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Nebojte sa 
včelárenia
Páči sa vám myšlienka včelárenia, no neviete si až tak dobre 
predstaviť, čo táto zodpovedná práca zahŕňa, alebo sa len chcete 
dozvedieť, o čo všetko sa musí včelár postarať, kým získa med? 
Potom odporúčame začítať sa do nasledujúcich riadkov.

Lukáš Kaplán, včelár 
www.mojvcelar.sk

Skôr ako sa pustíte do 
nákupu včelárskych 
pomôcok a do snívania 

o vlastnom mede, zistite si, či sú 
vo vašom okolí podmienky umož-
ňujúce chov včiel. Preskúmajte 
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Nekonkurujte, 
spolupracujte
Musíte si tiež uvedomiť, že vo „va-
šej“ oblasti už môžu včeláriť iní. 
Žiaľ, naša príroda už neposkytuje 
toľko zdrojov nektáru ako kedysi. 
Pri plánovaní včelnice je preto naj-
lepšie poradiť sa s miestnym včelá-
rom a zistiť, aké sú v danej oblasti 
medové sezóny a obdobia hladu.

Takisto treba zvážiť, či chcete 
včely za znáškou presúvať, naprí-
klad na prívese. V takom prípade 
musíte mať pripravené úle so sita-
mi určené na kočovanie a vyhliad-
nuté vhodné miesta. 

Zvoliť si správnu lokalitu treba aj z 
pohľadu spracovania medu, aby ste 
mohli medové plásty pohodlne pre-
niesť tam, kde budete med stáčať. 
Táto miestnosť musí byť pre včely 
neprístupná, lebo inak by sa celé 
roje snažili doniesť ho späť do úľa.

Informujte 
susedov
Včely sú často dôvodom sused-
ských sporov. Hoci ich môžete 
chovať bez obmedzení, vždy od-
porúčame, radšej sa dohodnúť na 
kompromise. Najlepšie je, ak sú úle 
odvrátené od susedného pozemku 
a vo vzdialenosti najmenej 5 m. Na 
plot sa osvedčilo prichytiť neprie-
hľadnú textíliu a úplne najideálnej-
šia je prirodzená bariéra zo stromov 
vysokých aspoň 4 m. Tak budú 
včely nútené nadletovať ponad po-
zemky a nerušiť ich majiteľov.

Pozor treba dávať aj pri práci 
s motorovými strojmi v okolí úľov 
(kosačky, krovinorezy, rotavátory...). 
Používajte ich skoro ráno alebo až 
navečer. Vždy je lepšie problémom 
predchádzať a už dopredu svoj zá-
mer včeláriť prebrať so susedmi, 
prípadne sa s nimi dohodnúť na 
sladkej odmene za ústretovosť.

Vyhraďte si 
dostatok času
Práca so včelami je nárazová a in-
tenzívna, nadviazaná na počasie 
a rýchlosť kvitnutia rastlín. Aby 

celoročná snaha nevyšla na zmar, 
musíte sa prispôsobiť tomu, ako 
včely plnia plásty. Treba preto 
počítať s čerpaním dovoleniek na 
vytáčanie medu či na prehliadky 
včelstiev, ktoré sú dôležité z po-
hľadu rastu kolónie a napríklad 
i zamedzenia nežiaduceho roje-
nia. Roje totiž vyletujú približne 
medzi 9.30 a 16.00 hodinou a 
v blízkosti úľa často zotrvajú iba 
hodinu. V máji preto treba byť na 
včelnici a strážiť. Pre včelára je 
veľká škoda, keď mu roj uletí. Z 
úľa odíde viac ako polovica včiel, 
ktoré by inak mohli vyrábať med.

Nechajte si poradiť
To, ako sa do posledného de-
tailu pripraviť na chov včiel, sa 
nedočítame v žiadnej knihe. 
Potrebná je prax. Ak nemáte 

poruke známeho a skúseného 
včelára, odporúčame členstvo 
v niektorej zo základných orga-
nizácii Slovenského zväzu včelá-
rov vo vašom okolí.

Budete mať možnosť disku-
tovať s miestnymi včelármi, vy-
mieňať si postrehy, skúsenosti, 
informácie o blížiacich sa kur-
zoch, výstavách a iných včelár-
skych akciách, odoberať časo-
pis Včelár, prípadne si pracovne 
pomôcť, zapojiť sa do čerpania 
európskych dotácií na podporu 
včelárenia či mať zabezpečenú 
ročnú prehliadku zdravotného 
stavu včelstiev, ktorú by ste si 
inak museli vybaviť sami cez 
regionálnu veterinárnu a potra-
vinovú správu.

Organizácia vás pripraví na 
chov včiel, poskytne odborný 
dohľad, aby včely vo vašich pr-

ho, a to až do vzdialenosti 2 km 
doslova počas všetkých ročných 
období. Len tak získate dokona-
lý prehľad o tom, aká kvetena sa 
v danej oblasti nachádza. Dva kilo-
metre sú totiž akýmsi pracovným 
rádiom včiel, ktorý musí každý 
včelár dokonale poznať. Zameraj-
te sa na výskyt lúk, lesov, polí, cen-
ných medonosných drevín, ako sú 
agáty či lipy, ale aj iných kvitnúcich 
druhov stromov a bylín.

Ak poľnohospodári na poliach 
v danej lokalite pestujú repku ale-
bo slnečnicu, treba si zistiť či po-
užívajú chemické postreky a aké. 
Je dobré vymeniť si s nimi kontak-
ty a viesť ich v tom, ako postreko-
vať, aby nezahubili všetok hmyz na 
poli (čmele, motýle, chrobáky...).

Veľmi zjednodušene 
môžete počítať s 3-4 
včelstvami na hektár 

plochy kvitnúcich 
rastlín. 

Vhodným signálom na rozbehnutie včelárenia vo vybranej oblasti 
je napríklad nedostatok včiel na kvitnúcich rastlinách či slabé 
opelenie ovocných stromov, hoci bolo krásne počasie.
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vých, učňovských rokoch netr-
peli. Žiaľ, časy sú také, že už sa 
nedá včeláriť spôsobom – osa-
dím úľ a nech si žijú. Takáto ko-
lónia spravidla do dvoch rokov 
zahynie pre parazita klieštika 
včelieho, ktorý vírus z nakaze-
ných včiel ďalej roznáša.

Buďte realisti

Napriek vzornej a poctivej sta-
rostlivosti každý včelár musí 
počítať s tým, že niečo sa môže 
pokaziť. Aj na Slovensku mož-
no pozorovať veľké úhyny včiel 
neznámeho pôvodu. Preto ak 

chcete začať včeláriť, tak mini-
málne s tromi, lepšie však ešte s 
viacerými úľmi, aby sa prípadný 
problém či strata mohli riešiť.

Včely treba chrániť aj pred 
zlodejmi a zlomyseľníkmi, zdra-
vé včelstvo je dnes cenná komo-
dita.

Zručný majster
Včelár musí mať nielen teore-
ticky naštudované všetko dôle-
žité, rozumieť praxi, mať včely 
doslova napozerané, ale záro-
veň byť zručný majster. Stĺkať 
si priemerne 20 rámikov na úľ, 
vŕtať dierky, naťahovať drôtik 
a pripevňovať predtlačené šesť-

uholníky – medzistienky – si 
vyžaduje precíznosť a trpezli-
vosť. Dôležité je zvládnuť aj vy-
rezávanie starých plástov, ktoré 
môžete buď odovzdať výmenou 
za nové medzistienky, alebo si 
z nich sami vytaviť včelí vosk v ta-
kzvanom slnečnom tavidle alebo 
paráku na vosk.

Nenahraditeľné 
kvety i voda
Včela potrebuje pestrú potravu, 
preto je dôležité, aby v okolí úľov 
stále niečo kvitlo. Žiaden cukor 
peľ nenahradí. Včely z neho vyrá-
bajú včeliu kašičku, z ktorej žijú. 
Med využívajú na ťažkú prácu pri 

Včelár musí byť zodpovedný
Včely v mnohom vychovávajú včelára. Pri práci musí byť 
opatrný, aby žiadnu nepripučil – v kolónii by to vyvolalo veľký 
nepokoj. Pri manipulácii s medzistienkami tiež hrozí riziko 
usmrtenia kráľovnej.

Pri práci so včelami musí byť vždy čistý, s umytými rukami, 
bez akýchkoľvek parfumov, ktoré by mohli včely rozdráždiť.

Včelár verzus včelárka
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je medzi včelármi 
oveľa viac mužov ako žien? Nie je to pre strach z bodnutia. 
Hlavným dôvodom je paradoxne konštrukcia úľa. Niekedy totiž 
treba zložiť aj 30 kg medník, ktorý sa ťažko uchopuje. Trpí chr-
bát i ruky. Hoci existujú aj ľahšie úle, včelárenie stále zostáva 
ťažšou mužskou prácou. Rámiky sú zatmelené propolisom, 
vyťahujú sa uchopením dvoma prstami. Vždy je lepšie, ak na to 
včelár nie je sám, ale má viacerých pomocníkov.Pri starostlivosti o včely treba používať ochranné včelárske 

oblečenie, aby ste sa chránili pred prípadnými bodnutiami.
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získavaní nektáru, peľu, propoli-
su a vody v prírode. Rovnako im 
treba denne dolievať napájadlo 
s vodou s trochou morskej soli. 
Jedno včelstvo môže spotrebo-
vať až pol litra vody denne.

Pozor 
na celodenný úpek
Úľ by nemal byť sústavne vy-
stavený slnečnému žiareniu ani 
vetru. Umiestnite ho pod stro-
my alebo iné kryté miesta, kde 
budú mať včely dostatok ranné-
ho slniečka a neskôr ich zohrejú 
až jeho zapadajúce lúče.
Pre studený a vlhký vzduch by 
mal byť úľ dostatočne vysoko, 
aspoň 40 cm nad zemou, inak 
hrozí takzvaná hnačka včiel.

Kde získať 
včelstvo? 
Najjednoduchšie je dostať sa 
k včelám v máji, buď kontaktom 
s hasičským zborom, kam ľudia 
denne hlásia roje, alebo u vče-
lára roj či takzvaný odloženec 
(nová kolónia, ktorá v danom 

roku neprinesie med, ale pripra-
ví sa na prvú znášku v budúcom 
roku) kúpiť.

Dôležité  
zdravotné kontroly
Včely sú zákonom chránené 
a všeobecne prospešné – viac 
vykonajú pre spoločnosť ako 
pre samotného včelára. Každo-

ročne sú včelstvá veterinárne 
prehliadnuté na výskyt chorôb, 
lebo z času na čas sa môže ob-
javiť nebezpečný mor včelieho 
plodu, ktorý je nevyliečiteľný a, 
žiaľ, rýchlo sa roznesie po celej 
včelnici, pretože včely nieke-
dy zalietavajú aj do vedľajších 
úľov. Mor sa likviduje spálením 
všetkých včelstiev a oblasť po-
tvrdeného výskytu v okruhu dva 

kilometre sa pre včelárenie na 
rok uzavrie. Treba preto zvážiť 
napríklad kočovanie, aby ste si 
mor odniekiaľ nepriniesli. Jedi-
ným spôsobom, ako byť na túto 
možnú nepríjemnosť priprave-
ný, je mať včelstvá na mladých 
plástoch, teda často vymieňať 
staršie plásty za nové – tretinu 
každý rok. V pláste totiž po kaž-
dej vyliahnutej včele zostane 
kukla (košieľka), čím plást pev-
nie, ale aj černie a plní sa choro-
boplodnými zárodkami.

Zachovávajú  
si divosť
Včely sa chovajú už tisícky ro-
kov, ale nijako nezdomácneli. 
Určitou selekciou u nich môžete 
docieliť optimálne vlastnosti, ale 
i tak zostanú slobodné. 

Každý včelár by si však mal 
šľachtiť vlastné včely a chovať tie 
najlepšie línie, inak sa premno-
žia rojivé a nemedonosné, lebo 
tieto ich gény sú stále prítomné.
Novú kráľovnú si však asi za 
10 € môžete kúpiť a mať zaru-
čenú kvalitu novej matky. 

Hneď na začiatku treba zvážiť, koľko investujete do pomôcok 
a včelnice či do balenia medu, ak premýšľate o predaji.

Na zakúpenie 5-úľovej včelnice budete potrebovať najmenej 
1 500 €. Za ne zoženiete 5 úľov, 5 materských mriežok, me-
dzistienky, viac ako 100 rámikov, páčidlo, dymák, medomet, 
odviečkovací stojan, nádoby a cedidlá na med, zaváraninové 
poháre s viečkami, rojnicu, ochranný klobúk, rukavice, prí-
padne kombinézu, tavidlo vosku, elektrický zatavovač drôtika 
a ďalšie drobné, no podstatné pomôcky včelára.
Ak chcete včeláriť naozaj poctivo, treba investovať tiež do 
vysadenia nových stromov a kvetov.

Počas roka sa výdavky na jeden úľ môžu pohybovať okolo 
50 €. Na jeseň sa včelstvá zakrmujú cukrom (12 kg na 
rodinu), treba kúpiť stropné kŕmidlá, úľ zvrchu zatepliť, obnoviť 
náter či vykonať nejakú opravu, dezinfikovať 10-percentným 
hydroxidom sodným.

Ak by vás zaujímala rentabilnosť včiel, prezradíme, že ide 
o jednu zo záľub, ktorá si na seba môže zarobiť, ale nedá sa 
presne určiť koľko. Medu je podľa počasia a pripravenosti 
včiel na znášku. Ak ich je málo, med nebude, ak veľa, budú sa 
chcieť vyrojiť. V dobrej oblasti pri dobrých podmienkach však 
možno počítať aj s 5 kg medu na znášku.

Koľko stojí včelnica?


