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Zazimovanie včiel.
Zima je najväčším nepriateľom včiel. — V lete je lahko včeláriť

každému; tu vyvifmjú a množia sa čeľade, keď je len koľko toľko paše,
bár ich ani velmi neprizeráme. Ináč je to v zime; jedna tuhá a dlhá
zima môže zkaziť požehnanie z viacej liet.

Zkusení a rozumní včelári hovoria, že dobré a ščastlivé prezimo
vanie včiel je majstrovským dielom celého včelárenia. — Je to bez otázky
ten najdôležitejší punkt vo včelárení; dobré prezimovanie je základom
včelárenia, a preto je zazimovanie čeladí tá najdôležitejšia práca pre včelára.

Kto chce zo včelárenia úžitok mať, musí hladeť, aby mu čelade
hneď na jar zdravé a silné boly; kto toto chce, musia mu včely dobre

prezimovať; a kto chce, aby mu dobre prezimovaly, musí ich dobre opa
triť do zimy, musí ich náležíte zazimovať. — Čo to osoží, keď si včelky
nasbierajú dostatočnú zásobu na zimu a nedbalý včelár ich nahá za
mrznúť? Alebo nalial im medu o pol kila menej a padnú mu potom hla
dom pred samým začiatkom paše. Alebo čo je z tých mnoho rojov,
ktoré nejedon s potešením soberal a osádzal, keď z nich len niektorý
jari sa dočká?

Najdôležitejšia teda vec pri včelárení je — dobré prezimovanie.
Každý včelár si praje, aby mu všetky čelade ščastlivé prezimovaly. Ščast
livé prezimovanie je vtedy, keď čelaď jari sa dočká skoro v tej sile a

zdravosti, ako sme ju zazimovali, a keď pomerne málo medu ztrovila.
Kto si tohoto praje, nesmie včely svoje pred zimou zanedbať, ale musí
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ich zaopatriť na zimu tak, jako treba, a musí zamedziť všetky príčiny,
pre ktoré čelade cez zimu vymierajú. Lebo ináč, kolko radosti mnohý
v lete mal, ked sa mu včely rojily, toľko mrzutosti aj zármutku môže
mať na jar, keď nájde mnoho čeladí popadaných. — Dobre je teda vedeť,

Od hladu, — od zimy, — od zlého medu, — z nedostatku čerst
vého povetria, — pre osirotenosť, — pre časté znepokojovanie.

1. Najviac padajú od hladu. — Neni každá zima jednaká; za tuhej
a dlhej zimy zpotrebujú včely viac; niekedy dostačí 8 kilo, niekedy ne

stačí 13; a jaká zima bude, nedá sa nikdy vopred vedeť. Niektorá če
ľaď vydrží pri svojej zásobe do konca apríla, a ked zima ešte pár dní
drží, padne hladom. Preto nahaj čeľadi radšie o 3—d kila viac, nešli
o pol kila menej. Veď sa to neztratí. —

Niektorá čeľaď cez zimu padla, a zostalo po nej ešte dosť medu;
čo je tomu na príčine? Nemala ten med v hromade; včelár, ktorý tomu
ešte nerozumie, na jeseň pri prezeraní im ten med tak zle podelil, že
im do prostriedku prázny alebo mlaďový plášť zavesil, a tým bola zá

soba na dvoje rozdelená, vo dvoch od seba predelených koncoch. Keď
čeľaď v jednom konci med ztráviľa, do druhého pre zimu preísť nemohla
a — zahynula hladom. Zásoba na zimu má byt teda nepretršene po
hromade. — čelade padajú

2. od zimy. — Slabá čeľadi, ked má aj dosť medu, nemá ale do

statočného tepla, zkrehne, nemôže sa hýbať a — padne tiež. —

3. Potom príčinou padania býva aj — zlý med. Silná čeľaď často
na samých zásobách medu zahynie; prečo ? ten med nebol dobrý na zi

movanie, bol buď celkom zcukrovatený (zkrupkovatený), tvrdý, tak že

včely ho bez vody, bez dostatočnej vlahy rozriediť a požiť nemohly; —

alebo to bol med nezabednený, preto zvodnatel, zkysnul, včely dostaly
z neho červienku, zanečistily robotu, nemohly vydržať od smradu, ocho

rely a padlý; — alebo nebol to med opravdivý, ale len medovica (vo

lajú to i mannou) a medovica -— ako známo — neni dobrá včelám na
zimu, z tej nasleduje voždy červienka. — Plášte s takým medom teda
odstrániť a nahradiť druhými. Na jar, ked včely už lietajú, sú im dobré,
na zimu ale nie. —

4. Pokazený vozduch v úle zadusí v zime čeľaď. Ked je letáč na
samom zpodku, a včiel mŕtvych napadá toľko, že sa letáč zapchá, včely
začnú byť nepokojnými, hučia, para sadá na steny a leje sa v kvapkách
dolu, popadané včely plesnivejú, a čeľaď sa zadusí od nečistého povetria.
— Letáč teda nie celkom na dne, alebo časom ho obzreť a popadané
včely ticho vyšpárať.

z jakých príčin padajú cez zimu čelade ?



5. Osirotenost v zime býva tiež príčinou zahynutia čelade; keď če
ľadi v zime matka padla, býva táto nepokojná, ustavične pobúrená, ne

drží sa pokojne pohromade, rozláža sa, nenarobí si potrebného tepla, a

tak pomály zkazu vezme. — Neberte žiadnu matku, ktorá bola za dva

roky v silnej čeľadi, do tretej zimy; taká matka môže padnúť, a za
matkou pôjde aj čeľaď.

6. Časté vyrušovanie včiel so eimnieho odpočívania, ustavičné hrmo

tenie, znepokojovanie sýkorkami, ďaťlami, myšiami — to všetko môže

viacej menej byť na zkazu čelade, niekedy ju i zničiť. Jedna jediná sý
korka veľmi môže škodiť jednej čeľadi znepokojovaním; a keď ich je na

jednu čeľaď viac, môže táto od samého znepokojovania padnúť; včely sa
za každým rozliezajú, a ktoré sa zo zimnieho chumáča vzdialia, krehnú,
padajú, za každým ich ubýva a tak do jari celá čeľaď môže zkazu vziať.

Keď slnce do úla svieti letáčom, vyvábi včely von na sňah i za tuhej
zimy, vyletujú zhusta a máloktorá sa vráti viac. Slnce v zime ničí včely;
proti slncu a sýkorkám zatieniť letáče. —

Z tohoto všetkého dajú sa sostaviť pravidla pre dobré zazimovanie,
ktoré tu uvedieme.

Z týchto niektoré zpomenuli sme zďaleka už v čísle predošlom na
strane 88. — Odobratie zvyšujúcich (zbytočných) plášťov, prezeranie zá

soby medu a doplnenie kde treba buď zabednenými medovými plášťami
alebo tekutým kŕmením, presvedčenie sa, či má čeľaď matku, — toto sú

predbežné práce veľmi dôležité, ktoré čím skoršie vybaviť treba, a nie
odkladať na tie časy, keď zima je už za dverami. Kto to ešte nespravil,
nech sa zponáhla a nech neodkladá. — Yypchanie úlov na teplo, oči
stenie dna a zatienenie letáčov — sú poslednie práce pri zazimovaní;
o tom pozdejšie. — Každý začiatočník dobre urobí, keď ani najmenšiu
opatrnosť nezanedbá, keď všetko zpraví, čo má poistiť život a zdravie
jeho čeladam, lebo ináč, keď niečo zanedbá alebo zabudne, ťažko je po
tom pozdejšie chybu napraviť.

Y našich hornatých krajoch nesmieme s prezeraním čeľadí a s do

plňovaním zásob na zimu odkladať ďalej ako do začiatku septembra.
Teda už! Kto odkladá to naďalej, môže byť prekvapený zimou a zlým
počasím, a potom je už neskoro. Keď potom čelade tekutým kŕmiť
chcete, nemôžu to pre zimu sobrať, a jak aj soberú, nemôžu to zabedniť
a umiestiť tak, ako im je to potrebné a v zime prístupné; poukladujú
to v náhlosti do zpodních plášťov*). A včely neradi sedia na mede za-

Prípravy k zazimovaniu.

*) Rozpusteným cukrom — ale teplým — možno síce kŕmiť ešte aj
v oktobri; cukor, bár ho nezabednia, nezkysne, a prezimujú o ňom
veľmi dobre. — *



bednenom, ony sa usadia blízko letáča a med umiestňujú nad seba, za
Seba a na obe strany vedia seba. Tak jako bo potom pomály trovia, tak

pomály podávajú sa po práznych plástoch za ním ďalej do hora alebo
do úzadia, podľa toho, jako sú plášte staväné a jaký je úl. —

Na čo teda pri zazimovaní včiel pozor dať, aby prezimovanie, to

majstrovské dielo včelárenia, sa nám vydarilo?
Na to odpovedáme a radíme takto;

Slabá čeľaď velmi často zkrehne a zamrzne i v tom najteplejšom
úle, a jak aj nie to, teda veru zle prezimuje, a na jar nebude z nej
radosti ani užitku. Slabá čeľaď pri velkej zime musí sa veľmi namáhať,
aby trepotaním krýdelkami tepla si narobila; tým zoslábnu včely a ná

sledkom toho neskoro k sebe prídu, neskoro na jar sa vyviňujú; prvá
paša je pre ne skoro ztratená, bo nemá včiel na dôstač, a hlavniu pašu
len slabo, len ledabolo využitkovaf môžu. — Následkom namáhavejšieho
pohybovania-sa v zime slabá čeľaď zpotrebuje medu viacej, nežli čelaď,
ktorá len tichúčko sa pohybuje; viacej trovením nahromadí sa vo vče
lách viacej výkalu, ktorý v sebe udržať a vyprášiť sa vonku pre zimu

nemôžu, nasledovne ľahko povstane červienka.

Teda len silné čelade berte do zimy; slabšie spojujte; druháky,
jestli ste ich špekulatívne kŕmiť zameškali, spojujte 2—3 v jednu silnú
čelaď, lebo dla zkúsenosti prezimuje len silná čelaď dobre, neni jej treba
tepla mnoho rozmnožovať, preto i menej trávi, menej sily svoje napína
a cez celú zimu býva tichšia a zdravšia.*)

Silné čelade pomerne značne menej medu cez zimu zpotrebujú, nežli
čelade slabšie. Na príklad dve slabé čelade, každá po 20 tisíc včiel,
potrebujú cez zimu asi po 9 kilo medu, teda obe 18 kilo. Keby sme
tie čelade spojily v jednu silnú, teda 40 tisíc včiel, nepotrebujú na zimu
18 kilo, ale len — 11 kilo.

Čeľaď, ktorá má 10 tisíc včiel, zpotrebuje do jari 8 kilo medu,
n n n » J) 9 „
n n n 30 „ „

n n » 40 „ „
n „ „

„ 11 n n al^-

Zazimuj len zdravé, silné čeľade, s mladou a plodnou
matkou.

*) Dajte pozor cez zimu, načúvajte ticho pri letáči: silná, dobre
zazimovaná čeľaď je tak ticho, ledvá-ledvá počuť slabunké šušťanie, ja
koby papier po papieri vliekol; vtedy najlepšie zimuje; alebo najviac
jedna bzučí na predku, jako ďaleký hlas z rohu nočnieho hlásnika. —
Slabé čelade obyčajne hučia, a to je už zlé zimovanie.



A'-"i Nä*p;;:
Silná čeľaď, keď je ináč dobre do zimy zaopatrená, dobre upŕáyenaf'

má zavčasu na jar hojnosť plodu, a potom do hlavnej paše vyvinifev|a.
a zmocnie na takú mohútnu, že stá a tisíce včiel vyletujú a snášajú, a
radosť dívať sa na také včely. Slabá ale čelaď neskoršie začína plod
pestovať, aj to pomalšie, zčiasti nemôže vyvinúť dostatočného tepla,
zčiasti je tak zozimomravená, zoslábnutá, že nevládze mlaď náležíte opa
trovať, slabo sa množí na jar, staré včely lietavky sa zväčša tratia, mla

dých máločo viac pribudne, slabá je až do hlavnej paše, a len až vtedy
sa začne množiť, vtedy jej pribýva pracovníc, keď je tá opravdivá paša
už tu, pri tej sa slabá čelaď rozmnoží, príde do nejakej sily, nuž ale —

čože je z toho, keď len po zkončenej paši; „šero venientibus ossa,“ ho
vorí latinské porekadlo (kto neskoro príde, nech kosti obhrýza); taká
čelaď teda nielen že nedonesie užitku, ale potrebuje na jeseň ešte pod
pory; po zkončenej paši teda je dosť v sile, ale má málo na zimu; jak
ju chce včelár zazimovať, musí jej dať z toho, čo silná čeľaď nanosila.
Niektorá taká čeľaď ešte aj ten posmech spraví včelárovi, že dá na
konci hlavnej paše roj, vtedy, keď druhé čeľade už trúdovú mlaď vy
hadzujú, a o týždeň sám ten neborák začne na trúdoch rajtovať. — Tak
je to voždy s tými slabými čeľaďami, včelárovi sú na posmech a sebe
na poľutovanie. * *

Jestli ste si v silných čeľaďach matky neobnovili, a máte slabé dru

háky a tretiaky, teda staré matky odstránite, a z tých slabých druhákov
a tretiakov po jednom i s matkou pripojíte ku nim (jako? — viď č. 6.
článok „spojovanie čeľadí“).

Teda: silné čeľade a — s mladými maticami! Matka v plodnosti
slábne pravidelne už v treťom roku, takú neberte do tretej zimy, pri
takej sa čeľaď slabo k jari rozmnoží, nasledovne slabo využitkuje sa

paša. —

K vôli mladým matkám ale prezimujte 1—2—3 slabé druháky alebo

tretiaky v medníkoch silných čeľadí (každú pravda osobitne). Dobre je
na jar, jak by niektorá čeľaď cez zimu osirotela, mať mladé matky v zá

sobe. Medníky tie pravda musia byť od zpodnej silnej čeľade daštičkami
oddelené a musia mať tiež osobitný letáč. Tam prezimujú takéto slabé
čeľade dobre.

Daj čeľadam na zimu dolbrej potravy na dôstač.
Jakú asi zásobu potrebuje čeľaď cez zimu, ktorá asi 6 mesiacov trvá?

— Také čeľade, jaké sa u nás zazimúvajú, vydržia cez zimu o 8—12 kilo.
Poneváč sme my ale za zaziraovanie silnejších čeľadí, a poueváč sa nedá
predvídať, jaká bude zima, jaký bude apríl, a poneváč nechceme na jar



včely búriť k vôli dodaniu potravy, jak by potrebovaly, teda radíme na

hať včelám na zimu viac. Keď je zima tuhá a dlho trvá, môže čeľaď aj
17 kilo ztrovif a naposledy predsa hladom padnúť. — A ešte jednu dô

ležitú okolnosť vezmeme do povahy. Yčely v jeseni zazimované nebudú
žiť tak dlho, aby na hlavnej paši budúceho roku zúčastniť sa mohly, a
len tie, ktorých nalažie sa behom jari, budú pracovnicami, len tie budú
snášať. K vypestovaniu ale tohoto nového pokolenia, tohoto množstva
včiel pracovníc treba je mnoho medu a pelu, a čo poriadna čeľaď od
konca septembra do konca apríla zpotrebuje, to obnáša asi 15 kilo. Cez
zimu málo zpotrebujú, vo februári, marci voždy viac a viac, a v apríli
a máji vynde to až na 300—500 gramov cez deň. Včelár, ktorý si praje,
aby mu čeľade na jar rýchlo do sily prišly, nech sa presvedčí hneď pri
zazimovaní, či každá čeľaď má udanú zásobu. Lebo neradíme úle za
včasu na jar otvárať a kŕmiť. Čeľaď musí na zimu toľko mať, aby jej
nielen stačilo, ale aby toho aj trochu vyše potreby mala. A včely sú
veľmi obozretné pri pestovaní mlade, ony len natoľko mlaď množia, na
koľko im zásoba stačí; najlepší spôsob včely primať, aby sa rýchlo a silno

množily, je ten, aby malý špajzu dobre zásobenú. — Neskoršie potom
na jar, až hečU sa oteplí, je ľahká vec tým čeľaďam, ktorým zásoba vy

chádza, niečo dodať. —

Aby sme zásobu medu na zimu určiť mohli, riaďme sa dľa toho, že

tri decimetre z oboch strán obsahujú asi 1 kilo medu. —

Pri rozberaní úlov v jeseni nájdeme v jednom úle viacej medu,
v druhom menej; čo jednomu chýbia, to doplníme z druhého, ktorý má

zbytok. — Pri tomto prezeraní plášťa za plášťom rátame od oka, koľko

je v ktorom medu, a koľko vo všetkých plášťoch, ktoré včelám na zimu
ponehať sa majú, či treba a koľko treba ešte dodať. Zlé, staré a trú
dové plášte dľa možnosti sa odstránia. Plašte ale s pelom aby ste ne

odstránili, pelu potrebujú včely nevyhnutne ku výchove mlade a mlaď
začnú pestovať už v zime, keď ešte vyletovať nemôžu. — Pri príležitosti
prezerania plášťov dajte pozor aj na to, či má čeľaď matku. Jak by ne

mala, viete čo treba. —

Med, ktorý včelám na zimu naháte alebo dáte, nech je dobrý. Starý
zcukrovatený, tvrdý med neni dobrý na zimu, padlý by hladom; neza

bedneuý med tiež neni dobrý, navlhne, zredne a zkysne — a z toho je
hotová červienka. Takrečená medovica, ktorej včely koncom leta nasbie

rajú, tiež škodí; keď sa jej v úle mnoho nahá, po medovici červienke

nevyhnú. Čo teda škodí, von s tým, to bude dobré na jar; a miesto toho

dajte dobrý med, a jak toho nieto, teda cukor (na 1 kilo cukru liter
riečnej vody, to variť a penu soberať, variť tak dlho, až sa 1

/3 tej vody
vyparí; letnie dá sa včelám v korýtku na noc), —



Keď plášte so zlým na zimu medom, potom staré alebo trúdové

plášte vynímate a miesto nich druhé dávate, teda pozor: — samé zadnie,
aj predostatnie môžu byť od vrchu do zpodku plné zahedneného medu;
potom čím viacej ku predku, tým viac od zpoku sú prázne; na tých
práznych čeľaď začne zimovať; a potom — dajte na to pozor, aby celá

zásoba medu bola pohromade, nie snáď nejakým práznym plášťom pre
trhnutá na dvoje. To sa z neopatrnosti alebo roztržitosti ľahko stať

môže, že pri takejto práci zabudneme tam niekde v prostriedku plášť,
ktorý sme daly včelám vylízať. Včely v zime podávajú sa ďalej za me

dom, prídu na ten prázny plášť, pre zimu ďalej nemôžu, zastanú tam
a — padnú hladom. — To isté sa stáva, keď sú v plodisku malé rá

miky, tri nad sebou; čeľaď sa usadí na jeseň na zpoduích, med ztroví,
a potom ten úzky priechod zpodních rámikov na vrchnie neprekročí, ale

tiež môže padnúť hladom. (Preto odporúčame do plodiska — kto rámiky
má — rámiky celkovité, cez celú výšku plodiska!)

Jak musíme niekde tekuté krmivo dodávať, hlaďme to jedným dvoma
razmi odbaviť; vždy len na večer. Silná čeľaď vynesie cez noc4—5 kilo.

Prv ale, než tento krm podáme, vyberieme všetky slabo obsadnuté plášte.
Jak tieto majú nezabednený med, dáme ich druhým čeľaďam na vy

práznenie. Zvyšné plášte, v ktorých je samý zabednený med, naháme
na jar, uložíme ich do nejakej teplej miestnosti; v mieste chladnom a

vlhkom potily by sa medom. —

Klátari zkúmajú zásobu medu tenkým do špica zakončeným prúti
kom; vtĺskajú ho do plášťov, a podľa toho, či im tvrdo či ľahko do

plášťov vniká, súdia na zásobu medu. — Kto sa tomu rozumie a pre
svedčil sa, že majú dosť, založí zduže a zamaže. — Ktoré ale majú
málo, vyrežte prázny súš a na jeho miesto vpravte medový, 2—-3 dľa

potreby. Jak niet takých, musia sa včely kŕmiť v korýtkach po 2—3

funty naraz. Jak ani to nemožno, vyreže sa hore v hlave diera, a dá sa
im ta nejaké 3—4 funty cukrkandľu; jak je čeľaď ináč silná, prezimuje
0 tom až do jari. Slabej čeľadi sa tým pravda nepomôže. Jestli je če
ľaď slabá a má okrem toho malú zásobu, sober im to všetko, med
1 prázne súša, úl odnes niekam ďalej na bok, včely vymeť von, matku

vychyť a včely pripoj ku druhým — na spôsob dožebrania-sa, alebo pod
večer od zpodku, keď zdužu odložíš. —

Yo väčšom včelíne najdú sa v jeseni, v čas zazimovania, čeľade vše

lijakej sily, od najsilnejších, ktoré sa smelo bez všetkej obavy každá pre
seba zazimujú — až po najslabšie, ktoré buď spojujeme 2—3 aj 4 v jednu,
alebo — pripojujeme i s matkou (mladou) ku čeľadi silnejšej (ktorej

Zúžte plodisko podľa sily čeľade.



starú matku odstránime); — alebo k vôli mladej matke prezimujeme
v medníku nad silnou čeľaďou. O všetkom takomto sme už mali slovo.
— Čeľade, ktoré jako dosť silné zazimujeme, sú tiež nie všetky rovnako

silné; jedna je viac, druhá menej, a dľa toho zúžime na zimu plodisko,
viacej alebo menej, na menší alebo na väčší priestor.

Už v č. 6. na str. 88 zpomenuli sme, aby po zkončenej paši slabo
obsadnuté zadnie plášte pomaly sa odoberaly, podľa toho, jako včiel

ubýva. Teraz v septembri všetky, ktoré včely poriadne obsadiť nemôžu,
povyberajú sa a nahá sa im len toľko, koľko ich husto obsadia. A dľa
toho aj určíme silu čeľade. Poneváč niesu všetky úle všade rovnakej
šírky a výšky, teda nedá sa všeobecne udať, koľko plášťov teraz v sep
tembri silnej čeľadi nahať sa má. Vyrátajte si teda, koľko jedon plášť
(alebo rámik vo svetle) obsahuje dcm súša; a dľa toho potom určiť
sa môže sila čeľade. Čeľaď, ktorá v septembri za rána len 48 dcm

plášťov obsadá, je na zazimovanie jako plemenná čeľaď prislabá. Dobrá
silná čeľaď má obsadnúť husto aspoň 60 do 72, ba až 84 dcm. Ame

rikánski včelári, uajpraktičnejší, zazimúvajú silné čeľade, ktoré aj vyše
100 dcm v čas zazimovania obsadajú. A nemusíme ani do Ameriky
za príkladom ísť, máme ho aj tu. V č. 4. na str. 50. zpomenuli sme

veliký klát; v takom velikom kláte má veru čeľaď dobre vyšše 100 Q dcm

roboty, a obsadnuté je všetko husto, a prezimuje veľmi dobre, a na jar
— jak jej len včelár mnoho a nerozumne plášte nepotrhá — príde skoro
do sily a nanosí vždy hodne medu, a to tak rok po rok.

Teda — plodisko nech obsahuje na zimu toľko plástov, koľko silná
čeľadi husto obsadnúť môže — nie viac, nie menej.

Zkuseuejší včelári nebudú ani rozoberať úle tie, o ktorých sú pre
svedčení, že majú dostatočnú zásobu a mladú dobrú matku; odoberú len
zadnie zbytočné plášte. — O ktorých ale niesu úplne presvedčení, ra
díme — prezreť; trúdové plášte, ktorých obyčajne na zadku býva, odo

brať, — a s dodatočným tekutým kŕmením poponáhlať sa čím skoršie;
škoda by bolo dobrú ináč čeľaď nahať bez dostatočnej zásoby, mohla by
cez zimu alebo k jari padnúť.

Okienko so sklom dobre je nahradiť práve tak velikou daštičkou;
tejto daštičky letá nech idú do šírky, a aby sa nezkrivila, na prosriedku
po výške pribiť latku. Na jednom i druhom boku pribite súkenné hrubé

tráčky, aby z bokov teplo neuchodilo, na vrchu nech odstáva na x/4 cm,
a to nech sa do šikmá od zadku odoberie; na čo to, to neskoršie udáme.
— Keď je všetko v každom úle tak jako má byť v poriadku, neza
budnite ešte, že



Slovútny včelár barón Berlepš napísal síce, že „včely potrebujú
v zime čertovsky málo povetria“; ale — radíme — nespoliehať sa na to.
A keď aj vidíte, že kláty majú letáče cez zimu pozapchávané (štetkami,
kropáčmi z istého bodláča), z toho nenasleduje, že letáče na dzierzon

ských úloch tiež zapchaté byť majú. Ten klát je na zadku okolo zduže

omazaný priedušným blatom, kade cez zimu zkazené povetrie vychádza,
a tie štetky v letáči sú len slabé, cez tie ide hodne čistého povetria
dnu. — Jako všetky Božie tvory, tak aj včely potrebujú istú porciu
dobrého čerstvého povetria cez zimu. Jak je priestor na prezimovanie
primalý, teda je čistého povetria tam málo; a keď je čeľaď silná, teda
sa tá trocha čistého povetria skoro minie, a miesto neho zpraví sa tam
z výparov zlé povetrie. Včely ho hladia namáhavým pohybovaním od

strániť, hučia, ale tým ešte len viac vdychujú ho do seba. Potom hučia
ešte viac a viac, a jak niesu vstave čistého povetria dostať, zkazu vezmú.

Aby teda čisté povetrie cez zimu vždy malo voľný prístup ku čeľadi,
letáč nech je voMy otvorený. (Aby myši prístupu nemalý, nablobte do

lajsníčky centimetrovej hrúbky klinčokov drôtových celkom vozkrz a tie
tam pripevnite dolu koncom. Do košov klinčoky ľahko sa dajú popchať).
Keď je ale letáč na samom dne, veľmi ľahko sa môže prihodiť, že po

padanými mŕtvymi včelami a všeljakým melom sa zapchá; tým čeľaď

príde o čerstvý vozduch, hučí, narobí si zbytočného tepla a — zadusí
sa. — Snáh na letáče napadaný neškodí nič. —

V úloch, kde sú letáče nie na samom zpodku, sa toto pravda ne

stane; ale je pri tom všetkom veľmi dobre, pod zpodními plášťami (rá
inikami) nahať miesta na 3—5 cm, aj viac. Niektorí včelári pri za
zimovaní —zpodních plášťov urezávajú; to je na zimu pravda dobré, na

jar ale má zlý následok; včely nastavajú tam samej trúdoviuy. Lepšie je
dvojité (duplovaué dno), ktoré je cez leto zašúpnuté v nutách asi 3—5
centimetrov nad opravdivým dnom, a ktoré sa na zimu vytiahne. —

Naposledy

O dobrých stránkach teplých úlov mali sme reč už v čísle 3. na
str. 34 a 35. Zporaenuli sme tam, že sú aj včelári, ktorí tvrdia, že

včely, chladno zazimované, lepšie prezimujú a menej trávia. — Príde
na to, jaká zima panuje. Jestli je zima slabá, jakých ale u nás málo

býva, prezimujú včely aj v chladnejších úloch dobre; jak je ale zima
tuhá — a tuhých zím býva u nás viac — vtedy veru včely potrebujú
teplých úlov. Keď je zima slabá, kúrime aj my menej; keď je ale tuhá,

Včely potrebujú cez zimu aj čerstvého povetria.

Zazimujte vždy len v teplých úloch a — teplo.



minieme veľmi mnoho kuriva. A čím si včely kúria? Medom, užívaním

medu, to ich hreje, to im tepla dodáva. Keď ale velmi často si pod

kurujú, to im neni velmi na osoh, neztučnejú od toho, ale sa skoro pre
plnia, nebudú môzf dlho kal v sebe udržať a to všetci včelári znajú, že

po tuhých zimách dostavuje sa obyčajne červienka, na ktorú potom če
lade chorejú, slábnu a padajú. —

My teda sme za teplé úle. Y našich studených hornatých krajoch
panuje krutá zima častejšie nežli mierna, teda úl nech je voždy teplý,
a včely nech sú teplo zazimované. Za tuhej, najme za búrlivej zimy je
včelám teplé zazimovanie s letáčom zúženým velmi na osoh. — Za miernej
tichej zimy, býva ale silným čelaďam teplé zazimovanie s letáčom zú

ženým na škodu. Letáč teda nech je tým regulátorom tepla aj zimy
vnútri v úle. Keď je zima tuhá, zúžime letáče na malý len otvor; keď

je slabá, otvoríme ho celkom. (Každý letáč nech má totiž zásmyk buď
z plechu, najlepšie člnkového, alebo z dreva.)

Letáč — keď sme už pri ňom — nech je radšie väčší nežli menší;
musíme hladeť nielen na tuhú zimu, ale aj na sparné dni a noci v lete;
keď je regulátorom tepla a chladna, nech je tým cez celý rok; v lete,
keď sú horúce dni a dobrá paša, včiel ujma a husto vyletujú a priletujú,
je veliký letáč velmi praktickým, je pohodlím a dobrodením pre včely,
čeladi i včelárovi na osoh. Veľký letáč dá sá vždy zúžiť na menší, malý
ale letáč nedá sa na väčší rozvolniť.

Kde má byť letáč, na zpodku — na samom dne a či niekde vyššie,
v prosriedku? Y tom ešte niesu včelári ujeduostajnení, jedni chcú ho

mať dolu, druhí odporúčajú ho do prosriedku. Je to vec viacej menej
dôležitá. V úloch dzierzoňských, v ktorých je robota stavaná na teplo —

t. j. šírka pláštov proti letáču — nech je letáč viac v prosriedku, v jednej
tretine výšky od zpodku. V úloch ale, kde sú plášte staväné na chladno
— t. j. bočnie kraje plášťov kde sú obrátené k letáču, tam môže byť
tento na zpodku, ale — nie celkom na samom dne; to má svoje zlé

stránky, to má vady. Vieme, že včely i dobre zazimované z nepred
vídanej príčiny niekedy husto napadajú na dno a letáč zapchať sa môže
a čelaď sa zadusí; aby sme nemuseli často v zime ísť letáč prešparovať,
teda bude dobre, keď je pod letáčom na takúto náhodu ešte miesta; kto
teda chce mať letáč na zpodku, pod plodiskom, nech neni na samom
dne. —• Za druhé, vieme, že prídu aj roky, kde včely tekutým kŕmiť
musíme z velkých válovcov od zpodku; taký válovec, v ktorom má byť
3—4 kilo medu, musí byť väčší, vyšší; kam že ten válovec vopchám,
keď je letáč na samom dne a plášte asi lí/ 2 centimetra odo dna? —•
Z týchto dvoch ohľadov teda neni dobrý letáč na samom dne, ale asi
5—6 cm odo dňa. Aby nám ale včely ten priestor potrebný nezasta-



valy, budeme mať jedno dno na jar a leto na vloženie, a na zimu na

vyťahovanie. To dno môže byť bud z dasky forštovej alebo s podbitými
dvoma lajsnicami, na predku a na bokoch ale pribijeme súkenné tráčky,
aby sa tam mole neudomácnily; alebo nech odstáva z bokov tak, aby
včely pohodlne preísť mohly.

Jaky má byť letáč, úzky a širší, a či vysoký a užší? Včelám je to
v lete všetko jedno, či široká a úzka škára, a či okruhlá diera alebo
dve tri, jako bývajú na klátoch. Ale včelár musí aj druhé ohľady pri
tom vzať do povahy. Vieme, že myši velmi radi na zimu do úlov za

lezú, aby tam v teple prezimovaly, a na jeseň aj smrtohlavy, veliké nočnie

motýle, idú sa medu nacicať do úlov. Aby sme teda nemuseli na zimu
žiadne mrežky proti myšiam na letáče prikladať, zpravíme si na budúce
letáč len tak vysoký, aby bol pre včely pohodlný a veliký dosť, myš, ale
a smrtohlav, aby cezeň vliezť nemohly. Taký letáč je 8 milimetrov vy

soký a 17 do 20 centimetrov široký. — Aby sa dal dla potreby zúžiť a

rozšíriť, je na ňom zásmyk z plechu cinkového, jakokolvek — len dobre
— pripravený (o tom bude reč pri hotovení úlov.)

Pred letáčom nech je pribitá lajsnička asi na 2 1/2 cmetra hrubá
i široká, a dlhá tak, ako je letáč široký. Ku tejto lajsničke na jar až
do úplného zazimovania pripevní sa sedlo, čím väčšie tým lepšie, velmi
potrebné, keď včely ustaté z póla priletujú, zvlášte, keď je zparno, keď
sa blíži búrka, vtedy sú ťažké a ustaté a padajú na zem, a tam potom
mnohá zkazu vezme. (O zhotovení tohoto sedla tiež bude reč.) Na zimu
sa toto sedlo odstráni a letáč zakryje sa tienidlom.

Tienidlo. Aby včely cez zimu neboly vábené von pred časom slneč
nými papršlekami, aby im ani vetor nedul, ani dážď nešibal do letáčov,
hlavne ale, aby sýkorky nemalý ku letáču prístupu, teda im založíme
letáče tienidlami. Tienidlo zhotovte si takto: vezmite daštičku asi 2Va
centimetra hrubú, 5 cm. širokú a tak dlhú, ako je sedlo pri letáči široké,
(jako je tá pod letáčom pribitá lajsnička); potom 2 daštičky tej istej
hrúbky, tej istej šírky a asi po 30 cm. dlhé, tieto dve dlhšie pribijete
ku tej krátkej takto:

a na vrch na to pribijete hocakú daštičku alebo naj
lepšie papndekl (ten sa neštiepa). Natrite to ale
z vonku firnajzovou barvou, aby vydržalo proti dážďu,
a znútra je dobre natret na čierno, aby viac tmy
robilo. Aby sa to pred letáč zavesiť mohlo, zahlobte
po 2 klinčoky asi 8 cm. nad každým letáčom, to
zahlobte ale už teraz, kým znepokojenie včelám ešte
neškodí. — Keď nastane opravdivá zima, keď napadne

snahu, letáče rozvolnite a tienidlá jednoducho na tie klinčoky zavesíte,



až ku samej vonkajšej stene úla. Tak potom ani slnce, ani dážď a vetor
ieh neznepokojuje, ani sýkorky nemajú prístupu. Kde máte sedlo dlhé
stále pripevnené, odrežte ho, zkráfte až na 1 cól, abyste tienidlá priložiť
mohli; a na jar potom pripevníte sedlo na odkladanie.

Keď v zime, po novom roku nastane pekný, jasný, slnečný a teplý
deň, a včely by sa mohly vyprášif, tieto tienidlá jednoducho pozosnímam,
a keď sa vypŕášily, okolo 3. 4, hodiny zase povešiam.

Kde máte ale letáče na samom dne, tam miesto takéhoto tienidla
priložte tehlu asi na 2 cm. od úla.

Zlodejstvo pri včelách ukazuje sa na jar a na jeseň. Keď je paša
už zkončeuá a sú ešte teplé dni, vtedy dajte pozor na zlodejstvo. Aby
ste tomu predišli

1. Držte len zdravé silné čeľade, a vyberte im plášte, ktoré do

statočne obsadiť nemôžu. Slabé a osirotené čeľade netrpte.
2. Dajte pozor, aby nikde na úle nebolo žiadnej škáry, aby všetko

všade dobre priliehalo, a letáč aby bol zúžený podľa sily čeľade.
3. Keď niet paše, nekŕmte včely vodne, voždy len v samý večer,

a válovce odstráňte hneď za včas rána
4. Vtedy keď včely ešte dobre poletujú, nikdy v úľoch nič nerobte,

vždy len za rána alebo pod večer.
5. Pri všetkých prácach okolo včiel buďte veľmi obozretní, nebabrite,

nekvapkajte medom okolo, tým len zlodejky privábite.
6. Hľadte, aby horúce slnce na letáče neopieralo, bo to oslabuje tie

včely, ktoré stráž držia.
7. Keď zbadáte zlodejstvo, hneď zo začiatku zúžte letáč až na jednu

včelu, a kde sú dva letáče, jedon celkom zapchať.
8. Keď niet paše a je sa zlodejstva obávať, oprite pred letáč malé

sklenné tabličky, aby včely do letáča vnísť mohly — nie letmo, ale —

len lazmo. Letáč napadnutej čeľade natrite cesnakom, polinkou, petro
lejom alebo žibadlovým jedom mŕtvych včiel. Alebo tej čeľadi, z ktorej
zlodejky vychádzajú, vložte do úla mošúšu alebo gáfru; tým dostanú
zápach, ktorý napadnuté včely náramne až do zlosti rozdráždi. A môžete

aj, keď zlodejky dorážajú, oprskať ich vodou z úst drobným dažďom.
9. Jestli toto všetko nepomôže, odneste znepokojovanú čeľaď niekam

do tmy a chladna.
10. Jak zbadáte, z ktorého úla včely zlodejky pochádzajú — čo sa

dá, keď zlodejky múkou obsypeme, — teda tento úl pošúpnite o krok

Proti včelám zlodejkám.



na bok a včely sú pomýlené a zlodejstvo prestane. — Tiež je dobre do
úla zlodeja medzi plášte nasypať sečky, tým dáme zlodejkám dosť pred
nejšieho zamestnania a nezostane im času na kradnutie.

11. Jestli zlodejský úl uenizvášbo včelína, ale zo susedovho alebo
ešte z ďalšieho, teda požiadajte majiteľa, aby prekážky svojim včelám
robil. Jestli ale sused nechce a vy nič docieliť nemôžete, odneste svoj
napadnutý úl preč, do chladného tmavého miesta, a na jeho miesto dajte
druhý prázny, natrite ho znútra medom, a do letáča dajte z hrubého
papieru dlhý tunel, čim dial tým užší; včely cezeň vnídu dnu, ale von

nijak nemôžu. Tie včely potom držíte vo väzení za 24 hodín, a prejde
im chuť od kradnutia.

Naposledy pamätajte, že je ľahšie zlodejčeniu predísť, nežli vy

puknutú už krádež prekaziť.

Často sa kde tu v záhradách nájde ovocný strom, pekne bujne vy

rastený, zdravý, silný, dosť veľký už na rodenie, ale z roka na rok
žiadneho ovocia nedonáša. Choroba to teda neni žiadna, ale chyba, a
síce tá, že prílišným vzrostom všetky šťavy a sily do dreva idú a strom
nezakladá žiadnych nákvetkov. Jako tomu odpomôzť? Najprv musíme

vedeť, čo tomu na príčine, aby sme snáď falošným vypomáhaním vec
ešte horšie nezkazili. Príčiny takejto neúrody odrastlých už stromov sú:

1. chybné vypestovanie. Stáva sa totiž často, najme u záhradníkov,
ktorí stromky predávajú, že tito pôdu školkovú (i kde jadrá sejú, i kde

presádzajú) priveľmi alebo čerstvým hnojom hnoja. Stromky tam pravda
rastú, kým sú v tejto pôde, veľmi dobre; jak ale prídu ztade do zlej
zeme, teda zaostanú v rastení, a nemôžu dosiahnuť tej sily, ktorú po

trebujú k rodeniu. — Stáva sa tiež, že sa stromky nepresádzajú, ale

nahajú sa na tom mieste, kde z jadra vypučaly a vyriastly. Také stromy,
najme hrušky, nevyháňajú obyčajne žiadnych bočných koreňov, ale len

srdečný, prosrední koreň, a tento ide veľmi hlboko do zeme, kde ná
sledkom neúrodnej pôdy nenájde žiadnej živnosti; a keď bočných ko

reňov nemajú a teda ani žiadnych malých živných korienkov, ktoré oby
čajne po vrchnejšej dobrej zemi rozrastené bývajú a z nej tie najlepšie
šťavy stromu dodávajú, z tej príčiny zostanú neúrodné. Známo je, že ča
stejším presadením docieli sa viacej malých živných korienkov, a skoršie
rodenie, ale tým je aj kratší život stromu zapríčinený; a naopak stromy,
ktoré bujne a náramne rastú, neskoro rodia, ale dlhší život majú. Ďalšia
príčina neúrodnosti takých stromov býva:

Prečo niektorý ovocný strom neohoe rodiť?



2. Nepriaznivé stanovisko, nepohodlné miesto. Y mnohej zahrade

je ovocných stromov, zvlášte slivkových, a pomedzi nimi kde tu jabloň,
hruška, ale tak natisnuté husto, že to vyzerá jako taká vysoká krovina.
Tam jako to nariastlo, tak to nahali, a ešte medzi to natisli. Ovocné

stromy nesmú tak husto popchaté byť, tu sa nemôžu ani korene ani ko

náre rozšíriť, nemajú ani dosť povetria ani slnca, také narastú, ale zle
rastú do ovocia; ked aj zakvitnú trochu, teda na kvetoch dážď a rosa
neskoro uschne, a také kvety nemôžu sa oplodniť a zostanú neúrodné.
Tu inej pomoci niet, jako — preriediť ich. Strom stromu nemá zava

dzať, nemajú sa ani panohy a konáre o seba opierať.
3. Bujná a masná pôda býva tiež často príčinou nerodenia ináč

zdravých stromov; zbytočným pritekaním šťavy neženú do ovocia, ale
do dreva. Tu pomôže sa k rodeniu tým, ked bujnú zem okolo stromu
z vrchu až po samé korene odstránime a nahradíme slabšou, pieskom
dobre preriedenou.

Sú ešte aj iné príčiny, že mladé, bujné, zdravé ináč stromy nechcú
rodiť, z väčšej časti býva to ale prílišné pritekanie šťavy; tu pomáha
často, stromu pustiť žilu — prerezaním kôry pozdĺžke; alebo prehnúť
strom k zemi; podviazať panohy dolu; alebo aj — osekať pár koreňov.

Jako sa má ovocia oberať, prebrať, a roztriediť na
väčšie, peknejšie, menšie.

Pozrime do takej stromovej síce ale divej zahrady nejakého gazdu,
ktorý to aj zanedbáva, lebo tomu ani nerozumie; má tam slivák husto
ani konopí, tam jabloň, tam hrušku, jako že ten oberá na jeseň ovocia?
Jedon dvaja vyndú v čižmách s podkovicami na strom, dobre potrasú,
a teraz to padá husto, sype sa a lámu sa konáriky len tak praští. Čo
sa ztriasť nemohlo, to sa oráňa nemilosrdne týkami; a ešte nahajú zo

pár na takrečené kohútky, to si potom chlapci hádzaním patykov do
stromu dostanú. Tak to veru niekde ide. Ztrasené ovocia — zvlášte
jablka a hrušky — nedajú sa potom ani predať ani držať.

Trasením sa ovocia veľmi otlčie, a to potom neni na odbyt. Ktože
to kúpi? A jak aj kúpi, teda za náramnú bagatel. Triasť sa má len
tam, kde sa ovocie hneď a hneď zpotrebuje, buď usuší, buď vína z neho
narobí alebo lekváru navarí. Lepšie druhy ovocia ale, ktoré chceme buď
dobre predať alebo držať cez zimu, to sa musí oberať, keď to aj dlhšie
trvá, ale sa to zaplatí. Teda dobré, na stôl súce ovocia len oberať, a síce

vtedy, keď je suché, lebo keď sa vlhké a mokré pooberá, podlieha zkaze.
Dobré, pekné, vyberané ovocia sa ľahko odpredá a dobre odpredá.



K vôli tomu teda musíme nielen každý druh (každú sortu) osobitne
oddeliť, ale aj každý druh tak roztriediť, že všetky červivé, poflakované,
chrastavé a nepodarené kúsky dáme na bok; tie sa buď lacnejšie pre
dajú, alebo ináč v domácnosti upotrebia. Lebo kedby sme chceli všetko

neprehrané pekné so špatným predať, neodpredáme tak dobre všetko

dohromady, jako tie vyberané samotné, a čo by ich len polovíc bolo.
Keď je medzi storna 90 pekných jabĺk — hrušiek, a len desať medzi
nimi chybných, nepodarenejších — to potom na všetky zlé svetlo hádže.
— Tie dobré, pekné, podarené rozdelíme ešte takto; tie najhrubšie po

vyberáme osobitne, lebo také najradšie kupujú a velmi dobre zaplatia.
Tie menšie tiež osobité; aj tie, keď sú pekné a jednaké čo do veľkosti,
tiež sa zaplatia dobre. A tak sa môžu aj na troje rozdeliť, najväčšie,
srednie a menšie. Takto si roztriečfujte, takto podeľte ovocia, a tak ho

vždy najlepšie popredáte. —

Ovocia zo stromov, ktoré sú v ťažkej pôde, je trvácejšie a viac vy

drží, nežli zo stromov z ľahkej pôdy. Ovocia neskoršie obraté drží sa

lepšie, nežli zavčasu obraté.
Miestnosť, v ktorej ovocia na dlhší čas uložiť máme, nech neuí

tmavá, ale viduá s chladným a čerstvým povetrím.
Kde je celkom suché povetrie, tam zcvrkne ovocie a tratí z dobroty.

Pri dostatočnej chladí trochu vlhkosti neškodí.

Pekné zdravé jablká poutierajú sa čistou plátenou šatkou, poukla
dajú sa do čistého súdka, a zalejú sa slanou vodou tak vysoko, aby
všetky pod ňou boly. Súdok sa potom zabední, a, kým prídu mrazy,
dá sa do ľadovne, potom ale neskoršie do nejakej chladnej miestnosti.
— Tá slaná voda pripraví sa takto: na 25 litrov vody vezme sa soli
za obyčajný pohár (na vodu), to sa trochu varí a dá sa celkom ochlád
nuť. Jestli chceme jablkám dodať príjemne nakyslastej chuti, dáme po
tom neskoršie do tej slanej vody ražnej alebo pšeničnej múky, na 12
litrov vody asi pol kila. Niekde miesto múky dávajú trochu cukru alebo
medu; a tiež — ale to už ide podľa chuti — nasypú trochu onajsu,
tarkanu, fenyklu alebo ražce (stoklásky, kmínu). Jablká, na tento spôsob
zachované, vydržia dobre cez celý rok, potom sú pekné, priezračné, a

majú príjemne nakyslastú chuť. —

Jako sa dajú jablká spôsobne zachovať?



Začiatkom septembra, jestli je teplovlhké počasie, ešte očkovať
možno. Po dáždi stromy oškrabovať. Potom natreť vápnom a hlinou.
Kolostrom prekopať. Ribizle a egreše kypriť a hnojiť. Na zaštepených
stromkoch výhonky z pňa odstrániť, vlky odstraňovať, stromy od suchých
konárov očistiť. — Ku mladým stromkom kolíky, — olúpené — popri
väzovať, prídu vetry. Nezabudnite na obväzky s lepom."

Sadiť ovocné stromky na jeseň odporúča každý zkusený a praktičný
ovocinár, lepšie nežli na jar, lebo sa ešte zakoreniť môžu a na jar vy
užitkujú všetku vlahu. Ovocné stromy hneď po zobraní ovocia pohnojiť.

Brusnice. Ráč nám niekto na karte oznámiť, kde by boly pekné
hrubé brusnice k dostaniu?

Oprava. V č. 4. na strane 50 má stáť — nie 2600 Q 1', ale —

2600 kuhičných cólov.

všetkých pánov odberatelov
Včelára a, Ovocinára

aby boli tak laskavi a časopis tento známym včelárom a
ovocinárom odporúčali a dla možnosti rozširovali a no
vých predplatiteľov naň získali. Aby sme im tú ochotu a
prácu usnadnili, posielame s každým číslom prílohu: so
znám článkov o včelárení a ovocinárstve, ktoré sú obsažené
v siedmich potet'az vyšlých číslach.

A prosíme ešte snažne, ráčte nám len zasielať každý zo
svojho okolia mená slovenských včelárov a ovocinárov.

Vydavateľstvo.

IPIP“ Tých ct. pánov odberateľov „Včelára a Ovocinára“, ktorí
nám ešte predplatky neposlali, prosíme úctivé o laskavé doposlanie; a

pri tej príležitosti nech ráča aj nových predplatiteľov dla možnosti získať.
— Polroční pp. predplatitelia nech obnovia zase svoje predplatky. —

Knihy zaslané k uverejneniu.
Dies irae. Povesť. Napísal Martin Kulcučin. — Turč. Sv. Martin. Vydanie

kníhkupecko - nakladateľského spolku. 1893. Cena sošitého 40 kr., porto 3 kr.; via
zaného 70 kr., porto 5 kr. —

„Včelár a Ovocinár“ vychádza 5. každého mesiaca.

Predplatná cena na celý rok 1 zl., na pol roka 50 kr. — Predplatky zasielajú sa na
pána L. Soltész, kupca v Turč. Sv. Martine.

USP“ Snažne prosíme

Práce okolo ovocných stromov.

Tlačou kcíhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine.


