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do mailových schránok Vám práve bolo doručené
prvé číslo newsletter-a Ústavu včelárstva.
Vychádza s cieľom informovať Vás o aktivitách,
ktoré vyvíjame v oblasti apidológie (vedy
zahŕňajúcej oblasť včelárstva) ale aj v oblasti
praktického včelárstva.
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Prečo takáto forma publikovania? E-časopis nám
umožňuje podať informácie každému, kto sa
registruje na jeho odber alebo si ho nájde na našej
internetovej stránke a to bez ohľadu na jeho
organizovanosť. Sme štátnou príspevkovou
organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a preto by mali byť informácie
dostupné každému včelárovi, bez zdĺhavého
vyhľadávania na internete. Newsletter má
charakter štvrťročníka.
Čo bude náplňou newslettr-a? Oboznámiť Vás s
obsahom a závermi našich pracovných stretnutí,
poskytnúť Vám prehľad odpublikovaných vedeckých
článkov v slovenskom preklade, informovať Vás o
projektovej činnosti a o jej napĺňaní a tiež
poskytnúť Vám možnú spoluprácu.
Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte a
zaregistrujte sa na odber Newslettr-a na našej
webovej stránke:
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Vyhodnotenie dotazníka
PAVEL KANTÍK

Krátko pred veľkonočnými sviatkami (23.3.2018) sme zverejnili dotazník zameraný na
zistenie pohľadu včelárskej verejnosti na činnosť a budúce smerovanie ÚVč. Hneď na
úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a vyplnili ho. Či už sa jednalo o
pochvalné stanoviská alebo o konštruktívnu kritiku, v oboch prípadoch potvrdzuje čas,
ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka záujem včelárov a verejnosti o činnosť Ústavu
včelárstva.
Prečo takýto auto-audit? Z dvoch dôvodov. Potrebujeme poznať preferencie včelárskej
praxe - ktorým smerom sa máme prednostne tématicky uberať v oblasti výskumu,
vzdelávania a podpory včelárskej praxe. Tiež nás zaujímala forma, ktorá by včelárom
vyhovovala pri našich spoločných stretnutiach. Druhý dôvod je, že sa opakovane
stretávame s "odôvodneným" reštrukturalizačným zámerom: Premiestnenie pracoviska
z Liptovského Hrádku do Nitry. Chceli sme teda spoznať, či má naša činnosť podporu
medzi včelármi, a tiež ako ju môžeme zlepšiť. Činnosť pracoviska síce nie je úplne
(okrem šľachtiteľského chovu línie Tatranka) viazaná na jeho umiestnenie, ale úzko
súvisí s ľuďmi, ktorí ju vykonávajú. Tí chápu historický základ a biologické
opodstatnenie umiestnenia ÚVč v regióne Liptova a viem, že nebudú akceptovať
podobné ponuky reštrukturalizácie.
V nasledujúcich riadkoch prinášame zhrnutie výsledkov. Hodnotené boli dáta od
zverejnenia dotazníka do 5. 4. 2018 do 13:23:42. Napriek tomu, že boli sviatky sa v
dotazníku vyjadrilo v priebehu 13 dní 626 respondentov.
Za účelom zistenia presnejších dát, od väčšej skupiny včelárov, je dotazník stále
dostupný na našej webovej stránke a to do 30. 4. 2018.

Súvisiace linky:

Dotazník

Odoberať
Newsletter

Podané projekty

Stránka Newsletter-u

Ústav včelárstva
Dr. J. Gašperíka 599
033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: staron@vuzv.sk
Tel.: +421 44 522 11 41

Newsletter Ústavu včelárstva

ročník: 1; číslo: 1

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/news.html

strana 3

Akú váhu prikladáte nasledujúcim častiam výskumu s následným informovaním a
sprístupnením pre včelársku prax?
V tabuľke nájdete percentuálne rozdelenie vôle, názoru respondentov medzi jednotlivé
témy.

Rovnomernosť, s akou je vnímaná potreba týchto tém odzrkadľuje komplexnosť
včelárstva a tiež to, že si včelári bytostne uvedomujú naviazanosť a vzájomné
ovplyvňovanie jednotlivých problematík.
Nasledovala otázka zameraná na verejnú vôľu včelárov financovať výskumnú sféru z
prostriedkov Národného programu rozvoja včelárstva (NPRV): Aké percento z rozpočtu
Národného programu rozvoja včelárstva v SR (ročne cca 1,2 mil. Eur), ktorým
disponujú včelárske občianske združenia, by ste pridelili na nasledujúce témy
projektov koordinovaných ÚVČ?
Dovolím si poznamenať, že sa jednalo o vyjadrenie vôle, čo a akým obnosom financií
podporiť v celkovom ročnom rozsahu od 1-5% z NPRV. Nakoľko najpočetnejšie bolo k
témam priradených 5%, kumulácia odpovedí by znamenala až štvrtinovú požiadavku
na obnos financií z NPRV. Preto si myslíme, že žiadatelia pomoci (naši partneri občianske združenia) by mali v danom roku podporiť výskum jedného až dvoch
projektov aspoň dvomi-tromi percentami. Každý rok sa popri vzdelávaní môžeme
konkrétne zamerať na vybranú oblasť a povedať si čo sa reálne dá s danými financiami
v tomto smere dosiahnuť. Väčšina uvedených tém už má konkrétne navrhnuté projekty
odovzdané občianskym združeniam. Postupne ich znenie zverejňujeme na webe.
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Výsledky poukazujú na vašu vôľu zamerať sa na škodlivosť prípravkov na ochranu
rastlín (POR) a na systémy predchádzania problémov s aplikáciou POR. Musím žiaľ
konštatovať, že v tomto smere boli zatiaľ realizované vyšetrenia vzoriek len z
finančných zdrojov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
Výsledky boli zhrnuté v článku RNDr. Tatiany Čermákovej v časopise Modení včelař
2/2016. Téma by si ale žiadala overiť skutočné dáta o výskyte reziduí POR v pôde,
vode, plodinách a včelích produktoch. To je projekt, ktorý vyžaduje iniciatívu a
financovanie aj zo strany orgánov kontrolujúcich životné prostredie, kvalitu potravín a
schvaľovanie a kontrolu aplikácie POR. Je len málo dát (ak vôbec nejaké) získaných z
úradných odberov a vyšetrení vzoriek spomenutých materiálov. Budeme sa snažiť
prezentovať vašu vôľu aj na týchto úrovniach.
Osobne ma potešila vaša podpora k téme varroatolerancie. Ako budete mať možnosť
dočítať sa ďalej v Newsletter-i, aktívny v tejto oblasti je na Slovensku zatiaľ len ÚVč. V
tejto oblasti šľachtenia sú slovenské chovy zatiaľ, v porovnaní s okolitými krajinami,
pozadu. Máme záujem prizvať do systému hodnotenia znakov varroatolerancie aj
ostatných chovateľov, ktorých výsledky by sa využívali v česko-slovenskej platforme
MSVV. V tomto smere Vás budeme informovať.
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Nasledovala dvojica otázok smerovaná k miestu konania včelárskych akcií a ku
finančnej spoluúčasti.

Myslím si, že k týmto výsledkom netreba komentár. V duchu dvoch "zelených čísel"
budeme realizovať včelárske akcie na ÚVč.
Posledné tri tabuľky sumarizujú vaše odpovede, ktoré by sa dali interpretovať
spoločne. V radoch včelárov pribudlo mladých včelárov. Preto asi polovica
respondentov nepoznala historický fakt, no napriek tomu sú si opýtaní vedomí výhody
umiestnenia ÚVč uprostred Slíovenska.
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Tu je ale viditeľná aj naša medzera. Približne 30% opýtaných nevie posúdiť spoluprácu
s nami. To hovorí o malej informovanosti z našej strany smerom k verejnosti. Snahou
o nápravu tohto zistenia je aj vydávanie štvrťročníka, ktorý si práve čítate a aktívne
spravovanie webovej stránky. Na nej nájdete nami organizované akcie, jednotlivé čísla
Newsletter-a, ako aj možnosť prihlásiť sa na jeho odber cez e-mail.
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Ďakujeme aj za celkové kladné hodnotenie v oblasti odbornosti a ústretovosti. Vážime
si ho. Ďakujeme aj opačnej strane, pretože červené políčka sú nám mementom, že
máme priestor na to, aby sme sa stále snažili a zdokonaľovali.
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Jarné stretnutie MSVV
MARTIN STAROŇ

Mendelova společnost pro včelařský výzkum. Možno počujete tento názov prvý krát. Nie
je to totiž občianske združenie, ktoré by o sebe príliš hlasno kričalo. O to viac koná. A
koná v zmysle svojej preambuly.
“Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích hlásíme se k
odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata Augustiniánského kláštera na Starém
Brně, objevitele podstaty dědičnosti a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly
pokrokových včelařů, odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové
včelařské platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání a
expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vzniklo občanské
sdružení, jež ctí krédo „per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k moudrosti“.
V tomto duchu sa nieslo aj jarné stretnutie MSVV, ktoré sa uskutočnilo v Hostětíne,
kúsok za hranicami v nádhernom prostredí Bielych Karpát dňa 24. -26. 3. 2018. Nieslo
sa v znamení selekcie a plánovania konkrétnych šľachtiteľských postupov zameraných
na zvyšovanie znakov varroatolerancie u jednotlivých línií včely medonosnej Apis
mellifera carnica.
Po úvodnom dokumentárnom filme o Bielych Karpatoch a endemitoch tejto krajiny,
vystúpil so svojim príspevkom MVDr. Zdeněk Klíma. Jednu celú včelársku sezónu sa
venoval odskúšaniu metodiky hodnotenia včelstiev tak smerom k varroatolerancii, ako aj
smerom ku vitalite včelstva po prezimovaní. Princíp metodiky testovania spočíva v
osadení váhovo vyvážených umelých rojov s testovanými matkami na pár súší a
medzisteny. Včelstvá sa umiestnia na jedno stanovište a sledujú sa počas dvoch rokov
bez liečenia. Hodnotil jednotlivé znaky včelstiev zaradených do testu. Jednalo sa hlavne
o hodnotenie čistiaceho pudu klasickým pin-testom. Hodnotené bola aj znáška medu a
temperament. Ďalej pán doktor prezentoval výsledky monitoringu klieštika zmyvom (zo
100 včiel v termínoch 15.7. a 20.8.2018) aj pomocou odpočtu prirodzeného spádu
získané v januári a februári počas prvého roku testu.
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Rozhodujúcim kritériom pri takomto testovaní varroatolerancie je schopnosť včelstiev prežiť a
rozvíjať sa po druhom prezimovaní po štarte testovania. Zhrnul, že akonáhle včelstvo
dosiahne hranicu invadovanosti klieštikom 8-10%, je ho potrebné okamžite vyradiť z testovania
(odniesť zo stanovišťa na vzdialené stanovište a preliečiť).
V testovaní bol zaradený aj genetický materiál línie Tatranka. V priebežnom hodnotení obstála
pomerne dobre, s výnimkou temperamentu. Vyššia pichavosť tejto línie je všeobecne známa a
môže predstavovať pre včelstvo vyššiu ostražitosť na letáči.
Žeby sme sa začali na túto vlastnosť po rokoch pozerať aj z iného uhla pohľadu? V tomto
prípade bola pichavosť včiel hodnotená veľmi jednoduchým kritériom a to tak, či sa s nimi dalo
pracovať bez rukavíc, alebo aj včelár, ktorý nejaké to žihadlo znesie, siahne radšej po
rukaviciach. Pri selekcii včelstiev na varroatoleranciu sú sprievodné znaky, medzi nimi aj
medná úžitkovosť, až druhoradou, no nie nepodstatnou informáciou.
V druhej prednáške sa
Ing. Květoslav Čermák venoval
vyhodnoteniu dát získaných metodikou
hodnotenia varroasenzitívnej hygieny.
Jedná sa o geneticky podmienenú
vlastnosť, ktorá sa prejavuje tým,
že sú včely schopné rozpoznať
zaviečkované bunky, v ktorých
prebieha reprodukčný cyklus klieštika.
Tieto kukly sú ochotné včely
obetovať a zbrzdiť tak jeho prudké
premnoženie. Táto vlastnosť sa dá
Květoslav Čermák a Zdeněk Klíma
nepriamou metódou merať. Ak totiž narastá takéto čistenie, bude pri hodnotení určitého počtu
plodových buniek narastať počet buniek s nereprodukujúcimi samičkami klieštika a naopak
klesať počet buniek s aktívnou reprodukciou.
Takéhoto testovania sa zúčastnilo okolo desať chovateľov z Českej republiky a za Slovensko
odovzdal údaje z plemenného materiálu línie Tatranka Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.
Osobne by sme ocenili iniciatívu v smere hodnotenia VSH u chovateľov matiek v
šľachtiteľských, rozmnožovacích chovoch a na testačných staniciach.
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Selekcia je síce dlhodobý, ale veľmi efektívny spôsob ako zvyšovať vitalitu našich línií včiel. V
prípade, že by ste mali záujem pravidelne prispievať dátami do hodnotenia, informujte nás.
Počas prednášky pán inžinier spomenul aj vyhľadávanie rojov v Texase, ktoré slúži ako zdroj
genetického materiálu s novými, prírodou selektovanými vlastnosťami. Oboznámil nás aj s
veľmi zaujímavou metodikou vyhľadávania takýchto včelstiev.
Je založené na sledovaní správania sa včiel na umelo vystavenom
krmítku, značení včiel na tomto krmítku, zaznamenávaní času,
za ktorý sa značené včely vrátia a z následného výpočtu vzdialenosti.
Smer sa dá odpozorovať a pátranie sa môže začať.
MSVV pozvalo na návštevu jedného z najväčších chovateľov
včelstiev v Texase, ktorý sa varroatolerancii aktívne venuje.
Daniel Weaver, na veľké prekvapenie, pozvanie prijal a predbežne
27. 9. 2018 by mal prednášať na konferencii v Brne.
Pre človeka, ktorý sa venuje genetike, je zrejme lákavé navštíviť rodnú
Martin Staroň
zem tak veľkého človeka akým J.G. Mendel nesporne bol. Možno aj preto tá kladná odpoveď,
ktorá nás veľmi potešila.
Nasledovali príspevky od MVDr. Martina Staroňa
a MVDr. Dany Staroňovej, v ktorých sme priniesli
informácie o praktickom prevedení laboratórnych
larválnych testov, o problémoch, ktoré ich
sprevádzajú, ale aj o spôsoboch ako ich prekonať
a dopracovať sa k výsledkom. Podali sme
informácie o toxicite formetanátu na včelie larvy
odpublikované v článku "Formetanate toxicity and
changes in antioxidant enzyme system
of Apis mellifera larvae". Padli tiež prvé informácie
o toxicite kyseliny šťaveľovej na včelie larvy.
Tento článok bol podaný na uverejnenie v časopise
Apidologie a veríme, že dohľadnom čase bude
uverejnený.

Súvisiace linky
Mendelova společnost pro včelařsky
výzkum
Pozvánka na workshop včelárenia v
úloch typu Warré
Kniha L’Apiculture pour tous
Stránka Daniela Weavera
Keltský telegraf
Centrum Veronica Hostětín
Larválne testy
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Na oboch článkoch sme úzko spolupracovali s tímom MVDr. Rastislava Saba na Katedre
toxikológie a farmakológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Poznáte Warrého úľ? Určite ste o ňom už niečo
počuli. Patrí do rodiny Top Bar Hive úľov a veľmi
zaujímavú skúsenosť s nimi nám, na stretnutí
MSVV, priblížil pán Jaroslav Bajko. Včelársku
"medzisezónu" nechcel stráviť bez včiel a preto sa
za nimi vybral do Austrálie. Na farmu, na ktorej
včelárili len vo Warreho úli. Popísal spôsob
zužitkovania medu z týchto úľov vo forme predaja
v celých plástoch alebo získavanie medu
odkvapkávaním tak, aby obsahoval značné
množstvo pergy. Neobišiel ani tématiku, s akou sa
včelári vysporadúvajú s malým úľovým chrobákom.

Ak Vás táto tematika zaujala, môžete sa
s pánom Bajkom stretnúť na workshope v Hostětíne,
na ktorom bude pokrstený český preklad knihy
L’Apiculture pour tous.

Jaroslav Bajko

Prvý deň sme cez predĺženú prestávku absolvovali
aj krátku exkurziu v muštárni Centra Veronica v
Hostětíne a keď sa deň blížil ku koncu strávili sme
jeho posledné hodiny spoločným výstupom na
priľahlý kopec. Bola na ňom zapálená keltská
vatra ako súčasť akcie Keltský telegraf.
Akcia pokračovala nasledovný deň. Ako rannú
rozcvičku uviedol Zdeněk Klíma vyšetrenie
nozematózy. Považuje ho za dôležité najmä v období
júla a augusta. Ak nám takéto vzorky vyjdu pozitívne
na N. ceranae, môže byť zimný úhyn včelstva dôsledok
predošlej nozematózy.

Zdeněk Klíma
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Opačný postup, tak ako ho často krát požadujú včelári aj od nás, nedokazuje úhyn na
nozematózu druhom N. ceranae. Niečo iné sú jarné úhyny na N. apis s typickým klinickým
prejavom - pokalením.
Poobedie patrilo Mgr. Bronislavovi
Grunovi, ktorý na základe
niekoľkoročného zberu dát
vyhodnocoval straty pri odchove volne
párených včelích matiek. Jedná sa o
chovateľa, ktorý ročne odchová cez
1000 voľne párených matiek, a preto
nie je zriedkavosťou, že ho môžete v
júni nájsť na včelnici aj potme v noci
s čelovkou na hlave. Za dodržania
určitých zásad sa dá s včelstvami
pracovať aj po tme. Zaujímavé bolo
aj to, že na prierezových dátach sa
Vyšetrenie nozematózy
odzrkadlili aj väčšie straty, keď nemohol odchovu, z rodinných dôvodov, venovať dostatočnú
pozornosť. A aby som bol úprimný, aj keď výsledky prezentoval Broněk, bez pomoci jeho
manželky Evky a vzájomného pochopenia zvyšných členov rodiny by takéto množstvá matiek
nemohli dochovať. Celej rodine patrí môj obdiv a držím im palce.
Záverom by som sa chcel ešte raz poďakovať organizátorom akcie za milé prijatie, priestor
poskytnutý k odprezentovaniu výsledkov, ako aj za cenné informácie.
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