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Včelárstvo 
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EQF definícia 

Vedomosti 

• Pochopiť, čo 

znamená včelárstvo 

a spoznať rôzne 

zložky včelárstva. 

Zručnosti 

• Rôzne zručnosti 

potrebné na vstup 

do včelárstva. 

• Zručnosti potrebné 

na úspešné udržanie 

včiel a produkciu 

medu. 

Kompetencie 

• Pochopiť životný 

cyklus včiel 

medonosných. 

• Spoznať rôzne 

druhy včiel 

prítomných v úľoch 

včiel a aké 

konkrétne funkcie 

majú v úli v rôznych 

fázach svojho 

životného cyklu. 



• Pokiaľ ide o včelárstvo, v posledných rokoch sa stáva 

čoraz obľúbenejším: niektoré z dôvodov sú vládne 

stimuly, hnutie mladých poľnohospodárov a odborné 

kurzy. 

 

• Včelárstvo je v mnohých európskych krajinách záľubou a 

obchodom. Existujú ľudia, ktorí túto prácu robia pre 

pokračovanie línie včiel bez toho, aby roky získavali 

akýkoľvek med. 

 

• Kto je včelár? Podľa vymedzenia inštitútu pre odborné 

štandardy včelár robí sám a v určitom čase prípravok na 

včelí úľ (včelú kráľovnú, výrobky z včelích rojov a včelie 

produkty), údržbu včelstiev, kontrolu výživy, zber včelích 

produktov a údržba zariadení. Ďalej je kvalifikovanou 

osobou so znalosťami a schopnosťami vykonávať opravy. 



• Nepotrebujeme to hovoriť, ale 

najdôležitejšou podmienkou byť včelárom 

je milovať včely. 

 

• Sú potrebné teoretické znalosti? 

 

• Pred začatím chovu včiel je potrebné 

uskutočniť výskum a naučiť sa základné 

teoretické znalosti o tomto predmete. 

Okrem konvenčného včelárstva je tiež 

dôležité porozumieť a vyhodnotiť pojmy, 

ako je ekologické včelárstvo. 



Najprv sa musíte naučiť nejaké základné informácie o 

včelách. Neodporúčame vám začať včelárstvo bez toho, 

aby ste poznali členov kolónie, životný poriadok kolónie a 

ďalšie záležitosti, ktoré sa pri včelárstve vyskytujú. So 

včelárstvom sa dá začať prakticky tromi spôsobmi. Jedným 

z nich môže byť vloženie roja do prázdneho úľa, ktorý ste 

si kúpili chytením osirelého roja nájdeného vo vašej krajine, 

doma alebo v lese, alebo zakúpením včelieho úľa. Podľa 

všeobecnej viery, ak k vám kolónia prišla domov, je 

nevyhnutné, aby ste si ju osvojili a postarali sa o ňu. Ak s 

tým nemáte skúsenosti, najlepším spôsobom, ako začať, je 

výber včely, ktorej poznáte a ktorým dôverujete, aby ste 

vytvorili silnú, vysoko kvalitnú kolóniu. 



Mladá podnikateľka pri zbere medu 
Odporúča sa začať včeláriť s maximálne 3 

úľmi, vzhľadom na to, že včely sú živé bytosti 

a existuje riziko zlyhania. Spôsoby otvárania 

úľa a kontroly rámov sú veľmi dôležité. Keď 

sa pozriete na rám, mali by ste vedieť, ktorá 

bunka obsahuje poter, ktorá obsahuje med a 

ktorá obsahuje peľ. 



Začnime sa učiť viac o včelárstve 

Úsilie včelárky je príkladom pre jej 

prostredie 



• Na svete existuje asi 20 000 rôznych druhov včiel. Včely žijú v kolóniách a v 

každej kolónii sú tri druhy včiel. Je tu kráľovná, robotnica a trúd. Robotnice a 

kráľovná sú samice, ale rozmnožovať sa môže iba kráľovná. Všetky trúdy sú 

samce. Robotnice čistia úľ, zbierajú peľ a nektár, aby nakŕmili kolóniu, a starajú 

sa o potomstvo. Jedinou úlohou trúdov je páriť sa s kráľovnou. Jedinou úlohou 

kráľovnej je kladenie vajíčok. 

• Včelárstvo, prax umelo udržiavaného včelstva, je jednou z najstarších foriem 

výroby potravín. Med je sladká žltá až bohatá jantárovo sfarbená tekutina, ktorú 

produkujú včely. Med môže produkovať aj iný hmyz, ale včelí med je produkt, s 

ktorým je väčšina ľudí oboznámená, pretože sa po stáročia konzumuje ako 

sladidlo. 

Čo je apikultúra?  



Včelárstva, formálne známa ako apikultúra, sa praktizovala už v 13. storočí pred Kristom. 

Starí Egypťania boli obzvlášť zruční v oblasti včelárstva, pretože med považovali za dôležitú súčasť svojej 
stravy. 

V chrámoch chovali včely, aby uspokojili túžbu bohov po mede a pri výrobe liekov a mastí. 

Tomb of Pabasa (25th dynasty) 

 

História včelárstva 



• Miesto, kde včelár chová svoje včely, sa nazýva včelnica alebo včelársky dvor. 

• Včelstvo sa uchováva vo vnútri úľa, ktorý je vyrobený zo série drevených nádstavkov a rámikov, ktoré 

držia voskové medzistienky pre včely, ktoré sa majú použiť ako východiskový bod pri stavbe plástu. 

Horný nádstavok obsahuje med, zatiaľ čo spodný nádstavok sa používa na držanie včelej kráľovnej a 

väčšiny robotníc. 

Včelnica alebo včelí dvor 



• Včely môžu byť nebezpečné, včelár musí pri práci okolo včelej kolónie prijať niekoľko bezpečnostných 
opatrení. Klobúk alebo závoj sa bežne používa na ochranu tváre a krku pred bodnutím. Rukavice sú 
ďalšou obľúbenou formou ochrany včelárstva, hoci veľa včelárov sa sťažuje, že rukavice obmedzujú ich 
pohyb. 

• Môže sa tiež použiť oblek s kapucňou, obvykle vyrobený z ľahkej farby tkaniny, ktorá pomáha odlíšiť 
včelára od prirodzených predátorov včiel. 

Včely a bezpečnosť 



• znalosť vedy o včelách 

• znalosť včelej botaniky 

• znalosť moderného poľnohospodárstva 

• niektoré základy ekonómie 

• náradie a schopnosť pracovať s drevom 

• zručnosť vybrať včelie žihadlo 

• mať včely pred sebou je milé, 

• ale nikdy neverte včele za sebou, 

• včela môže bodnúť, ak si na vás sadne, 

• takže vždy zostaňte pred ňou! 

Základy dobrého včelárstva, ktoré môžu pomôcť 



kráľovná robotnica trúd 

Naučte sa viac o včelách 



Kráľovná je jediná sexuálne vyvinutá samica v úli. Je to 
najväčšia včela v kolónii. 

Produktívna kráľovná môže položiť 2 000 vajíčok za jeden 
deň. 

Kráľovná 



• Robotnice, najmenšie včely v kolónii, sú sexuálne 
nevyvinuté samice. 

• Kolónia môže mať 50 000 až 60 000 robotníc. 
Životnosť včely sa líši v závislosti od ročného 
obdobia. Jej dĺžka života je približne 28 až 35 dní. 

• Robotnice narodené v septembri a októbri však 
môžu prežiť cez zimu. 

• Včely robotnice zbierajú nektár na výrobu medu. 

• Včely produkujú med ako zásoby potravín pre úľ 
počas dlhých zimných mesiacov, počas kvitnutia. 

Robotnica 



Trúdy sú silné mužské včely s veľkými očami a bez bodiek. 

Trúdy nezhromažďujú jedlo ani peľ z kvetov. 

Ich jediným účelom je spáriť sa s kráľovnou. 

Zomrú pri párení. 

Ak má kolónia málo potravy, sú z úľa často vykopávané trúdy. 

Trúd 



Vývoj včely 

Zdroj: https://vcelarka.sk/vyvoj-vciel/ 

Čítaj viac na: https://vcelarka.sk/vyvoj-vciel/ 



Životný cyklus včely robotnice 

Úlohy po narodení - včela robotnica má niekoľko rôznych úloh, keď vystúpi z bunky. 

Včely upratovačky (3. až 16. deň) 

• Úlohou týchto robotníc je vziať všetky včely, ktoré uhynuli v úli alebo v larvy, ktoré nerástli a odstrániť 

ich z úľa. Zoberú ich ďaleko od úľa, aby sa znížila pravdepodobnosť ochorenia v úli. 

Kŕmenie trúdov (4 až 12 dní) 

• Keď sú trúdy malé, nie sú schopné sami sa kŕmiť. Preto potrebujú, aby ich kŕmila robotnica. Avšak s tým, 

ako trúdy starnú, dokážu sa nakŕmiť a smerujú rovno k medu, aby zostali sýte. 



Služobníčka kráľovnej (7-12 dní) 

• Služobníčka kráľovnej znamená veľmi dôležitú prácu. Stará sa o kráľovnú a kŕmi ju. Ešte dôležitejšia je 

však jej náhodná úloha pri šírení feromónu Queen Mandibular (QMP) po celom úli. Toto je feromón 

vydávaný kráľovnou. Po stretnutí s kráľovnou služobníčka rozšíri QMP do celého úľa, čo ostatným včelám 

signalizuje, že úľ má stále životaschopnú kráľovnú. 

Zber peľu (12 - 18 dní) 

• Keď sa včela vracia do úľa, prináša peľ, ktorý musí byť uložený v bunke. Včela vezme peľ a umiestni ho 

do plástu. Peľ sa potom zmieša s trochou medu, aby sa predišlo jeho pokazeniu. Peľ sa nakoniec používa 

na kŕmenie plodu. 



Uzatváranie medu (12 - 35 dní)  

• Úlohou týchto včiel je brať med, sušiť ho na primeraný obsah vody a potom ho uzavrieť. Pracovníci majú vo 

svojom bruchu voskové žľazy, ktoré vytvárajú plátky vosku, ktoré sa používajú na uzáver medu. 

Tvorba včelieho vosku (12 - 35 dní)  

• Včely medonosné môžu produkovať svoj vlastný vosk, ale stavitelia plástov získajú vosk od inej včely a 

použijú ho na výstavbu väčšieho množstva plástov. 

Chladenie (12-18 dní)  

• Títo pracovníci vetrajú úľ svojimi krídlami pomocou odparenej vody, ktorá mu pomáha zostať v chlade. V 

podstate ide o klimatizáciu pre úľ. 



Strážkyne (18. - 21. deň)  

• Včely strážkyne sa vznášajú pri vchode do úľa, aby ho chránili pred nechcenými návštevníkmi. Počet strážnych 

včiel sa bude líšiť v závislosti od ročného obdobia a toho, aký vysoký je v tom čase prevádzka úľa. 

Včely kŕmičky (22-42 dní) 

• Včely kŕmičky zbierajú jedlo pre úľ. Budú cestovať v okruhu 5 kilometrov, aby zhromaždili peľ, nektár a 

propolis do úľa 

Zberačky  

• Vodné nosiče idú ruka v ruke s chladiacimi včelami. Ich úlohou je nosiť vodu do chladiacim včelám, aby 

ochladili úľ. Zhromaždia vodu z blízkeho zdroja vody a nosia ju na chrbty chladiacich včiel. To im umožňuje 

vetrať a chladiť úľ. 



 

Každá krabica môže byť úľ. Každý nádstavok sa nazýva medník. 

Medníky sú plné vysiacich rámikov. Rámiky sú vystavané včelím 

dielom (plástami). Plásty sú plné medu, teda dúfajme! Včely 

lepia absolútne všetko propolisom, ktorý pripomína viac živicu 

ako vosk. Všetko treba od seba oddeliť. 

 

Potrebujeme teda včely, ktoré produkujú veľa medu a rozperák. 

 

 

Čo potrebujeme na zber medu a ako to urobíme? (1) 



Čo potrebujeme na zber medu a ako to urobíme?? (2) 

• Existuje iba jeden správny spôsob zadymovania, ale 

niektorí včelári možno nesúhlasia! Môj dymák je plný 

borovicovej slamy. Dym robí včely nezvyčajne pokojnými. 

• Čiže potrebujeme dymák 

 

 

 



Čo potrebujeme na zber medu a ako to urobíme? (3) 

• Odstráňte medník plný medu a zbavte ho včiel. Používam 
fúkač lístia bez nádstavca. Môžete použiť dymovú dosku 
a výklz, ale nepoužívam chemikálie. Straste včely z 
medníka pred úľ. 

• Medníky plné medu sú ťažké, nízke majú 37 libier, stredné 
52 libier a vysoké 90 libier, takže potrebujete zariadenie 
na prepravu z včelárskeho dvora do medárne. 

• Potrebujeme fúrik alebo nákladné auto 

 

 



Potrebujete medáreň (miesto, kde sa včely nemôžu 

dostať), odviečkovacie zariadenie (zachytáva vosk a trochu 

medu, ktorý odkvapkával z odviečkovaných rámikov). 



• Med v pláste je trochu ako fľaša sódy, 

ktorú môžete ochutnať, až keď ju otvoríte. 

Na to používame odviečkovací nôž 

(zohrieva sa ako železo a má ostré hrany na 

oboch stranách). 

• Potrebujeme odviečkovací nôž 

 



• Niekedy včely nevytvárajú včelí plást, na 

ktorý môžete použiť nôž, takže musíme 

plásty odviečkovať vidličkou alebo 

poškriabať. 

• Potrebujeme vidličku                                 

na odviečkovanie.  

 



• Musíme dostať med z plástov a robíme to pomocou 

medometu. Pred rokmi to včelári vytláčili ručne. 

• Potrebujeme medomet. 



• Keď sa medomet naplní, potrebujete nádoby alebo vedrá na uloženie 

medu . Je to tiež vhodný čas na filtrovanie medu. Môžete použiť nylonové 

sito natiahnuté cez hornú časť päť galónovej nádoby. 

• Potrebujeme 5 galónovú nadobu a nylonové sito 



Hlavným produktom včiel je med. Mnoho včelárov necháva med 

odstáť niekoľko dní, takže akékoľvek častice, ktoré prešli cez sito sa 

vyplavia na povrch. 
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