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Opeľovanie v Európe - 22 miliárd

Euro ročne pre poľnohospodársky 

priemysel

Celosvetové opeľovanie  - 260 miliárd

Euro ročne pre poľnohospodársky 

priemysel









CHOROBY  VČIEL A VČELIEHO PLODU

USDA odhaduje straty výpadku včiel na poklese 

poľ. produktov nedostatočným opeľovaním od 

20 do 30 miliárd $



CHOROBY  VČIEL A VČELIEHO PLODU





1.



Stopy pesticídov, ktoré pôsobia ako nervové činidlá na včely, sa našli v 

75% medu na celom svete

34 percent vzoriek medu bolo kontaminovaných koncentráciami 

neonikotinoidov, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre včely, a 

varoval, že chronická expozícia je hrozbou pre prežitie včiel

Celkovo 75 percent všetkých vzoriek medu obsahuje aspoň jeden 

neonikotinoid

Z kontaminovaných vzoriek medu obsahovalo 30 percent jediný 

neonicotinoid, 45 percent obsahovalo dve alebo viac a 10 percent 

obsahovalo štyri alebo päť

Frekvencia kontaminácie bola najvyššia v severoamerických vzorkách 

(86 %), nasledovalo Ázia (80 %), Európa (79 %) a 57 % percent v Južnej 

Amerike

Väčšina škodlivých pesticídov sa našla v 75% medu na celom svete

„Science“ this issue p. 109; see also p. 38



Včely medonosné majú v porovnaní s ostatnými druhmi 
hmyzu len približne jednu tretinu detoxikačných enzýmov 

Moderné poľnohospodárstvo je čoraz viac závislé od pesticídov  = 
nárast úrody 

• insekticídy môžu lietavky včelstiev pri expozícii priamo zabiť
• herbicídy redukujú rôznorodosť potravinových zdrojov
• objavujú sa subletálne otravy, prejavujúce sa 

• paralýzou
• dezorientáciou 
• zmenami správania sa včiel



Subletálne pôsobenie pesticídov - negatívne sa môže prejaviť u 
jednotlivých vývojových štádií včely na úrovni imunitného 
systému jednotlivých včiel ale aj včelstva ako celku, 
ovplyvňujúc schopnosti komunikácie, správania a učenia sa

V úľovom prostredí bolo detekovaných viac ako 160 rôznych 
druhov pesticídov
• za najväčšie riziko pre včely

• tri neonikotinoidy (thiamethoxam, imidacloprid a 
clothianidin)

• dva organofosfáty (phosmet a chlorpyrifos)

Náhradou za neonikotinoidy sa pravdepodobne stanú 
sulfoximíny - Sulfoxaflor 





Proteíny - Bielkoviny VÝŽIVA
• včely, ak sa dostávajú pod veľký stres, tak si vyžadujú 

nadmerný prívod peľu so stráviteľnými dusíkatými látkami 

v množstve viac ako 20 %

• čím vyšší je stres, tým väčšia je ich bielkovinová potreba

2.

Tukové bunky (biele), 

zredukované u lietaviek (vľavo), 

úplne vyvinuté u “zimných včiel” 

(vpravo)

Photo credit (by permission): 

Keller, I P Fluri, A Imdorf (2005) 

Pollen nutrition and colony 

development in honey bees: Part 

1.  Bee World 86(1): 3-10
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Keď včelstvo prechádza do deficitu bielkovín, robotnice znižujú 

množstvo kašičky, ktorým kŕmia larvy. Všimnite si, aké malé 

množstvo kašičky dostali tieto larvy. Zdravé robotnice bez peľu 

môžu tiež konzumovať novo položené vajíčka a prípadne larvy



Rezíduá cudzorodých látok vo výžive včiel

ako ovplyvňujú zdravie včiel? 

Ak kontaminanty (rezíduá) z úľa zabraňujú nárastu 

prospešných mikroorganizmov – môžu spôsobiť 

nutričné nedostatky

Vyusťujúce do:

• zvýšenia výskytu ochorení

• výmeny starej alebo chorej včelej kráľovny za novú

• spomalenie rastu včelstva



Rezíduá cudzorodých látok vo výžive včiel

ako ovplyvňujú zdravie včiel? 



Ako baktérie pracujú vo včelách

Mikroorganizmy z kvetov

Baktérie mliečneho kvasenia 

v medovom váčku včely 

Baktérie mliečneho kvasenia z medového váčku 

pri príprave peľu (fermentácia a pH) a nektáru 

(ochrana pred fermentáciou) 

Iné hyby, kvasinky, baktérie

a plesne pomáhajú produkovať

enzýmy, vitamíny, anti-mikrobiálne

a iné látky 

Modifikované podľa D. Sammataro







Pesticídy v perge

v krajinách EÚ







GMO

V roku 2014 predstavovala GM sója 82%, GM bavlna 68%, GM kukurica 

30% a repka olejná 25% celosvetovej produkcie. Tieto 4 plodiny sa v 

danom roku pestovali na 368 miliónoch hektárov pôdy, čo je 49% 

celkovej produkcie GM plodín

USA: 
93 % sóje

94 % bavlny

90 % repky

95 % cukrovej repy

88 % kukurice

50 % havajskej papáje





3.



BAKTERIÁLNE CHOROBY VČELIEHO PLODU

Paenibacillus larvae
Mor včelieho plodu

Bacillus anthracisPaenibacillus larvae

MOVIES/Germination veget rods.mp4
MOVIES/Germination veget rods.mp4


Mor včelieho plodu

2015





MVP
https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-

pasem/



MVP



60.720,- Euro



BAKTERIÁLNE CHOROBY VČELIEHO PLODU

http://www.imkereizentrum.at/labor/faulbrut-sperrgebiete.html



BAKTERIÁLNE CHOROBY VČELIEHO PLODU

Mor včelieho plodu

TLMENIE
Liečenie:
povolené:

čiastočne povolené:

nepovolené: 

- oxytetracyklín

- tylozín

- sulfonamidy

Prevencia: - sila včelstva

- šlachtenie (čistiaci pud)

- obmena diela

- hygiena hygiena hygiena (DDD)

- zabránenie rabovaniu

- dodržanie zákonov

- výživa

Rezidua 

Zákon č. 39/2007 Z.z.

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2016 - 2017

../../../SKOLENIA/AUVL/Hygiena.ppt
../../../PREDNASKY/Vcelarske/VYZIVA/Vyziva vciel.ppt
http://www.world-gazetteer.com/fl/fl_au.gif
http://www.world-gazetteer.com/fl/fl_au.gif
Prednaska.ppt#118. Rezidua antibiotík  a sulfonamidov v mede
Prednaska.ppt#118. Rezidua antibiotík  a sulfonamidov v mede


Nevyhovujúce požívatiny od potravinových zvierat 

náledkom prítomnosti antibakteriálnych látok v r. 2012  

(EFSA 2014) 



Nevyhovujúce požívatiny od potravinových zvierat 

náledkom prítomnosti antibakteriálnych látok v r. 2013  

(EFSA 2015) 



Nevyhovujúce požívatiny od potravinových zvierat 

náledkom prítomnosti antibakteriálnych látok v r. 2014  

(EFSA 2016) 



VČELÁRSTVO a OBCHOD S MEDOM



PREVENCIA
Zhrnutie zootechnických opatrení

- úplná registrácia včelstiev v Slovenskej republike (Vyhláška č. 206/2012 Z. z. 

MPRV SR o identifikácii a registrácii včelstiev)

- chov silných včelstiev,

- chov včelstiev s výborným čistiacim pudom (použiť test na selekciu 

včelstiev),

- zamedzenie prístupu včiel do uhynutých včelstiev uzatvorením letáčov, a tým 

zabrániť rabovaniu a prenosu nákaz včelami,

- zákaz používania rojov neznámeho pôvodu (v ohnisku a ochrannom pásme),

- používanie včelárskych zariadení od cudzích osôb len pod podmienkou 

poznania zdravotne situácie danej včelnice,

- pravidelná výmena medzistienok (2/3 ročne),



PREVENCIA

- pravidelné klinické prehliadky včelstiev včelármi a asistentmi 

úradných veterinárnych lekárov (AÚVL),

- pravidelná kontrola a liečenie včelstiev na klieštika Varroa

destructor, ako vektora infekčných chorôb včiel, podľa znovu 

vypracovaných metodík ŠVPS SR s ohľadom na geografickú 

rozmanitosť Slovenska (registrovanými liečivami),

- osveta – pravidelné školenia asistentov (AÚVL), prednášky pre 

včelárov

- vypracovanie a aplikácia Národného programu ochrany 

včelstiev pred závažnými ochoreniami včiel,

- hygiena a dezinfekcia



PREVENCIAHYGIENA A DEZINFEKCIA

 hygiena - čistota a poriadok na včelíne

 dezinfekcia - preventívna a ohnisková

- fyzikálna (plameň, horúci vzduch, varenie, horúca para, 

horúci parafín) 

- chemická 

CHLORAMIN B

INCIDOR

VÁPNO

BEE SAFE



BAKTERIÁLNE CHOROBY VČELIEHO PLODU

Hniloba včelieho plodu

Melissococcus pluton

Sekundárne mikroorganizmy:

- Paenibacillus alvei

- Brevibacillus laterosporus

- Enterococcus faecalis 

- Enterococcus faecium



Hniloba včelieho plodu



Hniloba včelieho plodu 

Poľsko





VÍRUSOVÉ CHOROBY VČIEL

Vírus Rozšírenie v EU

Acute Bee Paralysis Virus (ABPV) +

Kashmir Bee Virus (KBV) +

Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV) +

Black Queen Cell Virus (BQCV) +

Deformed Wing Virus (DWV) +

Varroa destructor Virus 1 (VDV-1) +

Sacbrood Virus (SBV) +

Slow Bee Paralysis Virus (SBPV) +

Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) +

Cloudy Wing Virus (CWV) +

Bee Virus X (BVX) +

Bee Virus Y (BVY) +

Arkansas Bee Virus (ABV) ?

Berkeley Bee Virus (BBPV) ?

Macula-like Virus (MLV) +

Fliamentous Virus (AmFv) +

Apis Iridescent Virus (AIV) ?

Aphid Lethal Paralysis virus (ALPV) ?

Big Sioux River virus (BSRV) ?

Lake Sinaï Virus 1 (LSV1) ?

Lake Sinaï Virus 2 (LSV2) ?

Invertebrate Iridescence Virus (IIV) ?

Kakugo Virus ?



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

Nozémová nákaza   
Nosema apis     (B)

Nosema ceranae (A)



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

Nozémová nákaza

Nosema ceranae

-Nozematóza typu C

Nosema apis



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

Klieštikovitosť   
Varroa destructor

(= Varroa jacobsoni)





Prahová hodnota prežitia včelstva = 1 klieštik na 10 včiel

Chemická liečba:  Zákon o liekoch 362/2011  - zmena 220/2013

a/ krátkodobým účinkom - amitraz fumigáciou  15 oC (určite 

nie pod 10 oC)

b/ dlhodobým účinkom - fluvalinat, flumethrin,  

(acrinathrin)

Varidol 125 mg/ml

1 dávka 2 kvapky = 6 mg

1 ml = 25 kvapiek

2 kvapky = 12,5 mg
12,5 mg

7 mg

prúžok obsahuje 90 

mg fluvalinatu

3,6 mg 

flumetrinu

6 týž.

FLUVALINAT.docx
FLUVALINAT.docx
FLUMETRIN.docx
FLUMETRIN.docx
AMITRAZ.docx
AMITRAZ.docx
AMITRAZ.docx
AMITRAZ.docx
Rozhodnutie_o_okamzitom_stiahnuti_Apivartin_fumi.pdf
Rozhodnutie_o_okamzitom_stiahnuti_Apivartin_fumi.pdf


• Amitraz môže viesť u ľudí k vedľajším neurologickým 

príznakom. 

• Amitraz je inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), a preto 

ľudia užívajúci lieky obsahujúce MAOI by mali byť zvlášť 

opatrní. 

• Amitraz môže spôsobiť precitlivenosť pokožky, alergické 

reakcie a podráždenie očí.

• Včely kontaktom s amitrazom dôjde k naimpregnácii

vonkajšej pokožky klieštika Varroa

• Nasledne amitraz pôsobí na tohto roztočíka

• Amitraz pôsobí neurotoxicky

• Hlavným princípom pôsobenia je interakcia s 

oktopaminovými receptory v CNS ektoparazitov, čo vedie k 

zvýšenej činnosti neurónov, abnormálnemu správaniu, 

následnému odpadnutiu a k úhynu 

Amitraz



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

c/ organické kyseliny  

Liebig

kyselina šťavelová (oxálová)

- nevyvetrá a kumuluje

- opatrne s opakovaním

- farmaceutická

- nie čistá alebo technická

85 %

65 %

kyselina mliečna - 15 %

nepoužívať  12 oC a  25 oC

Letné ošetrenie

Postrekom 8 ml na 1 stranu plástu

Kyselina štaveľová je 

určená najmä na 

zimné ošetrenie, ale je 

aj vhodná na ošetrenie 

umelého roja

Účinnosť dobrá -

včelstvo bez plodu

kyselina mravčia

- vyvetrá a nekumuluje

HMF

?

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ.docx
KYSELINA ŠŤAVELOVÁ.docx
KYSELINA MLÉČNÁ.docx
KYSELINA MLÉČNÁ.docx
KYSELINA MRAVENČÍ.docx
KYSELINA MRAVENČÍ.docx


PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

d/ esenciálne oleje - eucalyptol, menthol, methyl 

salicylate, thymol - antiseptický, posilňujúci a povzbudzujúci

(95 % účinnost)

• 18 – 35 oC

• účinnosť 90-97 %

thymol, eukalyptus, menthol a gáfor

MONOTERPENY.docx
MONOTERPENY.docx


Bol laboratórne analyzovaný v Institute Dr. Wagner v

Rakúsku a našli rezíduá tau-fluvalinátu (0,077 mg/kg),

amitraz nie ale ešte 2,4-Dimethylanilin-Gruppe

enthalten, ausgedrückt als Amitraz

(0,22 mg/kg) a N-(2,4-Dimethylphenyl) 

formamid (0,11 mg/kg) čo je 

metabolit amitrazu



Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

k léčení varroázy včel

KLINICKÉ HODNOCENÍ

Výzkumný ústav včelařský v Dole 

Vaderis – 5 g/l roztok 

k léčebnému ošetření včel



UŠKVBL





01.03.2017



http://uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp





Vyžaduje si častejšie a viac intenzívne liečenie Varroa destructor



Klieštikovitosť

2016

už aj v Austrálii

Do 2015



Klieštikovitosť

Populácia včiel na varroatoleranciu sa vyskytuje 

v trópoch

Neliečené včelstvá hynú v priebehu 1 – 3 rokov

Zootechnické opatrenia:

- vyrezávanie trúdieho plodu

- uzavretie matky

- zamedzenie rabovaniu

- chovať len silné včelstvá

- šlachtiteľská práca

- zmetence (preliečovanie)



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

Aethina tumida

- Malý úľový chrobák

- je povinný hláseniu OIE

- chrobák 5 – 7 mm veľký

- larva spôsobuje škody

Hmyz 

http://www.world-gazetteer.com/fl/fl_au.gif
http://www.world-gazetteer.com/fl/fl_au.gif
http://www.invasive.org/images/768x512/1265060.jpg
http://www.invasive.org/images/768x512/1265060.jpg
http://www.invasive.org/images/768x512/1265058.jpg
http://www.invasive.org/images/768x512/1265058.jpg


Aethina tumida

Taliansko (30th. Sept 2016)



Aethina tumida



PARAZITÁRNE CHOROBY VČIEL

Novou hrozbou je tzv.

Veľký úľový chrobák (Oplostomus fuligineus)

- 20–23 mm veľký chrobák čiernej farby

- našťastie sa vyskytuje v Afrike (Etiópia, Tanzánia)

Ben Oldroyd, University of SydneySimon Hinkley and Ken Walker, PADIL Mike Allsopp, Agricultural Research Council



ŠKODCOVIA VČIEL

Ázijský sršeň Vespa velutina nigrithorax



Crithidia mellificae

(Pernal et al., 2013)

Lotmaria passim

Trypanosomatidae



ŠKODCOVIA VČIEL

Apocephalus borealis

http://beeinformed.org/2013/07/zombees/life_cycle/
http://beeinformed.org/2013/07/zombees/life_cycle/


ĎAKUJEM   ZA  POZORNOSŤ


