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DŘEVINY

Český název Vědecký název Využití pro včely Období květu

Bez hroznatý Sambucus racemosa  L. Pyl, nektar duben - květen

Brslen evropský Euonymus europaeus  L.

Pyl, nektar, květní lůžka mají široký žlaznatý terč 

(nektarium) - hojná navštěvovanost květů včelami květen - červen

Hloh obecný

Crataegus laevigata  (Poiret) 

DC Výživný pyl, nektar květen - červen

Hloh jednosemenný Crataegus monogyna  Jacq. Výživný pyl, nektar květen - červen

Hrušeň planá (polnička) Pyrus pyraster  L. Cenný přínos pylu duben - květen

Jabloň lesní Malus sylvestris  Mill. Cenný přínos pylu, vynikající zdroj nektaru květen

Javor klen Acer pseudoplatanus  L. Včelařsky cenná dřevina - pyl, nektar, medovice květen

Javor mléč Acera platanoides  L. Výživný pyl, zdroj nektaru na jaře duben

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia  L.

Pyl má střední výživnou hodnotu, může být ale 

cenným zdrojem potravy v podhorských oblastech

polovina května až 

polovina června

Kalina obecná Viburnum opulus  L.

Dobrý zdroj pylu i nektaru, mimokvětní nektaria 

na řapících listů květen - červen

Lípa malolistá Tilia cordata  Mill. Nektar, pyl, hostí producenty medovice červen - červenec

Lípa velkolistá Tilia platyphyllos  Scop. Nektar, pyl, hostí producenty medovice červen

Líska obecná Corylus avellana  L.

Pyl - jeden z prvních jarních pylů dostupný již v 

období předjaří Březen

Lýkovec jedovatý Daphne mezereum  L.

Raná snůška pylu i nektaru využitelného pro jarní 

rozvoj včel Únor - duben

Olše lepkavá, olše šedá

Alnus glutinos a Gaertn., A. 

incana  Moench.

Pyl, ne příliš kvalitní, ale jedná se o vydatný zdroj v 

období předjaří březen

Růže šípková Rosa canina  L. Velmi výživný pyl červen - červenec

Řešetlák počistivý Rhamnus cathartica  L. Pyl, nektar

květen - červen, někdy i 

déle

Trnka obecná Prunus spinosa  L. Velmi výživný pyl, zdroj nektaru konec března - duben

Třešeň ptačí Prunus avium  (L.) Moench. Bohatý zdroj pylu duben - květen

Vrba jíva Salix caprea  L.

Bohatý zdroj výživného pylu na začátku jara, 

nektarodárná dřevina březen - začátek dubna


