Vážení přátelé včelaři a příznivci chovu včel.
Včelařím od roku 1975 v Huslenkách -Kychové v pohoří Javorníky,se 30
včelstvy na dvou stanovištích. Celý život jsem pracoval v lesním hospodářství a měl jsem dost
příležitostí a povinností ovlivňovat druhovou skladbu lesních dřevin ,jak hospodářských,tak
vtroušených a tak jsem se vlastně podílel na zlepšování včelí pastvy na několika katastrech.
V okresním výboru ČSV Vsetín jsem začal pracovat od roku 1985 a od roku
1995 pracuji ve funkci předsedy nynější OO ČSV Vsetín. Za celé tyto roky jsem se neustále
vzdělával jak v odborné literatuře,časopisech a odborných včelařských překladech a to vše se
mi náramně hodilo,když byl na území Evropy zavlečen roztoč Varroa jacobsoni ,který nám
všem dělá do dneška nemalé starosti a včelaření je stále náročnější jak po stránce odbornosti,
prevence, kázně při léčení a v neposlední řadě i po stránce finanční. Je známo,že tento asijský
roztoč za dobu svého působení v novém prostředí evropského kontinentu se velmi dobře
aklimatizoval a působí včelařům nemalé škody na včelstvech .Dnes víme,že přenáší na včely
několik druhů viróz,které včelstva zeslabují až k úplnému kolapsu. .Avšak jedna nebezpečná
nákaza včel a to mor včelího plodu,která se v dřívějších desetiletích vyskytovala sporadicky
jednou za deset či dvacet let,nějak unikala pozornosti včelařů, jednak z důvodu nepozornosti
včelaře,nebo se předpokládalo,že se jedná o běžný zimní úhyn včelstev a vzorky na vyšetření
se většinou neposílaly. Okolností pro zdůvodnění se našlo vždy mnoho a nač si tedy zbytečně
přidělávat starosti. Byl to také přirozený strach chovatele z následných opatření při zjištění
této nebezpečné bakteriální nákazy.
Marně jsem pátral v 60.70.80. letech po nějaké statistice výskytu moru včelího plodu,nebo
dokumentárních fotografiích,ale nepodařilo se získat nějaké průkazné dokumenty. Po roce
1990 jako by před , neexistovalo. Proto jsem se osobně zúčastnil v letech 2012-2014 likvidace
ohnisek MVP v oblastech ze zjištěnou klinikou a snažil jsem se aspoň něco zachytit
fotoaparátem pro budoucí generace včelařů,aby vše jen tak nezapadlo v propadlišti dějin a
mohli se včelaři poučit z minulosti.
To, co potkalo včelaře Vsetínského okresu a potažmo Zlínského okresu ,dějiny
včelařství nepamatují aspoň co se moru včelího plodu týká. Proto jsem se rozhodl zpracovat
tento malý dokument „Magazín o včelách a včelařích na Valašsku za minulých 5
let.“Nevím, zda se mi podařilo vystihnout smysl tohoto dokumentu,ale pokud aspoň z části
poskytne ucelený obraz o úžasné schopnosti včel odolávat nemocem a nikdy nekončící
pozornosti a práci včelaře a jeho dobrého přítele veterináře ,mohu být spokojen.

Martinek Vlastimil

únor 2015
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1.

CO JE TO MOR
Mor včelího plodu je velmi nebezpečná nákaza,která zpravidla končí smrtí napadeného
včelstva. Mor způsobuje mikroskopický organismus,bakterie s latinským označením
(paeninibacillus larvae).České jméno tento bacil nemá. Bakterie se rozmnožuje jenom v těle
včelí larvy. Mimo její tělo přečkává v podobě neuvěřitelně odolných spor.
Onemocnění vzniká,když se do potravy mladých včelích larev dostanou právě tyto spory. Čím
je larvička mladší,tím méně spor stačí k jejímu nakažení. U nejmladší larvy je to asi 10
spor,později více. Spory v žaludku včely vyklíčí,přemění se v tzv. vegetativní stadia,která se
rychle množí v buňkách hostitele – včelí larvy. Některé kmeny bacila moru se množí
pomaleji,takže larva hyne ve stadiu zavíčkovaného plodu. Jsou i kmeny rychlé,když plod
hyne ještě před zavíčkováním. Tělo uhynulé včelí larvy se rozpadne na kašovitou zapáchající
hmotu,která v buňkách zaschne a tvoří takzvaný příškvar. Dělnice nakaženou buňku rozeznají
a vyčistí,přitom se ale nakazí bycily moru. Samy neonemocní,ale roznášejí nákazu na další
zdravé larvy .Rovněž buňky plástů zůstávají zdrojem bacilů. S postupující nákazou se rodí
méně a méně mladušek a včelstvo slábne ,až uhyne. Zbytky zásob najdou a vyberou včely z
okolí,čímž se nakazí další včelstva. K úhynu včelstva dochází často v zimě,kdy je ve včelstvu
minimum plodu,nebo žádný. Tento úhyn nemusí vzbudit podezření,že jde o mor a ohnisko
moru dlouho uniká pozornosti včelaře a veterináře.
MOR je nebezpečná nákaza ve smyslu veterinárního zákona,jeho hlášení a tlumení je pro
chovatele povinné!!!
MOR včelího plodu není přenosný na člověka.

Převzato z knihy „O Včelách a včelaření“ II.vydání z roku 1947 ,knihovna Milotického
hospodáře autorů:Savvin,Škvařil,Tocháček,Baťha,Svoboda,Šístek.

2.

JAK SE DÁ MOR ZJISTIT

MOR

se rozpoznává podle změn oproti normálnímu plodu. Tyto změny označujeme jako klinické
příznaky..Klinické příznaky jsou někdy typické,někdy méně. Proto je nutná nejen prohlídka,ale také
laboratorní vyšetření. V posledních letech se diagnostika provádí i ze vzorků měli.

KLINICKÉ PŘÍZNAKY
Prvním příznakem,který by měl u zkušeného včelaře vzbudit podezření,je mezerovitý plod. Zdravá
včelstva mají ucelené plochy plodu. Matka klade vajíčka v plástech spirálovitě od středu. Starší plod je
potom v celé elipsovité ploše zavíčkován a líhne se opět od středu. Sousední buňky jsou vždy
podobného stáří a mají srovnatelnou výživu i teplotu. Proto se taky včely líhnou po stejné době.
Jestliže jsou v souvislé ploše plodu na plástu mezery,tedy prázdné buňky,není to běžné a je třeba zjistit
proč. Přirozená mezerovitost je kolem 5%,tedy asi 20 prázdných buněk na jednom decimetru
čtverečním. V jarním období může být mezer i více,aniž by to znamenalo nějaký problém. Je-li však
zavíčkovaný plod mezerovitý opravdu hodně,může to znamenat problém. Častou příčinou,která není
nakažlivá,je špatně kladoucí matka. Mezerovitě kladou zejména matky staré,někdy však i mladší.
Výměnou matky mezerovitost plodu mizí. Včely samy odstraňují plod,který jim připadá nenormální.
Kolem 5% plodu včely odstraňují z přirozených genetických příčin(protože v buňce se vyvíjí místo
dělnice diploidní trubec).Dále včely rozpoznají a odstraňují i larvy nemocné,tady nakažené
zvápenatěním(houba Ascosphaera),viry a čistí také buňky silně parazitované roztočem varroa.
Vidí-li včelař na plodu spoustu mezer,měl by včelstvo podrobně prohlédnout a hledat další příznaky.
Nespoléhejme však na to,že změny poznáme pouhým okem. Někdy ano,někdy ne. Je dobré vzít si na
pomoc lupu a dobré světlo. Pro mor jsou typické zbytky rozložených larev v buňkách. Příškvary v
buňkách jsou viditelné hlavně v mladších plástech a pod dobrým světlem. Starší literatura vždy
zdůrazňovala,že u moru se v buňkách nachází klihovitá hmota,kterou lze objevit pomocí tzv.
zápalkového testu. Za sirkou ponořenou a vytaženou z podezřelé buňky se táhne až několik
centimetrů dlouhé vlákno. Tento příznak,ale v některých fázích moru a u některých kmenů bacila
moru vůbec nemusí být zřetelný. Proto na něj nelze v praxi spoléhat.
V současnosti se díky biochemickým a genetickým studiím ukázalo,že původce moru je,jak to u
mikroorganismů bývá,velmi variabilní.

Podezření na mor,které se vysloví na základě nálezu klinických příznaků,tedy něčeho
nenormálního ve včelstvu, se vždy doplňuje laboratorním vyšetřením

3.

S ČÍM SE DÁ MOR SPLÉST

HNILOBA PLODU
Při prohlídkách se může stát,že se ve včelstvu najde jiná nemoc plodu. Moru se může podobat hniloba
plodu,ale v posledních desetiletích se téměř neobjevuje. Každopádně je to případ pro laboratoř,kde se
hniloba spolehlivě rozezná..Při podezření na hnilobu včelího plodu se vzorky posílají ještě do další
laboratoře na konfirmaci.

VIRÓZY
Virové nákazy plodu jsou nyní častější,proto se také staly předmětem bližšího zkoumání. Typickým
příznakem je výskyt takzvaných pytlíčků. Mrtvá larva má poměrně pevnou pokožku a uvnitř je tekutá
rozložená tkáň. Virem napadenou larvu,lze pinzetou vytáhnout z buňky celou,naopak larva s
bakteriální infekcí je rozpadlá. Pro jistotu poslat do laboratoře.

ZVÁPENATĚNÍ PLODU
Je nemoc hodně odlišná,většina chovatelů ji rozpozná. Původce je houba,která proroste napadenou
larvu a vytvoří kompaktní hrudku,říkáme mumii,která jde z buňky snadno vyjmout. Včely mumie
vynášejí a najdeme je na dně úlů,případně před česnem.

DALŠÍ PROBLÉMY
Poškozený plod může způsobit i silná varroáza. V tom případě se v buňkách najdou i roztoči Varroa a
jejich vývojová stadia. Silná varroáza,jiné nemoci,otrava polními postřiky,ztráta matky,nebo špatná
matka,hlad a špatná včelařova péče,to všechno může způsobit zeslábnutí včelstva do takové míry,že se
přestane starat o plod,ten potom zachladne a uhyne. Následně se v mrtvém plodu mohou namnožit i
bakterie,které neznamenají chorobu,ale přirozenou destrukci mrtvolek. I tady platí,že při
pochybnostech pomůže laboratorní vyšetření.

ZACHLAZENÍ PLODU JE OMYL
Některé starší knihy uvádějí mezi nenakažlivými nemocemi takzvaný zachlazený plod.
Zachladlý plod ale v normálně silném včelstvu nikdy není. Pouze v případech ,kdy úl je už
téměř bez včel,mohou zbytky plodu zachladnout. Vyskytl se i případ naprosto typického
moru,který si včelaři podle knih mylně vysvětlili jako zachladlý plod a několik let ho šířili
spokojeně dál.

4.

___________________________________________________________________________

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ NA PŘÍTOMNOST
PŮVODCE

Původce moru plodu umí přečkávat, jak již bylo popsáno,téměř neomezenou dobu v podobě
spor. Čeká na vhodné podmínky,aby se mohl namnožit do astronomických počtů. Nevadí
mu,že zlikviduje hostitele,protože vytvoří novou zásobu spor a cyklus se opakuje. Z hlediska
chovatele včel,který mor v klinickém stavu nemá,jsou jen tři možnosti.
Včelstva jsou zdravá a
ve včelstvu ani v širokém se nenalézají spory původce moru. Pak nehrozí bezprostřední
nebezpečí,že mor propukne( nepočítáme-li nezodpovědné přesuny).

ve včelstvu spory nejsou, ale na stanovišti,nebo v doletu včel,se bacily původce moru
vyskytují .Pak hrozí určitá míra ohrožení včelstev, hlavně díky slídění a zalétávání včel.

Včelstvo nemá klinické příznaky moru,ale ve včelstvu jsou, zatím jakoby spící,původci moru
v podobě spor (Paenibacillus larvae).Tato včelstva jsou v bezprostředním ohrožení,mor zde
-může,ale také nemusí propuknout.
PROČ,KDE A JAK SE SBÍRAJÍ VZORKY
Včelařovi by mělo záležet na dobrém zdravotním stavu včelstev,měl by tedy vědět,do které z výše
uvedených tří skupin jeho včelstva patří. Proto si včelaři nechávají samostatně,nebo organizovaně
vyšetřit vzorky ze svých včelstev,případně ze včelstev,které chtějí převzít,nebo nakoupit .Spory mohou
být v úlu vlastně kdekoliv. Spory mohou být v úlu vlastně kdekoliv. Nedá se vyšetřit celý úl,musíme
zvolit nějaký vzorek. Je možné vyšetřit mikrobiologicky med,vosk,pyl,samotné včely i plod. První
větší akce,zaměřené na odhalování výskytu bacilů moru,používaly k vyšetření malé vzorky medu.
Později se začala vyšetřovat na přítomnost spor moru vosková měl ze dna úlů.
V rozsáhlých pokusech,které zahrnuly též několik set vzorků za zahraničních profesionálních včelích
farem,jsme obě metody porovnali. Ukázalo se,že metoda vyšetření měli má vyšší záchytnost,než
metoda vyšetření medu či cukerných zásob. Při dobré snůšce,nebo při krmení se výskyt bacilů v
zásobách zřeďuje. Mikrobiologický obraz zachycený z měli je přesnější a spolehlivější.
V praxi se používají k vyšetření dvě základní metody a to -kultivační metoda
- metoda PCR- která využívá získanou bakteriální DNA(genetický kód z jádra buněk).Je tedy
rychlejší,ale nákladnější. Obě metody poskytují srovnatelné výsledky. Tedy nejnižší stanovitelné
množství,tedy práh detekce je 100 spor v jednom gramu vzorku.

5.

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ A JEJICH INTERPRETACE
Pokud je nález po vyšetření vzorku měli negativní,lze ušetřit práci s prohlídkou včelstva..Nezachytili
jsme zatím žádný klinický případ moru,který by neměl pozitivní měl.
V případech pozitivních nálezů jsou protokoly zpravidla doplňovány údajem o počtu narostlých
kolonií,které odpovídá množství spor v původním vyšetřovaném vzorku. Čím více spor,tím vážnější
je situace. Počet kolonií se někdy označuje jednotkou CFU a udává se v logaritmickém tvaru
jako mocnina deseti.

Údaj na
protokolu

Značí číslo

Znamená nález

Klinické příznaky

Negativní

0

Žádný,případně méně než 100

Nejsou

10 2

100

Stovky

Nejsou

10 3

1000

Tisíce

Mohou se objevit v
budoucnu

10 4

10 000

Desetitisíce

Zpravidla bývají

10 5

100 000

Statisíce

Zpravidla bývají

10 6

1 000 000

Miliony

Zpravidla bývají

Samotný nález bacila moru nestačí k tomu,aby bylo vyhlášeno ohnisko!!
Laboratorní vyšetření nenahrazuje prohlídky,prohlídky jsou naopak nutné.
Jen včelstvo s klinickými příznaky,tedy nálezem nemocného plodu(larvy,kukly a jejich
mrtvé zbytky zvané příškvary v buňkách) má mor plodu!!!
Protokol o laboratorním nálezu směřuje prohlížitele do rizikových míst. Biologie není
matematika. Hranice nejsou přesné,ale uvedené poznatky korespondují s výsledky stovek
případů v terénu. Od koncentrace 10 4 výše,už je nález klinických příznaků otázka
důkladné,případně za čas opakované prohlídky. Při nálezu několika tisíc a více spor moru v přepočtu
na jeden gram měli je již velmi pravděpodobné,že ve včelstvu se již najde mor ve stadiu klinických
příznaků.
Při nálezu stovek spor může jít o začátek infekce bez zřetelných klinických příznaků. V několika
případech,kdy byly zjištěny ojedinělé nálezy bacilů v měli na dně úlů,se podařilo mor ještě odvrátit.
Včelaři ale udělali na stanovišti a v okolí pořádek a další radikální kroky.

6.

JAK PŘEDCHÁZET PROPUKNUTÍ KLINICKÝCH
PŘÍZNAKŮ MORU
KDE A JAK MOR PŘEŽÍVÁ

Mor není v přírodě všude. Jsou velká území,kde není vůbec. Kde ale byla v minulosti
ohniska moru,tam jeho zárodky nalézáme dodnes!!!!
Když mor zahubí larvu,v jejím těle se vytvoří asi 5 miliard spor paenibacillus larvae. To je
téměř tolik,kolik je lidí na Zemi. Tyto spory jsou neobyčejně odolné. Spora je vybavena
silným mnohavrstevným obalem,který zárodku uvnitř umožňuje více než 100 let přežívat
sucho i vlhko.,zimu i horko,sluneční záření i většinu dezinfekčních prostředků .Ideálním
materiálem,kde životaschopné spory moru jsou,je dřevo. Dřevo je pórovité. Bacily jsou
daleko menší než ty póry a jsou dobře ve struktuře dřeva ukryté. Tím, jak dřevo občas
namokne a jak se mění teplota,tlak a vlhkost vzduchu,dostávají se bakterie hlouběji a hlouběji
do struktury dřeva (viz obrázky).V pokusech výzkumného ústavu jsme nanesli zárodky moru
na povrch dřeva a pak jsme je našli až 3 mm hluboko v jeho struktuře. Ve starých úlech
mohou být také. Jak dřevo stárne a trouchniví,dostává se mor zase na povrch. Včely tomu
napomáhají tím,že staré dřevo vykusují. Je to jejich zvyk z původních dutých stromů. Mohou
se tak dostat do styku s prastarou nákazou.

KOLIK SPOR MORU JE V PROSTŘEDÍ
Med nebo cukerné zásoby

Až desítky miliónů na gram

Víčka plodových buňěk

Až desítky miliónů na gram

Pylové zásoby

Milióny na gram

Měl na dně úlu

Stovky tisíc na cm2

Včelstvo bez klinických příznaků

Desítky miliónů

Jedna mrtvá larva(příškvar)

Několik miliard

7.

JAK SE MOR PŘENÁŠÍ
Mor se v přírodě do včelstva dostane hlavně s infikovanou potravou ,kterou včely najdou v
dutině po uhynulém včelstvu. Z tohoto pohledu jsou velmi nebezpečné volně žijící
včelstva,zpravidla roje,které uletěly některému včelaři. Nákazu by mohly přenést i nakažené
včely zalétlé do cizího úlu. Toto riziko se značně zvyšuje při kočování. Teoreticky by nákazu
mohl způsobit i med,který obsahuje zárodky moru a ocitne se,třeba jako neumytá sklenice na
skládce odpadů.
Chovatel může mor získat nákupem včelstev,rojů či oddělků, též použitím plástů
,úlů,nástavků a veškerého dalšího materiálu,který přišel do styku s nemocným včelstvem. To
je často vysvětlení,proč se mor někde jakoby sám objeví. Vyšetřovali jsme stovky případů a
nejčastěji to bylo tak,že včelař použil staré věci,které on,nebo někdo předním v bláhové
naději,že jsou dobré,odložil stranou při likvidaci morového ohniska. Výmluvný je
případ,kdy nový majitel našel na půdě domu,který koupil od realitní kanceláře,spoustu starého
včelařského nářadí. Zmínil se o tom večer v hospodě a místní včelaři si to haraburdí
rozebrali. Krátce na to vypukl mor u všech osmi včelařů. Na té půdě byly věci předtím víc než
30 let.
Zdrojem nákazy se může stát i med neznámého původu obsahující spory moru,který šetrný
včelař zkrmí včelám.
Nepotvrdilo se,že by se mor šířil mezistěnami. Všechny schválené výrobny jsou pod
veterinárním dohledem,o tom nebezpečí vědí a při výrobě na to dbají.Mezistěny jsou
pravidelně mikrobiologicky kontrolovány.

JAK ZVYŠOVAT ODOLNOST VČELSTVA
Jeden bacil moru nezpůsobí propuknutí choroby. Organismus choroboplodné zárodky odhalí a
zneškodní svým imunitním systémem. Když je ale bacilů hodně ,obranná bariéra se prolomí a
bacily se začnou rychle množit. Nelze přesně říci kolik bacilů je kritická hranice,ale víme co
imunitu včelstva snižuje a naopak podporuje.
Nejlepší odolnost mají po všech stránkách zdravá včelstva. Nemáme zatím žádný
preparát,který by prokazatelně působil na zvýšení odolnosti včel,v poslední době se testují
přípravky na bázi rostlinného extraktu,který by měl posílit imunitu včelstva při slabším
napadení. Chovatel pomáhá zvyšovat odolnost včelstva tím,že odstraní všechno špatné,co
může odolnost včelstva snižovat. Mezi včelstvy jsou určité genetické rozdíly v náchylnosti k
nemocem,ale odolné včely zatím nikdo nevyšlechtil. Šlechtitelské chovy vybírají
systematicky linie s dobrým čistícím pudem. Matky z těchto chovů je nutné rozchovávat.
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Podezřelá mezerovitost plodu

nakažená sesychající larva
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OHNISKA MORU PŘED 20 LETY

Počet ohnisek v katastru: 1992 - Hošťálková -1,Lidečko -1,
1993 – Hošťálková -1,Lidečko – 1,Kateřinice 1,
1994 – Hošťálková -2,

Tato ohniska se objevovala podle sdělení místních včelařů osmdesátníků i v hluboké
minulosti, i když jen ojediněle a v menším počtu. Ne vždy byla prokázána klinika.
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OHNISKA MORU V ROCE 2010

Počet ohnisek v katastru:

Pulčín – 2
Lidečko – 1
Horní Lideč - 2

12.

OHNISKA MORU V ROCE 2011

Počet ohnisek v katastru: Lidečko – 2

13.

Valašská Senice - 1

OHNISKA MORU V ROCE 2012

Počet ohnisek v katastru:

Pulčín – 3
Valašská Senice – 1

Ještě v roce 2012 se zjišťoval MVP na základě hlášení či podezření chovatele,nebo jiného
včelaře,následovala prohlídka,laboratorní vyšetření, prohlídka na kliniku a utracení
včelstev a vybavení.
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OHNISKA MORU V ROCE 2013

Poprvé proběhlo celoplošné vyšetření včelstev na MVP z vzorků měli odebrané v
ohniscích a ochranných pásmech MVP.Počet ohnisek v katastru:
Lidečko:20 ohnisek – likvidace 116 včelstev /Střelná: 5 ohnisek -likvidace 20 včelstev
Horní Lideč:3 ohniska – likvidace 5 včelstev/Francova Lhota:2 ohniska- likv.2 včelstev
Lužná: 1 ohnisko -likvidace 7 včelstev / Val.Polanka: 1 ohnisko- likvidace 5 včelstev
,Kateřinice: 1 ohnisko – likvidace 13 včelstev. Celkem 33 ohnisek likvid.168 včelstev

15.

OHNISKA MORU V ROCE 2014
Počet ohnisek v katastru:
Hošťálková:6 ohnisek – likvidace 46 včelstev/ Ratiboř: 6 ohnisek – likvidace 29 včelstev
Kateřinice: 2 ohniska – likvidace 19 včelstev/ Mštěnovice: 3 ohniska- likvidace 36 včelstev
Lešná: 1 ohnisko – likvidace 1 včelstvo / Jasenice: 1 ohnisko – likvidace 11 včelstev
Vsetín: 2 ohniska – likvidace 5 včelstev /Lidečko: 3 ohniska – likvidace 56 včelstev
Horní Lideč: 1 ohnisko – likvidace 9 včelstev / Střelná: 1 ohnisko – likvidace 8 včelstev

Celkem: 26 ohnisek – likvidováno 169 včelstev
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KVALITNÍ POTRAVA
Zásadní vliv na odolnost včelstev má kvalitní přirozená potrava. Tou je pro včely pyl a med.
Pyl je zdrojem bíkovin,které přímo souvisí se záležitostmi okolo imunity. Pyl se nedá
nahradit. Jeho nedostatek ve včelstvu je i otázka prostoru. Ve větších úlech mají včely dost
místa pro pylové zásoby. Naše experimenty ukázaly,že v malých jsou pylové zásoby často
předčasně snědeny,protože včelstvo potřebuje uvolnit buňky pro jiné účely.
Med na zimu tradičně nahrazujeme cukrem. Nemělo by jít o náhradu úplnou. Rozumný včelař
ponechá včelám určitý podíl medu. Lepší je na zimu med květový,nehodí se med
medovicový. V medu je totiž dnes popsáno již několik set látek,které v cukru chybí. Tyto
látky jsou v medu obsaženy v malém množství, ale pro odolnost organismu mají význam
zásadní. U nosematózy to již bylo prokázáno experimentálně, u moru to můžeme
předpokládat analogicky.
V této souvislosti je třeba uvést negativní zkušenost ze zahraničí,kde se pokoušeli zavést
téměř průmyslové technologie zpracování cukerných sirupů včelami na produkt podobný
medu. Při opakovaném zkrmování velkých dávek sirupů a jejich opakovaném vytáčení
včelstva brzy zkolabovala,mimo jiné se objevily i klinické příznaky moru včelího plodu.
Pro krmení včel jsou občas nabízeny invertní sirupy. I když reklama uvádí,že šetří včelám
zpracování,tyto produkty nejsou pro včely vhodné. Obsahují velký podíl pro včely
nestravitelných vyšších cukrů z původní škrobové suroviny.

DALŠÍ STRESOVÉ FAKTORY
Odolnost včelstva prokazatelně snižuje stres. Stres se dostaví,když ve včelstvu chybí matka.
Včelstvo to zpravidla dokáže napravit,ale jeho odolnost se na přechodnou dobu sníží.
Podobně jako ztráta matky,může působit naopak příliš vysoká koncetrace feromonů. K tomu
dochází.kyž je mnoho včelstev,nebo chovných úlků na jednom místě. Posuzováno podle
původního způsobu života včel v přírodě to není normální stav. Včelstva se usazují spíš
jednotlivě než pospolitě.
Dalším stresovým faktorem je kočování. Včely mají víc práce klimatizací,orientací,přicházejí
o část včel,které se ztratí. Opět platí zásada,všeho s mírou.
Ke stresu přispívají nečistoty ze životního prostředí. Ve srovnání s druhou polovinou 20.
století je to dne lepší. Veterinární a agrochemické metody upřednostňují minimalizaci
dávkování. Některé problémy ale mohou přetrvávat a nové se objevují.
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JAK SNIŽOVAT INFEKČNÍ TLAK

Infekce je v prostředí,nikoliv ve včelách. Tím se mor liší třeba od viróz. Mor přetrvává ve
sporách,nikoliv ve vegetačních stadiích. Spory jsou ale nesmírně odolné,takže strategie není
založena na dezinfekci ,ale v prvé řadě na odstranění materiálu ,který spory moru může v sobě
mít. Tím,že bojujeme se zárodky moru,odstraňujeme zároveň i infekce ostatní.
Základem je pořádek a obecné základy hygieny. Ve smetí jsou bacily,platí to i na
včelíně(viz. Foto v další části).Nepotřebné věci likvidujeme a to důsledně,potřebné
obnovujeme.
Pomáhá výměna den,nástavků,rámků a dalších úlových součástí za úplně nové. Mor je
hluboko ve struktuře dřeva .Povrchové opálení nestačí. Úplné spálení k´je ten správný postup.
Obnova plástů má být pravidelná. Ideální je provozní metoda,která umožní ročně obměnit asi
třetinu díla v plodišti. Při volbě úlového systému pamatujme mimo jiné i na tuto zásadu.
Zejména při kombinaci velkých rámků v plodišti a malých rámků v mednících není úplně
jednoduché obnovu díla zajistit.
Při pozitivních nálezech morových bacilů ve včelstvech,která nemají klinické příznaky a
nejsou tedy úředně ohniskem moru,doporučujeme vyměnit dílo radikálně a to tak,že
smeteme včely na mezistěny,nejlépe na úplně nové rámky do nových úlů. Pokud smetené
včely necháme v rojáku opatrně vyhladovět,spotřebují i veškeré zásoby z původního úlu. Po
usazení je samozřejmě okamžitě pokrmíme. Toto ozdravení se dá kombinovat i s ošetřením
proti varroáze ,které je velmi účinné,když ve včelstvu není žádný zavíčkovaný plod. Tato
metoda navíc ozdraví včely od spor nosemy,jejichž hlavní zdroj je také v plástech.
Vedle výměny úlů uvažujeme i o změně stanoviště. To je zároveň dobrá příležitost pro
zakládání většího počtu stanovišť s menším počtem včelstev.
Dalšími zdroji infekce mohou být i opuštěná včelařská stanoviště ,případně i dutiny po volně
žijících včelstvech. Ještě horší jsou ale neopatrovaná včelstva ve starých včelínech,která jsou
většinou obsazena zalétnutými roji odkudkoliv.Jejich majitelé o včelách mnoho nevědí,občas
je vytočí. Inventář bývá polorozpadlý,může být zdrojem nákaz..

OPAKOVANÉ KONTROLY
Opakovaně je třeba kontrolovat, jak se situace ve včelstvech vyvíjí. Stejnou metodou ,jako se
na spory moru přišlo,provádějí se následné kontroly,nejlépe každoroční,případně i častější. I
když nálezy zmizí,nebo výrazně klesají,pokračujeme i dál v započatém úsilí. Negativní
výsledek kultivačního vyšetření měli raději berme jako: „méně než sto zárodků na gram“.
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Text 1: Študlov 29.5.2013 -totéž stanoviště ,totální likvidace.

Ilustrace 1: Študlov 29.5.2013 - ohnisko moru jako malované
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Také z knihovny Milotického hospodáře,naši předkové pracovali v každém historickém období
velmi precizně a účelně tak ,aby se poznatky rychle šířily ve včelařské veřejnosti.
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Ilustrace 2: otevření napadené buňky morem

Ilustrace 3: Typická .zapáchající klihovitá hmota
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Ilustrace 4: podezřelá mezerovitost s klinikou

Ilustrace 5: také vážná mezerovitost ,nutno sledovat,nebo radikálně jednat
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Ilustrace 6: Lužná 31.5.2013

Ilustrace 7: Lužná 31.5.2013 - vládne prázdno a ticho
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Ilustrace 8: Lidečko Račné 3.6.2013 - staré neobsazené úly,lákadlo pro roje.

Ilustrace 9: Takhle určitě ne ......Lidečko-Račné 3.6.2013
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Ilustrace 10: Lidečko 3.6.2013 - staré věci likvidovat průběžně !!
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Ilustrace 11: Lidečko- Račné 3.6.2013,
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Ilustrace 13: Lidečko 3.6.2013-Račné,probíhá likvidace na stanovišti a
prší.

Ilustrace 14: Lidečko 3.6.2013 - k likvidaci toho zůstává ještě hodně.
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Ilustrace 15: Lidečko 3.6.2013 - Včelař 82 let ,ve včelíně měl čisto jako v pokoji.

Ilustrace 16: Vzorek na vyšetření je nutné vzdušně a pečlivě zabalit.
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