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Vypracoval Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. na základě studie roku 2008 k první etapě
tohoto projektu a výsledků laboratorních rozborů vzorků roku 2009 získaných ve spolupráci s
okresními výbory a základními organizacemi Českého svazu včelařů v Jihomoravském kraji a
s Krajskou veterinární správou v Brně a příslušnými okresními inspektoráty.

I. Úvod
Včely jsou důležitou součástí přírody a jejich opylovací činnost přispívá k zachování
nezbytné biodiverzity. Včela medonosná evropská je v současné době ohrožena několika
chorobami, jejichž kombinace, spolu s dalšími faktory může dospět k velkým ztrátám včelstev
v důsledku tzv. kolapsu CCD (colony collapse disorder) . Velké úsilí je věnováno tlumení
varroázy. Jednou z dalších závažných chorob je neléčitelná bakteriální nákaza - mor včelího
plodu.
V roce 2008 proběhla první část rozsáhlého projektu Monitoring choroby Mor včelího plod na
území Jihomoravského kraje. Díky finančním prostředkům, které do tohoto projektu poskytl
Jihomoravský kraj, podpoře příslušných inspektorátů veterinární správy a díky početné
skupině spolupracovníků z řad chovatelů včel sdružených v Českém svazu včelařů, se
podařilo na velké části Jihomoravského kraje získat přehled o nákazové situaci nebezpečné
nákazy podle mezinárodní i národní legislativy ( OIE Chapter 9.2. American foulbrood of
honey bees (http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.9.2.htm), u nás Zákon 166/1999
Sb.) - moru včelího plodu. První etapa byla vyhodnocena v Situační studii předložené v
květnu 2008 se závěrem, že v monitoringu je účelné pokračovat a zaměřit se zejména na ty
lokality Jihomoravského kraje, které ještě nebyly vyšetřeny a na ty, které byly vyšetřeny před
delší dobou a mohlo zde dojít ke změně nákazové situace.
V celém Jihomoravském kraji se účelně využilo poznatků, které přinesly výsledky vyšetření
minulých let z první etapy tohoto projektu, dále z depistáží, které byly nařízeny formou
mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou pro JMK v ochranných
pásmech kolem ohnisek nákazy. Další poznatky přineslo vyšetření bývalých ochranných
pásem moru po pěti letech. Tato vyšetření, v roce 2009 zařazená do státní zakázky, jsou
zároveň důležitou kontrolou nejen použité metodiky vyšetření, ale i celého systému tlumení
moru v České republice. Díky úzké spolupráci chovatelů a veterinární správy se podařilo
maximálně účelně využít všechny prostředky. Přestože se vyšetřoval mor v rámci několika
projektů, byla koordinace velmi dobrá a nedošlo k žádným duplicitám ve vyšetření. Poznatky
a organizační zkušenosti z minulého roku dále přispěly k tomu, že vzorkovací plán se v roce
2009 podařilo splnit na 99 % plánovaných odběrů vzorků měli.

II. Mor včelího plodu
Biologie původce moru včelího plodu a etiologie nákazy je předmětem studia vědeckých
institucí na celém světě.
Nákaza plodu je způsobena tyčinkovitým mikrobem Paenibacillus larvae. Při zhoršení
podmínek pro další růst má mikrob schopnost přebudovat se na odolné klidové stadium,
zvané spora.
V tomto stadiu je vlastně po většinu své existence. Pouze po dobu, kdy je s potravou spora
zanesena do zažívacího traktu larvy, se opět přemění na tyčinku.

K nákaze dochází u mladých larev. Nejvnímavější jsou larvy ve věku 8 až 24 hodin. K
nejmasovější nákaze pravděpodobně dochází okolo pátého dne života larvy. V té době jsou
larvy velmi intenzivně krmeny. Po vniknutí spor do žaludku se vyklíčené bakterie začnou
množit. Přitom vylučují enzymy, které poruší membránu žaludku a napadají buňky výstelky
žaludeční stěny.
Po poškození a likvidaci těchto buněk má mikrob otevřenou cestu do hemolymfy (krve včel) a
do tkání těla larvy. Dochází k silnému namnožení mikroba v tukovém tělese, epitelu vzdušnic,
kutikule a hemolymfě. V té době už zavíčkovaná larva, těsně před zakuklením, hyne a
dochází k jejímu rozkladu.
Po odstranění víčka jsou viditelné typické změny uhynulé larvy.
Během celého rozkladu dochází k tvorbě plynů, které nejdříve víčka lehce vyfouknou a pak je
většinou prorazí. Víčko se propadá a tmavne.
Po vyčerpání všech živin z těla larvy se namnožené bakterie opět mění na spory. Živiny z
jedné larvičky umožní namnožení několika miliardám bakterií. Bakterie se přemění na spory a
ty jsou pak zdrojem nákazy pro další larvy v úlu. Včely se snaží odstranit rozloženou hmotu
larvy a tím dochází k rozšiřování infekce a kontaminaci potravy mladých larev.
Klinické příznaky se mohou projevit za různě dlouhou dobu od infekce včelstva. Podle
intenzity infekčního tlaku a imunitní kapacity včelstva dochází ke klinickým příznakům
onemocnění za několik týdnů až let od nakažení.
Včelstvo pak hyne zpravidla do jednoho až dvou let od projevení prvních klinických
příznaků. Úhyn bývá často v zimním období. Tento úhyn nemusí vzbudit podezření, že jde o
mor a ohnisko moru dlouho uniká pozornosti.
Před tím včelstvo postupně slábne, přestává střežit česno, takže jeho kolaps bývá urychlen
loupeží včel z okolních včelstev, které se současně kontaminují astronomickými počty spor a
mohou způsobit infekci ve svých včelstvech.
Spory Paenibacillus larvae jsou přizpůsobeny na dlouhodobé přežívání v nepříznivých
podmínkách a jsou velice odolné. Životnost spor při běžné teplotě je několik desítek let,
teplotu 120 °C přežívají spory moru několik hodin.
Literatura
Genersch, E. 2007. Paenibacillus larvae and American foulbrood in honeybees. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr.
120:26-33.
Genersch, E., E. Forsgren, J. Pentikäinen, A. Ashiralieva, S. Rauch, J. Kilwinski, and I. Fries. 2006.
Reclassification of Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens and Paenibacillus larvae subsp. larvae as
Paenibacillus larvae without subspecies differentiation. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56:501-511.

III. Nákazová situace
V České republice je mor včelího plodu nebezpečná nákaza ve smyslu veterinárního zákona
(Zákon 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jeho hlášení a tlumení je povinné.
Mor včelího plodu není přenosný na člověka.
Mor se na území České republiky tlumí radikální metodou (likvidace včelstev v ohniscích se
spálením úlů. plástů a dalšího hořlavého materiálu) již asi sto let. Například již ve Vyhlášce

č. 203 z 18.7.1914 Ministerstva orby ve Vídni je uvedeno, že mor včelího plodu je povinný
hlášením podle § 16, zákona č. 177/1909.
Vyhledávání ohnisek však nebylo vždy systematické a v některých oblastech se objevovaly
recidivy. Nárůst počtu ohnisek v některých obdobích nemusel být vždy důsledkem zhoršení
epidemiologických podmínek ale někdy též naopak zlepšením diagnostických metod a vyšší
důsledností při sanačních zásazích.
Výraznou vlnu nárůstu počtu ohnisek moru v ČR jsme zaznamenali koncem 80. let, kdy byla
v důsledku zavlečení jiné parazitární nemoci - varroázy - proveden velmi důkladný soupis
včelstev a chovatelů včelstev. Při této inventarizaci se zároveň přišlo i na řadu zanedbaných a
opuštěných včelínů včetně takových, které byly nakaženy morem plodu. Po zvládnutí těchto
nálezů se počet ohnisek zřetelně snížil.
K dalšímu relativnímu nárůstu nálezů moru docházelo postupně se zaváděním nové a daleko
přesnější diagnostické metody. Tato metoda, vyvinutá v ČR, je založena na rozboru
mikrobiologického obrazu dna včelího úlu se semikvantitativním vyhodnocením přítomnosti
původce moru včelího plodu. Pomocí této metody se podařilo objevit mor i v těch lokalitách,
kde unikal pozornosti starších, méně pozorných nebo méně zkušených chovatelů, přičemž se
šířil do okolí.
Jihomoravský kraj má z hlediska moru včelího plodu určitá specifika:
Přírodní a pastevní podmínky pro včely jsou v JMK ve srovnání s jiným regiony ČR většinou
velmi příznivé, což posiluje jejich přirozenou odolnost a schopnost čelit do jisté míry
infekčnímu tlaku. Na druhou stranu je v kraji velmi vysoká koncentrace včelstev ve srovnání
s ostatními kraji ČR, což může nákazovou situaci komplikovat. Rizikovým faktorem je i
kočování se včelstvy bez příslušného veterinárního povolení udělovaného na základě
vyšetření včelstev a znalosti místní nákazové situace.
Větší počet ohnisek moru se objevil na Kloboucku a poté na Hodonínsku kolem roku 2003,
což může být i v souvislosti s intoxikacemi včelstev přípravkem Regent používaným tehdy na
chemickou ochranu porostů řepky (použití Regentu v řepce není v současnosti vzhledem
k těmto problémům již povoleno).
V ochranných pásmech těchto ohnisek byla poprvé ve velkém rozsahu nasazena metoda
laboratorního mikrobiologického vyšetření měli a výsledky byly ihned využity. Ukázalo se,
že prohlídky v terénu je možno omezit pouze na stanoviště včelstev s pozitivním
mikrobiologickým nálezem, v negativních případech je prohlídka zbytečná. U stanovišť
s výskytem moru v měli v množství nad 105 spor/gram je naopak požadavek na prohlídku
velmi urgentní neboť pravděpodobnost nálezu klinických příznaků, tedy i ohniska moru, je
velmi vysoká.
Citlivost použité kultivační metody je 100 spor na 1 gram matrice. Metoda je publikovaná a je
validovaná i srovnáním s molekulárně genetickými postupy (PCR).
V případě podezření nebo potvrzení nákazy koordinuje další aktivity krajská veterinární
správa, resp. příslušný okresní inspektorát.
Ohniska moru v JMK byla likvidována podle platných metodických návodů Státní veterinární
správy a ve vytyčených ochranných pásmech se podařilo ještě několik dalších ohnisek objevit.
Jednalo se jak o sekundární ohniska vzniklá šířením nákazy zalétlými včelami, tak i
v několika případech o primární zastaralá ohniska v lokalitách s nízkou úrovní chovatelské

péče. Po jejich likvidaci pokračovalo ještě dohledávání a v posledních dvou letech (2006,
2007) nastal zřetelný obrat k lepšímu.
V roce 2008 bylo v první etapě tohoto monitorovacího projektu vyšetřeno 1309 vzorků
(podrobnosti jsou ve zprávě za rok 2008)
Ve druhé etapě projektu (2009) bylo vyšetřeno 2470 vzorků. (viz tabulky v příloze)
V prvním souboru vzorků (2008) nebyl zjištěn žádný případ nálezu původce moru včelího
plodu, ve druhé etapě (2009) bylo nalezeno 6 pozitivních vzorků, což je 0,2 % letos
vyšetřených vzorků. Vyhlášená ohniska a ochranná pásma jsou pod dohledem pracovníků
Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj.
Z výsledků vyšetření vyplývá, že původce moru včelího plodu není plošně rozšířen a
vzhledem k ohniskovému výskytu má význam plošný monitoring zaměřený na vyhledávání
případných ohnisek a jejich radikální likvidaci.

III. Cesty šíření nákazy a možnosti prevence
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 nebezpečná 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 odpadků.
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 před ním v bláhové
naději, že jsou dobré, odložil stranou při likvidaci morového ohniska. Často jsou to věci z
pozůstalostí, často tak staré, že už nikdo nepamatuje, kdy a z jakého důvodu byly odloženy na
půdu.
Z likvidovaného ohniska na území Brna byly ve spolupráci s veterinárním inspektorátem
odebrány dřevěné destičky z úlu s pozitivním včelstvem. Vzorky byly v laboratoři VÚVč Dol
mikrobiologicky vyšetřeny. Pozitivní nález životaschopných spor Paenibacillus larvae v
hloubce dřeva (napříč letokruhů několik milimetrů, po letech několik centimetrů) dokladuje
závažnost této cesty šíření moru a odůvodňuje, proč se musí staré dřevěné pomůcky v
ohniscích pálit.
Posluchač kurzu pro učitele včelařství Vít Marada ve své seminární práci o likvidaci ohnisek
moru na Hodonínsku shromáždil velké množství informací ze šedesáti ohnisek z posledních
asi 6 let a analyzoval cesty šíření a opakovaného výskytu moru. Podle Marady cesty šíření
moru se daří objasnit asi v 90 % případů a jejich frekvence vypadá takto:

Způsoby přenosu moru včelího plodu (MVP)
Způsob přenosu
Loupež při kočování
Slídění včelstev v okolí
Koupě a převoz nakažených včelstev
Nedůsledná likvidace ohnisek

původce MVP pozitivní z měli
3
40
12
5

klinický MVP
0
22
12
5

Nepotvrdilo se, že by se mor šířil mezistěnami. Všechny schválené zpracovny včelího vosku a
výrobny mezistěn jsou pod veterinárním dohledem, o tomto nebezpečí vědí a při výrobě na to
dbají.

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 dosud.
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 mnohovrstevným obalem, který zárodku uvnitř umožňuje více než sto let přežívat
sucho i vlhko, zimu i horko, sluneční záření i většinu desinfekčních 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. V našich pokusech 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, trouchniví, dostává se mor zase na povrch. Včely tomu napomáhají tím, že staré
dřevo vykusují. To je jejich zvyk z dutých stromů. Mohou se tak dostat do styku s prastarou
nákazou.
Kolik spor Paenibacillus larvae je v prostředí:
Med
Víčka buněk
Pylové rousky
Měl (vosková drť na dně úlu)
Jedna mrtvá larva

20 milionů spor v 1 gramu
9 milionů spor v 1 gramu
5 milionů spor v 1 gramu
360 000 na cm2
až 5 miliard

Kolik spor Paenibacillus larvae nakazí jednu včelí larvu:
ve stáří larvy 8 až 24 hodin
ve stáří larvy 4 - 5 dnů
Jaké klinické příznaky pozorujeme u nakažených včelstev?

10 spor
10 000 spor



Nákaza se projeví u zavíčkovaného plodu.



Plást se jeví jako nepravidelně zaplodovaný



Víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas děravá.



Uhynulá larva se mění na tmavohnědou lepkavou hmotu, která se v určitém stadiu
táhne.



Hmota uhynulé larvičky typicky zapáchá po klihu.



Po vyschnutí uhynulé larvy vznikne příškvar, který je pevně přilepen na spodní stěně
buňky.



Včelstvo hyne většinou v zimě, v prvém nebo druhém roce po projevení prvních
příznaků

IV. Odhad škod způsobených chorobou
Všechna preventivní opatření pomáhají předcházet ztrátám.
Výskyt moru včelího plodu vede k velkým škodám. U všech nákaz, které se mohou šířit ve
volné krajině, platí kvadratický princip (zamořená plocha roste s druhou mocninou poloměru).
Pětikilometrové pásmo kolem bodového ohniska má 78 km2 což obnáší ohrožení asi 500 až
1000 včelstev. Zanedbání nákazy a rozšíření ochranného pásma ohnisek na kruh o poloměru
10 km již představuje přes 300 km2 a ohrožení několika tisíc včelstev v celkové hodnotě
zařízení kolem 10 mil. korun.
Přímé škody
Při likvidaci ohniska se musí utratit včelstva a spálit i s úly, plásty zásobami a veškerým
hořlavým inventářem. Náhradu za likvidovaná včelstva platí stát podle veterinárního zákona.
Náhrady se určují podle soupisu připojeného k likvidačnímu protokolu, cena se stanovuje
tabulkově. Výše náhrady připadající na jedno likvidované včelstvo se započtením podílu
ostatního zařízení 3 - 10 tisíc Kč. Na jedno ohnisko připadá 10 - 20 likvidovaných včelstev.
V případě nového zařízení může být škoda větší než poskytnutá náhrada.

Závažný problém, který se velmi zvyšuje náklady, je spojen s likvidací úlů z pěnového
polystyrénu nebo podobných plastických hmot. Na běžném stanovišti může být několik
desítek až stovek plastových nástavků. Na rozdíl od dřevěného inventáře, nelze plasty spálit
na otevřeném prostranství, ale pouze v některých spalovnách. Poplatek za likvidaci a doprava
kontaminovaných věcí do spalovny vzhledem k velkému objemu znamenají náklady
převyšující někdy i pořizovací hodnotu likvidovaných věcí. Z tohoto konkrétního případu
vyvozujeme důrazné doporučení nepoužívat ve včelařství úlové nástavky a rámky z
plastů.
Další reálné náklady jsou pracovní náklady na všechny aktivity způsobené výskytem ohniska.
Jejich výše se většinou nevyčísluje, protože bývají zajištěny z velké části bez náhrad. Protože
se jedná o stovky hodin v každém ohnisku, jejich hodnota je v řádu desítek tisíc korun.
Nepřímé škody
Ve starých nerozpoznaných ohniscích živoří slabá včelstva bez jakéhokoliv užitku. Ztráta na
výnosu medu je v řádu 1000 Kč na včelstvo. Hodnota opylovací činnosti bývá uváděna jako 5
až 20 násobek hodnoty získaných včelích produktů.
Po odhalení a likvidaci ohnisek prakticky vypadne jeden rok produkce i hodnoty opylování.
K dalším škodám pak dochází omezením pohybu včelstev, protože v ochranných pásmech
nejsou nedovoleny přesuny. Omezen je chov matek a jejich prodej. Prodej medu je vázán na
laboratorní vyšetření medu, což přináší další náklady.

V. Návrh opatření k prevenci a tlumení nákazy
Účinným preventivním opatřením, které může zabránit dalšímu šíření moru, je odhalení
případných nerozpoznaných ohnisek a diagnostika moru v předklinickém stadiu, tedy
zjišťování výskytu původce. V případě JMK je vyšetřena na mor v rámci ochranných pásem a
v rámci této zakázky již velká část území kraje. Dokončení plošného vyšetření zbývajích
území JMK je technicky proveditelné v jednom nebo dvou následujících letech.
Důležité dále je, soustavně vzdělávat včelaře k péči o vlastní včelstva a k pomoci těm
chovatelům, kteří správnou péči o včely nezvládají.
Zásady pro chovatele:
 Nepřevážet včelstva bez veterinárního osvědčení.
 Požadovat na kočujících včelařích důsledné dodržování podmínek nutných pro legální
pohyb včelstev.
 Nepoužívat staré úly a nástavky nejasného původu.

 Nezkrmovat cizí med ani pyl.
 Kupovat mezistěny jen od kontrolovaných firem, které dezinfikují tepelně vosk
 Všímat si zda včely nerabují v cizích oslabených včelstvech a opuštěných úlech.
 Měnit včas staré tmavé souše systematickým vedením včelstev ke stavbě nových
plástů. Ročně má být obměněna alespoň třetina všech plástů.
 Udržovat sílu a dobrý zdravotní stav včelstev, pečovat o stálý dostatek zásob a podle
nařízení tlumit varroázu.
 Při pravidelných prohlídkách včelstev vždy kontrolovat plod, jeho celistvost, všímat si
tvaru, barvy a neporušenosti víček, ve vhodném světelném úhlu kontrolovat i vnitřky
prázdných buněk.
 Při nálezu jakýchkoli změn na plodu nebo příškvaru v plástech, zaslat celý příslušný
plást do specializované laboratoře (Státní veterinární ústavy nebo do Výzkumný ústav
včelařský v Dole, který je referenční laboratoří pro nákazy včel).
 Při potvrzení nákazy spolupracovat s odborníky a příslušnými orgány a dodržovat
nařízené postupy k zabránění dalšího šíření infekce.
 Nejranější stadia výskytu původce moru plodu je možné objevit v cukerných zásobách
nebo v měli na dně úlů speciálním laboratorním vyšetřením.
 Současnými citlivými metodami lze objevit i takové případy, kdy se bakterie moru
v prostředí nalézá a ještě nezpůsobuje klinické onemocnění. Včelařům je třeba
zdůraznit, že v těchto případech, tedy na stanovištích bez klinických případů, se
ohnisko moru nevyhlašuje. Ale je zde zvýšené riziko. Je účelné zaměřit se na
prohlídky, dezinfekci, obměnu inventáře a další opatření, aby se předešlo vzniku
dalších ohnisek.
Podrobnější informace o moru včelího plodu je možno získat ve Výzkumném ústavu
včelařském v Dole nebo v nejnovější příručce "Mor včelího plodu - pohroma a obnova"
(vydalo Ministerstvo zemědělství, 2007, ISBN 987-80-7084-663-6, 24 stran, zdarma) a
rovněž v nové publikaci "Dezinfekce ve včelařství" (vydal VÚVč Dol, 2008, ISBN 978-80903442-9-7, 37 str., 40 Kč.)

Zhodnocení a závěry:
Věříme, že realizací této zakázky se podařilo rozptýlit některé pesimistické obavy.
Prokázalo se, že díky dlouhodobé strategii radikálního tlumení moru včelího plodu je
vyšetřená oblast Jihomoravského kraje nyní prostá této nebezpečné nákazy v klinickém nebo
předklinickém stadiu, protože nebyly nalezeny spory původce moru včelího plodu v množství
nad hranici detekce.
Ve vyšetřených územích bezprostředně nehrozí další přímé škody. Nadále zůstává potřeba
opakované osvětové práce a vzdělávání včelařů.
Při práci v terénu se opakovaně setkáváme se značně opotřebovaným a zastaralým
inventářem, jehož údržba a dezinfekce je velmi problematická. Další projekty a podpůrné
programy by měly být směrovány na obnovu úlového parku.
Důsledná preventivní opatření je třeba zaměřit zejména na ty lokality Jihomoravského kraje,
které ještě nebyly vyšetřeny a na ty, které byly vyšetřeny před delší dobou a mohlo zde dojít
ke změně nákazové situace.
Po konzultacích s pracovníky Českého svazu včelařů a Státní veterinární správy vyplývá
záměr, dokončit pokud možno v roce 2010 plánované plošné vyšetření Jihomoravského
kraje.
Celkový přehled stanovišť, která ještě budou navržena k vyšetření a z toho odvozené počty
vzorků budou upřesněny v průběhu léta 2009.

Aby zůstala zachována dobrá pozice, která v JMK při tlumení moru včelího
plodu byla dosažena, z poznatků získaných v terénu ve dvou letech realizace
tohoto projektu vyplývají tato strategická doporučení:
 provádět i následné kontroly výskytu původce moru z měli, případně z medu
 prosadit vedle ohnisek a ochranných pásem legislativně stav „karanténa“ či „ohrožení“
 důsledně dbát na evidence pohybu včelstev při kočování i stěhování
 organizovat osvětové akce s fundovanými výklady
 prosazovat na chovatelských stanovištích průběžný úklid a dezinfekci
 vytvářet podmínky pro rychlejší průběžnou obnovu úlového zařízení
 prosadit legislativně možnost nařízení likvidace infekčního materiálu bez včel

Tabulková příloha:
Souhrnný přehled:

Přehled o vyšetřených vzorcích na území Jihomoravského kraje

Celkem bylo v roce 2009 odebráno a vyšetřeno 2470 vzorků

Tab. 1 Přehled o odběru vzorků podle okresů
Okres

Tabulka

Počet vzorků

Negativních

Blansko

2

289

289

Brno město

3

84

84

Brno venkov

4

526

524

Břeclav

5

154

154

Hodonín

6

263

263

Vyškov

7

539

535

Znojmo

8

615

615

Celkem

-

2470

2464

Pozitivních

2

4

6

Tab. 2 Přehled o odběru vzorků okresu Blansko
Číslo
protololu
343
345
347
352
356
358

Organizace
Letovice
Šebrov
Křtiny
Velké Opatovice
Úsobrno
Olomučany

Celkový
počet vzorků
105
34
44
62
20
24
289

Negativních
vzorků
105
34
44
62
20
24
289

Tab. 3 Přehled o odběru vzorků okresu Brno - město
Číslo
protololu
186
1465
1601
255
852
1314

Organizace
Ořechov
Střelice
Brno-Maloměřice
Prštice
Těšany
Brno-Bohunice

Celkový
počet vzorků
38
2
8
4
22
10
84

Negativních
vzorků
38
2
8
4
22
10
84

Tab. 4 Přehled o odběru vzorků okresu Brno - venkov
Číslo
protololu
41
248
321
377
421
435
462
646
709
724
726
770
1079
1136
1319
1444
1711
1713

Organizace
Doubravník
Mokrá
Brno-Líšeň
Deblín
Lelekovice
Rosice
Ořechov
Ivančice
Ivančice
Kuřim
Drásov
Tišnov
Pozořice
Lažánky
Veverská Bitýška
Klobouky u Brna
Ivančice
Ivančice

Celkový
počet vzorků
37
19
1
29
13
19
4
9
120
43
32
75
28
22
27
1
46
1
526

Negativních
vzorků
37
19
1
29
13
19
4
9
119
43
32
75
27
22
27
1
46
1
524

Tab. 5 Přehled o odběru vzorků okresu Břeclav
Číslo
protololu
379
381
383
385
387
1102
1104
1106
1108
1110
1112
1114
1116
1118
1120
1562

Organizace
Ivanovice na Hané
Luleč
Drnovice
Křenovice
Chválkovice u Bučovic
Rousínov
Bučovice
Hamiltony
Ruprechtov
Olšany
Rašovice
Šaratice
Vyškov
Otnice
Slavkov
Račice

Celkový
počet vzorků
45
21
18
17
30
44
120
27
33
17
14
13
41
30
54
15
539

Negativních
vzorků
45
20
18
17
30
44
120
26
33
17
14
13
39
30
54
15
535

Celkový
počet vzorků

Negativních
vzorků

Tab. 6 Přehled o odběru vzorků okresu Hodonín
Číslo
protololu
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2636
700

Organizace
Blatnice
Bzenec
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Nová Lhota
Velká nad Veličkou
Veselí na Moravě
Vracov
Žarošice
Ždánice
Farma Koliba
Strážnice
Hodonín

3
22
12
29
55
4
56
13
10
10
7
10
31
1
263

3
22
12
29
55
4
56
13
10
10
7
10
31
1
263

Tab. 7 Přehled o odběru vzorků okresu Znojmo
Číslo
protololu
301
304
306
308
310
312
314
316
318
320

Organizace
Šumná
Višňové
Uherčice
Miroslavské Knínice
Vémyslice
Miroslav
Prosiměřice
Moravský Krumlov
Božice
Dyjákovice

Celkový
počet vzorků
40
130
42
25
69
47
88
126
17
31
615

Negativních
vzorků
40
130
42
25
69
47
88
126
17
31
615

Obrazová příloha

Podstatná část prezentace k problematice tohoto projektu, kterou přednesl pracovník
Výzkumného ústavu včelařského ing. Dalibor Titěra, CSc na odborném semináři v Brně dne
29.5.2009
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Monitoring moru plodu
na území JMK
2008 - 2009

Tento projekt byl financován jako veřejná zakázka
z prostředků Jihomoravského kraje
zadaná Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Nemoci jsou přirozenou součástí ekosystému...

XI.2008

Pro Český svaz včelařů zpracoval ing D.
Titěra, VÚVč Dol
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Každá nemoc je porušením nějaké
rovnováhy.
rovnováhy
Pro pochopení příčiny nemoci je třeba
objevit důvod porušení rovnováhy

3

Jaká je ale naše situace v 21. století?

4

2
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Včelař může rozpoznat a léčit
(některé) nemoci

5

Ale ošetřování včel u zájmových a profesionálních
včelařů se odlišuje...
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Mor plodu
Původce: Paenibacillus larvae
Šíření:
staré úly, plásty, včelami
Příznaky: rozložený plod
spolehlivé určení může udělat jen laboratoř

Opatření: HLÁSIT VETERINÁŘI
nebezpečná nákaza podle zákona

7

Paenibacillus larvae - původce moru
tyčinky z napadených larev
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Paenibacillus larvae - původce moru
spory z napadených larev

9

Nakažené larvy hynou
po zavíčkování

Víčka mívají
orvory a uvnitř je
shnilý plod,
někdy se táhne
jako sopel
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Nakažené larvy hynou
po zavíčkování

Víčka mívají
orvory a uvnitř je
shnilý plod,
někdy se táhne
jako sopel
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Kolik spor je v prostředí:

med
měl na dně

20 milionů spor na gram
300 000 na cm2
= miliony spor na gram

jedna mrtvá larva

5 miliard
= jako je lidí na Zemi
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Kolik spor nakazí včelí larvu?

ve stáří 1 den

10 spor

ve stáří 4 - 5 dní

několik milionů spor
(pokud je larva jinak zdravá)
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Mor se nedá ničím léčit

14

7

6/8/2009

Spory moru jsou silnostěnné

přežívají ve
• starých úlech
• plástech
• medu a nádobách od medu
• atd...
a mohou vyvolat klinické příznaky moru
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Likvidace spor původce moru včelího plodu P.l.l.

Spory P.l.l. je možné likvidovat

• klasickou sterilizací (130°C - 200 kPa - 20 min)

•plamenem

• chemikáliemi (NaOH, KOH, etylenoxid, .......?)
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Likvidace spor původce moru včelího plodu P.l.l.

Našli jsme mezi dezinfekčními prostředky velmi účinný
a pro životní prostředí příznivý přípravek:
Magnesium monoperoxyphtalate hexahydrate
(MMPP)
Desinfekčí přípravek na
bázi aktivního kyslíku
y
s
vynikající rychlostí
odbourání v přírodě
nevýhoda: vysoká cena

Účinná dezinfekce:
Na 10 litrů vody
1 lahev SAVA
a 1/2 kg louhu

18
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Ale pozor:
dřevo se nedá
dezinfikovat

19

Likvidace spor původce moru včelího plodu P.l.l.

Dezinfekce struktury dřeva
• rašplování do hloubky 3 mm
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Likvidace spor původce moru včelího plodu P.l.l.

Dezinfekce struktury dřeva

• extrakce P.l.l. z p
pilin

• 1 hodina třepat
• kontrola růstu P.l.l. na MYPGN* agaru
*kyselina nalidixová zabrání růstu ostatních mikrobů

Dřevo se nedá dezinfikovat,
protože je porézní a bacily moru
jsou schované v dutinkách
hluboko ve dřevě

22
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Dřevo se nedá dezinfikovat,
protože je porézní a bacily moru
jsou schované v dutinkách
hluboko ve dřevě
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Brno - město, 2008
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Mor přežije 150 °C až 5 minut

XI.2008

25

Paenibacillus l. CFU//g

Úbytek spor moru ve 100/g
1 00E+07
1,00E+07

1,00E+04

10
5 min

20 min
1 hod
2 hod
4 hod

1,00E+01
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
teplota °C
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Jediná možnost:

všechno důsledně
spálit

30
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Diskuse:
• použitá metoda vyšetření dokáže zachytit
• původce
• velmi ranná stadia moru
• některé nálezy pozitivní z měli neshledáme pozitivní při klinické
prohlídce - proč?

A) klinické příznaky se mohou projevit později
B) klinické příznaky se mohou projevit při oslabení včelstva
C) včelstvo velmi dobře čistí buňky
D) lidský faktor - chybně provedená prohlídka

31

Diskuse:
Reinfekce nebo další nálezy ohnisek (studie Hodonín 60 ohn.)
• loupež při kočování (3 měl - 0 klin)
• loupež okolí ( 40 měl - 22 klin)
• koupě a převozy (12 měl - 12 klin)
• nedůsledná likvidace ( 5 měl - 5 klin)

Zdroj: Marada
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Strategie:
• neztratit dobrou pozici
• následné kontroly z měli - případně z medu
• prosadit legislativně stav „karanténa“ či „ohrožení“
• evidence pohybu
• osvětové akce
• průběžný úklid a dezinfekce
• průběžná obnova úlového zařízení
• legislativa: likvidace infekčního materiálu bez včel
33

Nemoci jsou přirozenou součástí ekosystému...

XI.2008

Pro Český svaz včelařů zpracoval ing D.
Titěra, VÚVč Dol
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“The life of bees is like a magic well. The more you take away, the more
there is to take away.” The phrase comes from Karl von Frisch (18861982)
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