Tvorba oddělků
Napsal uživatel Zdeněk Jedlička

Oddělky tvoříme buď na chov matek, nebo na rozšíření (posílení) včelstev. Tvoříme je od
poloviny května, když jsou včely na vrcholu svého rozvoje. Na oddělky odebíráme plásty s
převážně zavíčkovaným plodem od nejsilnějších včelstev a to i se včelami, ale zásadně z
medníku, kam si je alespoň den předem přeložíme ometené, abychom neodebrali i matku.

Na chov matek ze zralého matečníku stačí jeden plodový plást, ke kterému přidáme plást s
trochou zásob, nebo i bez zásob, ale postříkaný vodou. Prostor pro tento oddělek musíme zúžit
na tyto dva plásty, pokud nemáme speciální chovné úlky na dva rámky.

Pro rozšíření včelstev tvoříme oddělek stejně, jen zavíčkovaných plástů se včelama odebereme
2-3 a mohou být od různých včelstev, abychom příliš neoslabili jedno včelstvo. Pokud máme
plást s pylem, dáme ho k česnu, pokud nemáme, tak dáme světlejší plodový plást. Pak dáme
plodové plásty a nakonec krycí plást se zásobama, postříkaný vodou. Takto už máme oddělek
na 4-5 ti plástech.

Aby se létavky nevracely do svého úlu, musíme oddělek přemístit alespoň 1km daleko - např. k
jinému včelaři. Pokrmujeme až za 2-3 dny, až se oddělek sjednotí a začne střežit česno. Zralý
matečník, případně matku v klícce můžeme předat asi za hodinu i později ten samý den, až
včelstvo zjistí osiřelost.

Další dny je nejlépe počkat, až jsou naražené vlastní matečníky dobře vidět a musíme je zrušit,
jinak dají přednost svým matečníkům a když přehlédneme jediný, matku nepřijmou! Správný
postup je, když si napřed zajistíme matku a pak teprve tvoříme oddělek.Zpět můžeme oddělek
přemístit až začne matka klást a pak také můžeme pokrmovat a rozšiřovat. Tento větší oddělek
můžeme také případně využít k vychování vlastní matky. Mezi plodové plásty dáme rámek s
přelarvovanými matečníky (3-5), případně je můžeme zapíchnou na vhodné místo na plodový
plást.

Až jsou matečníky zralé (za 10 dní) necháme jen jeden a ostatní můžeme zužitkovat jinam. Za
dalších 10 dní začne matka klást. Tento způsob ale oddělek zeslabí, protože je zde prodleva 20
dní bez nového plodu. Dá se to řešit tím, že přidáme další plást s plodem.
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