
Fenologický kalendář pro včelaře Pracovní kalendář včelaře
-začátek kvetení vybraných včelařsky významných rostlin -s fenologickým členěním hlavních pracovních úkonů

líska obecná, podběl lékařský, olše lepkavá, osika obecná kontrola česen, poslech včelstev, odběr řízků a roubů, 
vložení stropních folií

vrba jíva, jaterník podléška, modřín opadavý, jilm horský, výsadba řízků a dřevin, drátkování rámků, předjnarní
topol černý prohlídka, nátěr plodu (dle výsledků odběru mělí)
meruňka obecná, jasanojavor peřenolistý, javor mléč, zatavování mezistěn, rozšiřování mezistěnami,
vrba bílá, srstka obecná kontrola zásob 
pampeliška, trnka, třešeň, buk lesní, víšeň obecná, rozšiřování celými nástavky s mezistěnami, nasazování
hrušeň obecná medníků, kontrola medníků
řepkan olejka, janbloň domácí, dub zimní, javor klen, ranný chov matek, protirojová opatření, tvorba 
jírovec naďal, hloh obecný, heřmánek pravý oddělků, plnění oplodňáčků a plemeňáčků, zužitkování

matečníků
trnovník bílý (akát), maliník obecný, růže, hořčice bílá, 1.medobraní-(řepka), pastování medu, kontrola kladení
bob obecný, mák vlčí, chrpa polní matek, 2.chovná serie matek
lípa velkolistá, vrbka úzkolistá, kaštanovník setý, výměny matek, 2.medobraní-(akát), medovicová snůška,
pajasan žľaznatý, mák setý, pcháč oset kontrola intenzity varroázy
lípa malolistá, čekanka obecná, jetel luční, lopuch, 3.medobraní-(lípa,medovice), výměny matek, 
tolice setá (vojtěška), opolovka růžová, jiřinka, medobraní na konci snůšky, léčení kyselinou mravenčí,
zlatobýl kanadský vytřídění souší, základní krmení

vřes obecný, jertín obecný, ořechokřídlec našedlý, léčení gabonem, ošetření uskladněných souší,

kukuřice setá, rozchodník překrásný, ocún jesenní kontrola kladení matek, zazimování záložných matek,

pokračující krmení včelstev

břečťan popínavý, hořčice bílá-směsky dokončení krmení, vložení podložek, 1.diagnostická

fumigace, podzimní výsadba dřevin, nátěrové práce
začátek vegetačního klidu ochrana proti hlodavcům, vytavení vosku, studium,

2.fumigace, dezinfekce rámků a nástavků, sbíjení
rámků, ošetření aerosolem, očištění podložek, 
začátek plodování včelstev, začátek nového roku,

konec vegetačního klidu kontrola podložek a odběr měli

↓
střední doby začátků feologických fází (kvetení) platí pro nadm.výšku 400m

(100m n.m. posouvá uvedené hodnoty o 7-10 dnů)
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