
JAK PRAKTICKY PROVÁDÍM KRMENÍ VČELSTEV 

 

Vytočením posledního medu začíná nová sezóna. Stará sezóna končí a nová se rozebíhá 

většinou v první polovině srpna. Závěrečný medotoč u nás bývá nejdéle kolem 15.-17. 8. 

(předchozí roky ale také koncem července, či hned na začátku srpna).  

To, jak včelky nakrmím a zaléčím v této době, rozhodne o tom, jak projdou zimou a jak silné 

půjdou do další sběrné sezóny. 

 

Rámky v jednotlivých nástavcích upravím do zimní varianty. Včelstva zmenšuji do dvou 

nástavků: spodní nástavek na 9 rámků, horní nástavek na 10 rámků (u silných včelstev 

nechávám na 11 – nezřídka je 10 rámek stavební, protože i koncem sezóny mají včely někdy 

chuť stavět dílo; pokud včelstvo zanese všechny rámky zásobami, pak 11 rámek vyjímám a 

schovávám na předjaří). 

 

 
 

Spodní nástavek – 9 rámků. 

 

 

 
 

Horní nástavek – 10 rámků. 



 
 

Takto vypadá sestava: podmet, první a druhý nástavek v zimní úpravě. 

 

 

 
 

Na horní nástavek vložím igelit s vystřiženým otvorem, na něj pevnou podložku 

(dobře poslouží staré lino či koberec – opět s proříznutým otvorem). 

 

 

 
 

Na otvor nasazuji krmící mřížku a na ní „překlopím“ čtyřlitrovou láhev s krmením, 

uzavřenou krmícím víčkem. 



 

 
 

Nakonec na sestavu nasadím medník (kryje krmící sklenici) a vše uzavřu víkem úlu. 

 

 

Ke krmení používám klasický rafinovaný cukr (krystal a krupice, moučku ne, protože 

obsahuje jakési přísady proti hrudkování a tyto přísady včelám „nevoní“). Nedávno jsem se 

dostal ke starým zásobám nerafinovaného cukru – ten jsem rozpouštěl v teplé vodě a přidal 

pro navonění bylinky (meduňku, mátu). Nerafinovaný cukr vytvořil hnědý roztok a včelám 

lépe „šmakoval“. Škoda, že už neexistují cukrovarnické služby pro včelaře, kdy se dalo 

levněji nakoupit ve velkém balení (a výrazně levněji) větší množství nerafinovaného cukru. 

 

Poměry cukru a vody v krmení jsou různé. Pro rozplodování míchám 1,5 kg cukru a zbytek 

vody, většinou dávám 2,5 – 3 kg cukru a doliji sklenici vodou (jde o klasická 4 litrové 

okurkové sklenice). 

 

Krmím v rozmezí přibližně od poloviny srpna do poloviny září. 

 

Za dobu, co včelařím stačila i ta slabší včelstva vytvořit dostatečné zásoby na zimu, předjaří a 

časné jaro. 

 

— Petr Plaňanský 


