovičku zásob. Taktiež treba zabrániť vstupu
škodcov do úľov a zabezpečiť ochranu pred lietajúcimi škodcami.
D Spôsob odvádzania splodín dýchania včelstva počas zimovania. Aj keď všeobecne platí zásada zimovať čo najstudenšie,

N A Č O S I DÁVAŤ P OZO R?

aby sa predišlo začiatku plodovania pri zimných otepleniach,
treba mať na pamäti tepelnú izoláciu pod vonkajším vrchnákom

B Sila zimujúceho včelstva. Pre úspešné zazimovanie včelstva

úľa, aby nevznikali tepelné mosty — teplá hlava úľa a ventilácia

je potrebné mať včelstvá, ktoré zaberajú najmenej 8 štandard-

s odvodom vodných pár CO2 navrchu pri pevnom dne.

ných Langstrotových, prípadne B-čkových rámikov prípadne
7 rámikov úľa Dadant. Priestor by mal vždy zodpovedať sile

Vodná para kondenzuje na rámikoch a na bočných stenách úľa,

včelstva a potrebným zásobám. Pod túto silu (pod 7 rámikov

ktoré nie sú tak potiahnuté propolisom a môže vyvolať plesne.

Dadant) by malo prísť k zúženiu priestoru pre zimovanie do

V zásade možno povedať, že pri zimovaní na pevnom dne je

jedného nadstavku.

potrebné dodržať priedušný vonkajší vrchnák, prípadne umož-

Ak je včelstvo neprimerane slabé, tak sa pri poklese teplôt

a normálnom včelstve zazimovanom vo viacerých nadstavkoch

zimný chumáč stiahne a odtrhne sa od zásob (obr. hore). To sa

nemusí byť vonkajší vrchnák priedušný.

niť únik vodných pár otvormi v dne, kým pri sieťovanom dne

častejšie stáva práve v rámikoch, ktoré sú úzke a dlhé. Menej
často dochádza k úhynu včelstva v dôsledku vyhladovania
v rámikoch hlbokých a krátkych, kde včely majú počas celej
zimy dostatok zásob „nad hlavami“. Abbé Émile Warré hovoril,
že včelí chumáč musí byť v kontakte s mednými zásobami ako
je hlava včelára v klobúku. Slabé včelstvá je lepšie spojiť, alebo
umiestniť nad silné včelstvá.
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Prevencia pred melecitóznym
medom v zimných zásobách a jeho
vplyv na jarný rozvoj včelstva

Meniacou sa klímou dochádza stále častejšie
k tvorbe tzv. melecitózneho medu. Čo je to
melezitóza a ako postupovať pri jej výskyte si
povieme v nasledujúcej časti.

Včely nakazené Nosemou ceranae dávajú prednosť kvetovým
medom pred medovicovým — pri pokuse uprednostňovali
hlavne slnečnicový med. Nakoniec mali aj najmenšie množstvá
spór Apis ceranea. (Samoliečebný účinok kvetového medu - Silvio
Erler Deutsche bienen journal).
Riešenia pri objavení sa melicitózy koncom leta a na jeseň:

Melecitóza je zložený cukor, skladajúci sa z dvoch molekúl

B odísť zo stanovišťa, kde je neskorá medovicová znáška

glukózy a jednej molekuly fruktózy. Vytvárajú ju producenti

s melocitózou; C mať pripravené rámiky s kvetovým peľom

medovice na bielom a červenom smreku, ale aj na jedli. Rýchlo

a medom na výmenu zásob s melicitóznym medom v strede

kryštalizuje a často ju včely vynášajú z úľa. Najnebezpečnej-

zimujúceho včelstva; D vybrať rámiky v strede budúceho

šia je v neskorom lete, a to aj na listnatých stromoch, lebo sa

zimného hniezda a rýchlo zakŕmiť cukorvým roztokom.

dostane do zimných zásob, kde ju v čase mimo letovej aktivity
včely nedokážu rozložiť. Na rozdiel od jarného obdobia, kedy
dokážu včely produkovať enzým na jej rozklad, čo má aj výrazne
kladné účinky v jarnom rozvoji (A. Roman - Poľsko). Pri konzumácii melecitózy môže vzniknúť tzv. čierna nemoc (Alopetia
nigricans apis). Je často zameniteľná s vírusovými chorobami,
lebo sa prejavuje stratou ochlpenia a poškodenými krídlami
ako u vírusu deformovaných krídiel.
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Význam vody a optimálnej relatívnej
vlhkosti pre vývoj včelstva

V čase klimatických zmien, resp. pri častejšom kočovaní za znáškou je dôležité uvedomiť
si potrebu vody pre rozvoj včelstiev a optimálnu relatívnu vlhkosť v plodisku. V tejto časti
si vysvetlíme spôsob, ako podávať včelstvu
vodu bez rušenia.
Potreba vody je najväčšia v predjarí, kým sa neobjaví prvý
nektár. Toto je najlepšie kryť napájaním priamo v úli. Prvá
dávka by mala byť v cukrovom roztoku 1 : 1, aby sa tento uložil
nad plod a kryl potrebu vody v chladných dňoch. Sú prípady,
keď od konca februára do konca apríla včelstvo spotrebuje až
20 l vody. Jej dodávanie do úľa zachráni v tomto období veľké
množstvo lietaviek.
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Pri priedušnom zimovaní je potrebné toto vymeniť na jar za
nepriedušné, aby sa relatívna vlhkosť okolo plodového hniezda
dostala na optimálnu úroveň z hľadiska potrieb výchovy lariev.

POTREBA VODY POČAS SEZÓNY
Pokiaľ je nektárová znáška, tak potreba vody pre plod je krytá
z prineseného nektáru. Včelstvá umiestnené v lete napoludnie
na slnku musia úľ chladiť, aby zamedzili poškodeniu plodu.
Napájanie vodou počas sezóny je dôležité aj z hľadiska opotrebovania lietaviek pri nosení vody z ďalekých zdrojov, ale aj
vzhľadom ku problémom v susedských vzťahoch. (bazény a pod.)

