
Chovatelský záměr Včelí farmy Skalička 

Naše včelí farma Skalička se již šestým rokem zabývá intenzivním šlechtěním a rozchovem 

včely kraňského plemene. 

Rozchováváme včelstva a matky kraňky v čistých a prostorných úlech nebo plemenáčích, 

s každoroční obměnou díla a dezinfekcí. Do nastávající sezóny bychom chtěli zachovat 

čistotu plemene kraňky a rozchovávat zdravé a kvalitní matky v plemenáčích, u kterých 

je zaručena dobrá viditelnost a kontrola plodování, aby plod byl co nejvíce celistvý. Aby si 

matky a včely udržely pyl a zásoby v nejbližší blízkosti plodu. 

Každý rok děláme u vybraných včelstev (viz. kniha) čistící pud a do roku 2015 chceme tento 

záměr rozšířit na více včelstev jak produkčních, tak i zařazených do chovu. 

Chovná včelstva i produkční každoročně preventivně přeléčujeme formidolem (kyselinou 

mravenčí) a to vždy ve dvou dávkách viz. kniha. Pro rok 2015 chceme rozchovávavat 

kvalitní matky a trubce – kraňského plemene.  

V roce 2014 jsme zřídili 2 nové oplodňovací stanice pro lepší spáření matek a také k 

dosažení co nejmenšího počtu špatného zalítnutí matek ze snubního proletu do 

plemenáčů. 

Matky, které rozchováváme pocházejí vždy od inseminovaných matek přítele Jaroslava 

Sedláčka z Příchovic (viz. kniha). Na farmu si necháváme každoročně posílat vždy 10 

inseminovaných matek, ze kterých děláme výběr a z těch nejlepších pak rozchováváme. 

A 10 inseminovaných matek, ze kterých odchováváme trubčí včelstva na oplodňovacích a 

chovných stanovištích pro lepší kvalitu spářených matek. 

V roce 2014 jsme zřídili 2 nové oplodňovací stanice, které jsou z důvodu velkých krádeží 

umístěny u nás na farmě a to i včetně plemenného materiálu. 

Vyšetření 

Každoročně dávat vzorky měli na vyšetření moru včelího plodu a varoázy a mrtvolky včel 

na nosemózu a akaropidózu. Tyto 4 vzorky předpokládáme dávat i v nové chovatelské 

sezóně 2015. Jelikož z nosemózy zjistíme napadení nebo také čistotu a zdraví včelstva 

zařazeného do chovu pro rok 2015. Chovná včelstva napadena nosémou i v malé míře 

rušíme a osazujeme novým vyzimovaným včelstvem. 
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