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Ostatní sdělení

Na internetové konferenci 
Optimal klub (http://pandora.
idnes.cz/conference/optimal) 
se diskutuje o možných 
postupech proti kleštíkovi 
včelímu, Varroa destructor. 
Přinášíme příspěvek pana 
Radka Krušiny, který se 
zamýšlí nad tím, co může dělat 
každý chovatel včel.

... protože se také zabývám otázkou, 
co se dá v nastalé situaci dělat, zku-
sím tu presentovat směr mých úvah, 
i když jsem v této oblasti nezkušený 
a zcela na začátku:

1. Základem je změnit vlastní smýš-
lení o problému a neobhajovat 
sám sobě neudržitelná výcho-
diska (to může každý strejc).
Základem je  
– pochopit, že pokud se 
nestane zázrak, tak roz-
toče v dohledné době nevy-
hubíme a musíme s ním žít. 
– pochopit, že pokud se nebudu 
zajímat o to, jak si mé včely stojí 
s varroatolerancí a vždy to budu 
řešit pouze zabíjením roztočů, 
potom se podílím na bezvýchod-
ném stavu pouhého šlechtění 
roztočů a nešlechtění včel. 

2. Zajímat se o to, který chovatel se 
snaží u svých včel o varroatole-
rantní vlastnosti. Pouze od tako-
vých chovatelů kupovat matky 
(to může také každý strejc).
 Tady můžu dát k dispo-
zici svou zkušenost z letoš-
ního počítání roztočů na sta-

novišti v Hustopečích: počítám 
u šesti včelstev, z těchto 6 včel-
stev mají tři původ ve Vigor-
kách, dvě od místního chova-
tele matek, jedno místní směska. 
Ze tří včelstev Vigor byla dvě 
léčena naposledy loni fumigací 
a z těchto dvou jedno má nyní 
spad 0 roztočů za den. Třetí 
Vigorky mají nyní nejnižší spad 
z léčených včelstev.  
 Nejvyšší spady zazname-
nala obě včelstva od místního 
chovatele matek. Mezi nimi má 
výsledky místní směska. 
 Z toho mi vyplývá, že i při 
tak malém vzorku pozorova-
ných včelstev je jasné a pro 
každého laika vysledovatelné, 
že různé linie mají různou 
odolnost proti roztoči.  
 A hlavně z toho vyplývá, že 
každý, kdo změní smýšlení, by 
se měl zajímat, od koho kupuje 
matky (minimálně je alespoň 
mně jasné, od koho už matky 
kupovat nebudu).

3. Pokusit se působit na smýšlení 
druhých, aby přestali pouze 
podporovat šlechtění roztočů 
a nezapomínali na šlechtění 
odolnosti včelstev proti roz-
točům (to může dělat každý 
strejc).

4.  Zajímat se o odolnost vlast-
ních včelstev proti roztoči a roz-
chovávat jen ta odolná, ostatním 
měnit matky, popřípadě spojo-
vat (to může dělat každý, kdo sle-
duje spad).

5. Trubce rozchovávat jen od odol-
ných včelstev, ostatním chov 
trubců omezovat (to může dělat 
každý, kdo sleduje spad).

6. Léčivo aplikovat pouze tehdy, 
když počet roztočů ohrožuje 
smysluplné přežití včelstva (to 
může dělat každý, kdo se nebojí 
vzít zodpovědnost za své včely do 
svých rukou a sleduje spad). 
 Ještě mimo tyto body je před-
mětem mých úvah, zda je v lid-
ských silách přesvědčit státní 
správu, že různost místních pod-
mínek si vyžaduje různý přístup 
k léčení, a bylo by proto vhodné, 
kdyby nařízení veteriny v boji 
proti VD se změnilo v doporu-
čení.

Sám sobě neumím odpovědět na 
smysluplnost zimního monitorování, 
tak jak je zavedené. Vzhledem k tomu, 
že se sleduje počet stanovišť, kde byli 
ve vzorku víc než 3 roztoči na včelstvo 
(kdo má víc má zřejmě zapsaný černý 
puntík), potom z toho může plynout 
snaha buď o falšování výsledků nebo 
o nadměrné léčení.

Přijde mi to, že by povinný zimní 
monitoring smysl měl, kdyby byl prů-
kazný a kombinovaný pouze s dopo-
ručením veteriny na následné léčení a 
bez černého puntíku.

Černý tenisák by potom měl ten, kdo 
by o své včely přišel (udělí ho sám 
sobě), ne ten na koho ukáže strana 
a vláda. 

Tak tolik zatím směr mých úvah.

Radek Krušina

Převzato z konference 

Mor včelího plodu a syrovátka?
Pan Ing. Tomáš Vrbovský z Horních 
Bojanovic zaslal do redakce 
Moderního včelaře zajímavý 
článek ze Včely moravské (roč. 69, 
rok 1935, č. 5, květen). Autorem 
článku je nám všem dobře 
známý Msgr. František Adamec, 
který údaje z článku převzal 

z polského časopisu Bartnika 
Wielkopolskiego. Je proto třeba 
brát tyto informace s velkou 
rezervou a pro praxi v takto 
surové podobě jako nepoužitelné, 
jak sám zmiňuje Fr. Adamec 
v závěru článku, který apeluje na 
výzkumníky, aby se věcí zabývali.

Článek uveřejňujeme z jiného 
důvodu než důvodu metodic-
kého. Výzkum probiotických bakterií 
v žaludku včely medonosné probíhá 
přibližně 40 let. U nás se tímto začala 
na výzkumnické úrovni zabývat RNDr. 
Věra Drobníková, CSc. V posledních 
pěti letech se tomuto problému věnuje 
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řada výzkumníků. U nás v současné 
době řeší podobně zaměřený projekt 
pracoviště České zemědělské univer-
zity v Praze a odbornou činnost na 
tomto projektu provádí zejména MVDr. 
Soňa Dubná, Ph.D. Výsledky jejího 
výzkumu potvrzují probiotickou pro-
spěšnost řady bakterií, které izolovala 
ze žaludku (mesenteronu) včel dělnic. 
Řada z těchto bakterií se nachází rov-
něž v čerstvé nepřevařené syrovátce. 
V této souvislosti lze proto považo-
vat některé zkušenosti polských vče-
lařů za ne náhodné a s jasnou příčin-
nou souvislostí popsaného efektu na 
vymizení příznaků moru včelího plodu.

Nelze se však na takový inoku-
lační prostředek, jako je syrovátka, 
spoléhat, jak nám i Dr. Dubná potvr-
dila. Prospěšné probiotické bakte-
rie rodu Lactobacillus  a Bifidobacte-

rium čítají mnoho druhů a především 
kmenů, které se svojí konkurenční 
účinností proti bakteriím moru včelího 
plodu Paenibacillus larvae výrazně 
liší. Záleží i na koncentraci (počet-
nosti) těchto bakterií, aby prospěšné 
bakterie působily požadovaným smě-
rem. Náhodná pozorování 3/4 sto-
letí stará jsou tak pro nás dnes důka-
zem toho, že se o využití těchto bak-
terií pokoušíme velmi dlouho, a přesto 
jejich využití v praxi stále není možné. 
Je třeba totiž vzít v potaz tu skuteč-
nost, že u některých včelstev ošetře-
ných pospanou metodikou mohou jen 
vymizet příznaky onemocnění, ale tato 
včelstva jsou nadále přenašeči cho-
roby, která může o pár let později pro-
puknout v mnohem větší síle, kdy už 
by ani užitečné bakterie nepomohly. 
Dnes se tedy uvažuje o tom, že by se 
tyto bakterie používaly nikoliv léčebně, 
ale podpůrně na posílení zdraví a kon-
dice včelstev, když už dnes máme 
jasné důkazy o tom, že aplikace pro-
biotika s prospěšnými bakteriemi např. 
Lactobacillus apis působí pozitivně na 
dlouhověkost včel. 

Všichni včelaři si přejí, aby výzkum 
v této věci probíhal nadále, protože 
je v zájmu nejen nás chovatelů, ale 
i v zájmu samotných včel. Věříme, 
že se na stránkách Moderního vče-
laře v budoucnosti setkáme s podrob-
nostmi od výzkumníků samotných.

Antonín Přidal, šéfredaktor

včelařské oddělení Mendelovy univer-

zity v Brně


