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Rozšírenie baktérií v tráviacom trakte včiel
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Pesticídy v perge

v krajinách EÚ







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

Pettis (2012) subletálne dávky imidaclopridu = signifikantne 

narástla nozematóza vo včelách + malo to vplyv na dlhovekosť 

a  schopnosť lietania u dosp. 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 

Rezíduá cudzorodých látok vo výžive včiel

ako ovplyvňujú zdravie včiel? 







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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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









KOČOVANIE

- Národny program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2016-2017

- Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2017

- Kočovný poriadok

- Všeobecné záväzné nariadenie obce o chove zvierat

NP-eradikacie-MVP-2016-2017.pdf
vpo2017SVPS SR.pdf
Kocovny poriadok 2017.docx
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