Návštěva u přítele Dr. Jiřího Marxe 01.05.2018

Na prvního máje jsme se – včelaři z Hruboskalska – vypravili do nedaleké Sobotky k příteli
Jiřímu Marxovi, abychom poznali, jak včelaří a dozvěděli se něco nového.

Přivítal nás s údivem, protože původně nahlášených asi šest osob se nám trochu namnožilo
na dvanáct. Ale pohotově s manželkou nanosili další židle a my jsme se mohli pohodlně
usadit pod právě omamně vonícím šeříkem.
Pohoštění čajem nebo kávou, domácím vynikajícím chlebem, s domácími škvarky a domácí
sulc. Prostě rozmazlování od samého začátku.

Hovořili jsme o tom, jak Jirka včelaří a vysvětlil nám současné problémy kolem cyklu života
včel během roku, vzhledem k dlouhým letním obdobím bez snůšky. Řekl, že si myslí, že je
důležité ponechat včelám velké množství medných zásob co nejdéle, abychom se dočkali
silné a kvalitní dlouhověké zimní generace. To se po vytočení a žádném doplnění zásob
(období „hladu“) nemůže podařit a včelstva mohou hynout již během zimy, aniž by to bylo
vždy vinou nemoci. Prostě dlouhověké včely nemusí být tak dlouhověké a silné jak bychom
potřebovali.
Hovořili jsme o nutnosti množení, tvorby oddělků a chovu matek z toho materiálu, který
přežije různé zdravotní pohromy a který je vhodný do konkrétního prostředí.
Potom nám Jirka ukázal svoje včelstva v zahradě u domu. Snaží se chovat linie včelstev,
která se mu osvědčila, rozchovává od nich matky a tvoří oddělky.
Ukázal nám docela jednoduchou metodu chovu matek z vajíčka, kdy ze včelstva, která
vybral, vyřízl pásek plodu, který byl s těmi nejmladšími vajíčky a nalepil je po malých částech
na lištu, tu vložil do startéru a po naražení matečníků za asi čtyři dny je přeloží na dochov
nad mřížku do jiného včelstva. Do startéru může potom opakovaně vložit lištu s novými
vajíčky.
Tato metoda se nám velice líbila a jistě ji vyzkoušíme.
Po rozloučení s přítelem Jiřím Marxem jsme se někteří přesunuli na náměstí a v hotelu Pošta
se naobědvali. Jídlo nám chutnalo, ale počkali jsme si.
Ještě jsme se cestou zastavili na krátkou procházku podhradím Kosti a prošli jsme část údolí
Plakánku.

Na závěr bych chtěl Jirkovi poděkovat za všechny „účastníky zájezdu“ za zajímavé
dopoledne. Myslím, že bylo všem velkým poučením a příjemným svátečním prožitkem.

Za všechny zúčastněné Petr Kořínek - fotodokumentaci ze zájezdu najdete ve
Fotogalerii

