
t e c h n o l o g i e

96 AGRO 4.2005

Základy etologie včel
související přímo 
s opylovací činností včel
Opylování je zajišťováno nejen na
polních plodinách, ale i plodinách
pěstovaných v izolaci. Ve sklenících
jsou pěstovány vybrané druhy plo-
din s cílem získat jejich plody
i mimo sezónu: rajčata, papriky, ja-
hody apod. V izolaci se však pěstují
rostliny i s cílem zabránit opylení
pylem z neznámých zdrojů. Ve
sklenících, fóliovnících, síťových
izolátorech i fytotronech se totiž
zajišťuje šlechtění rostlin, jehož
podmínkou je kontrola opylení.

Nejčastěji jde o zajištění přenosu
pylu z rostliny linie A na jinou rost-
linu linie B a kromě vhodných kom-
binací vlastností jednotlivých linií
využívá i heterózní efekt. Předpokla-
dem však je, že bude zamezeno sa-
mosprášení v oboupohlavních kvě-
tech, které má naprostá většina
plodin. Křížení se dříve provádělo
jen za pomocí kastrace květů, která
je pracná a finančně náročná, a čím
dál tím více se nahrazuje pěstová-
ním linií s vlastním pylem sterilním
- cytoplasmatická pylová sterilita.
Potom pěstujeme jednu linii vpozici
otcovské linie jako opylovače a dru-
hou v pozici mateřské jako rostlinu
opylovanou (tzv. kompozitní od-
růdy). Mateřská linie přináší plody
asnimi isemena, během kvetení pro-
dukuje na rozdíl od otcovské linie
nektar. Dále se při šlechtění rostlin-
ného materiálu využívá linií, které se
vlastním pylem nemohou opylit - au-
toinkompatibilita. V obou uvede-
ných případech náročnou ruční
práci vykonají včely. Nahrazuje se tím
ruční opylování spojené s kastrací.

Víme, že povaha a způsob opy-

lovací činnosti jednotlivých typů
opylovatelů včel (včely medo-
nosné, čmeláků a samotářských
včel) se liší. Pro zajištění výnosu
semene a plodů je však nutné, aby
opylovatelé vykonali určité množ-
ství práce v určité kvalitě. Napří-
klad při opylování autoinkompati-
bilních linií nestačí pouze návštěva
kteréhokoliv květu, ale je třeba, aby
opylovatelé při svých přeletech do-
statečně střídali obě linie. U linií
s cytoplasmatickou pylovou sterili-
tou je dokonce tento požadavek
ještě přísnější, protože přelet z linie
mateřské na otcovskou nezajišťuje
opylení - je neefektivní. Při zajišťo-
vání opylení proto musíme být
schopni zjistit, jak jednotliví opylo-
vatelé pracují. Každou práci lze
charakterizovat pomocí číselných
parametrů.

Parametry charakterizující
práci včel - opylovací kapa-
citu
Rychlost práce - stanovuje se ex-
perimentálně tak, že se pozoruje
během dne práce jednotlivých včel
se stopkami v ruce. Vybraného je-
dince pozorujeme co nejdéle a vší-
máme si způsobu jeho práce, to
znamená, kolik květů během po-
zorování navštívil a kolik návštěv
bylo efektivních. Například vysátí
nektaru z květu vojtěšky bez jeho
otevření je návštěva neefektivní.
Další příklady neefektivní práce
jsou uvedeny dále v textu.
Nálet včel - stanovuje se experi-
mentálně. V polních kulturách se
obvykle vykolíkuje pás dlouhý
100 m a široký 1 m. Těchto pásů
bývá několik, aby získaná hodnota
byla co nejvěrnějším odrazem sku-

tečného náletu nejen na okrajích,
ale i ve středu pole. Hodnota se
uvádí v přepočtu na 1 m2 a nebo na
celou plochu pole či izolátoru.
Tato měření se provádějí s ohledem
na začátek a konec pracovního
dne. Například začíná-li pracovní
den v 9 h a končí v 17 h, první ná-
let bude měřen v 10 h, další ve 12 h,
pak ve 14 h a nakonec v 16 h, tedy
ve dvouhodinových intervalech
a hodnota naměřená například ve
12 h. je hodnota odpovídající prů-
měrnému náletu mezi 11–13 h.
Délka pracovního dne - jde o ča-
sové rozmezí, ve kterém byla kul-
tura opylovaná. Obvykle jde o in-
terval mezi 9–17 h., ale mezi
jednotlivými kulturami dochází
k rozdílům. Délka pracovního
dne (aktivity opylovatelů) je ovliv-
něna také aktuálním počasím.
Lehce se odvodí od měření náletu
(interval mezi prvním a posled-
ním měřením náletu + 2 h).
Doba trvání jednoho výletu - je
doba, po kterou trvá jeden výlet
jedné včely. Je nutné označit něko-
lik dělnic a zaznamenat čas jejich
odletu z úlu a návratu. I když se
dnes využívá ke stanovení podob-

ných hodnot videokamer, je sta-
novení této hodnoty dosti zdlou-
havé a náročné. Používá se proto
hodnota průměrná a to 20 minut.
Počet výletů za den - stanovuje,
kolikrát jedna včela v průměru za
den opustí úl. Metodicky se stano-
vuje podobně jako hodnota přede-
šlá, ale nezaznamenává se čas nýbrž
počet odletů z úlu během celého
dne. Je tedy zřejmé, že stanovení
této hodnoty je rovněž dosti ná-
ročné, a proto se používá průměrná
hodnota 10 výletů za den při prů-
měrné délce pracovního dne.
Z toho lze odvodit, že přibližně 1/3
času pracovního dne se včela věnuje
přímo opylovací činnosti a 2/3
doby pracovního dne ji zaměstnají
přelety a pobyt v úle. Předpokládá
se rovněž průměrné počasí.
Počet létavek ve včelstvu - na zá-
kladě biologických pozorování se
uvádí, že v průměrném včelstvu
tvoří létavky přibližně jeho 1/3
z celkového počtu včel. Znamená
to tedy, že na vrcholu rozvoje má
včelstvo 20000 létavek. V jarním
období je tato hodnota nižší - cca
10000 létavek.

Včela medonosná
zajišťuje opylení 
i v uzavřených 
prostorech
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.;
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
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Obr. 1: Míra efektivity práce při různých způsobech výsadby
a) 20% efektivita práce - z 5 přeletů byl efektivní pouze 1,
b) 80% efektivita práce - z 5 přeletů byly 4 efektivní

I když se část včel dělnic shlukuje u stropu skleníku v důsledku jejich
zhoršené orientace  v izolaci, výsledný efekt práce včel je dostatečný
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Stanovení skutečně 
vykonané práce včel
Tento výpočet se kromě stanovení
jednotlivých parametrů práce včel
používá také ke kontrole jejich
práce, zda-li je prováděná v dosta-
tečném množství a požadované
kvalitě. Pokud se totiž zjistí na za-
čátku kvetení kultury, že práce
včel není dostačující a nezajistila
by požadovaný výnos, může se
zvýšit nálet včel na jednotku plo-
chy (přísunem včelstev, úpravou
podmínek v izolátoru apod., viz
dále). Pak je třeba spočítat, kolik
včel nejméně má být přidáno, aby
byla práce na odpovídající úrovni.

n1 = (A × 60) × B × C
n1 - počet květů navštívených
všemi včelami za 1 pracovní den
60 - konstanta (počet minut v 1 h)
A - průměrná rychlost práce, tj.
počet navštívených květů za 1 mi-
nutu 1 včelou
B - délka pracovního dne v hodi-
nách
C - nálet včel na jednotce plochy
nebo celé ploše pole či izolátoru

Vynásobením jednotlivých para-
metrů získáme základní ukazatel
práce opylovatelů - r ychlost
a množství provedené práce na
dané ploše C. Jak ale zjistíme, jestli
toto množství práce bylo dosta-
tečné? Je třeba vzít do úvahy ještě
množství květů, které má být vče-
lami celkem opyleno. Proto použi-
jeme následující vzorec:

n2 = n1 : D
n2 - průměrný počet návštěv kaž-
dého 1 květu na celé ploše
n1 - počet květů navštívených
všemi včelami za 1 pracovní den
D - počet květů denně rozkvetlých
- podle typu rostliny se květy po-
čítají každý 1., 3. nebo 5. den.

Přičemž se nezapočítávají květy
odkvetlé, zjevně opylené či květní
poupata. Doporučuje se proto
květní kapacitu počítat mezi 1.
a 2. třetinou pracovního dne, kdy
už je většina květů, které budou
ten den opyleny, rozvitá a ještě ne-
uvadají po již proběhlém opylení.
Počet květů se uvádí ve stejných
jednotkách, jako se během výpo-
čtu používaly při stanovení náletu
(tj. na jednotku plochy nebo celou
plochu pole či izolátoru).

Je třeba počítat s tím, že ve vět-
šině případů nestačí navštívit květ

jen jednou, ale pro dostatečné na-
sazení semene je nezbytné květ
opylit několikrát. Při nedostateč-
ném opylení pak dochází k vývoji
nepravidelných tvarů plodu. To je
známo zejména u tykvovitých,
kde se považuje za optimální až 12
návštěv jednoho květu, aby byla
opylena všechna vajíčka v jeho
květu. U jetele jsou to návštěvy 3,
u cibule 5 a u pohanky 3 návštěvy
každého květu. Je třeba nezamě-
ňovat v tomto případě pojem opy-
lení a návštěva květu.

V případě, kdy se vyskytuje při
opylovací činnosti neefektivní po-
díl práce (neotevření květu, stří-
dání jen samičí či samčí složky
kompozitních odrůd apod.), je
třeba započítávat efektivně pracu-
jící včely a efektivní přelety.

Stanovení potřebného
množství a kvality práce
při řízeném opylování
Pokud potřebujeme stanovit např.
kolik včelstev máme přisunout k 1
ha porostu určité kultury, mu-
síme vědět, jakým způsobem včely
na takovém porostu pracují (rych-
lost, množství a kvalita).

n3 = (D : E) × F
n3 - průměrný počet potřebných
návštěv na 1 ha dané plodiny ve
fázi maximálního kvetení
D - počet květů na jednotku plo-
chy (nejčastěji hektar)
E - počet dnů fenofáze plného
květu (dny zakvétání a odkvétání
se nepočítají)
F - počet potřebných návštěv jed-
noho květu

n4 = A × 20 × B
n4 - průměrná práce jedné létavky
za dobu jednoho pracovního dne
včetně času spotřebovaného pře-
lety mezi pastvou a úlem
20 - konstanta odpovídající počtu
minut, které stráví v průměru 1
včela za 1 hodinu prací v porostu

n5 = (n3 : n4) × 3
n5 - počet létavek potřebný k opy-
lení jedné plošné jednotky dané
kultury
3 - konstanta, která navyšuje počet
létavek na trojnásobek, protože
pouze 1/3 času stráví průměrná
létavka prací přímo v porostu.

Samotný podíl mezi n3 a n4 vy-
jadřuje pouze potřebu létavek,
které by svojí prací pokryly pouze
třetinu pracovního dne, resp. nálet

by byl třikrát menší, než požado-
vaný nálet. Vynásobením tohoto
podílu konstantou 3 navýšíme po-
třebu létavek třikrát a s tímto po-
čtem létavek můžeme zajistit rov-
noměrný nálet včel během celé
periody pracovní části dne.

n6 = n5 : G
n6 - počet včelstev potřebný k opy-
lení 1 plošné jednotky dané kul-
tury, hodnota se zaokrouhluje na
celá čísla nahoru
G - počet létavek v jednom přisuno-
vaném včelstvu. V kmenových včel-

stvech je to 10000–20000 tisíc včel
podle fáze včelařského roku. U opy-
lovacích jednotek podle jejich síly - lé-
tavky tvoří 1/3 celkového počtu včel.

Charakteristika jevu 
efektivní a neefektivní
práce včel
U některých pěstovaných kultur
vznikají potíže při zajištění jejich
dostatečného opylení. To je způ-
sobeno přirozenými vlastnostmi
rostlin. Pokud opylovatelé květ
navštíví, jejich návštěva ještě ne-
musí být efektivní. Základním

Obr. 2: Příprava opylovací jednotky metodou smetence

Příprava jednorázové opylovací jednotky metodou smetence

smetenec včel
cca 0,5–1.0 kg

medocukrové těsto

Před vystavením do izolátorů věznit 3 dny v chladné místnosti

nebo

lahvičku
s ferenomem matky
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předpokladem efektivní návštěvy
je kontakt s generativními částmi
květu. Pro vlastní proces opylení je
přitom zásadní, aby byl na bliznu
přenesen pyl, který může oplodnit
vajíčko. Pro přenos pylu je důle-
žité, aby při návštěvě včela pyl na-
brala na tělo a opylila květ na jiné
rostlině. Jednotlivé konkrétní pří-
pady neefektivní práce včel jsou
v dalším textu shrnuty.
a) Vyhnutí se generativním 

částem květu:
jetele a vojtěška - tzv. pašování
nektaru bez otevření květu do-
tyku generativních částí
len, ovocné stromy - pašování
bez dotyku generativních částí
rostliny v rozvitém květu

b) Nevhodné přelety mezi rost-
linami:
střídání rostlinných druhů -
neflórokonstantní chování

Jde o vlastnost typickou pro všechny
čmeláky a samotářské včely s výjim-
kou těch druhů, kteří jsou vázaní
na typ potravy (druhy oligolek-
tické; např. naše druhy samotář-
ských včel rodu Macropis spp. létají
pro pyl výhradně na rostliny rodu
Lysimachia spp.). Včela medonosná
je f lórokonstantní, a proto její
práce je ve výsledku z toho po-
hledu efektivnější než u většiny sa-
motářských včel. Střídání druhů
rostlin patří rovněž do skupiny
neefektivní práce opylovatele.

Přelety mezi rostlinami při vyu-
žití cytoplazmatické pylové ste-
rility
Jak již bylo uvedeno, cytoplazma-
tické pylové sterility se využívá při
šlechtění rostlin, takže odpadá je-

jich kastrace. Zde jsou kladeny na
práci včel největší požadavky. Za
efektivní je totiž považován pouze
přelet z otcovské line - pylem fer-
tilní [O] na linii mateřskou (pylem
sterilní) [M]. Nejefektivnější možný
způsob přeletů by byl proto tento:
O–M–O–M–O–M atd. Pro výpočet
se totiž obvykle považuje za efek-
tivní pouze bezprostřední přelet
z otcovské linie na linii mateřskou.
Tedy v tomto případě 10ti přeletů:
O–M–M–M–O–O–O–M–M–O–O,
je efektivita práce pouze 20 % (2
efektivní přelety). V takovém pří-
padě je třeba zvýšit celkový nálet
včel a tím se zvýší i celkový počet
včel pracujících efektivně. Kompen-
zuje se tím snížená efektivita práce
včel. Do izolátorů proto umístíme
větší počet opylovacích jednotek
a nebo zvětšíme jejich sílu. Výkon
opylovacích jednotek lze odhad-
nout rovněž pomocí výpočtů sta-
novení potřebného množství a kva-
lity práce na dané plodině.

Přelety mezi rostlinami při 
využití autoinkompatibility
Tato biologická vlastnost je rov-
něž využívána při šlechtění rostlin
bez potřeby použití kastrace. Ná-
roky na kvalitu práce včel jsou tu
menší než u linií s cytoplasmatic-
kou pylovou sterilitou. Za efek-
tivní se považuje každý přelet mezi
liniemi 1 a 2. Tedy nejefektivnější
situace by nastala v tomto pří-
padě: 1–2–1–2–1–2 atd. Opět se
započítává pouze návštěva po bez-
prostředním prostřídání linií.
V tomto případě mohou být obě
linie současně jak v pozici otcov-
ské tak mateřské. Záleží na šle-
chtitelském záměru. Důležité je
v tomto případě, aby se příliš neli-
šila nektarodárnost obou rostlin
(množství a hlavně koncentrace
nektaru). Nálet včel by byl při nad-
bytku potravy větší na rostlinách
s koncentrovanějším nektarem
a izolovaný prostor by tak musel
být více převčelený. Stejný pro-
blém totiž vzniká při sprašování
linií s pylovou sterilitou. Otcovské
linie nektar neprodukují. Naopak
linie mateřské mají nektaru dost.
Včely proto navštěvují otcovské li-
nie méně než linie mateřské.

c) Neschopnost květ opylit:
Opylování skleníkových rajčat
Ve sklenících je práce čmeláků vyu-
žívána pro zajištění výnosu při pě-
stování skleníkových rajčat. Sklení-

ková rajčata jsou totiž vystavena
specifickému mikroklimatu uvnitř
skleníku (vyšší vlhkost a bezvětří),
které brání samoopylení. Pyl ulpívá
uvnitř prašníků. Rajčata pěstovaná
venku se s těmito vlivy nepotýkají
a proces samosprášení probíhá bez
vlivu opylovatele. Čmelák, díky své
specifické technice získávání pylu,
květem kmitá a vytřepává pyl
z prašníků pomocí tzv. „bziknutí“
hrudních svalů. Jedině tímto způ-
sobem se podaří opylovateli vytřást
pyl z prašníku. Včela medonosná
sice květy rajčat také navštěvuje,
a to i ve sklenících, ale není s to vy-
vinout takovou energii jako čme-
láci a květ zůstává mnohdy neopy-
lený i po její návštěvě. Dříve se
řešilo opylování rajčat v izolaci opy-
lováním ručním, ale při dnešní
produkci rajčat je třeba zvýšit pro-
duktivitu práce. To je možno
pouze při opylení pomocí čme-
láků. Díky jim je zajištěn dostatek
rajčat během celého roku. Jejich
práci nemůže včela medonosná na-
hradit při stejném výkonu. Sekun-
dárním efektem, při opylování
obecně samosprašných kultur, je
docílení větších a pravidelněji utvá-
řených plodů, čímž je jejich vý-
sledné zatřídění vyšší a tím i lepší
ekonomické zhodnocení.

S popsanou předností čmeláků
se objevil mýtus o tom, že jen čme-
láci jsou jedinými dobrými opylo-
vateli v uzavřených prostorech,
protože se v nich dobře orientují,
nenarážejí do skla a pokud skle-
ník opustí větracími otvory, spo-
lehlivě se do něj vrátí. Včela medo-
nosná se prý orientuje hůře,
naráží do skla a nevrací se do skle-
níku, který již jednou opustila.
V daném případě jde především
o mylnou interpretaci faktů.
I včely se do skleníku vracejí, jak se
podařilo zjistit, a ulétnutí včel ze
skelníku lze předejít zasíťováním
větracích otvorů. Jinak je pravdou,
že včela skutečně do skla naráží
a první 1–2 dny se orientuje poně-
kud hůře, což brzo pomine. Často
vytváří chumáče nepracujících včel
v různých koutech skleníku, které
později obvykle uhynou. Pokud
však sklopíme oči od narážejících
včel do stropu skleníku dolů, zjis-
tíme, že dole efektivně pracuje do-
statečné množství včel. Je pak lho-
stejné, kolik včel nepracuje. Tento
fakt byl praxí přehlížený. Snad
proto, že výsledky se včelami nebyly
vždy úspěšné, což kolikrát způso-

bili sami pěstitelé. Často totiž neza-
jistili dostatečné větrání skleníků
a včely kvůli přehřátí úlů je museli
nadměrně větrat namísto toho,
aby se věnovaly opylovací činnosti.
Tyto potíže gradují, pokud není ve
skleníku napajedlo. Firmy zabýva-
jící se servisem opylování rajčat to-
tiž všechny tyto zásady zajistí a jimi
dodávaní čmeláci tak mohou pra-
covat v maximálně efektivní míře.
Navíc vnější napájení čmeláků není
nutné, protože jejich kolonie jsou
přikrmovány roztokem cukru.
Včely se snažíme nekrmit, aby pra-
covaly co nejusilovněji. Tedy sou-
hrou více okolností najednou
vzniklo nesprávné tvrzení o špatné
práci včely medonosné v uzavře-
ných prostorech a vedlo to k naku-
pování drahých úlků se čmeláky
i na plodiny, které to vůbec nevyža-
dují. Pěstitelé však měli pocit, že
pro opylení udělali maximum.
Otázkou však zůstává ekonomika
pěstování. Někteří pěstitelé z ne-
znalosti dokonce požadovali pří-
sun čmeláků k porostům jetele, což
je z ekonomického hlediska na-
prosto neúnosné. A navíc, pokud
by byl přisunut čmelák zemní, jako
jeden z nejvíce chovaných druhů
rodu Bombus, značná část jejich
činnosti by byla stejně pseudo-
tropní.

Řada studií dokazuje, že i včela
medonosná dokáže zajišťovat vý-
nosy entomofilních plodin v po-
žadované kvalitě i v podmínkách
skleníků. Jedna ze studií dokonce
srovnává práci čmeláků a včel na
skleníkové  paprice  (DAG &
KAMMER, 2001). Výnosy z vari-
anty opylované čmeláky se nelišily
od výnosů z varianty opylované
včelami - totéž platilo o výsledném
procentickém zatřídění plodů do
I. třídy.

Lze kompenzovat neefek-
tivní práci opylovatelů?
Ano, lze, a to nejlépe zvýšením po-
čtu celkově pracujících včel. Tím
se sice poměr efektivně a neefek-
tivně pracujících včel nezmění, ale
zvýší se absolutní počet včel pra-
cujících efektivně. Vzpomeňme si
na případ u jetele či vojtěšky, ale
platí to i u ostatních případů.
Stačí tedy přisunout více včelstev
či opylovacích jednotek. Výjimkou
jsou ty případy, kdy opylovatel
není schopen květ opylit:
a) skleníková rajčata a včela me-

donosná,

krmítko

střecha

očko

česno

Obr. 3: Minioptimal
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b) včela květy buď vůbec a nebo té-
měř nenavštěvuje - rostlina není
atraktivní - například proto, že
neprodukuje nektar a včela má
k dispozici jiný vhodnější zdroj,

c) jde o samotářskou včelu váza-
nou na jiný typ potravy a květy
dané rostliny jednoduše nenav-
štěvuje.

Efektivitu práce lze dokonce zvý-
šit vhodnějším způsobem vý-
sadby. Včela medonosná pracuje
na rozdíl od jiných opylovatelů
systematicky, což znamená, že
přeletuje jen na krátkou vzdále-
nost, a tak jsou častější přelety
v rámci jedné řady rostlin, než pře-
lety mezi řadami. To je však nevý-
hodné při sprašování dvou linií,
kde je zapotřebí, aby včely pokud
možno střídaly co nejvíce. Na ob-
rázku 1 jsou schematicky znázor-
něny dva způsoby umístění zákr-
sků dvou autoinkompatibilních
linií (A a B) s náhodně vyznače-
ným přeletem včely. Při prvním
způsobu rozmístění zákrsků v izo-
látoru vykonala včela celkem 5
přeletů s 20% efektivitou (za efek-
tivní se považují pouze přelety
mezi liniemi - tj. po právě provede-
ném prostřídání). Při lepším způ-
sobu rozmístění (tzv. šachovnico-
vém) vykoná včela na stejné dráze
při pěti návštěvách celkem 4 efek-
tivní návštěvy, tj. pracovala s 80%
efektivitou (efektivní návštěvy
jsou označeny kroužkem). Vhod-
nou výsadbou lze tedy zvýšit efek-
tivitu práce včel při stejném počtu
pracujících včel.

Často brání kvalitní práci včel
skleník, kde je zima, průvan a nebo
naopak velké teplo a vlhkost. Včely
nesmějí žíznit. Naopak mírné hla-
dovění práci včel zintenzívní. Po-
kud včely nedostanou ke své práci
patřičné podmínky, pracuje jich
méně a dokonce se může snížit
i podíl efektivně pracujících včel.

Využití včely medonosné
k řízenému opylování
v technické izolaci
Opylování na poli vyžaduje zvlád-
nutí správné techniky mobilního
včelaření. Pokud však potřebu-
jeme zajistit opylování v uzavře-
ných prostorech, je situace mno-
hem složitější. Obvykle totiž není
vhodné používat celá včelstva
(snad s výjimkou velkoplošných
skleníků). Mnohem častěji se pro
tyto účely používají opylovací

jednotky včel. Opylovací jednotky
jsou obvykle krátkodobé skupiny
včel používaných při opylování
v izolaci. Tyto skupiny včel bývají
obvykle bez matky a jen s plodem
a nebo obojí je nahrazeno umělým
mateřím feromonem. Proto jde
především o skupiny a nikoliv
o včelstva. Jen výjimečně se použí-
vají i menší včelstva, která se pak
mohou použít několikrát po sobě.

Příprava opylovacích jednotek
vychází z principů technického
dělení včelstev. Při přípravě opylo-
vacích jednotek máme k dispozici
několik možností:
a) příprava metodou smetence

s matkou,
b) bez matky s dodáním umělého

mateřího feromonu,
c) příprava metodou oddělku

s matkou (přezimované mini-
úlky a 6ti rámkové oddělky;
v létě oddělky 3–4 rámkové),

d) bez matky se včelím plodem 
menší počet rámků cca 3–4
a nebo pro menší oddělek po-
stačí 1 Antesův rámek).

Z hlediska využití opylovacíh jed-
notek rozlišujeme jednotky: a)
jednorázové a b) kontinuální.
Rozhoduje o tom přítomnost
matky a schopnost jednotky udr-
žet si regenerovatelnou kondici až
do konce opylování.

Smetence
Jde prakticky o stejný postup pří-
pravy jako u běžného smetence
s tím rozdílem, že v tomto případě
smetenec nemusí být tak silný jako
při přípravě nového včelstva - podle
potřeby 0,5–1,5 kg včel. Další odliš-
nost spočívá v tom, že do rojáku
kam jsou včely smetány, musí být
vložena na dno placka medocukro-
vého těsta (obr. 2). Do smetence
můžeme přidávat oplozenou
matku a nebo v odparných nádob-
kách mateří feromon. Včely se pak
chovají jako by matku skutečně
měly - postaví si dílo a náležitě opy-
lují. Včely často extrakt feromonu
matek přenesou do nouzového
pseudo-matečníku, který vytvoří
z dělničí buňky. Před vystavením
do izolátoru vězníme smetenec 3
dny v chladné tmavé místnosti.
Tento typ opylovacích jednotek je
jednorázový - po skončení opylo-
vání včely utratíme.

Oddělky
Tato metoda nabízí mnohem více

možností, dokonce i kontinuální
používání, a je často preferovaná
před metodou tvorby smetenců.
Při rozhodování, který ze způsobů
metody oddělků použijeme, je dů-
ležité vědět, na které období je
třeba opylování zajistit. Při opylo-
vání během zimy a v předjaří pou-
žíváme tzv. přezimované oddělky
a miniúlky.

Přezimované oddělky - jsou včel-
stva, která se založí nejpozději
krátce po slunovratu na nejlépe
6ti rámcích běžné míry (plástová
plocha oboustranně cca 100–130

dm2) metodou oddělku. Přidáme-
li zralý matečník, oplodní se
v tomto oddělku matka, čímž sni-
žujeme náklady na tvorbu takové
jednotky. Oddělek na zimu podle
jeho síly dostatečně zakrmíme.
Pokud je oddělek založený ještě
před slunovratem, často si donese
sám část zásob. V zimě a nebo
v předjaří (venku může ještě sně-
žit) přeneseme takové oddělky do
skleníku 1 den před rozkvětem
opylované rostliny či při právě se
rozvíjejících prvních květech.
Včely se vypráší a velmi brzo zač-
nou pracovat. Vydrží pracovat bez

Příprava jednorázové opylovací jednotky metodou oddělku
bez použití matky (matečníku ap.)

Metoda spočívá ve využití feromonu plodu, které
rovněž dostatečným způsobem sdružují včely a
podněcují je k intenzivní opylovací činnosti. Přidání
matky je v daném případě zbytečné, neboť jde o
jednorázové použití, po němž jsou včely utraceny.

plásty se zásobami medu (cukru)

plodové plásty se zavíčkovaným
plodem

Vězníme před vystavením do skleníku alespoň
24 hodin v chladné místnosti

Obr. 4: Příprava opylovací jednotky metodou oddělku
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krmení 2–3 týdny. Pokud je třeba
tyto oddělky využívat déle, je třeba
přikrmovat. Po skončení opylování,
pokud už venku kvetou ovocné
stromy a je teplo, můžeme včely vy-
pustit do volného prostředí. Někdy
se stane, že uhyne matka, pak včel-
stvo utratíme. Většinou však pouze
zeslábne a můžeme je spojit s jiným
kmenovým včelstvem - třeba po
zimě osiřelým. Při dobrém zdravot-
ním stavu a kondici jej ponecháme
v případě potřeby do další sezóny
předjarního opylování. Musíme
však ihned po vytažení ze skleníku
přidat zásoby a případně i plod
z manipulačních včelstev. Během
roku lze oddělek využít k extenzív-
nímu oplodňování matek. Dobře ho
zazimujeme a cyklus se opakuje - vy-
tvořili jsme tak kontinuální opylo-
vací jednotku s možností použití
v zimě.

Chlazené miniúlky - Tuto me-
todu vyvinuli v Holandsku s cílem
zajistit opylování i během zimních
a předjarních měsíců (STEEN
VAN DER, 1993). Je v zásadě velice
podobná metodě předchozí, ale
jde o provedení v menších rozmě-
rech. Oplodňovací úlek trapézo-
vého tvaru s rozměry: nahoře 16 ×
21.5 cm, dole 10.5 × 21.5 cm a výš-
kou 10.8 cm. Takový úlek má cel-
kem 6 stropních louček, na nichž
včely vystavějí 6 plástečků o cel-
kové oboustranné ploše cca. 15
dm2. Tyto úlky se plní mladými
včelami a přidávají se k nim pa-
nušky. Úlky se musí krmit, aby ne-
vyhladověly. Během srpna se za-
krmí 3,8 kg cukru s příměsí
Fumagilinu proti nosematóze (pů-
vodní metodika používá komerční
Api-Invert 2,75 litru při koncent-
raci cukru 72,7 %). Na začátku li-

stopadu se miniúlky umísťují do
chladících jednotek při 5 °C na
16–20 týdnů maximálně. Během
zimy je třeba kontrolovat hmot-
nost úlků. Jestliže klesne více jak
o 2 kg, je třeba dokrmit medocuk-
rovou plackou. Při krátkodobém
oteplení je možné nechat minivčel-
stva krátce vyprášit. Při prvních
otevírajících se květech vystavu-
jeme chlazené miniúlky do skle-
níků. Včely pracují až 6 týdnů, po
té včely utratíme. Jde tedy o jedno-
rázovou opylovací jednotku s mož-
ností využití v zimním období.

Přirozeně přezimované mini-
úlky - Minioptimal - Jde o mini-
úlky na 4 rámky rámkové míry úlu
Optimal (42 × 17 cm) otočené
o 90°(Ptáček, 2000). Rámky tak
nevisí za ouška, ale jejich délka vy-
plňuje výšku úlku (obr. 3). Dílo
v Minioptimalu je z běžných úlů
Optimal a jejich pootočením
o 90° se změní prostor úlku nato-
lik, že lze vytvořit včelstvo s mini-
málním počtem jedinců, avšak
přesto biologicky plnohodnotné
a schopné samostatného života
během celého roku (někdy se vyu-
žívá i k zimování rezervních ma-
tek). Předpokládá se tedy, že bude
mít kromě dělnic i oplozenou
matku a mimo období vegetač-
ního klidu také plod různého
stáří a případně i něco trubců. To
vede k normálnímu chování tako-
vého včelstva případně i v uzavře-
ných prostorech. Objem úlku je
14,37 litrů, což je nejnižší objem
pro samostatně zimující včelstvo.
Na rámkové výšce 17 cm by však
tato včelstva nepřežila, proto je
nutno postavit rámky na výšku.

Osazení se provede smetencem,
ale lépe plodovými plásty s hustě
obsedlými mladými včelami
a přidá se zralý matečník. Vězníme
1–2 dny v tmavé a chladné míst-
nosti. V období regenerace dopl-
níme 5 kg cukru (pohodlně kr-
míme sirupem do strůpkového
krmítka). Zimujeme s otevřeným
očkem a spodním česnem sou-
časně. Tím se v úzko-vysokém pro-
storu („komínku“) Minioptimalu
vytvoří komínový efekt, který po-
kryje nároky na přívod čerstvého
vzduchu přes zimu. Ty jsou ne-
přímo úměrné síle včelstva, stejně
jako spotřeba zásob. Slabší včelstva
potřebují v poměru k počtu včel více
zásob i více vzduchu, aby dokázala
čelit chladu. Dobré větrání je také

nutné z důvodů použití tvrzené pě-
nové umělé hmoty na výrobu úlků.
Důležité je chránit česna proti hlo-
davcům a sýkorkám mřížkami
z drátěného pletiva. Zimní ztráty se
pohybují kolem 10 %. Jsou tedy po-
dobné jako v chovech normálních
včelstev. I v extrémně chladných zi-
mách, kdy teploty klesaly pod -
25 °C, přezimovaly i velmi slabé
jednotky překvapivě dobře. Spo-
třeba zásob se pohybuje do 5 kg do
první dekády dubna. Proto je třeba
po tomto datu zásoby doplnit me-
docukrovým těstem. Kolem 10.
května jsou úlky pravidelně plné
včel a plásty zcela zaplodované. Po-
kud se tak nestalo již dříve, je to po-
slední termín, kdy je třeba jednotky
zužitkovat, jinak se mohou vyrojit.
Minioptimaly slouží k přípravě
kontinuálních opylovacích jedno-
tek využitelných i v zimním ob-
dobí.

Oddělky pro opylování během
pozdního jara a léta - Jde o kla-
sické, podle potřeby 3–4 rámkové
oddělky. Krycí plásty jsou zásobní
(pyl, med či cukr) a středové jsou
plásty plodové se zavíčkovaným
plodem. Plásty přidáváme z kme-
nových včelstev tak, jak jsou - tj.
plně obsedlé (pozor na matku!).
Pokud rámky nejsou dost obsedlé,
přisypeme včely ještě z dalšího
rámku (obr. 4). Přidání matky by
produkci takových jednotek kom-
plikovalo a zdražovalo. Plod sám
o sobě produkuje dostatek fero-
monu, který včely sdružuje a pod-
něcuje k opylovací činnosti. Před
uzavřením takto připraveného
oddělku můžeme stříknout do
prázdných buněk vodu. Před vy-
stavením do skleníku vězníme
alespoň 24 h. Pokud jsou na
rámku mladší larvy, včely narazí
nouzové matečníky. Nemusíme je
rušit, včely tak alespoň nejsou
stresovány vlivem osiřelosti. Po
skončení opylování  lze oddělek
ponechat pro další účely podle
jeho stavu, ale spíše ho utrácíme.

Nejmenší spotřeba včel při pří-
pravě jednorázové opylovací
jednotky metodou smetence je při
použití tzv. Antesova úlku. Jde
o úlek na 1 rámek běžné vysoké
míry. Je však zapotřebí, aby včely
měly alespoň 1 plástovou uličku,
čehož se docílí tím, že Antesovy
rámky mají uprostřed horní
a dolní loučky závěs. Takový rámek
lze sklopit oušky k sobě. Důležité je
takový rámek v dostatečném před-

stihu vložit do manipulačního
včelstva, aby jej matka zakladla
a v období přípravy oddělku byl
plod převážně zavíčkovaný. Tehdy
rámek z manipulačního včelstva
vyjímáme a obsedlý vkládáme do
Antesova úlku. Pokud je málo ob-
sedlý, přisypeme včely (pozor na
matku!). Pokud je v rámku málo
zásob přikrmíme stropním krmít-
kem (nejlépe medocukrové těsto).
Opět alespoň 24 h vězníme před
vystavením do izolátoru. A pokud
jsou na rámku mladší larvy, včely
narazí nouzové matečníky, které
ponecháváme. Jde o malé spole-
čenství včel, které může velmi
rychle vyhladovět. Je proto třeba
stále kontrolovat, zda-li mají do-
statek zásob, jež doplňujeme me-
docukrovým těstem. Při opylování
plodin s nízkou pylodárností, mů-
žeme výživu pylem vylepšit vysaze-
ním pylodárné nekompatibilní
rostliny - např. kvetoucí seme-
načky mrkve. Obvykle takové
malé oddělky pracují dobře 3
týdny. Jejich životnost lze pro-
dloužit výměnou rámku za nový
se zavíčkovaným plodem a včas-
ným přikrmováním. Po skončení
opylování včely utrácíme.

Několik zásad závěrem
Je třeba, aby byl skleník řádně vět-
rán - nesmí v něm být zima ani
velké horko, průvan, vysoká vlh-
kost. Pokud možno zajistit co nej-
více světla. Je třeba pamatovat rov-
něž na vodu. Žíznící včely žijí kratší
dobu. Občas je také třeba ochránit
jednotky (zejména slabší) před mra-
venci. Klademe mravenců překážky
v podobě různých lepů a vaniček
s tekutinou na stojanech, kde jsou
umístěny opylovací jednotky. Pod-
mínkou dobrého pracovního vý-
konu je zajištění vhodných mikro-
klimatických podmínek v izolaci.
Jedině tak docílíme požadovaný
efekt práce včel. Pěstitelé musejí
plánovat potřebu opylovacích jed-
notek nejlépe rok předem. Objed-
návky na poslední chvíli znesnad-
ňují dokonalou přípravu jednotek
a jejich výkon pak není uspokojivý.

Citovaná literatura k dispozici u au-
tora.

Plody práce včel - meruňky ve
skleníku


