
této látky určité množství, avšak z oblastí
relativně čistých (Skandinávie) tuto látku
téměř neobsahuje a nelze ji odtud využívat. 

Z tohoto ohledu by bylo např. vynášení
včelstev na Sněžku klasickou ukázkou
přehnanosti. Včely zde nežily a člověk med
nezískával.

Kdo chce včelařit ekologicky, měl by
mít včelstva umístěna minimálně 3 km
(vzdušnou čarou) od velkých průmy-
slových aglomerací, dálnic, skládek
apod. a alespoň 2 km od pravidelného
osídlení. 

V přírodě včelstva také nebyla nikdy sou-
středěna do velkých skupin, jako je tomu
na našich včelínech a včelnicích. Počty
včelstev na jednom stanovišti by tedy měly
být nižší než doposud.

Včelstva bychom neměli ani umísťovat
v blízkosti pozemků zasažených inten-
zivní zemědělskou výrobou. Využívání
snůšky z velkých lánů řepky, jetele, slu-
nečnice také nevyhovuje. Zatížení civili-
zací a vším, co s tím souvisí, je zde totiž
enormní a takovým hromadným snů-
škám z jedné plodiny včelstva ve své
minulosti nebyla pravděpodobně nikdy
vystavena. V našich podmínkách jde
však často o stěžejní zdroje snůšky. Nej-

blíže k ekologii mají tzv. smíšené medy
z různých zdrojů v přírodě v té které
lokalitě. Proto ani čistě medovicový med
nemusí vlastně podmínky na BIO pro-
dukt splňovat. Např. v zahraničí bývá
běžné, že je do medovicového medu
přimícháván květový z nejbližší snůšky.

Podotýkám, že smíšenými medy se
nerozumí namíchání např. medu čín-
ského s medem českým. 

(pokračování v příštím čísle)

Ing. Leoš Dvorský

leosdvorsky@tiscali.cz

Denně slyšíme z médií slovo monito-
ring, monitoring životního prostředí,
monitoring ovzduší a v poslední době ve
včelařství monitoring spadu kleštíka
včelího. Monitoring je anglické slovo,
které v češtině vyjadřuje totéž co slova
kontrola a sledování. Monitoring spadu
kleštíka včelího, ať již přirozeně uhy-
nulého nebo uhynulého po aplikaci aka-
ricidů, sledujeme na podložkách, které
jsou umístěny na nejnižším místě úlu
(zpravidla na jeho dnu). Velikost moni-
torovací podložky by měla korespondo-
vat s vnitřním půdorysem nástavků.
Spad na podložku by měl probíhat
přímo (kolmo) bez různých zešikmení
stěn a stavebních zábran ve dnech.

V cestě pádu kleštíka včelího (a měli) by
kromě rámků a díla nemělo nic stát.
Podle spadu měli lze sledovat průběh
zimování, sílu zimujících včelstev
a případně úbytek zimních zásob. Sle-
dování (monitoring) vzniklých útvarů
(obrazců) zimní měli sesypané pod plá-
stovými uličkami zimujícího včelstva
prováděli pokrokoví včelaři již před více
než sto lety. 

Povinně podložky

Povinné monitorování a vyšetření zimní
měli každého úlu bylo v ČR zavedeno
v 70. letech minulého století v souvislosti
s prvním výskytem kleštíka včelího na
území tehdejšího Československa. Byl to

počin unikátní a velice pokrokový. Výskyt
přirozeně uhynulých roztočů v zimní měli
byl pouze v jednotkách kusů. Někdy byl
problém vůbec nějaké roztoče najít. Proto
se zavedlo v dalších letech vyšetření
směsného vzorku měli z jednotlivých sta-
novišť. K oddělení uhynulých roztočů od
měli s následným spočítáním roztočů se
zpočátku používala flotační metoda v rost-
linném oleji, nyní v etanolu, využívající roz-
dílnou specifickou hmotnost roztočů
a voskové měli. Roztoči zůstávají na hla-
dině, vosková měl klesá ke dnu. 

Zimní monitoring nestačí

V současné době oficiální vyhlášky
vydávané Státní veterinární správou
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Principy monitoringu spadu 

kleštíka včelího (Varroa destructor)

Datum 

Včelstvo 

2. 7. 5. 7. 8. 7. Denní 

spad 

8. 7. 11. 7. 16. 7. 19. 7. 22. 7. 25. 7. atd. 

1 § 5 10 15:6=2,5 § 43 31 19 14 9 … 

2 § 14 16 30:6=5,0 § 91 56 12 47 17 … 

atd.            

Příklad zapisování a výpočtu denního spadu za delší období. Po každém od ečtu byla podložka očištěna. Znak § značí den vložení očištěné 

podložky. Od 8. 7. aplikace akaricidu s  dlouhodobým účinkem. Například kyselina mravenčí.  

Kdo chce včelařit ekologicky, měl by mít včelstva umístěna minimálně 3 km (vzdušnou čarou)
od velkých průmyslových aglomerací



(SVS) povinně nařizují vyšetření
směsné zimní měli stanoviště. Zimní
mělí se v tomto smyslu míní přirozený
spad na podložku v úlu po 31. 12.
běžného roku s tím, že je čistá podložka
vložena do úlu 6 dní po posledním
léčení. Sběr měli musí trvat nejméně 30
dní. Směsný vzorek měli stanoviště se
odevzdává k vyšetření nejpozději do 
15. 2. Na základě výsledku vyšetření
zimní měli SVS vydává ještě před vče-
lařskou sezónou aktuální nápravná
opatření formou místních vyhlášek. 

Jako doporučené a včelaři stále více
používané opatření se v posledních
letech používá monitoring přirozeného
spadu kleštíka včelího během včelařské
sezóny (červen – srpen). Nejvíce cenné
jsou údaje ze včelařského podletí, tzn.
od okamžiku skončení poslední hlavní
snůšky. Včelař tímto opatřením získá
aktuální obraz o invazi roztoče
v každém úlu, a je tak schopen se roz-
hodnout pro účinná opatření vedoucí
k omezení populace roztočů ve včel-
stvu. Ukazuje se, že po zimě 2007/08
budou pravděpodobně tato opatření
(celoroční monitoring a cílené léčení)
nutným předpokladem současného
včelaření bez extrémních výkyvů počet-
ního stavu včelstev.

Speciální podložky 

Výzkumný ústav včelařský, spol. s r. o.,
doporučuje již několik let tzv. diagnos-
tické (monitorovací) podložky, které se
vkládají shodně jako zimní podložky na
dno úlu, resp. u starších úlů na dno pod-
metu. Diagnostické podložky se skládají
z klasické zimní podložky, která svými
rozměry koresponduje s rozměry dna,
resp. podmetu. Na podložce je položena
jedna vrstva hrubé umělohmotné síťoviny
a na ní další včelotěsná síťovina. Tato
kombinace síťovin zamezuje odstranění
měli z podložky včelami. Tyto tři vrstvy
jsou na jedné straně sepnuty plechovou
lištou nebo je lze sestavit také provizorně
např. kancelářskými svorkami.

ZasíŅovaná dna

Zasíťovaná dna byla v minulosti hojně
používána pouze v souvislosti s bezpe-

čným přemísťováním včelstev z důvodů
větrání. Zpravidla se jednalo o zasíťo-
vaná dna, která měla síťovinu (vče-
lotěsné pletivo) pouze na části dna. Pro
účely monitoringu spadu kleštíka vče-
lího se používají dna, kde je včelotěsná
síťovina (pletivo) téměř v celém vnitřním
půdorysu dna. Pod tímto pletivem je

vysouvací monitorovací podložka
(zásuvka), která kopíruje celý půdorys
pletiva. Konstrukce dna musí umožňo-
vat relativně vzduchotěsné uzavření při
aplikaci léčiv. Zpravidla se tak děje oto-
čením podložky pod sítem dna, kdy
spodní lišty na podložce uzavřou
vpředu a vzadu větrací štěrbiny přední
a zadní části dna.

Výška dna nad síťovinou je závislá
na užitné hodnotě dna (dalším využití).
Minimální výška je 2 cm. Jsou však
známé konstrukce den, které umožňují
vkládat zadními dvířky jednoduchý
pylochyt, nebo dokonce i stavební
rámky pro odchov trubců. Potom je
výška nad síťovinou 5 až 16 cm. Ple-
tivo pro monitorovací (resp. víceúče-
lová) dna volíme z nerezové oceli
(odolnost vůči kyselině mravenčí)

a velikosti ok 3,2 mm (možnost pro-
padnutí rousek pylu). 

Vyhodnocování spadu roztočů

Monitoring spadu kleštíka včelího
představuje vizuální vyhodnocení tzv.
reálné scény na podložce. Spočítáním
roztočů v měli na podložce a vydělením
počtem dnů, po kterou probíhal spad,
získáme tzv. denní přirozený spad.
Odečet se zpravidla provádí po 3 až 5tii
dnech, kdy je ještě možné pohodlně
odečíst počet roztočů v narůstajícím
množství měli na podložce. Po odečtu
podložku vždy očistíme. Odečtené hod-
noty zapisujeme do kalendáře,
případně do tabulky, kde se zazname-
nává datum odečtu a počet spadlých
roztočů (spad).

Dle místních zvyklostí a nařízení
SVS se podle přirozeného denního
spadu roztočů označuje stupeň napa-
dení (např. 0 – 7 nízké; 8 – 15 střední;
16 – 30 vysoké; nad 30 kritické).
Podle stupně napadení (velikost
populace roztočů a invazní tlak)
a s ohledem na roční období volíme
léčebná opatření.

Popsané postupy monitoringu by
dnes měly být standardní součástí tlu-
micích opatření proti kleštíkovitosti včel
(varroáze). Podle zkušeností řady vče-
lařů je třeba pro usnadnění těchto
úkonů používat právě zasíťované dno
se zásuvkou, tzv. varroa-dno. Jiné
postupy jsou velmi pracné a včelaře
odrazují. Ani přesnost bez použití var-
roa-den není taková, jakou lze docílit
s použitím varroa-den. 

Odpovědnost za zdraví včelstev je jen
na včelařích, jak vyšlo najevo v podletí
2007 a následné zimě. Pasivita včelaře,
očekávání nařízení „ze shora“, spolé-
hání se na centrální řízení zdraví včel-
stev apod. jsou přístupy dob dávno
minulých. Sami musíme provádět moni-
toring intenzity invaze roztočů tak, aby-
chom měli detailní aktuální přehled
a v návaznosti na to se mohli správně
rozhodovat.

Ing. Petr Texl

Ing. Antonín Přidal, Ph.D
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Zasíťované dno – tzv. varroadno umožňuje
dobrý přístup ke sledování spadu na
podložkách 
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Nabídku, ceník a informace najdete na www.vcelarstvi.info 

Případně na tel:736 604 189 nebo obchod@vcelarstvi.info Dodávky až do domu.


