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Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
dovolujeme si do Vašich schránek poslat jedno velice stručné číslo e-Věstníku. Má jen jednu ambici 
(a tou je aktuálnost) a jen jedno téma, jímž je rychle krystalizující cukr v medu v plástech. Problém 
se často a zjednodušeněji nazývá melecitóza či „cementový“ med. Zprávy o tom, že existuje pode-
zření na letošní melecitózu, se k nám dostaly hned z několika regionů – Podkrkonoší, Tišnovsko, Bílé 
Karpaty.
Situace se zjevně bude lišit podle jednotlivých regionů a hlavně podle toho, jak se množily (či pře-
množily) různé druhy producentů medovice, zejména ty, které žijí na jehličnanech (smrcích, mod-
řínech, borovicích, jedlích), problém však může nastat i při přínosu medovice z listnáčů. Situace se 
může změnit po deštích, vše závisí na zmíněných producentech medovice a na tom, jak si v součas-
ném a pro ně docela příznivém počasí povedou. Letošní 3. číslo Moderního včelaře přináší inspira-
tivní článek M. Počucha Čeho si včelař všímá v lese (strany 22 – 23) s cennými informacemi o těchto 
výtečnících i s kvalitními fotografiemi. Více jich k tomuto ožehavému tématu i s popiskami najdete 
ve fotogalerii na webu časopisu Moderní včelař.
Rozhodně nechceme vyvolávat nějaký poplach a šířit paniku. Chceme jen zveřejnit předběžné va-
rování na možné komplikace. Sledujte proto podle možností obsah medníků svých včelstev a při 
procházce v lese mrkněte také na větvičky a zkuste najít ty naše drobné někdy spoluhráče, někdy 
spíš protihráče. A zkuste nám napsat, pokud objevíte v úlech i v lese něco, co by bylo užitečné i pro 
ostatní. 
Základní knihu O. Haragsima Medovice a včely (poslední vydání Praha – Brázda, 2005) máte jistě 
ve své včelařské knihovničce. Jako další inspiraci přikládáme odkaz na již před léty publikovaný text 
J. Boháče, který je uveden na webu PSNV-CZ.
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