
      

       * 20.5. 1817                 † 26.7. 1902

Charles  Dadant
   

Ch  arles  D  adant  se  narodil  20.května roku 1817 ve Vaux-sous-

Aubigny-  oblast  Champange -  Francie.  Byl  to  francouzsko-americký včelař  a
spolu s Petrem Prokopovičem je považován za zakladatele moderního včelařství.

V roce 1863 ve svých 46 letech věku se přestěhoval  do Ameriky se snem o
založení  vinařství.  Koupil  pozemek na  prerii  Tallgras  u  Hamiltonu  na  západě

státu  Illinois.  Zde  postavil  jednoduchý  srub.  Poté  usiloval  o  to,  aby  se  jeho
rodina za ním přestěhovala  z Francie do Ameriky. Koupil ještě  farmu, ale zůstal

bez peněz. Neznal ani slovo anglicky, ale byl rozhodnut uspět ve své nové zemi.

Když  se   jeho  sny  o  vinařství  nesplnily,  obrátil  svou  pozornost  na

oblast včelařství, tomu se jako koníčku naučil v rodné Francii. Dadant se naučil

postupně  anglicky, pracoval jako obchodní cestující pro list New York Tribune.
Neustále  se  vzdělával,  studoval  práce  francouzského  biologa  Jeana  Baptisty

Lamarcka a teorii socialisty Charlese Fouriera. Zřekl se katolické církve a stal se
socialistou. Vyprofiloval své včelařské podnikatelské principy tak, že  mimo jiné
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pracoval po boku svých zaměstnanců. Na konci americké občanském války měl

devět včelstev. Cestoval se svým synem přes řeku Mississipi, aby prodali med a
vosk v sousedním městě. Zajímal se o výrobu kvalitních voskových svíček.

V  ynalezl  úl  pro včely „Dadant“ s rámkem

42  x  26,6cm  a  založil  v Hamiltonu jednu z prvních
továren na výrobu potřeb pro  včelaře.  Továrna

Dadant  je  dodnes  ve vlastnictví  rodiny
Dadantů.  Svými články o včelařství  přispíval  do

mnoha  amerických  i evropských  včelařských
časopisů.  Přeložil  knihu Langstrotha  „Včela a úl“

do  francouzštiny  ,  aby  i zbytek  světa  se  o  něm
něco dozvěděl. Usiloval o dovoz italských včel do USA a v roce 1874 přepravil z

Itálie 250 včelích královen. Sice nebyl první, kdo italské matky do USA přivezl,
ale prodával je za polovinu ceny než konkurence. Vždy hledal lepší způsob jak

chovat  včely.  Stejně  rychle  jak  začal  včelařit  starým  evropským  způsobem,
stejně  rychle  jej  opustil  a  přešel  na  moderní  způsob  včelaření  v  úlech  od

Langstrotha. V té době byly včelí úly často navrhovány bez ohledu na potřeby a
zvyky včelstva.  Pravděpodobně nejlepším designem pro  včelstvo byl  velký  úl

vyvinutý Charlesem Dadantem. Poskytoval velkou plodovou komoru a spoustu
místa pro kladení matky a menší prostory pro ukládání medu. Díky ceně se staly

Dadantovy úly zejména v létech 1885 až 1900 nejpopulárnějšími.

Ch arles Dadant zemřel 26.července 1902 v Hamiltonu. Měl jednoho

syna (1851 – 1938). V roce 1978 obdrželo „Centrum pro ikariánská studia“ na

Western Illinois Univerzity  od rodiny Dadantů sbírku článků skládajících se z
životopisných informací o Charlesi Dadantovi.
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