Jak jsem přešel na Optimal (Vladimír Hejný, 9/2005)
28.4. přidán první Optimal nástavek. Kvete třešeň, je
zakladená trubčina, 11 mezistěn. 4 včelstva obsedala 2
nástavky Tachováků. 3 včelstva obsedala samodělné nástavky
11 rámků 39x24.
Po 14 dnech (bylo špatné počasí zima ráno –2-4°C) mezistěny
vystavěny, dvě krajní nevystavěné přesunuty do středu.
V Tachováku č.1.a 3. zakladené spodní buňky nízkého rámku
Optimal. Je zajímavé, že v tachovácích včely prostavovaly
mezeru mezi rámkem Optimalu a rámkem Tachováku. Díky
tomu matky samy přešly na nižší rámek Optimalu.. Jinak se
matky držely na větší rámkové míře.
Po čtrnácti dnech jsem přidal další nástavek Optimalu
s deseti mezistěnami a jedním stavebním rámkem. Ten jsem
umístil druhý zleva. Chyba byla,že jsem stavební rámek nedal
již při nasazení prvního nástavku. Ne vždy se podařilo vyhledat
matku a po chycení ji přemístit pod mřížku do nových
Optimalů. Většinou jsem včely musel komplet setřást na nízké
nástavky.
Vysoký nástavek s plodem jsem dal na nástavek Optimal
vystrojený mezistěnami.Pod ním nástavek s nově vystavěnými
mezistěnami a nové dno Optimalu. Jde vlastně o způsob, který
používáme pokud nemáme souše a není jiná možnost než
přidat nový nástavek mezistěn.
Pokud nemáme různé nástavky ale jen jeden typ úlu a jednu
rámkovou míru pak je vše snazší. Asi to bude chtít přidat ještě
jeden nástavek aby do krmení seděly včelky na třech
nástavcích. Jedno včelstvo ale stávkovalo a v žádném případě
jsem je nedonutil k vystavění ani jednoho Optimal nástavku
nového díla. Neustále se drželo na starých rámcích a dokonce
po vychycení matky a přendání pod mřížku matku zabilo (byla
v podmetu) narazilo nový matečník, vychovalo novou matku a
nadále sedělo na staré míře.
Při sundání medníku a přendání tohoto včelstva do Optimalu na
mezistěny matka opět zmizela a protože plod ve starých
rámcích byl přendán nad jiné včelstvo k vylíhnutí objevila se ve
včelstvu trubčice.
Teprve po přidání oddělku a po odstranění plástů s plodem od
trubčice včelstvo novou matku přijalo a postavilo jeden
nástavek.

Po nakrmení (začal jsem v půlce července) mohu
konstatovat, že včelstva na třech nástavcích jsou pro mne
nezvykle silná. Nakrmil jsem 21kg cukru na včelstvo a teprve
příští rok budu vidět jak se včelstva rozvíjejí a všechny výhody
nízkých nástavků. Zatím na to nejsem zvyklý a spatřuji jedinou
nevýhodu ve větším počtu nástavků a rámku. Ale na druhou
stranu jsem až letos pochopil, že není nutné neustálé prohlížení
všech rámků atd. Rámky budu brát do ruky při vytáčení,
výměně matky a dílo asi bude lepší vyměňovat po celých
nástavcích.

