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OSNOVA: 
 

• Podstata změny a její efekty 

• Zkušenosti chovatelů 
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• Námět na bádání v MSVV 

 

Zdroje informací: 
 

zvl.:    www.resistantbees.com  
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PODSTATA  ZMĚNY 



25 % i více buněk s velikostí 4,9 mm 
Zdroj:   http://beenaturalguy.com/natural-comb/  

http://beenaturalguy.com/natural-comb/
http://beenaturalguy.com/natural-comb/
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Další podmínky: 

 
- Rozteč plodových plástů 32 mm 
         viz   http://bushfarms.com/beesframewidth.htm 

 
- Mezistěny z nekontaminovaného vosku – samovýroba 

 
- Málo početná stanoviště 

 
- Omezení migrací roztočů 

 
- Omezit chov trubců, max. 10 % buněk (množení V.d.) 

 
- Výživa - med 

 

http://bushfarms.com/beesframewidth.htm


Efekty retrogrese (prvků přirozeného hnízda) 

- Silnější včelstva, dlouhověké včely (8-12 týdnů), méně plodu 
 

- Mírnost včelstev 
 

- Odolná proti nemocem, zvl. DWV 
 

- Roztoč se zaměří především na trubčí plod 
 

- Zkrátí se vývoj plodu o 1 den, aktivizuje se VSH činnost včel 
 VT, pokud se omezí imigrace samiček zvenčí 



ZMĚNA HNÍZDA (NN Optimal): 
 

 
 
Velikost buňky z 5,4 mm  4,9 mm   – 0,5 mm 

 
Plocha buňky (i objem, při stejné hloubce)  – 21 % 
Počet buněk v 1 plástu      + 21 % 
 
Při snížení rozteče plástů na 32 mm  + 2 plásty v N 
 
Při 13 plástech navýšení počtu buněk v NN  + 41 %  
 (tj. při 11 rámcích 5,4 mm = 48 tis. buněk v N 
   a  při 13 rámcích 4,9 mm = 68 tis. buněk v N) 

 



ZKUŠENOSTI CHOVATELŮ 

Dee A. Lusby, Amado, Arizona, USA 

http://www.beesource.com/point-of-view/ed-dee-lusby/ 

25 let bez akaricidů 
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Michael Bush 

http://www.bushfarms.com/beesnaturalcell.htm 

 

 

 

Österlund Erich, Švédsko 

http://www.elgon.se/index-eng.htm   
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Stephan Braun, Kanárské ostrovy, La 

Palma, Španělsko 

http://www.resistantbees.com  

 

- přednáška v Rakousku 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=Lb2rigB9Co

0&feature=related 
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Christian Wurm, Rakousko, u Vídně 

500 včelstev na 5 včelnicích, od roku min. 2005 

 

 

Hans Otto-Johnsen, Norsko 

http://www.beesource.com/point-of-view/hans-otto-johnsen/ 

 

 

Adriano, Itálie 

http://www.apibio.it/  
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Stavba díla včelami z velkých buněk na mezistěnách 4,9 mm 
J. Dolínek 2012 



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1. HSC – plastové souše, USA 



2. Rovergarden – plastové souše, Itálie, rámky 43x29 cm 





3. Plastové mezistěny se základy buněk 4,9 mm, USA 
 
 
Firma Man Lake: 
http://www.mannlakeltd.com/beekeeping-supplies/page17.html 

 
- objednali Matelovi 
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4. Voskové mezistěny 4,9 mm 

Lis vyrábí Erich Alfranseder, Německo – video 
V ČR: Michal Říha, Pravčice (Hulín) 



KONEC 


