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Koncom 70-tych rokov minulého storočia sa dostal 
klieštik včelí do Nemecka. V Nemecku a takisto v niektorých 
susedných krajinách na východ bola najskôr snaha zničiť 
napadnuté včelstvá. To však nebolo účinné, keďže roztoče 
sa rýchlo rozšírili do mnohých ďalších včelstiev v okolí. 
Veľké spoločnosti na ochranu rastlín vyvinuli chemické 
metódy na potlačenie roztočov na báze akaricídov.

Z rozličných aplikácií boli najjednoduchšie na používa-
nie pásiky s účinnou látkou, ktoré sa vkladajú do včelstva. 
Dodnes sa používajú na celom svete. Čoskoro sa však 
ukázali predovšetkým dve hlavné nevýhody. Prvou bola 
skutočnosť, že roztoče si vyvinuli v priebehu niekoľkých 
rokov rezistenciu voči preparátom, ktoré boli predtým 
účinné. Druhou veľkou nevýhodou bolo to, že zvyšky liečiv 
sa dostali do vosku, kde sa kumulovali. Akaricídy sa dostali 
aj do medu. Potom sa začali používať organické kyseliny, 
ktoré sú u nás až dodnes bežnou formou kontroly roztočov.

Pri dôkladnej aplikácii v správnom čase je možné 
postihnutie roztočmi udržať pod hranicou hospodárskych 
škôd. Úsilie vyšľachtiť včelstvá odolné voči klieštikom pre-
lomový úspech nezaznamenalo, i keď isté pokroky sa poda-
rilo dosiahnuť. V nasledujúcich rokoch nastali katastrofálne 
úhyny včiel, predovšetkým v USA. Zatiaľ sa nenašiel hlavný 
dôvod, ale klieštik včelí sa na nich zrejme často podieľal. 

Už koncom 80-tych rokov sme hľadali možnosti 
biotechnického potlačenia roztočov bez chémie. Prvé kroky 

predstavovali efektívnejšie vyrezávanie trúdieho plodu. 
Ako optimálna pozícia na vloženie stavebného rámika bol 
určený okraj plodiska. Pri plodisku s viacerými nádstavkami 
sa počas hlavnej doby liahnutia trúdov striedavo vešali 
vpravo aj vľavo a každé dva dni vyrezávali. Tak sa síce dá 
účinne znížiť tlak napadnutia, ako jediné kontrolné opatre-
nie je to však postačujúce iba pri veľmi slabo infi kovaných 
včelstvách. 

Ako ďalšiu možnosť sme skúmali, ako je možné využiť 
už známu citlivosť klieštika včelieho na teplo. 

     Predslov 

 Dlhá cesta hypertermie
 Prof. Dr. Wolf Engels, brazílske centrum, univerzita v Tübingene
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Peter Rosenkranz skúmal, aké teplotné rozmedzie 
uprednostňujú samičky roztočov. Boli sme prekvapení, že 
si nezvolili teplotu plodiska pohybujúcu sa okolo 35 °C ,       
ale skôr o trošku chladnejšie podmienky. 

Ďalej sa testovalo, pri akej teplote nad hranicou teploty 
plodiska prichádza k poškodeniu roztočov. Nevydržali ani 
teplotu vyššiu o 10 °C. Uskutočnené pokusy so včelími kuk-
lami ukázali výrazne nižšiu citlivosť na teplo. V súčasnosti 
už poznáme viaceré bunkovo-biologické špecifi ká, ktoré 
tieto rozdiely podmieňujú.

Ukázalo sa, že nie je možné zvyšovať teplotu úľa na 
takú vysokú hodnotu, ktorá by viedla ku zničeniu roztočov. 
Robotnice sa neustále úspešne snažili zabrániť najmä 
prehriatiu plodiska. Intenzívnym ovievaním a zhadzovaním 
rýchlo sa odparujúcich kvapiek vody zabránili včely prehria-
tiu včelstva a roztoče prežili tieto pokusy bez ujmy. 

Pri mnohých ďalších experimentoch sme napokon zis-
tili, ako musí fungovať hypertermia, ktorá roztoče usmrtí. 
Pri praktickom pokuse s 50 včelstvami, ktorý prebiehal tri 
roky, sa nám podarilo preukázať, že pri odobraní trúdieho 
plodu sa včely ošetrované výlučne hypertermiou vyvíjali 
normálne, mali dobrý med a posilnili sa do takej miery,     
že sa viackrát mohli vytvoriť odložence.

Tým sa ukázalo, že samotná hypertermia dokáže 
zabezpečiť účinnú kontrolu roztočov. Vyžaduje si to však 
ešte ďalšiu prácu a neustále sledovanie stupňa napadnutia 
roztočmi na jeseň, aby sa v prípade potreby opäť včelstvá 
tepelne ošetrili. Okrem toho je potrebný vhodný prístroj, 
aby sa ošetrili plásty len so zaviečkovaným plodom bez 
dospelých včiel. 

Pred niekoľkými rokmi sa preto profesor Dr. Wolfgang Wim-
mer vo Viedni rozhodol vyvinúť nový prístroj na kontrolu 

roztočov. V roku 2011 bol predstavený prístroj nazvaný 
Varroa Controller. Pozostáva z tepelne izolovaného krytu     
a spôsob použitia je vopred stanovený. 

Na dlhej ceste hypertermie sa tým podarilo dosiahnuť cieľ 
ďalšej etapy. Želanie mnohých hobby včelárov udržať nízku 
mieru napadnutia roztočmi bez nasadenia chemikálií tým 
nadobúda reálne kontúry.    
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Žijú na zemi už milióny rokov. Vyvinuli model fungo-
vania, ktorý môžeme naozaj označiť za udržateľný. Ktorý 
iný živočích na zemi sa môže hrdiť takou úspešnou histó-
riou? Ktorý iný druh svojou činnosťou tak výrazne pomáha 
ostatným? Nie, neznamená to, že by som iné živočíchy ne-
považoval za dôležité, každý deň ich mizne až príliš veľa, 
ale včely jednoducho nesmú vyhynúť, tým by vznikli také 
dramatické škody, že by ich už nebolo možné napraviť. 

  
Všetci si ceníme med, propolis, včelí vosk – predo-

všetkým od vlastných včiel. Všetci však zároveň vieme, 
že skutočná hodnota včely spočíva v opelení. Zabezpe-
čenie potravy opeľovaním je pridanou hodnotou, ktorou 
včely,a teda aj profesionálni či hobby včelári, prispievajú                       
k všeobecnému blahu spoločnosti. Na niektorých miestach 
vo svete sa už vyplácajú dotácie za opeľovaciu činnosť, 
keď sa v čase kvitnutia ovocných stromov umiestnia úle 
priamo do sadov. Vďaka včelám v bezprostrednej blízkosti 
opeľovaných rastlín sa môže úroda výrazne zlepšiť. Podľa 
výpočtov predstavuje opeľovacia činnosť včelami medo-
nosnými v rámci Európskej únie hodnotu 22 mld. EUR. Tým 
sa včela medonosná stáva tretím najdôležitejším úžitko-
vým zvieraťom v poľnohospodárstve. 

Okrem toho sú aj majsterkami prispôsobenia sa, ako 
to dokazuje aj toto včelstvo, ktoré sa síce vyrojilo v máji, 
ale objavili ho až v októbri na čerešni. Napriek chladným        
a upršaným dňom zaplnili včely v novozaloženom diele 
ešte tri plodové plásty.

Napriek ich schopnosti prispôsobiť sa, sú však včely     
v ohrození – takmer denne čítame o úhyne včiel. Existujú 
rozličné príčiny, prečo k tomu dochádza. Jednou z hlav-
ných príčin úhynu včiel je zrejme roztoč Varroa Destruc-
tor. Definitívne dôkazy o tom však zatiaľ chýbajú. Tento 
cudzorodý parazit ohrozuje a poškodzuje včelstvá. Osla-
bené včely často nie sú schopné zvládnuť ďalšie záťaže. 
Doposiaľ používané metódy boja proti tomuto roztoču za 
pomoci chemických látok sú čoraz menej účinné. Zároveň 
zažívame najmä počas posledných piatich rokov extrémne 
výkyvy počasia spôsobené klimatickými zmenami, ktoré 
z pohľadu včelárov umožňujú rýchle šírenie sa populácie 
týchto roztočov. 

1. Fascinácia a motivácia

Vedeli ste, že?

Včely si dokážu vyrobiť len z troch surovín (peľ, nektár a voda) palivo na lietanie, potravu, lieky a staveb-
ný materiál? Včelstvo (ako superorganizmus) je schopné udržať pri rozličných klimatických podmienkach 

neustále konštantnú teplotu a vlhkosť v úli, a tým ovláda dokonale vyhrievanie, chladenie a zvlhčovanie? 
Dopravné vzdialenosti sa optimalizujú a obmedzujú. Kto lieta príliš ďaleko, prináša späť menšie množstvá zásob 
a hľadá preto bližšie zdroje potravy. A takto by sa dalo pokračovať ďalej. 

Roj včiel nájdený na čerešni
v októbri. 
(Zdroj: Karl Neubauer)
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V boji proti klieštikovi včeliemu je potrebný nový spô-
sob, ktorý sa dá uplatniť kedykoľvek počas včelárskeho 
roka, a s ktorým by sa dal tento parazit ohrozujúci včeliu 
populáciu držať v šachu. Túto publikáciu sme vypracovali 
s cieľom načrtnúť včelárom nový spôsob ošetrovania, kto-
rým je tepelné ošetrenie/hypertermia.   

Na úvod je potrebné uviesť, že ošetrovanie teplom nie 
je vôbec žiadnou novinkou. Už začiatkom 90-tych rokov 
vedci na univerzite v Tübingene získali skúsenosti s hyper-
termiou. Profesor Engels vtedy počas trojročného výsku-
mu úspešne ošetroval 50 včelstiev. 

V tom čase bol vyvinutý aj prístroj, ktorý umožňoval 
zrealizovanie hypertermie. Z rozličných dôvodov sa však 
nerozšíril, viaceré prístroje vyvinuté v tom čase sa však 
naďalej používajú. 

 V roku 2008 sme začali vyvíjať nový produkt 
Varroa Controller. Prof. Engels nás podporil v procese vý-
voja produktu svojou odbornou expertízou. Za to mu patrí 
naša vďaka. 

Ďalej by som rád poďakoval pani doktorke Andriane 
Diaz za excelentné rešerše, bez ktorých by táto publikácia 
nebola možná, a takisto Michaleovi Preselovi za krásne 
kresby a ilustrácie. Mimoriadna vďaka patrí aj kolegom 
včelárom, ktorí boli ochotní do druhého aktualizovaného 
vydania prispieť svojimi novými skúsenosťami. Rád by 

som spomenul Wilfrieda Ammona, ktorý sa podelil nielen 
o svoje rozsiahle vedomosti o včelárstve, ale aj o zaujíma-
vé fotografie. 

Predložená publikácia má za cieľ zrozumiteľne opísať 
tepelné ošetrenie včelstiev a snaží sa zodpovedať mnohé 
otázky, ktoré sme doposiaľ k tejto metóde dostali. Išlo 
nám o napísanie všeobecne zrozumiteľnej publikácie, 
ktorá by spracovala výsledky výskumu pre prax. Nemala 
to byť žiadna vedecká práca, ale práca, v ktorej sa vedec-
ké poznatky spracujú do takej miery, aby sa s nimi v praxi 
dobre pracovalo. Je na čitateľoch, aby posúdili, či sa to po-
darilo. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje názory, 
návrhy na zlepšenie a podnety na adrese:

info@varroa-controller.com

Jedna kapitola v tejto publikácii sa venuje aj zariade-
niu Varroa Controller. Od začiatku roku 2011 je k dispozícii 
na zapožičanie v Rakúsku a od júna 2011 je v predaji. Po-
važujeme však za dôležité venovať sa viac metóde hyper-
termie ako zariadeniu Varroa Controller. 

Včela zberajúca peľ. 
(Zdroj: Wolfgang Wimmer)

Čo s tým môžem teraz robiť?   

S touto situáciou sa stretáva čoraz viac včelárov. Po medobraní sa okamžite uskutočnilo ošetrenie ky-
selinou mravčou, potom prípadne ešte jedno. Ale po niekoľkých týždňoch bol prirodzený spád klieštika 

opäť veľmi vysoký. Včely ďalej chovali plod – na ošetrenie kyselinou šťaveľovou sa nedalo ani pomyslieť. 
Na ďalšie ošetrenie kyselinou mravčou sú noci príliš chladné alebo vlhké. Práve v tomto prípade by sa nám zišla 
iná metóda boja proti roztočom. Takú práve predkladáme – tepelné ošetrenie proti roztočom.      
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V posledných rokoch môžeme na jeseň pozorovať výraz-
ne teplejšie počasie. Teploty od 15 °C do 20 °C nie sú žiadnou 
zriedkavosťou. Pri takýchto teplotách rozpúšťajú včely zimné 
zásoby a opäť sa veľa lieta – takmer ako na jar. Na pohľad je to 
síce pekné, no dôsledky môžu byť nebezpečné. 

Okrem toho sa v poľnohospodárstve v posledných rokoch 
pestujú olejniny ako repka, horčica, facélia a ďalšie rastliny, 
ktoré práve v období, v ktorom včely ešte vylietajú kvôli po-
merne vysokým teplotám, poskytujú bohatú ponuku peľu 
takmer do konca roka. 

Vedie to k situácii, v ktorej matka ploduje, alebo za-
kladá opäť nové plodisko. Zvyčajne nie je veľmi veľké, ale 
dostatočné na to, aby mal klieštik ďalšiu príležitosť rozmno-
žovať sa. Skúsení včelári potvrdzujú, že na rôznych miestach 
počas posledných zím už neexistovali prestávky v plodovaní 
matky a že včely sa starali o plod i počas zimných mesiacov.

Počas týchto nezvyčajných a zatiaľ nie často zažitých 
teplých jesenných dní sa môže z klieštika včelieho vyvinúť 
nebezpečenstvo ohrozujúce celé včelstvo. Vtedy už uplynulo 
veľa času od letného ošetrenia a populácia klieštika sa tak 
môže ďalej šíriť bez prekážok. 

Často praktizované „letné ošetrenie“, ktoré by včelá-
ri radi urobili v decembri, sa vôbec nekoná, pretože toto 
ošetrenie predpokladá situáciu, kedy je včelstvo bez plodu,             
v opačnom prípade nie je ošetrenie účinné. Potom dochá-
dza k zúfalstvu v snahe násilne zabezpečiť bezplodový stav 
včelstva a tak včelári otvoria ešte existujúci plod s odviečko-
vacou vidličkou.

 
Situácia zreteľne ukazuje, že existuje vysoká potreba 

využitia novej metódy, ako účinne pôsobiť proti klieštikovi, 
ktorý takto škodí včelám. Táto metóda by mala byť aplikova-
teľná kedykoľvek počas včelárskeho roku.

  2 Prečo potrebujeme niečo nové? 

Včela prilietajúca na  facéliu. 
(Zdroj: Wolfgang Wimmer)

NZZ  29.11.2011 

(Zdroj: NZZ)
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Pri vyššie uvedených situáciách počas teplých jesenných týž-
dňov a takisto na jar a v lete. Táto potrebná metóda by mala 
fungovať tak, aby nezanechala žiadne zvyšky po liečivách 
v mede, vosku či propolise a samozrejme nebola pre včely 
stresujúca, pretože čelia novej náročnej situácii, keď zrazu 
chovajú plod i na jeseň/v zime vo väčšom množstve, ako je 
to potrebné.

Tepelné ošetrovanie zariadením Varroa Controller pred-
stavuje takúto metódu. Môže sa aplikovať kedykoľvek počas 
včelárskeho roku za predpokladu, že existuje ešte zaviečko-
vaný plod a vonkajšia teplota dosahuje minimálne 18 °C. 

V nasledujúcich kapitolách vysvetlíme, ako presne fun-
guje tepelné ošetrenie proti roztočom a prečo je úspešné,        
i keď ošetrujeme iba zaviečkovaný včelí plod.

Aby sme dobre pochopili spôsob fungovania zariade-
nia Varroa Controller, potrebujeme mať najprv isté znalosti          
o živote samotného klieštika včelieho. 

Ako možno postupovať?

Ak sa budú naďalej pravidelne vyskytovať teplé jesenné týždne, potom vznikne potreba ošetrenia nie-
len v júli po zbere medu. Do novembra sú ešte 4 mesiace – príliš dlho na to, aby sme čakali. Preto je 

potrebné jesenné ošetrenie. Je príliš neisté, čo sa stane potom. Bude už v decembri včelstvo bez plodu, 
alebo ešte stále nie? Ak nie, tak zimné ošetrenie nezaberie a na nasledujúcu jar je potrebné ďalšie ošetre-

nie. Či je možné naďalej pokračovať cestou letného ošetrenia a následného dodatočného jesenného ošetrenia,          
sa zdá byť čoraz neistejšie.   

Otvorenie včelieho plodu odviečkovacou vydličkou (Zdroj: Imkerfreund, November 2011)
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Ako prichádza na svet včela vie zrejme každý včelár. 
Vývin včely preto znázorníme len v krátkosti a zameriame 
sa na črty, ktoré sú spoločné s procesom vývinu klieštika 
včelieho. 

Fázy vývinu včely (robotnice) – krátky sumár

•  3 dni fáza vajíčka – vajíčko stojí, pohne sa a potom leží
•  6 dní fáza larvy – z vajíčok sa na štvrtý deň vyliahnu larvy, 

sú kŕmené kŕmnou kašičkou a neskôr nektárom a peľom.
• 12 dní fáza kukly – 10. deň sa vyvinie dospelé imágo.
   Na 21. deň sa vyliahne dospelá včela

 Klieštik včelí žije vo včelstve dvomi spôsobmi: buď sa 
prisaje na včelu – prednostne na spodnú časť bruška včely, 
alebo sa nechá uzatvoriť do robotníčieho a trúdieho plodu.

Čo sa deje s klieštikom včelím – kedy vstupuje do hry?

Deviaty deň – včelí plod je krátko pred zaviečkovaním – samička klieštika včelieho prenikne do plodovej 
bunky a nechá sa na deviaty deň spolu s larvou zaviečkovať v robotníčej bunke.

V podstate je to celkom praktické, nie? Teraz presne vieme, kde je a môžeme ho veľmi pohodlne odstrániť. 
A to presne aj urobíme – ale o tom neskôr. Niektorí včelári sa ohradzujú, že sú predsa i klieštiky, ktoré sú pri-

saté na včelách, čo bude s nimi? Stačí mať trošku trpezlivosti, aj na ne príde. Ako k tomu dôjde, sa dočítate neskôr. 

  3 Kráska a zviera   

Spoločný vývin včely a klieštika včelieho (Zdroj: Bieneninstitut Kirchhain, 2012)

 3.1 Vývin včely  

Priebeh vývoja

robotníc

24. deň

21. deň

Liahnutie

1. položenie vajíčkakk

Zakuklenie

Priebeh vývoja

klieštika

Prenikanie

klieštika

do plodu

3 dni dlhší

vývoj trúda
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Samička klieštika sa najskôr dostane do bunky a ukryje sa 
v kŕmnej kašičke medzi včeliu larvu a dno bunkovej steny. Po 
zaviečkovaní bunky larva spotrebuje po niekoľkých hodinách 
všetku kŕmnu kašičku. Teraz samička klieštika začne sať he-
molymfu mladého plodu. Na tento účel ju napichne, aby si pre 
seba a neskôr pre svoje potomstvo zabezpečila výživu.  

Potom začne samička klieštika s produkciou vajíčok – asi 
70 hodín po zaviečkovaní bunky kladie prvé vajíčko. Nasledujú 
ďalšie vajíčka vždy s odstupom 30 hodín. Takto nakladie päť va-
jíčok do robotníčej bunky a šesť vajíčok do trúdej bunky. Prvé 
vajíčko, ktoré samička klieštika nakladie, je vždy samček. Vývin 
mladého klieštika prebieha vo fázach. Najprv sa z nakladeného 
vajíčka stane tzv. protonymfa, následne deutonymfa. Celková 
doba vývinu predstavuje 5,8 dňa pre samičky a 6,6 dňa pre 
samčích potomkov.
Samčie a samičie klieštiky v rozličných vývinových štádiách
Prvý rad:  Tri štádiá nymfy samičky
Druhý rad:  čerstvo vyliahnutá samička klieštika, dospelá samič-

ka klieštika (tmavá), samček 
klieštika (svetlý) (zdroj Ro-
senkranz, P. Aumeier, P. Zie-
gelmann B., 2010)

Ako prvý sa úplne vyvi-
nie samček klieštika. Keďže 
rozmnožovanie roztočov pre-
bieha iba v plodovej bunke     
a nie mimo nej, samček sa 

začína páriť s prvými dospelými samičkami. Toto súrodenecké 
párenie sa viacnásobne opakuje. Po 20 hodinách sa úplne vy-
vinie ďalšia samička klieštika a samček sa s ňou spári. V tomto 
procese vývinu sú životaschopné iba úplne vyvinuté klieštiky. 
Spolu sa v robotníčom plode vyvinie v priemere 1,3 – 1,45 no-
vooplodnených samičiek. V trúdích bunkách je to však výrazne 
viac – v priemere 2,2 – 2,6 samičiek klieštika. Obe čísla sa vzťa-
hujú na jednoducho napadnuté plodové bunky. Pri viacnásobne 
napadnutých bunkách plodu to už neplatí. Úspešne oplodnené 
mladé samičky klieštika opúšťajú bunku pri liahnutí sa mladej 
včely. Neoplodnené samičky klieštika hynú podobne ako sam-
čekovia pri liahnutí včely. Pôvodná samička klieštika žije ďalej 
a počas svojho života môže mať v priemere tri až štyri rozmno-
žovacie cykly. 

(Zdroj: Rosenkranz, P., Aumeier, P., Ziegelmann B., 2010)

Čo sa stane, keď klieštik včelí opustí včelu a nechá sa zaviečkovať v plodovej bunke?

Je to v súvislosti s likvidáciou klieštikov veľmi dôležitá otázka. Odpoveď na ňu je veľmi úzko spojená s vý-
vinom samotnej včely.  Až keď sa z kutikuly včelej larvy začne uvoľňovať chemicky nestála látka, aktivuje sa 

u samičky klieštika tvorba vajíčok vo vaječníkoch. Hovoríme o oogenéze. Pokiaľ je klieštik prisatý na dospelých 
včelách, tvorba vajíčok je zastavená. Tento poznatok budeme neskôr ešte veľmi potrebovať.

 3.2 Vývin klieštika včelieho
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Teraz je už jasné, prečo sa trúdiemu plodu pripisuje mimo-
riadny význam, keďže býva 5 až 10-krát viac napadnutý ako 
robotničí plod. Možnosti na rozmnožovanie samičky klieštika sú 
v ňom jednoznačne lepšie. Tieto poznatky budú neskôr cielene 
uplatnené pri ošetrení. 

Interne: Rozmnožovanie klieštika v plodových bunkách 
podľa exponenciálneho rastu.

Uvedený vývin klieštika vysvetľuje, ako rýchlo a za aký 
krátky čas sa klieštik Varroa Destructor rozmnožuje v plodisku. 
Dynamika rozmnožovania roztočov závisí od mnohých fakto-
rov a vyžaduje si kompletné namodelovanie, ale z pozorova-
ní je známe, že populácia klieštika vo včelstve sa za mesiac 
zdvojnásobí.

Externe: Zanesenie klieštika včelieho zvonku – reinfekcia.
V prípade vysokého počtu klieštikov vo včelstve zvyčajne na-

sledovalo potlačenie populácie klieštika počas letného ošetrenia. 
V závislosti od účinnosti ošetrenia je možné vychádzať z výrazné-
ho zníženia počtu roztočov vo včelstve. O niekoľko týždňov ne-
skôr bol však zaznamenaný vysoký tlak klieštikov, ktorý sa nedá 
vysvetliť prirodzeným množením v krátkom čase. V okolí ošet-
rovaných včelstiev sa pomerne často nachádzajú nedostatočne 
ošetrené včelstvá, ktoré sú už klieštikmi veľmi oslabené. Počas 
neskorého leta potom prichádza zvyčajne k rabovaniu slabých  a 
chorých včelstiev a okrem zásob sa do včelstiev zanesie aj klieštik 
Varroa Destructor. 

Štúdie ukázali, že týmto spôsobom bolo zanesených až 40 
klieštikov týždenne. Tým sa často zničí prvé úspešné ošetrenie. 
Klieštik sa môže ďalej úspešne množiť a výrazne poškodiť včel-
stvo v citlivej fáze neskorého leta/začiatku jesene. 

Klieštik včelí sa v princípe zo včelstva nedá úplne odstrániť. 
Je možné ho iba držať v šachu. Pri chove včiel je preto potreb-
né dbať na to, aby nebol prekročený istý počet klieštikov. Toto 
množstvo, resp. hranica poškodenia závisí od rôznych faktorov, 
ako je sila včelstva, ročné obdobie, plodovanie atď. 

Agentúra pre výskum potravín a životné prostredie Spo-
jeného kráľovstva (FERA – Food and Environment Research 
Agency) uvádza hranicu únosnosti napadnutia včelstva 1 000 
roztočov na včelstvo. Pri nižšom počte nie je situácia kritická. 

Určite tu nejde o to, aby sme stanovili presný počet, ale aby 
sme zabezpečili neustálu kontrolu napadnutia včelstva kliešti-
kom. Len ten, kto pozná populáciu roztočov, ich môže kontrolo-
vať a dostatočne včas potláčať. 

Aká veľká je populácia klieštika Varroa Destructor v júli, keď vo februári je vo včelstve 100 klieštikov?

Pri množstve 100 klieštikov vo februári stúpne počet klieštikov na 200 v marci, 400 v apríli, 800 v máji, 1 600 v 
júni a 3 200 v júli. Sú to teoretické čísla za predpokladu, že sa neudeje nič proti ich rozmnožovaniu.

Prečo nachádzame v melive okrem tmavých aj svetlé klieštiky? 

Sú to samčekovia a nevyvinuté samičky, ktoré pri liahnutí sa mladej včely vypadnú z bunky. Ich výskyt 
znamená, že klieštik sa vo včelstve rozmnožuje ďalej. Pre pozorného včelára je to dôležitý signál! 
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Ako škodí klieštik Varroa Destructor? Existujú dva druhy 
poškodenia: na jednej strane ide o bezprostredné poškodenie 
samotnej včely a na druhej strane o dlhodobé poškodenie 
celého včelstva – nazýva sa varróza alebo klieštikovosť včiel.

Poškodenie samotnej včely

Klieštik saje hemolymfu z lariev, kukiel a dospelých 
včiel. Samička klieštika a jej potomkovia sajú v mieste 
vpichu larvy. V dôsledku straty hemolymfy dochádza                    
k oslabovaniu vyvíjajúcej sa včely. Spôsobuje to zníženie 
hmotnosti a skrátenie dĺžky života včely. V neskoršom štá-
diu života včely boli zaznamenané zmeny správania ako 
napríklad zlé navigačné schopnosti, znížený výkon zberu 
nektáru a zmeny správania sa pri výchove plodu. 

Napichnutie včelej larvy navyše umožní vstup víru-
som a dochádza ku vzniku rozličných ochorení.

Klieštikom včelím sa prenášajú nasledujúce vírusy:

• DWV (Vírus deformujúcich krídel)
• ABPV (Akútna paralýza včiel)
• SBV (Vreckovitosť včelieho plodu)
• KBV (Kašmírsky vírus včelieho plodu)
• IAPV (Akútna paralýza včiel izraelského typu)

Vírus deformovaných krídel je známe ochorenie. V zásade pla-
tí, že proti samotným vírusom sa zatiaľ nedá bojovať. Je preto 
potrebné potlačiť klieštika včelieho, aby existovala možnosť 
zabrániť aj vírusovej infekcii. 

Poškodenie včelstva

Infi kované včely sú súčasťou včelstva, ktoré tým ako 
celok trpí. K celkovému poškodeniu včelstva dochádza naj-
mä v lete, keď populácia včiel klesá, ale populácia roztočov 
naďalej stúpa. Keď následne dôjde k masívnemu napadnu-
tiu zmenšujúceho sa plodového hniezda, je ohrozené celé 
včelstvo. Viacnásobné parazitovanie na plodových bunkách 
vedie často ku kolapsu včelstva.

Dokonca aj pri malom zaťažení včelstva roztočmi do-
chádza k poškodeniu celého produkčného včelstva a môže 
to mať nasledujúce dopady:
•  spomalený rast populácie včiel a s tým spojená nižšia pro-

dukcia medu,
•  medzerovitý plod a tým aj nižšia miera nahrádzania včiel,
• deformované včely neschopné lietať,
• skrátená dĺžka života včiel, 
• znížená plodnosť trúdov. 

Aby sa tieto škody udržali v únosných hraniciach, je po-
trebné udržiavať populáciu roztočov pod istou hranicou. Táto 
hranica závisí do veľkej miery od ďalších faktorov, ako sú čistiaci                     
a zdravotný stav včiel, kvalita a plodovanie matky, ročné obdo-
bie a prítomnosť vírusov.  Jediná možnosť, ktorú má včelár vo 
svojich rukách, spočíva v obmedzení populácie roztočov.        

V tejto publikácii vychádzame z už spomínanej nízkej hra-
nice 1 000 roztočov na včelstvo (FERA) s cieľom zabezpečiť živo-
taschopnosť včelstiev. Ako si ukážeme v nasledujúcej kapitole, 
tepelným ošetrením včelstiev je možné dlhodobo udržať túto 
pre včelstvo bezpečnú hranicu.

Včela postihnutá vírusom 
deformovaných krídel (Zdroj: 

Rosenkranz, P., Aumeier, P., Ziegel-
mann B., 2010)

 3.3 Poškodenie klieštikom Varroa Destructor
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Z klieštika včelieho sa stala najväčšia hrozba pre včelár-
stvo. Je čoraz dôležitejšie presne monitorovať tohto parazita 
a udržiavať populáciu klieštika v obmedzenom počte. Je to 
zásadná podmienka úspešného včelárstva. Už nestačí raz či 
dvakrát za rok zisťovať, či roztoče nezaťažujú včelstvá. Potreb-
né je neustále monitorovanie. 

Monitorovanie napadnutia včelstva roztočmi sa dá výraz-
ne zjednodušiť vhodným výberom úľa. Ide tu v podstate iba o 
výber správneho dna. Zasieťované dno, cez ktoré padá melivo, 
a tým aj odumreté klieštiky na podložku mimo úľový priestor, 
výrazné uľahčuje prácu. Tým je možné vykonať prehliadku 
meliva bez toho, aby sme včely rušili. Na základe diagnostiky 
dokáže skúsený včelár zistiť stav včelstva. Konkrétne je po-
trebné hovoriť o prirodzenom úhyne klieštikov. Je to základný 
prvok každého ošetrenia proti klieštikom. Je potrebné najprv 
vedieť, aké veľké je v skutočnosti napadnutie včelstva klieš-
tikmi, aby mohol včelár rozhodnúť, ako a kedy sa môžu resp. 
musia urobiť proti nim opatrenia. 

Diagnózou meliva je možné odvodiť celkovú populáciu 
klieštikov vo včelstve. Funguje to pomerne dobre zazname-
naním priemerného prirodzeného denného spádu klieštika 
vo včelstve. Aby sme získali skutočnú výpovednú hodnotu, je 
potrebné zisťovať priemerný denný spád 
minimálne jeden týždeň, lepšie však 10 
dní pred vykonaním ošetrenia. Kratšie 
doby pozorovania sa ukázali ako príliš 
neisté pri vyhodnocovaní. 

  4 Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia

Kedy je potrebné kontrolovať prirodzený spád klieštika Varroa Destructor?

Skúsenosti ukázali, že je rozumné sledovať spád počas celého včelárskeho roka. Čakať len na koniec 
augusta a potom na tri dni vložiť monitorovaciu podložku je v každom prípade nepostačujúce. Neustá-

la kontrola je predpokladom účinnej likvidácie roztočov.

 4 

Varroa podložka s aplikovaným
prostriedkom proti lezúcemu 
hmyzu pre presný výpočet
priemerného denného 
spádu klieštika 
(Zdroj: Wolfgang Wimmer)

Aké problémy môžu nastať pri kontrole spádu roztočov?

Existujú rôzne druhy hmyzu, ktoré majú veľký záujem na jednotlivých zložkách meliva, ktoré sú bohaté na 
proteíny. Patria k nim aj mravce. Pobehujú po monitorovacej podložke a požierajú mŕtve klieštiky. Tomuto 
problému sa dá jednoducho predísť, ak podložku natrieme prípravkom proti lezúcemu hmyzu. Postačí aj 

3 – 4 cm široký pás po celom okraji podložky. Prípravok proti hmyzu sa dá kúpiť v každom záhradkárskom oddelení 
a primárne sa používa na ochranu stromov. Existuje aj v biokvalite znesiteľnej pre včely. Bez tohto prípravku sa 
nedá spoľahlivo zistiť populácia klieštika. Pozor: vazelína či iné tuky, ktoré sú tiež na tento účel propagované, 
nezabránia mravcom v odnášaní klieštikov! 

3 – 4 
a prp im
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Ak bol zistený priemer z prirodzeného spádu klieštika, 
je možné na základe tohto priemeru vypočítať približnú cel-
kovú populáciu klieštika vo včelstve. 

 

Zvyčajne sa zisťuje priemerný prirodzený denný spád 
klieštika. Prostredníctvom faktora prepočtu sa dá vypočítať 
celková populácia klieštika vo včelstve. Tento faktor okrem 
iného závisí od ročného obdobia a jeho hodnota je okolo 200 
jednotiek na jar, 250 v lete a 300 na jeseň.

Zistením denného spádu klieštika a prepočtom na 
celkovú populáciu klieštikov vo včelstve bol vykonaný 
dôležitý krok – máme k dispozícii dobrú analýzu. Tá je 

samozrejme dôležitým predpokladom na úspešné riešenie 
problému. 

 4.1 Faktor prepočtu  

Počet
klieštikov

vo včelstve

jar

leto

jeseň

Nakoľko presný je výpočet a prepočet roztočov?

Tieto čísla predstavujú len približné hodnoty a závisia od rôznych podmienok (napr. liahnutie trúdov). 
Táto metóda je však zvyčajne dostatočne presná na to, aby sa našli oporné body pre úspešnú likvidáciu 

roztočov. Platí zásada: radšej približne správne ako presne chybne!

Prirodzený spád klieštika za deň
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Teraz je dôležité vedieť, aká veľká je celková populácia 
roztočov v istom časovom okamihu (približne). To samot-
né však nestačí. Je potrebné použiť vedomosti z kapitoly 
3 o rozmnožovaní roztočov. Okrem podrobností o spôsobe 
rozmnožovania roztočov je dôležitý poznatok: zdvojnáso-
benie za mesiac.

Ako sme videli, klieštik včelí je schopný každý mesiac 
zdvojnásobiť svoj počet. Tu sa žiada nelineárne myslenie – 
nasledujúci diagram ukazuje, čo to znamená. 

Z každého klieštika v 1. mesiaci sa stane 16 klieštikov 
v 4. mesiaci, 32 klieštikov v 5. mesiaci a 64 klieštikov v 6. 

mesiaci. Ak sa teda vo včelstve vo februári nachádza 100 
klieštikov, do septembra sa (teoreticky) rozmnožia na 6 
400 klieštikov za predpokladu, že sa proti nim nič nepod-
nikne. 

V praxi to však pravdepodobne znamená, že včelstvo 
krátko pred júlom, resp. medzi júlom a augustom skolabu-
je: varroáza, zväčša nasleduje kolaps celého včelstva. 

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zasiahnuť 
– ale kedy a predovšetkým ako? 

 4.2 Miera rozmnožovania

Klieštik

Hranica poškodenia včelstva

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Nekontrolované rozmnožovanie klieštika včelieho vo včelstve – zdvojnásobenie za mesiac     
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Existujú rôzne pohľady na to, aká je únosná hranica počtu 
klieštikov v jednom včelstve. Koľko klieštikov včelstvo doká-
že ešte tolerovať je istotne veľmi individuálne. Závisí to od 
celkového stavu včelstva a je ťažké uviesť všeobecne platnú 
maximálnu hranicu. 

Mnohí skúsení včelári hovoria, že v posledných rokoch 
spozorovali, že sa ich včelstvá dokážu vysporiadať s čoraz 
menším počtom roztočov. Zdá sa, že hranica tolerancie klesá. 

V každom prípade je potrebná mimoriadna opatrnosť. 
Pripájame sa k stanovisku Agentúry pre výskum potravín          
a životné prostredie Spojeného kráľovstva (FERA). To uvádza 
hodnotu 1 000 klieštikov, s ktorou sa včelstvo dokáže vyspo-
riadať bez ohrozenia. Táto hodnota sa má ďalej označovať ako 
hranica nebezpečenstva. Ak je to možné, mala by sa dodržia-
vať. Potom môžeme predpokladať, že včelstvo neutrpí ujmu. 
Ako sa to dá dosiahnuť, i keď príde k zdvojnásobeniu počtu 
klieštikov za mesiac, bude podrobne vysvetlené na rozličných 
stratégiách v rámci kapitoly 6. 

Teraz poznáme mieru rozmnožovania populácie klieštikov 
a máme i maximálnu „znesiteľnú“ hranicu počtu klieštikov, 
ktoré ešte včelstvo nepoškodí. Máme už teda všetko, čo potre-
bujeme na prípravu stratégie na likvidáciu roztočov? Nie, niečo 

nám ešte chýba. 

V princípe sa klieštik včelí zdržiava iba na troch 
miestach v rámci včelstva. Z kapitoly 2 vieme, že klieštik sa 
rozmnožuje v zaviečkovaných bunkách robotníc a trúdov. To 
sú dve miesta výskytu. Tretie sa odvíja od charakteru roz-
množovania – klieštik je prisatý na dospelých včelách. 

Ak sa klieštik z väčšej časti zdržiava na plode – má po-
tom zmysel ošetrovať samotné včely? Zrejme nie.

Rozdelenie medzi rozličnými miestami výskytu sa vý-
razne mení počas včelárskeho roka. To je dôležitá informácia 
pre úspešný koncept likvidácie. 

Na jar sa nachádza 80 % klieštikov na plode, štvrtina (25 
%) na trúďom plode. Veľká časť (55 %) sa zdržiava na plode ro-
botníc. Pätina (20 %) je prisatá na včelách. 

Tieto pomery sa menia  – v lete  sa nachádza ešte 70 % 
klieštikov na plode, pätina (20 %) na trúďom plode, 50 % na 
plode robotníc a 30 % je prisatých na včelách. 

Na jeseň už trúdy nie sú a už len 60 % klieštikov sa nachá-
dza na plode a 40 % je prisatých na včelách. 

 4.3 Miesto výskytu klieštikov   

Kde sa klieštik vlastne nachádza?

Ak chceme úspešne likvidovať klieštiky vo 
včelstve, musíme vedieť, kde sa zdržiavajú. 

To je pri výbere ošetrovacej stratégie mimo-
riadne dôležité. Miesto výskytu klieštika rozhodu-

je o úspechu alebo neúspechu zvolených opatrení. 
Jedna vec na úvod: Klieštik nie je vždy tam, kde 
predpokladáme, že sa nachádza. 
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Teraz máme k dispozícii všetky štyri dôležité poznatky:
1.  Exponenciálna miera rozmnožovania: zdvojnásobenie za mesiac.
2.  Prepočet priemerného denného spádu klieštikov na celkovú 

populáciu roztočov vo včelstve.
3.  Hranica 1 000 klieštikov, ktorú je podľa potreby nutné dodržať.
4.  Rozdelenie klieštikov na plode robotníc a trúdov a na klieštiky 

prisaté na včelách.

Odhliadnuc od vybratej stratégie a metódy ošetrenia, je 
dôležité zohľadniť vyššie uvedené štyri faktory. 

S týmito vedomosťami si môže každý včelár pripraviť 
účinnú stratégiu boja proti roztočom. Niektoré stratégie na 
udržanie maximálnej únosnej hranice 1 000 klieštikov, sú 
uvedené v kapitole 6. 

 4.4 Princíp tepelného ošetrenia

Kedy je obzvlášť zmysluplné ošetrovať včelí plod? 

Je zrejmé, že je to na jar. Štyri pätiny – 80 % klieštikov sa v ňom nachádza v zaviečkovaých plodových 
bunkách a tak ich vieme ľahko odstrániť. 

Keď sa ešte raz pozrieme na exponenciálny priebeh nášho 
príkladu a zohľadníme jarné ošetrenie – ako potom vyzerá zaťa-

ženie v septembri? Vychádzame opäť z množstva 100 klieštikov 
vo februári. 

Hranica poškodenia včelstva

Počet

klieštikov
vo včelstve

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Vplyv zníženia počtu roztočov 
tepelným ošetrením na jar   
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Tu sa teraz zreteľne ukazuje iný obraz. Namiesto cel-
kového zaťaženia 3 200 klieštikov v júli a 6 400 klieštikov 
v auguste, nájdeme iba 640 klieštikov v júli a 1 280 klieš-
tikov v auguste. 

Čo sa stalo? 

V apríli bolo vykonané tepelné ošetrenie zariadením 
Varroa Controller. Od februára sa mal klieštik čas dvakrát zdvoj-
násobiť. Zo 100 klieštikov sa vyvinulo 400 v marci.  O týchto 400 
klieštikoch vieme, že 80 %, t. j. 320 klieštikov sa nachádza na plo-
de (robotnice a trúdy). Za predpokladu, že oba tepelne ošetríme, 
zostane asi 80 klieštikov prisatých na dospelých včelách. Tie sa 
nám ošetrením plodu nepodarí zlikvidovať. 

Nie je to ani nevyhnutné. Príklad ukazuje, aké dôležité 
je jarné ošetrenie. Na jednej strane preto, že včasne pre-
ruší rozmnožovanie, na druhej strane využije skutočnosť, 
že v tomto okamihu je väčšina klieštikov zaviečkovaná               
v plode. 

Dôležité je niečo podniknúť a nielen čakať. Čakať, kým 
klieštik dosiahne silu ohrozujúcu včelstvo, je chybná ces-
ta. Včasné protiopatrenia je cestou k úspechu. Tepelným 
ošetrením je možné prvý raz zasiahnuť kedykoľvek počas 
včelárskeho roku a postupovať proti príliš veľkému tlaku 
klieštikov a to oveľa skôr, ako sú včely vážne ohrozené. 

Vyššie uvedené úvahy je možné aplikovať i vo forme vyrezá-
vania trúdieho plodu.  Keď si vezmeme ako príklad voľné rozmno-
žovanie klieštikov a vychádzame pritom zo 100 klieštikov vo feb-
ruári, vidíme, že pri trojitom odobratí trúdieho plodu dosiahneme 
výrazne lepšie výsledky. V princípe tým získame celý mesiac. 

Na tomto príklade vidieť, aké dôležité je starať sa dôkladne    
o trúdí plod – vyrezať ho, alebo tepelne ošetriť. 

 4.5 Exkurz odobratia plodu trúda

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Klieštik

Hranica poškodenia včelstva

Efekt trojitého 
zníženia počtu 

klieštikov odobratím 
trúdieho plodu na jar.
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Špecifi ckou črtou prístroja Varroa Controller je počítačovo 
riadená elektronika, ktorá riadi celý priebeh tepelného ošet-
renia a takisto použitie veľmi presných snímačov na meranie 
teploty. Kombináciou presného riadiaceho programu a čo 
najpresnejšieho merania sa zabezpečí rovnomerné ohriatie 
včelieho plodu a zabráni jeho prehriatiu. Vyvinutá viacvrst-
vová komora zabezpečí optimálnu tepelnú izoláciu a umožní 
spustenie energeticky účinného vykurovania. 

Počas ošetrenia je v tepelnej komore prístroja Varroa Con-
troller v každom okamihu zabezpečená prirodzená vlhkosť 
včelstva. Na zvlhčovanie sa používa ultrazvukový rozprašovač. 
O cielené rozdelenie tepla a vlhkosti sa stará robustný a vý-
konný ventilátor. 

Zariadenie Varroa Controller sa vyznačuje jednoduchou 
obsluhou – včelár iba zasunie teplotný snímač do plodového 
plástu, zavrie vrchnák zariadenia a zapne program stlačením 

 5.1 Varroa Controller

V tejto kapitole vysvetlíme priebeh tepelného ošetrenia prístrojom Varroa Controller a uvedieme návrhy a tipy na 
jeho používanie. 

  5 Priebeh tepelného ošetrenia  5 

Hlavné časti prístroja Varroa Controller
(Zdroj: www.varroa-controller.com)
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tlačidla START/STOP. Ošetrenie potom prebieha automaticky 
a čas do ukončenia ošetrenia sa neustále zobrazuje na disp-
leji. Po ukončení ošetrenia zaznie signál, ktorý oznámi, že 
ošetrenia bolo dokončené a plodové rámiky je možné vrátiť 
pôvodným včelstvám. 

Zariadenie Varroa Controller je navrhnuté tak, aby sa dalo 
použiť na mieste pri úľoch aj v prípade, že nie je k dispozícii 
elektrická zásuvka. 

1. krok 
V prvom kroku položíme prístroj Varroa Controller vodorov-

ne na miesto, kde bude prebiehať ošetrenie. Celý čas musí byť 
zariadenie chránené pred prudkým slnkom a dažďom. Teplota 
okolia v čase ošetrovania musí byť minimálne 18 °C. 

Ak sa prístroj použije vo včelíne, je to 
pomerne jednoduché. Včelstvá sa často 
nachádzajú voľne v prírode bez napojenia 
na elektrinu. Zariadenie Varroa Controller 
je vytvorené tak, aby mohlo fungovať 
podľa možnosti s malým množstvom 
energie. Môže byť preto poháňané ma-
lým núdzovým elektrickým agregátom. 
Tento agregát musí zabezpečiť trvalý 
výkon minimálne 80 W. (Upozornenie: 
výrobcovia často udávajú iba maximálny 
výkon, je potrebné zistiť hodnotu trvalé-
ho výkonu). Pri prevádzke elektrického 

agregátu zabezpečte správne uzemnenie podľa údajov výrobcu. 
Obsluha prístroja je jednoduchá. Prístroj obsahuje hlavný 

vypínač a tlačidlo na spustenie prístroja. 
Po zapnutí hlavného vypínača nastaví prístroj Varroa Con-

troller v ošetrovacej komore teplotu a vlhkosť včelstva.  
  

 5.2 Sedem krokov tepelného ošetrenia

Čo sa stane v prípade nehody?

Po spustení ošetrenia zakopne niekto o kábel a Varroa Controller je istý čas bez prúdu. Čo robiť v takej 
situácii? Treba začať s ošetrením od začiatku? Nie, v žiadnom prípade! Prístroj je navrhnutý tak, že dokáže 

rozpoznať, v akej fáze programu bol a pokračuje presne v tom istom bode ďalej. Je potrebné čo najskôr 
obnoviť prívod elektriny a Varroa Controller bude spoľahlivo pracovať ďalej.

Ak však uplynulo príliš veľa času – čiže ak bol prístroj viac ako 20 minút bez prívodu elektriny – je potrebné ošet-
renie prerušiť a začať odznova.. 

vrchnák

technický

ppanel

servisné

dvierka

elektrický kábelelektrický ká

rúčka 
tňovanieest(na premi

a)zariadeni

Obslužný panel stav displeja

stav chodu
zariadenia

štart/stop
tlačidlo

elektrický
kábel

hlavný vypínač

stav vlhkosti

stav teploty
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Skôr ako je možné prístroj zapnúť cez hlavný vypínač, tre-
ba ho ešte naplniť vodou.

2. krok    
Ak chcete prístroj naplniť vodou, otvorte a vyberte 

servisné dvierka. Potom treba napravo od nádržky s vodou 
posunúť páku smerom nadol – tým klesne nádržka s vodou. 
Tá sa dá teraz vytiahnuť. 

V nádržke s vodou sa nachádza plávajúci kruh s ul-
trazvukovým rozprašovačom. Treba ho opatrne nadvihnúť    
a nádržku s vodou vybrať.   

Teraz naplňte nádržku destilovanou vodou alebo veľmi 
mäkkou vodou až po hornú značku.

Po naplnení nádržky vodou opäť nasaďte plavák, na-
krátko ho ponorte a plnú nádržku s plavákom opäť vložte do 
prístroja a zabezpečte pákou. Dbajte na to, aby ste neprivreli 
žiaden kábel. 

Keď sa vodná nádržka naplní a opäť nasadí, servisný 
poklop sa zavrie a ošetrenie môže začať. 

Poloha
plaváku

Obsah: 3 litre

Uholníkový hladinomer

Pozor: 
Tvrdá voda zavápni membránu ultrazvukového rozprašovača, tým sa rozpráši príliš málo vody a plod 

môže počas ošetrenia vyschnúť.

Naplnenie nádrže 
destilovanou vodou (Zdroj: 
www.varroa-controller.com)

môžež
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Ešte jeden tip pred zapnutím prístroja. 
Vysteľte dno tepelnej komory dvomi kúskami papiera kuchynskej rolky. Bude kvapkať trochu medu alebo 

môže odpadnúť i niekoľko lariev z nezaviečkovaných buniek a ak máte vystlané dno ošetrovacej komory ku-
chynským papierom, bude to veľmi veľká pomoc pri čistení. Ak máte poruke rozprašovač, postriekajte trochu 

papier, aby bol navlhčený a zostal vystretý na dne komory. A teraz môžete začať s ošetrovaním zaviečkovaného 
plodu.

3. krok
Prístroj je správne postavený, v nádržke je destilovaná 

voda, poklop je zatvorený – teraz môžete stlačiť hlavný vypí-
nač, ktorý beží počas celého ošetrovania. 

Predhriatie prístroja je signalizované stúpajúcim svetel-
ným pásom. Žiarovky na displeji svietia na oranžovo. Niekoľ-
ko minút po stlačení hlavného vypínača sa dosiahnu pod-
mienky ako v plodisku a prístroj vydá krátko zvukový signál, 
aby oznámil, že teraz sa doň majú zavesiť plodové plásty.

Nikdy nevešajte plodové plásty pred zaznením tohto 
signálu. Spolu so signálom znázorní displej dĺžku ošetrenia 
(napr. 2:00). To je signál, že teraz sa majú zavesiť plodové 
rámiky.

4. krok
Prístroj Varroa Controller je pripravený na podmienky 

plodiska a teraz je možné zavesiť doň až 18 plodových rá-
mikov. Sú pripravené takým spôsobom, aby boli bez včiel            
a chránené pred vychladnutím. 

Nemusíte ošetrovať zakaždým 18 rámikov, môžete 
ošetriť aj menší počet.

Čo sa tu deje?

Postupujete presne podľa návodu, ale prístroj robí niečo úplne iné. Keď zapnete hlavný vypínač, na 
displeji sa ukáže prevádzkový čas programu. Čo treba robiť? Úplne jednoducho stlačte tlačidlo START/

STOP na päť sekúnd a tým reštartujte počítač. Potom je prístroj opäť pripravený na spustenie a správa sa 
presne podľa popisu. 

maximum 18 rámikov na jedno ošetrovaniev

Odobratie plodových
rámikov (Zdroj: 

www.varroa-controller.com)

3 pípnutia

centrované umiest ovanie

zatvorte vrchnákzatvorte vrchnákorte vrchnák
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Môžem aj miešať rôzne rámikové miery?

Včelárite s rámikovou mierou Zander, Breitwabe, Langstroth, Dadant, Jumbo alebo iné, ale v medníku 
používate menšiu mieru? Keďže pracujete bez materskej mriežky, plodisko sa rozšírilo aj do medníka, do rá-
mika menšej miery a tento zaviečkovaný plod v menších rámikových mierach chcete hneď ošetriť – ide to?

NIE, to nejde. V žiadnom prípade nesmiete miešať rôzne rámikové miery počas jedného cyklu!

Veľké rámiky plodu potrebujú viac tepla ako malé. Prístroj správne reguluje vlhkosť a teplotu len vtedy, keď sa 
ošetrujú rovnako veľké rámiky. Môžete spustiť samostatný cyklus s nízkymi rámikmi – to ide bez problémov. 
Miešanie rámikov rozličnej miery NIE JE povolené. 

Teraz môžete zavesiť plodové rámiky so zaviečkovaným 
plodom zbavené včiel. Otvorte poklop a vkladajte pripravené 
plodové rámiky jeden po druhom. Dbajte nato, aby sa plod            
z tepla plodiska včelstva ihneď dostal do predhriateho prístroja 
Varroa Controller bez toho, aby sa schladil. Posledný odobratý 
plodový rámik vkladáme do stredu – tam sa zasunie teplotný 
snímač. 

5. krok
Zasunutie teplotného senzora je citlivý krok, ktorý 

rozhodne o úspechu ošetrovania.  

Ak sa teplotný snímač do plodových buniek zasunie 
nesprávne, ošetrenie nefunguje. 

teplotný senzorskrinka senzora

stred rámika

Označené miesto 
ponechajte voľné !

teplotný senzor

Poloha snímača  (Zdroj: 
www.varroa-controller.com)

tNIE,E t
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SPRÁVNEÁÁ NESPRÁVNEÁÁ

umiestnený
do stredu,
cez plodcez plod..

vyčnieva von
z rámika,

prázdne bunkyprázdne bunky..

NESPRÁVNEÁÁ

cez plod,
vyčnieva von

z rámikaz rámika..

NESPRÁVNEÁÁ

cez plod, ale
nie je umiestnený

v stredev strede..

6. krok 
Po zasunutí teplotného snímača sa ešte raz skontrolujú 

všetky plodové rámiky, aby viseli rovno a nie nakrivo nadol, 
a aby vzduch mohol voľne prúdiť medzi uličkami plástov. Ak 
sa stane, že zavadzia tučný medový veniec, rámik trošku po-
suňte dozadu, prípadne otočte. Vzduch prúdi spredu dozadu 
a je dôležité, aby mohol prúdiť voľne a bez prekážok medzi 
uličkami plástov. 

Keď sú všetky rámiky na svojom mieste, poklop sa zatvorí 
a program sa zapne tlačidlom START/STOP. 

Zaznie krátky tón a na displeji sa zobrazí čas, ktorý sa 
začne odpočítavať – vidíme zostávajúci čas ošetrenia v mi-
nútach a sekundách. Svetlá signalizačného panela svietia 
nazeleno. To znamená, že program pracuje a včelár si zaslúži 
prestávku. 

zatvorte vrchnák
1 krátke pípnutie

2h / 2 h 20 min.
ošetrovaniestav

teploty
stav
vlhkosti

stav činnosti
zariadenia

Naplnený prístroj pred spustením ošetrovania
(Quelle: www.varroa-controller.com)

Hotovo! Teraz už len stačí spustiť ošetrovací cyklus.

Majte na pamäti štyri body:
1. Vkladajte dostatočne zaplodované plodové rámiky.
2. Snímač umiestňujte do stredu prístroja Varroa Controller.
3. Snímač teploty umiestňujte do stredu plodového rámika.
4. Ihlu snímača je potrebné zasunúť priamo cez plodové
        zaviečkované bunky, aby ihla nevyčnievala z plodového plástu.         
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ný

Ošetrenie trvá dve hodiny pri štandardnej veľkosti prí-
stroja (typ Standard) a 2 hodiny 20 minút pri prístroji pre 
vysoké rámiky (Dadant, Jumbo atď.) Počas tejto doby musí 
poklop prístroja zostať bezpodmienečne zatvorený. Povolené 
nie je ani otvorenie na krátku chvíľu. 

Po dvoch hodinách zaznie nepríjemný nepretržitý tón, 
ktorý oznamuje ukončenie ošetrenia. 

Teraz treba krátko stlačiť tlačidlo START/STOP a tón prestane. 

Teraz môžeme vrátiť teplé plodové plásty naspäť do včel-
stiev. Mladušky sa hneď postarajú o plod, a tým je ošetrenie 
ukončené. Zvyčajne sa počas ošetrenia vyliahne niekoľko včiel. 

7. krok 
Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete ďalej ošetrovať alebo 

nie. V princípe postačí množstvo destilovanej vody na dve po 
sebe idúce ošetrenia. Ak teda chcete po prvom ošetrení ďalej 

pokračovať v ošetrovaní ďalších plodových rámikov, môžete to 
urobiť ihneď. Po druhom ošetrení by ste však mali skontrolo-
vať množstvo vody a prípadne doplniť nádržku destilovanou 
vodou. Keď ste s ošetrením hotoví, je potrebné vyčistiť ošetro-
vaciu komoru. Teraz je veľkou výhodou, ak ste do nej predtým 
vložili papierové kuchynské utierky, ktoré môžete i s nečisto-
tami jednoducho vybrať a zahodiť. 

V ďalšom kroku je NEVYHNUTNÉ VYPRÁZDNIŤ VODNÚ 
NÁDRŽKU! So zariadením Varroa Controller sa nesmie v žiad-
nom prípade hýbať, ak máte nádržku plnú vody – ani pár 
metrov. Keď chcete prístrojom pohnúť, MUSÍTE vždy vybrať 
nádržku s vodou. 

Odporúča sa nakrátko nechať bežať a vyschnúť prístroj 
s odobratou nádržkou na vodu, prázdnou komorou a otvore-
ným poklopom. 

neprerušovaný tón HOTOVO!

... po 2 h/2 h 20 min.

doplňte

destilovanú vodu
OFF

zatvorte vrchnák ON čakajtečakajte

Plodové rámiky označte na hornej latke rámika.

Pri prezretí plodu si označte plodové rámiky tak, že na hornú latku rámika si napíšte poradové číslo. 
Pri vracaní rámikov späť, odkiaľ ste ich vzali, je číslovanie veľmi nápomocné. Takto presne viete, kam 

ktorý plodový rámik patrí. 

Čo sa stane, ak som medzi druhým a tretím ošetrením zabudol doplniť vodu? 

Stav vody sa neustále kontroluje. Ak voda klesne pod minimálnu hranicu, prístroj sa ohlá-
si s chybovým hlásením na displeji. Potom treba nakrátko vypnúť hlavný vypínač, otvoriť ser-

visný poklop, doplniť nádržku destilovanou vodou, všetko zase zavrieť a pokračovať v ošetrovaní. 



28

Prístroj Varroa Controller sa dá ľahlo vyčistiť, iba koľajničky, 
do ktorých sa zavesia rámiky zberajú rýchlo vosk a propolis. Pre-
to sa dajú tieto hrebene vyrobené z ušľachtilej ocele jednoducho 
odobrať uvoľnením matíc s vrúbkovaným povrchom (na ručné 
dotiahnutie) a vyčistiť mimo prístroja. Ak sa zariadenie prepo-
žičiava medzi včelármi, malo by sa toto čistenie uskutočniť po 
každom ukončenom ošetrovacom cykle. Tieto hrebene je možné 
vyčistiť buď horúcou vodou alebo chemicky. 

Možné je aj čistenie plameňom. Je to potrebné najmä                
v súvislosti s možným prenosom chorôb. Pri zmene používa-
teľa sa ešte musí dezinfi kovať ošetrovacia komora prístroja. 
Najvhodnejšie na to sú dezinfekčné prostriedky na striekanie 
potravín.

Prečo je tu ešte toľko vody?

Keď ste vykonali dve ošetrenia, ukončili prácu a vybrali nádržku s vodou, zistíte, že v nádržke je ešte stále 
veľmi veľa vody. Nefungovalo zvlhčovanie? Žiadne obavy, zvlhčovanie určite fungovalo. Prístroj potrebuje 

isté množstvo vody, aby mohol správne pracovať. Teda áno, v nádrži musia zostať asi 2/3 vody. Ak ste použili 
destilovanú vodu, môžete ju naliať späť do nejakej nádoby a neskôr opäť použiť.     

Plodové rámiky sú opäť 
vo včelstvách a potrvá istý čas, 
kým sa vyliahnu včely a spolu 
s nimi vypadnú aj mŕtve klieš-
tiky. Teraz je potrebné vyčistiť 
varroa podložku, natrieť ju (gé-
lovým) prípravkom proti mrav-
com a inému hmyzu a zasunúť 
na dno úľa, aby sme mohli 
pozorovať úspech ošetrovania.       
V závislosti od stupňa vyvinutia 

ošetrovaného včelieho plodu sa to deje rýchlejšie alebo po-
malšie. Počas maximálne dvanástich dní liahnutia sa včiel 
sa celý ošetrovaný plod vyliahne. Skúsenosti hovoria, že ešte 
ďalšie dva celé dni môžete zaznamenávať vyšší denný spád 
klieštika – včely bunky ešte čistia a pritom odstraňujú mŕtve 
klieštiky. 

Od 14. dňa po ošetrení opäť prichádza k bežnému,        
ale výrazne zníženému prirodzenému spádu klieštika. 

 5.3 Po ošetrení

Čo ak to chcem vedieť okamžite?

Ak chcete zo záujmu čiastočne otvoriť ošetrovaný plod hneď po ošetrení, aby ste sa pozreli, či sú klieštiky 
skutočne mŕtve, tak je dôležité si uvedomiť, že klieštiky nie sú okamžite mŕtve, nastane však tvorba prote-

ínov spôsobená tepelným šokom, ktoré vedú k trvalým bunkovým poškodeniam a tie následne vedú k usmrteniu 
klieštika. Udeje sa to v priebehu 25 – 50 hodín po ošetrení. Ak to teda máte v úmysle, potom vyčkajte tento čas,         
v opačnom prípade nájdete ešte (zdanlivo) živé, pohybujúce sa klieštiky.

Paralelne ošetrený plod po vystavení 
teplu

(zdroj: www.varroa-controller.com)

ínovv s
klieešti
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V tejto kapitole sa budeme zaoberať tromi základnými 
stratégiami ošetrovania na jar, v lete a na jeseň. Kto bude 
aplikovať tepelné ošetrenie podľa opisu počas týchto ročných 
období, nestratí už žiadne včelstvá kvôli klieštikom. 

V princípe platí, že tepelné ošetrenie je možné robiť ke-
dykoľvek, ak je už (resp. ešte) vo včelstve plod.  Nasledujúce 
informácie uvádzajú časové obdobia počas včelárskeho roka, 
ale aj návody, podľa ktorých sa dá postupovať proti klieštikom 
mimoriadne efektívne a predovšetkým bezpečne. 

Spolu s včelím plodom sa vyvíja i klieštik Varroa Destru-
ctor. Teraz už vieme, ako sa vyvíja a akou rýchlosťou – zdvoj-
násobenie za mesiac. Toto rozmnožovanie sa dá tepelným 
ošetrením jednoducho prerušiť tak, že sa usmrtia oplodne-
né samičky klieštika pripravené na rozmnožovanie, ktoré sa 
nachádzajú v plode. Zároveň vieme, že 80 % klieštikov sa 
nachádza v zaviečkovanom plode. Preto sa dá týchto 80 % 
klieštikov uvedeným spôsobom odobrať spolu s plodovými 
plástami a tepelne ošetriť. 

Budeme vychádzať z nášho príkladu a začneme so 100 
klieštikmi vo februári a ukážeme si, ako sa prejaví tepelné 
ošetrenie 80 % klieštikov uzatvorených v zaviečkovanom 
plode. 

Za predpokladu, že sa včelstvo vyvíja prirodzene, vyví-
jajú sa aj klieštiky a ukazuje sa, že z pôvodných 100 klieš-
tikov vo februári vzniklo v apríli 400 klieštikov. Populácia 
roztočov by už v máji dosiahla počet 800. Ak sa však zasiah-
ne tepelným ošetrením a ošetrí sa v tomto čase existujúci 
zaviečkovaný plod a takisto existujúci trúdí plod, potom je 
možné znížiť populáciu klieštika zo 400 na 80 klieštikov. 20 
% klieštikov, ktoré sú prisaté na včelách, zostáva a rozmno-
žujú sa ďalej. 

Výsledkom je, že v máji sa vo včelstve nachádza 160            
a nie 800 klieštikov. To je podstatný rozdiel, ktorý sa v ďal-
šom priebehu včelárskeho roka ukáže ako rozhodujúci. 

Ak by sa potom už neuskutočnilo žiadne ďalšie tepel-
né ošetrenie, vyvinulo by sa z týchto 160 klieštikov v máji, 
1 280 klieštikov v auguste. Bez tepelného ošetrenia by to 
bolo v auguste 6 400 klieštikov. To by znamenalo s veľkou 
pravdepodobnosťou kolaps včelstva a v najhoršom prípade 
by mohlo prísť i k nákaze ďalších včelstiev. 

 6.1 Jar: od začiatku si urobiť jasno

Typická včelia pastva na jar
(Quelle: Wolfgang Wimmer)

  6 Použitie tepelného ošetrenia
 počas včelárskeho roka   
 6 
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Pri tepelnom ošetrení zaviečkovaného plodu je dôleži-
té, aby sa ošetrenie uskutočnilo v čase, v ktorom je k dispo-
zícii podľa možností málo plodu s pomerne veľkým počtom 
roztočov. Cieľom by malo byť ošetriť maximálne dva až tri 
dobre zaplodované rámiky z jedného včelstva, aby sme mali 
v prvom rade dobrú kontrolu nad roztočmi v rámikoch a zá-
roveň by sme to mohli uskutočniť v pomerne krátkom čase. 
Ak chceme pracovať so zariadením Varroa Controller, tento 
prístroj dokáže ošetriť 18 rámikov – pri troch rámikoch na 

včelstvo tak môžeme ošetriť šesť včelstiev za dve hodiny. 
Existujú miesta, na ktorých je už v apríli k dispozícii pod-
statne viac rámikov zaviečkovaného plodu. V tomto prípade 
je potrebné uskutočniť tepelné ošetrenie už skôr. V princípe 
sa to dá urobiť kedykoľvek – jediné obmedzenie je vonkajšia 
teplota, ktorá v čase ošetrenia musí dosahovať minimálne 
18 °C. Táto skutočnosť bude dôležitá aj neskôr počas včelár-
skeho roku, pri jesennom ošetrení.

Hranica únosnosti

Počet

klieštikov

vo včelstve

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Účinok tepelného 
ošetrenia v marci/
začiatkom apríla   

Je možné ošetriť i trúdí plod?

V literatúre sa dajú nájsť informácie o poškodení kvality spermií trúdov prostredníctvom tepelného ošetrenia. 
Tie sa však vzťahujú na náhle zvýšenie teploty krátko pred vyliahnutím trúdov. 

Pri použití prístroja Varroa Controller dochádza k zohrievaniu plodu veľmi pomaly a doposiaľ sme nezaznamenali žiadne 
problémy. Naopak, na niektorých oplodňovacích staniciach sa používa prístroj Varroa Controller na ošetrenie plemen-
ných otcovských včelstiev.        

Kto si chce byť istý, urobí si výpočet vychádzajúci zo dňa, kedy sa včely prinesú na oplodňovaciu stanicu, šesť týždňov 
späť (40 dní životnosť trúdov a štádium zaviečkovania). Tento deň je posledný, kedy by mali byť trúdy tepelne ošetrené. 
Tým sa zabezpečí, že tie trúdy, ktoré sú k dispozícii na párenie, vyrástli s malým počtom klieštikov a sami nezažili ošetre-
nie teplom. Je to veľmi dobrý postup podobný praxi, aby sa využilo tepelné ošetrenie i pre plemenné otcovské včelstvá.

Pri pop u
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Mnohí včelári, ktorí sa zaoberajú hypertermiou, si dokážu 
už v súčasnosti predstaviť, ako môžu na jar pri pomerne málo 
zaviečkovanom plode vykonať účinné ošetrenie so zariade-
ním Varroa Controller. Zvyčajne sa tepelné ošetrenie vykonáva          
v čase, keď má nové plodisko dva až tri rámiky zaviečkovaného 
plodu. Podľa lokality to býva buď koncom marca, ale v južných 
oblastiach to môže byť už skôr. Nie je dôležité, kedy to nasta-
ne, podstatné je len to, aby človek tento okamih nepremeš-
kal, lebo s kapacitou prístroja Varroa Controller (18 rámikov) 
je možné ošetriť zaviečkovaný plod približne zo šiestich až 
ôsmych včelstiev.

 Ako to však vyzerá v lete?

Silné včelstvá počas jari silno plodujú. Jedno včelstvo 
sa 5-krát až 6-krát znásobí od prezimovania po koniec leta. 
V tomto období by bolo tepelné ošetrenie prístrojom Varroa 
Controller príliš časovo náročné, keďže by bolo potrebné ošet-
riť veľa rámikov so zaviečkovaným plodom. Výnimku tvoria 
zberné odložence. Pri vytváraní nových včelstiev sa odoberá 
zaviečkovaný plod a ten je možné okamžite a ešte pred zalo-
žením nových včelstiev ošetriť teplom. Tým majú novovznika-
júce včelstvá optimálny štart – bez klieštikov.

Ale vráťme sa k produkčnému včelstvu.  Tu sa nachádza 
najprv pomerne veľa plodu. Ak sa čaká príliš dlho, potom tlak 
klieštika mimoriadne nebezpečne narastá. Ako je možné ele-
gantne vyriešiť túto dilemu, na jednej strane včasne ošetriť 
a na druhej strane nemať príliš veľa zaviečkovaného plodu             
v čase ošetrenia?

Vo včelárstve sme zvyknutí rozmýšľať v dlhších časových in-
tervaloch. Krok, ktorý sa urobí dnes, prinesie účinok o dva až tri 
týždne. Okrem toho je potrebné, aby sme rozumným použitím 
zdrojov dosiahli optimum pre včely a takisto pre nás samotných.

Pri vyššie uvedenej dileme tomu nie je inak. Ak chceme 
mať v istom okamihu viac alebo menej plodu musíme nasta-
viť východiskové podmienky už niekoľko týždňov vopred.

 

Teoretické informácie

Ako vieme, najväčšie množstvo klieštika sa nachádza 
v zaviečkovanom plode. Teraz by bolo ideálne, ak by sme 
včelstvo priviedli k tomu, aby v čase medobrania mali včely 
už nazbieraný nektár a vo včelstvách by bolo len minimum 
plodu. Potom by sme vedeli, že klieštiky nemajú inú možnosť 
len vojsť do tohto plodu a tam sa nechať zaviečkovať včelami. 
A to presne teraz urobíme. V čase medobrania budeme mať 
vo včelstvách pomerne málo plodu. Je to dobré aj preto, lebo 
chceme dosiahnuť, aby včely vynaložili všetku silu na zber 
medu a nie na liahnutie ďalších včiel v čase, keď sa včelstvo 
i tak nachádza v maximálnej sile. Včelári v dávnych dobách 
zvykli zabiť matku, aby včelstvo zbieralo viac medu a vycho-
valo si novú matku. Tak ďaleko nechceme ísť, aj keď by samo-
zrejme takéto odstránenie matky bolo témou na diskusiu.

V zásade ide o to, aby boli včelstvá v dobrej kondícii                  
a mohli od medobrania (v južných okresoch je to polovica 
júla) ešte ďalších 4 až 5 mesiacov vychovávať nové generácie 
včiel bez toho, aby ich ohrozoval klieštik. Zmenené klimatické 
podmienky si to vyžadujú. S pribúdaním teplých zím môžeme 
pozorovať, že na niektorých miestach viedenského lesa začala 
koncom novembra opäť kvitnúť púpava.  Na iných miestach 
kvitli olejniny (repka, horčica atď.) až do novembra pri ne-
zvyčajne vysokých teplotách a na niektorých miestach až do 
polovice decembra. Matka samozrejme ďalej ploduje a spolu 
s ňou sa rozmnožuje aj klieštik.  Cieľom preto musí byť „otoče-
nie“ včelárskeho roka, tzv. letné ošetrenie včiel od klieštika 

 6.2  Leto: s duplexnou rámikovou klietkou je práca
 obzvlášť účinná 



32

ešte v čase medobrania, a tak zabezpečiť, aby boli včelstvá 
pripravené zvládnuť minimálne dvadsaťnásobné zvýšenie 
populácie klieštika od polovice júla až do konca decembra. 
Inak povedané, od polovice júla do polovice augusta to pred-
stavuje dvojnásobok počtu klieštikov, do polovice septembra 
štvornásobok, do polovice októbra osemnásobok a do polovi-
ce novembra šestnásťnásobok množstva klieštikov.

Z dôvodu zmenených klimatických podmienok sa musí 
preto uskutočniť letné ošetrenie k termínu medobrania 
najneskôr v polovici júla. Ak niekto nemá v polovici júla 
včely v dostatočnej sile na to, aby zvládli minimálne 20-ná-
sobok zvýšenia populácie klieštika, tak tieto včelstvá s veľkou 
pravdepodobnosťou už k tomuto termínu stratil. Inými slo-
vami: o úspešnom prezimovaní sa rozhoduje v polovici 
júla.

Ako sa dá uskutočniť ošetrenie v čase medobrania v po-
lovici júla, ako to môže fungovať? V nasledujúcej časti si uká-
žeme spôsob, ako sa pri navrhnutom postupe dá dosiahnuť 
päť dôležitých výhod.

Duplexná rámiková klietka

Ako ste správne predpokladali, je potrebné čiastočne 
obmedziť plodovanie matky. K tomu je potrebná rámiková 
mriežkovaná klietka, do ktorej sa uzatvorí matka na istý čas, 
aby plodovala len na obmedzenom počte plodových buniek. 
Rozpracovali sme myšlienku, ktorú pán Lummerstorfer pred-
stavil v prvom vydaní tejto publikácie a vyvinuli sme novú 
rámikovú klietku, ktorú teraz ponúkame ako cenné príslušen-
stvo k prístroju Varroa Controller.

Do tejto rámikovej klietky na obmedzenie plodovania 
matky sa vojdú dva rámiky, je kompletne vyhotovená z tenké-
ho hliníkového plechu a veľmi trvácna. Poklop sa automaticky 
vycentruje, uniknutie matky je preto vylúčené. Plech je rezaný 
laserom, zaoblený vo všetkých rohoch. Mriežky uzáveru sú 
po vylisovaní špeciálne odhrotované, aby boli čo najlepšie 
chránené krídla včiel pri prechode z ostatných rámikov úľa za 
matkou do klietky.

Tým, že je klietka celá vyrobená z hliníka, dá sa po použití 
jednoducho vyčistiť a vydezinfi kovať. Je to veľká výhoda, pre-
tože včely často klietku zatmelia propolisom alebo voskom.

Prečo klietka až na dva rámiky a nie len jednoduchá na 
jeden rámik? To sa dá jednoducho vysvetliť. My včelári chce-
me, aby matka mala dostatok miesta na kladenie vajíčok,        
v opačnom prípade by bol prechod od plného k zníženému 
plodovaniu príliš prudký. Okrem toho sa tým zabezpečí samič-
kám klieštika dostatok otvoreného plodu, aby sa mohli ne-
chať v bunkách zaviečkovať. Klieštik si nájde bunky pomocou 
feromónu, ktorý vylučuje otvorený plod. Je to ďalší dôležitý 
argument, prečo sú potrebné minimálne dva plodové plásty 
rámikovej miery Zander. Dva rámiky miery Zander obsahujú 
12 000 voľných buniek na matkino kladenie. Spolu sa matke 
ponúknu v čase, ktorý strávi v rámikovej klietke, čo je celkom 
24 dní, až tri rámiky miery Zander, čo predstavuje 18 000 bu-
niek alebo v priemere 750 buniek na deň na kladenie vajíčok. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že pri optimálnych podmienkach 
matka nakladie približne 2 000 vajíčok denne, potom je ponu-

Nová duplexná rámiková klietka
(Zdroj: www.varroa-controller.com/dwt)



33

ka buniek istým obmedzením, ale nie je to zase tak málo, aby 
včelstvo začalo naťahovať matečníky mimo klietky.

 
Samotná aplikácia

Tri rámiky plodu postačia najmä preto, že duplexná rámi-
ková klietka sa používa už od začiatku leta, t. j. medzi 20. – 22. 
júnom (resp. po letnom slnovrate). Včelstvo dosahuje maxi-
málnu silu a včely ešte stále znášajú nektár. 

Zoberieme klietku na matky a pripravíme si ju ku každé-
mu produkčnému včelstvu. Odoberieme medníky a odložíme 
ich bokom. Následne nájdeme plodový plást, na ktorom sa 
nachádza matka, zvyčajne ide o plodový plást s vajíčkami        
a mladými larvami. Tento plodový plást sa opatrne odoberie. 
Je potrebné dbať na to, aby na ňom zostala matka. Rámik                 
s matkou sa vloží do pripravenej klietky. Ako druhý rámik sa 
do klietky zavesí rámik s medzistienkou, potom príde vrchnák 
klietky a takto pripravená klietka sa vloží do stredu plodiska. 
Ak máme plodisko v dvoch nádstavkoch, vložíme klietku do 
hornej časti plodiska. Na plodisko prídu medníky a včelstvo 
sa zavrie. Celé to prebieha veľmi rýchlo, ak má človek prax                
v hľadaní matky a matky má označené.

Následne počkáme a presne o dvanásť dní sa vrátime          
k úľom, kde sme vložili klietky. Opäť odoberieme klietku, 
opatrne ju otvoríme a odoberieme ten plodový plást, na kto-
rom bola pôvodne matka. Tento plodový plást je teraz úplne 
zaviečkovaný, medzistienka vedľa je vybudovaná a pravde-
podobne tiež zakladená. Na miesto odobratého zaviečkova-
ného plodového plástu dáme prázdny už vystavaný rámik, do 
ktorého môže matka okamžite klásť vajíčka. Treba dbať na to, 
aby matka zostala v klietke. Klietku je potrebné opäť uzavrieť           
a vložiť na rovnaké miesto do plodiska včelstva.

Odobratý plodový rámik príde okamžite do predhriateho zaria-
denia Varroa Controller. Keď prejdeme všetky včelstvá, alebo sa do-
staneme k 18. včelstvu, začneme s tepelným ošetrením odobratých 
zaviečkovaných plodových plástozzzv. Po ukončení tepelného ošet-
renia dáme tieto plodové plásty najlepšie na posilnenie odložencom.

Teraz sa ponechá duplexná rámiková klietka ďalších dva-
násť dní vo včelstve. V tomto období predstavujú oba plodové 
rámiky v klietke jediný otvorený plod a klieštiky sa nechajú 
uzavrieť do týchto dvoch rámikov plodu. Po uplynutí druhej 
série dvanástich dní (čiže na 24. deň od prvého vloženia kliet-
ky) sa odoberie medník (prípadne medníky). Včely z medníka 
a plodiska sa cez smyk zmetú do rojáka. Tmavé, staré rámiky 
sa ihneď odstránia, svetlé peľové plásty sa zavesia späť do úľa 
a doplnia čerstvými medzistienkami. Túto prácu je možné vy-
konať hladko, keďže matka sa ešte stále nachádza v odobratej 
klietke. Na záver sa otvorí duplexná rámiková klietka, matka 
sa preloží do pridávacej klietky a včely sa tiež cez smyk zmetú 
do rojáka. Plodové plásty sa dajú do predhriateho prístroja 
Varroa Controller. Následne sa ošetria včely proti prisatým 
klieštikom a preklopia späť do úľa. Nakoniec sa pridá matka 
a ihneď sa nasadí kŕmidlo so šiestimi litrami tekutého krmi-
va. Celý tento úkon trvá približne 15 min. na včelstvo, vrátane 
odobratia medu. Ideálne je, keď včelári už deň vopred nasadia 
výklzy, aby včely opustili medník.

Výhody celkového systému

S použitím duplexnej rámikovej klietky sa dá výrazne 
zvýšiť efektívnosť prístroja Varroa Controller. V čase medobra-
nia sa takto dá ošetriť zaviečkovaný plod deviatich včelstiev za 
dve hodiny. Je to veľká výhoda najmä pri veľkom počte včel-
stiev. Okrem časovej úspory prináša systém i ďalšie výhody.

Veľmi dôležitá je skutočnosť, že zo včelstiev odoberieme 
tmavé plásty. Môžu byť odobraté a dané na vytavenie. Včel-
stvo dostane nové medzistienky, okamžite ich vybuduje a sedí 
od polovice júla na úplne novom diele, čo významne zvyšuje 
zdravotný stav včelstiev. Ale aj včelár sa môže tešiť, pretože 
s nasadením rámikovej klietky je často spojené aj zvýšenie 
množstva medu až o 20 %. Za obdobie 24 dní sa včely musia 
menej starať o plod, čo umožní väčšiemu počtu včiel zbierať       
a spracovávať nektár na med. 
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Ďalšou výhodou je skutočnosť, že dva plodové plásty zo 
včelstva sa môžu použiť na posilnenie odložencov. Ak matky, 
ktoré boli vychované od mája až do polovice júla už založili 
malé plodisko, dostanú tri či štyri takto tepelne ošetrené plo-
dové plásty, potom sa malé včelstvo posilní o 18 000 až 24 000 
včiel (pri rámikovej miere Zander) v priebehu dvanástich dní. 
Z malého včelstva sa stane silný odloženec – pozorovať tento 
proces je skutočnou radosťou pre každého včelára.

Najväčšou výhodou je však niečo úplne iné: Tým, že po-
čas dvakrát dvanástich dní sa zo všetkých plodových rámikov 
vyliahli včely a dva plodové rámiky, ktoré zostali v duplexnej 
rámikovej klietke boli odobraté na ošetrenie, je včelstvo teraz 
už bez plodu a je možné vykonať aj ošetrenie od klieštikov, 
ktoré sú prisaté na včelách. Med už je odobratý, a tým je 
možné ošetrovať včely (napr. kyselinou mliečnou) od malého 
množstva klieštikov prisatých na včelách (v závislosti od sta-
noviska a technologického postupu). Nedivte sa, ak nenájdete 
veľa klieštikov, väčšia časť sa nachádza v odobratom zavieč-

kovanom plode, ktorý sme úspešne ošetrili prístrojom Varroa 
Controller.

Tým sa zabezpečili základné podmienky na budovanie 
zimného včelstva, všetky klieštiky sú odstránené, nové vy-
stavané plásty matka môže konečne naplno zaklásť vajíčkami 
a pri danej dávke krmiva, to aj bude robiť. Teraz je včelstvo 
zdravé aj na ďalšie mesiace plodenia.

Pozor: Opäť sa bude dať pozorovať prirodzený výskyt 
klieštikov, pretože z iných včelstiev na okolí sa dostanú do 
včelstva zaiste ďalšie klieštiky. S veľkou pravdepodobnosťou 
je potrebné naplánovať ďalšie tepelné ošetrenie ku koncu 
septembra, to však prebehne pomerne rýchlo, podobne ako 
jarné ošetrenie.

Počet

klieštikov

vo včelstve

Hranica poškodenia včelstva

Ošetrenie proti

klieštikovi

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Ošetrenie proti roztočom v júli pomocou duplexnej rámikovej klietky
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 6.3  Jeseň: dokázať reagovať včasne
 na nebezpečné ohrozenia

Na jeseň si preto včely zaslúžia veľkú pozornosť, pretože 
sú vystavené trojnásobnému ohrozeniu.

1.  Teplé počasie spôsobuje ďalšie plodovanie a tým aj množe-
nie sa klieštikov 

2.  Počet včiel výrazne klesá, zatiaľ čo počet klieštikov sa naďa-
lej dokáže rozmnožovať na dvojnásobok za mesiac.

3.  Reinvázia zanesením klieštikov z chorých včelstiev zo su-
sedstva môže viesť ku skokovému nárastu populácie roz-
točov nekontrolovanou reinfekciou v priebehu niekoľkých 
týždňov.

V takýchto klasických situáciách na jeseň sa tepelné 
ošetrenie proti roztočom ukazuje ako obzvlášť vhodné. Zatiaľ 
čo je v noci už príliš chladno alebo príliš vlhko na ošetrenie 
kyselinou mravčou a kyselinou šťaveľovou, tieto ošetrenia nie 
sú účinné kvôli ešte existujúcemu plodu a vlhkému počasiu, 
tepelným ošetrením je možné zlikvidovať roztoče ešte i na 
jeseň.

Na jeseň je síce viac klieštikov prisatých na včelách, ešte 
60 % klieštikov sa však nachádza na vyvíjajúcom sa plode. 

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.Feb.Jan.

Počet včiel Počet klieštikov

Vývoj napadnutia včelstva počas roka

Medobranie už dávno uplynulo, rovnako aj úspešné let-
né ošetrenie so značným znížením populácie roztočov v júli. 
Takže všetko je v poriadku, či nie? V žiadnom prípade! Jeseň je 
totiž kritickým obdobím a od včelárov sa vyžaduje mimoriad-
na ostražitosť. Kto v tomto čase nerobí kontroly, môže prísť o 
všetko.

Na jeseň počet včiel výrazne ubúda. Ak však aj naďalej 
pokračuje teplé počasie, včely sa ďalej starajú o plod. Hoci nie 
tak veľmi ako na začiatku roka, ale dostatočne na to, aby dali 

klieštikom príležitosť ďalej sa rozmnožovať. V extrémnom prí-
pade sa klieštiky naďalej rozmnožujú dvojnásobne za mesiac. 
Počet včiel však klesá. Vo vzťahu k celkovému počtu včiel do-
chádza k nadmernej koncentrácii klieštikov vo včelstve. Je to 
veľmi nebezpečné. Na jar tomu bolo inak. Na jar rástol počet 
včiel rýchlejšie ako počet klieštikov. Aj keď sa počet klieštikov 
každý mesiac zdvojnásoboval, silnejším nárastom populácie 
včiel dochádzalo k ich zriedeniu.

 6.3 
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Keďže medobranie už dávno skončilo, tepelným ošetre-
ním, ktoré je zamerané na klieštiky stále sa množiace na plo-
de, sa dajú potlačiť i klieštiky prisaté na včelách a uskutočniť 
ďalšie zvyškové ošetrenie.

Cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť podľa nemeckého mo-
nitorovacieho projektu, je stav, v ktorom v októbri nie je vo 
včelstve viac klieštikov ako 5 % z počtu včiel.

Predpokladanému počtu 15 000 včiel v októbri zodpove-
dá 5 % celkovému počtu 750 klieštikov.

V závislosti od počasia tým vzniká potreba zrealizovať na 
jeseň ďalšie tepelné ošetrenie včiel. Týmto spôsobom sa včelár 
dobre pripraví na neskoré plodovanie včiel siahajúce hlboko 
do jesene/zimy.

Tepelné ošetrenie na jeseň po reinfekcii

Počet

klieštikov

vo včelstve

Nekontrolovateľná

reinfekcia

Ošetrenie

proti

klieštikovi

Ošetrenie

proti

klieštikovi

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov.Feb.

Hranica poškodenia včelstva

Reinfekcia – spôsobená vyrabovaním 
včelstiev napadnutých klieštikom 
(Zdroj: Wolfgang Wimmer)
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S klieštikom včelím som sa oboznámil už v 80-tych rokoch, 
keď môj otec choval včely, bolo to viac ako 80 rodín. Od začiatku 
boja proti týmto roztočom až dodnes som spoznal rôzne metódy 
boja proti klieštikovi a všímal som si i to, ako klieštik mení svoje 
správanie a prispôsobuje sa. Niekedy som nadobudol dojem, že 
použité prostriedky sú pre používateľa a včely nebezpečnejšie ako 
pre samotné klieštiky. 

V posledných rokoch sa tiež ukazuje, že rozličné faktory ako 
napríklad mierne zimy, slabá ponuka peľu, pokles včelej pastvy na 
lúkach a ovocných sadoch, prostriedky na ochranu rastlín a pesti-
cídy výrazne oslabili včelstvá. 

Preto som na jar 2011 v dobrej viere a s radosťou prijal po-
nuku vyskúšať nový prístroj Varroa Controller. Keďže časť z mojich 
približne 30 včelstiev chovám na odľahlejšom mieste v lese, mám 
dobrú možnosť urobiť porovnanie o úspechu prístroja. 

V prvom úli som postupoval proti klieštikom podľa stavu 
včelstva a tlaku klieštikov tak ako doposiaľ. Používal som spravidla 

lapacie plásty, trúdí stavebný rámik, kyselinu mravčiu a kyselinu 
šťaveľovú na následné ošetrenie, čiže všetko prípustné metódy. 

Na vzdialenom mieste (v rámci doletu sa nachádza ešte viac 
ako päť včelínov) som začiatkom marca do všetkých včelstiev rá-
mikovej miery Zander (na 10 rámikov) vložil trúdí stavebný rámik. 
Prvý zaviečkovaný trúdí plod som obetoval, zároveň som vložil 
nový stavebný rámik. Začiatkom apríla som všetky zaviečkované 
plodové plásty odstránil od včiel a vykonal tepelné ošetrenie prí-
strojom Varroa Controller. 

Včelstvám vôbec neprekážalo, že počas ošetrenia im asi dve 
hodiny chýbali niektoré plásty a počas ošetrenia boli prázdne kraj-
né plásty nahradené plnými rezervnými zásobnými plástmi a dno 
úľa sa vyčistilo.

Ako každý rok, aj tentokrát sa mi podarilo urobiť v jeden deň 
jarnú kontrolu, teraz ale aj s použitím prístroja Varroa Controller. Už 
po dvoch dňoch sa dal spozorovať na dne úľa zvýšený denný spád 
klieštika, čo pokračovalo ešte niekoľko dní (podľa dátumu liahnutia). 

 7.1 Wilfried Ammon

Línia matky Carnica Peschetz 
z roku 1956
(Zdroj: Wilfried Ammon)

Rád by som srdečne poďakoval všetkým včelárom, ktorí prijali výzvu napísať o svojich osobných skúsenostiach s 
tepelným ošetrením. Teším sa, že sa mi podarilo získať si niektorých kolegov, ktorí informovali o svojich prvých 
skúsenostiach, ale takisto kolegov, ktorí už niekoľko rokov pracujú s prístrojom Varroa Controller. 

  7 Správy z praxe –
 po viacerých rokoch používania 

Wilfried Ammon, Predseda miestnej organizácie Zirl v Tirolsku, pracuje s prí-
strojom Varroa Controller od jari 2011.

Miesto včelárenia: Zirl, Tirolsko 
Počet včelstiev: 30
Včelárstvu sa venuje: od detstva
Rámiková miera Zander s hoff manovými bočnými latkami 
Línia matky: Carnica Peschetz
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Keďže pri prvom ošetrení (druhý) trúdí stavebný rámik nebol ešte 
zaviečkovaný, urobil som o niekoľko dní ešte raz ošetrenie so za-
viečkovanými trúdími plástmi a zvyšnými teraz už zaviečkovaný-
mi plodovými plástmi. Spád klieštika v počte asi sto kusov za deň 
počas nasledovných dní nebol žiadnou zriedkavosťou a zatiaľ čo 
pri bežne ošetrovanom včelstve počet klieštikov neustále narastal, 
prirodzený spád klieštika zostal približne na rovnakej úrovni. 

Celkové množstvo práce na jar sa s prístrojom Varroa Con-
troller len mierne zvýšilo oproti iným druhom ošetrenia, keď si 
uvedomíme, že počas tepelného ošetrenia sa súčasne uskutočnila 
jarná kontrola včelstiev. 

Teraz sa môžem spätne pozrieť na viac ako štyri včelárske 
sezóny s použitím prístroja Varroa Controller a som presvedčený, 
že tento spôsob ošetrenia nadobudne čoraz väčší význam, keďže 
čoraz viac včelárov sa zamýšľa nad tým, ako možno včeláriť priro-
dzenými prostriedkami a podľa možnosti bez použitia biochemic-
kých prostriedkov na likvidáciu roztočov. Prístroj Varroa Controller 
bol zakúpený spoločne pre náš zväz a každý včelár vo zväze ho 
môže používať. Každé ošetrenie s prístrojom Varroa Controller je 
bezplatné. 

Je to vždy pekný zážitok pozorovať včely, ako pokojne pôsobia 
po tepelnom ošetrení, ako sa podporí čistenie, tok krmiva a výkon 
matky. Ošetrením prvých zaviečkovaných plodových plástov s plo-
dom robotníc už na jar sú nasledujúce stavebné rámiky s trúdím 
plodom oveľa menej zaťažené klieštikmi a časť z nich nemusela 
byť vôbec obetovaná. Plod z ošetrených plástov sa normálne 
vyliahne a včely sa vyvíjajú nenápadne. Včely, ktoré sa vyliahnu 
práve počas ošetrovania v prístroji, sa zavesia spolu s plástom späť 
do úľa. 

Ak sa v týždňoch po tepelnom ošetrení ukáže v melive len ne-
patrný spád klieštika, nechám sa trúdy ešte raz vyliahnuť na páre-
nie s matkami a ako podporu pre prirodzenú harmóniu včelstva. 
Každý včelár by však mal kontrolovať prirodzený spád klieštika a 
zvážiť, či je potrebné ďalšie ošetrenie prístrojom, a takisto či ne-
chať voľný priebeh zvyšovaniu počtu trúdov vo včelstve. Niektorí 
včelári nasadzujú na jar ako stavebný rámik prázdny rámik, odo-
berú ho úplne po zaviečkovaní a okamžite ho nahradia polovič-

ným stavebným rámikom. Polovičný stavebný rámik je prázdny 
plodový plást, ktorý nemá polovicu dostavaného plástu. Spoj 
zostane neporušený. Trúdí plod, ktorý vznikne v dolnej časti, sa po 
zaviečkovaní ešte pred vyliahnutím môže takisto ošetriť prístro-
jom Varroa Controller a nechať normálne vyliahnuť, alebo sa opäť 
vyreže. Takto je možné jarným tepelným ošetrením a následným 
odobratím trúdieho plodu v závislosti od lokality do konca apríla 
znížiť populáciu roztočov dvojnásobne alebo až trojnásobne. 

Podľa doterajších pozorovaní prichádza v ojedinelých prípa-
doch po ošetrení zariadením Varroa Controller k odstráneniu včiel, 
ktoré boli infi kované klieštikmi a nie sú životaschopné. U týchto 
uhynutých včiel sa pod mikroskopom preukázal narušený vývin a 
poruchy spôsobené klieštikmi, ktoré nemožno spájať s ošetrením 
prístrojom Varroa Controller.  Prípadné napadnutie vírusmi takto 
uhynutých včiel by sa malo podľa mojej mienky vedecky preskú-
mať, keďže je už známe varroa senzitívne hygienické správanie sa 
včiel, a tak by sa tepelným ošetrením mohla táto vlastnosť u včiel 
podporiť. V niektorých prípadoch sa tiež dalo spozorovať mierne 
skoršie vyliahnutie dospelých včiel ešte pred vypočítaným dátu-
mom (21 dní) pri označených plodových plástoch, neviedlo to 
však k následným negatívnym účinkom. 

Ako každé odporúčané ošetrenie včiel proti roztočom kliešti-
ka včelieho, cieľom tepelného ošetrenia je citlivo narušiť rozmno-
žovanie parazitov a tlak roztočov držať na nízkej úrovni. Možnosť 
ošetrenia zaviečkovaných plodových plástov s plodom robotníc na 
jar pomocou prístroja Varroa Controller umožní ozdraviť včelstvá 
ešte skôr, ako sú vo včelstve k dispozícii prvé zaviečkované trúdie 
plásty. Tieto včelstvá môžu oveľa lepšie narásť do sily a mať k dis-
pozícii aj mladé včely na tvorbu odložencov.

Pri tvorbe odložencov poskytuje Varroa Controller veľmi dob-
rú možnosť vytvoriť viaceré mladé včelstvá s ošetrenými plodový-
mi plástmi. 

Základným predpokladom tvorby odložencov je existencia 
zdravých a silných včelstiev, ktoré sa môžu zriecť prebytočných 
plodových plástov a včiel. Okrem toho by v tomto momente mal 
byť k dispozícii zodpovedajúci počet mladých oplodnených matiek 
a predovšetkým samostatné vhodné miesto pre odložence mimo 
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doterajšieho doletu produkčných včelstiev.
Zdravým včelstvám sa odoberú nadbytočné plodové plásty. 

Prisaté včely z rôznych včelstiev sa zmetú do rojnice a ošetria prí-
pustnou metódou proti roztočom. Úplne zaviečkované plodové 
plásty bez včiel sa medzitým ošetrili prístrojom Varroa Controller. 
Následne sa včely spolu s plodovými plástmi rozdelia na odložen-
ce, pridá sa k nim mladá oplodnená matka a mladé včelstvá záso-
bené cestom sa prenesú na vzdialené miesto. 

Ukázalo sa, že aj pre chovné včelstvá poskytuje zariadenie 
Varroa Controller dobré služby. U týchto včelstiev prebehne dvojité 
ošetrenie ešte pred začiatkom chovu. 

Od včelárov v susedstve som často dostával otázku, ako sa 
dá uskutočniť ošetrenie s prístrojom Varroa Controller pri väčšom 
počte včelstiev, keďže sa mi neustále potvrdzuje, že na základe 
doterajších metód ošetrenia prevláda názor, že ošetrenie proti 
roztočom môže nasledovať až v neskoršom lete.

Prehliada sa, že ide o ošetrenie bez kyselín a len s teplom            
a vodou, a tak je možné uskutočniť ošetrenie i na jar, hneď ako 
je k dispozícii plod. Často tu ide o otázku správneho načasovania. 
Keďže sa vo včelíne takmer vždy musia vykonať práce s viacerý-
mi včelstvami, najprv vezmem včelstvá, ktoré sa ošetria a počas 
priebehu ošetrovania prístrojom robím zvyšné nevyhnutné práce. 
Zatiaľ čo pri odparovaní kyselín je potrebné neustále sledovať stav 
teploty, pri tepelnom ošetrení je väčší manévrovací priestor i počas 
daždivých dní. 

Výhodu tepelného ošetrenia vidím predovšetkým v tom, 
že ošetrenie je možné uskutočniť na jar aj na jeseň, hneď ako je              
k dispozícii zaviečkovaný plod. V tomto okamihu je prítomné 
menšie množstvo najmä mladých včiel a pri zmetaní by nemalo 
dôjsť  k žiadnemu rabovaniu včiel.

Základným predpokladom je však aj to, aby sa včelár nebál 
práce pri úli a pravidelne sledoval a vykonával prirodzené denné 
monitorovanie spádu klieštika na dne úľa.

Váš Ammon Wilfried

Na jeseň 2011 som si zaobstaral prístroj Varroa Controller. 
Moje včelstvá, ktoré boli vtedy silno napadnuté, prežili zimu. 
Keďže včelstvá boli príliš oslabené bolo potrebné ich spojiť. Bez 
zariadenia Varroa Controller by boli mŕtve. 

Tak som začal rok 2012 aspoň so šiestimi včelstvami a ich 
počet som na jar zvýšil na deväť. Rok 2012 prebiehal inak veľmi 

pozitívne bez mimoriadnych udalostí a so žiadnymi stratami.
Rok 2013 bol zase špecifi ckým rokom. Až koncom júla priš-

la lesná znáška a nechcela vôbec skončiť. Pred prvým stáčaním 
medu som svoje včely ošetril už dvakrát prístrojom Varroa Con-
troller. Po prvom stáčaní s veľkým množstvom medu nasledova-
lo ďalšie ošetrenie prístrojom Varroa Controller. Lesná znáška sa 

 7.2 Konrad Gwiggner
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nechcela prerušiť, a tak prišlo ešte k ďalším trom medobraniam, 
ku ktorým by pri aplikovaní chemického ošetrenia nemohlo 
dôjsť. 

Zo skúseností posledných rokov vieme, že september je 
problémový mesiac, najmä jeho druhá polovica. Klieštiky sa vo 
včelstvách nachádzajú vo veľkých množstvách. Nechcem teraz 
otvoriť diskusiu o reinvázii a iných včelároch, ktorí pracujú laj-
dácky či nepracujú vôbec. Oba faktory sú pre mňa skutočnosťou 
a musím sa s nimi vysporiadať.  Ak je počasie ešte dostatočne 
teplé, ako tomu bolo v roku 2014, tak môžem ešte urobiť tepel-
né ošetrenie. V roku 2013 to nebolo možné, preto bolo potrebné 
ošetrenie koncom októbra s prípravkom Bienenwohl (na báze 
kyseliny šťaveľovej, citrónovej, propolisu, alkoholu a esenciál-
nych olejov).  

Opatrenia z roku 2013 boli však dostatočné na to, aby všet-
ky včelstvá dobre prezimovali v roku 2014. 

Moji kolegovia včelári hovorili už v apríli 2014 o včelách so 
zmrzačenými (zakrpatenými) krídlami. Až do začiatku júla mno-
hí z nich už prišli o veľké množstvá včelstiev (niekedy o viac než 
polovicu). Rok 2013 zanechal včelám množstvo roztočov, ktoré 
sa v roku 2014 mohli ďalej rozmnožovať. Myslím, že sme v na-
šom regióne ešte nezažili taký rok ako 2014, v ktorom by bol tlak 
zo strany roztočov tak silný.

Je smutné počúvať kolegov, čo zažívajú, zatiaľ čo moje včely 
sú veľmi silné a nezazaznamenal som takmer žiadne straty. Čo-
raz častejšie hovoria, že premýšľajú nad tepelným ošetrením. V 
hodine zúfalstva sa topiaci i slamky chytá a tá mu dáva nádej. 

Keď to najhoršie pominie, nastane likvidácia mŕtvych 
včelstiev a vyčistenie úľov a prístrojov, vracia sa späť odvaha a 

včelstvá sa často opäť bohato posilnia. Sú to situácie, ktoré si s 
prístrojom Varroa Controller ušetrím. Už žiadne porážky. Radosť 
so včelami.

O koľko viac práce je potrebnej?

Ak sa pozriem na to, čo všetko sa dnes musí urobiť, aby sme 
roztoče držalié v šachu a bolo možné odobrať med, tak je to s 
prístrojom Varroa Controller v podstate celkom pohodlné. Vy-
rezanie trúdieho plodu, kompletné odobratie plodu, ošetrenia 
kyselinou mravčou, ošetrenie tymolom a výsledok? Čiastočne 
uspokojivý, v opačnom prípade dochádza k likvidácii mŕtvych 
včelstiev, čistenie úľov, rozmnožovanie včelstiev a vychovanie 
ďalších matiek. 

Už nemám kvôli roztočom žiadne straty. Na jar roku 2015 
budem predávať včelstvá, aby som urobil miesto pre nové odlo-
žence a tým snáď i mohol presvedčiť niekoľko kolegov včelárov 
o výhodách hypertermie. 

Ďalší argument, ktorý sa nikto neodváži nahlas povedať či 
sám priznať: ide o cenu za obstaranie prístroja Varroa Controller. 
Žiaden včelár neprizná, že sú preňho tieto náklady na včely príliš 
vysoké. 

Musím povedať, že to bol i môj prípad. Zvažoval som ar-
gumenty z jednej i druhej strany, až som dospel k záveru, že 
buď kúpim tento drahý prístroj, alebo sa vzdám svojho koníčka, 
pretože som nevedel nájsť iný spôsob, ako dostať roztoče pod 
kontrolu. 

Teraz po niekoľkých rokoch s týmto prístrojom vyzerá situá-
cia úplne inak – všetko funguje a včely ho veľmi dobre znášajú. 

Konrad Gwiggner – Napriek ošetreniu kyselinou mravčou 
čelil veľkému tlaku roztočov. V roku 2011 sa mu podarilo 
zachrániť včelstvá vďaka prístroju Varroa Controller a odv-
tedy sa už nechce zriecť tepelného ošetrenia..

Miesto včelárenia: Tiroler Unterinntal, Waldrandlage 
Počet včelstiev: 9 
Včelárstvu sa venuje od: 2008 
Rámiková miera Zander s hoff manovými bočnými latkami 
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Ak by som si prístroj Varroa Controller nekúpil, musel by 
som dozaista dokúpiť ďalších 15 včelstiev. V roku 2013 by som 
len raz mohol vytáčať med a mal by som o 132 kg medu menej. 
Ak vynásobíme 15 produkčných včelstiev krát 120 eur, plus 132 
kg medu krát 12 eur (bežne predávam za 13 eur), spolu je to o 3 
384 eur väčší výnos ako bez prístroja Varroa Controller. Náklady 
na prístroj sa teda viac ako vrátili. 

Čo sa mi pritom najviac páči?

Neoslabujem včelstvá. Ani odobraním plodu, zastavením 
plodovania alebo stratou matky či spustením rabovania. Keď 
sa plodové plásty vrátia z prístroja Varroa Controller späť do 
včelstva, prijmú včely ihneď plásty späť a život beží ďalej. Jediný 
rozdiel je ten, že klieštiky v bunkách sú mŕtve a včelstvá majú 

preto najlepší predpoklad na ďalší rozvoj. Je to skvelý pocit takto 
posilniť včely!

Prial by som si, aby všetci včelári seriózne praktizovali likvi-
dáciu roztočov od jari až do jesene. Hypertermia s použitím prí-
stroja Varroa Controller je podľa mojej mienky jediné riešenie, 
ktoré funguje na 100 %. Ak to budeme všetci používať, potom si 
môžeme ušetriť i dodatočné ošetrenia, pretože klieštikom v máji 
a v júni vôbec nedovolíme zájsť tak ďaleko. 

Napísal som svoju vlastnú skúsenosť a presvedčenie. Prí-
stroj môžem odporučiť na 100 %. 

Milí priatelia včiel

V princípe ide predsa všetkým o prežitie včiel, pretože 
tento hmyz je súčasťou prírody a zohráva v nej dôležitú úlohu. 
Za posledných 50 rokov som sa dozvedel veľa o včelárstve, ale 
nikde nie všetko. Zažil som začiatky boja proti roztočom a usi-
lovne používal kyseliny.

Najprv sme s nimi zaznamenali úspech a niekoľko rokov 
bolo možné týmto spôsobom dobre včeláriť. Potom som mu-
sel zlikvidovať celý úľ kvôli skysnutiu plodu, čo takmer zlomilo 
moje včelárske srdce. Začal som odznova s jediným včelstvom 
a už v prvom roku som odobral z tohto veľkého včelstva 110 kg 
medu. Toto včelstvo sa zredukovalo ešte počas rovnakej zimy a 
našťastie som si urobil niekoľko odložencov. 

V roku 2013 som narazil na prístroj Varroa Controller a 
dúfal, že nájdem riešenie problému  s roztočmi. V tom istom 
roku som mohol napomáhať ďalšiemu vývoju elektronického 

riadenia prístroja. Táto nová elektronika pracuje perfektne a 
dosahuje veľmi dobré výsledky pri ošetrovaní. 

U jednej včelárky, ktorá chová svoje včely výhradne bio-
logicky, som zistil, že pri mojich včelách nesedelo ešte niečo 
iné – mala predsa oveľa krajšie včelstvá než ja. Bolo mi jas-
né, že som zanedbal rastúce zaťaženie jedovatými látkami 
jesenným kŕmením. Veľa som rozmýšľal, čo všetko očakávam 
od svojich včiel. Potom som sa informoval na webovej strán-
ke jedného chemického koncernu o cukrovej repe, čo všetko 
môže zažiť taká cukrová repa od výsevu až po žatvu. V starost-
livosti o včely som okamžite presedlal na biocukor. Následne 
sa mi podarilo rozšíriť počet včelstiev na 8 a vďaka prístroju 
Varroa Controller a zrieknutiu sa všetkej chémie cez kŕmenie, 
či už koncentrovanej alebo homeopatickej (riedenej), som zís-
kal veľmi pekné včelstvá. 

Odvtedy včelárim vždy spolu s mojou dcérou Fabienne, 
ktorá sa od samotného začiatku pre prístroj Varroa Controller 

 7.3 Werner a Fabienne Kron
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nadchla. V súvislosti s požiadavkou napísať o svojich skú-
senostiach sme s dcérou diskutovali o mnohých zásadných 
veciach a zobrala to veľmi vážne. Dala dohromady niekoľko 
dôležitých argumentov. Som hrdý na túto mladú včelárku, 
ktorá bystro ide svojou cestou a radi by sme sa s vami podelili 
o nasledujúce myšlienky. 

Vzťah hostiteľ – parazit  

Parazit neustále profi tuje zo svojho hostiteľa tým, že 
mu odoberá živiny alebo využíva jeho telo ako optimálne 
prostredie pre svoj život. Prítomnosť parazita môže hostiteľa 
poškodiť. K poškodeniu často prichádza z produktov látkovej 
výmeny parazita, ktoré môžu viesť k otrave alebo poškodeniu 
bunkových väzieb a orgánov. To môže viesť až k úmrtiu hos-
titeľa.

Vzťah klieštika a včely predstavuje výnimku. Klieštik včelí 
poškodzuje hostiteľa priamo tak, že čoskoro zomrie. Správanie 
sa klieštika včelieho ku včele sa skôr podobá šelme ako para-
zitovi. Jedno zviera škodí druhému počas krátkeho obdobia, 
až kým nezomrie. Je to spojené s tým, že je tu zabezpečená 
blízkosť k ďalšiemu možnému hostiteľovi vo včelstve. Klieštik 
včelí sa teda správa ako parazit až vtedy, keď sa včelstvo vníma 
ako celok, ako jednota. Nie je v záujme klieštika zlikvidovať 
okamžite celé včelstvo. Klieštik sa najprv šíri naprieč viacerými 
včelstvami, skôr ako kompletne zahubí jedno včelstvo. To je 
cieľ jeho šírenia, ktoré vedie k zachovaniu vlastného druhu. 

Včelstvo

Včelstvo žije kolektívne. Jednotlivec je súčasťou kom-
plexného systému prežitia. Vôľa prežiť je kolektívna, presne 

tak ako spôsob myslenia a obstaranie potravy. Všetky procesy 
sú jednoducho kolektívne a slúžia vyššiemu cieľu, ktorým je 
prežitie celého včelstva. Včelstvo musí byť preto posilnené 
ako celok. Jed škodí matke a pravdepodobne i včelám, lebo 
také bezvládne, ako po aplikovaní jedu, sú len zriedka. 
Ale aké reálne účinné alternatívy dnes máme? Človek si 
samozrejme želá okamžitý a stopercentný účinok, chce vidieť 
výsledky. Vidí, ako sa čas vlečie a verí zázračným prostried-
kom z oblasti chémie. Zabúda pritom na vyššie spomínanú 
kolektivitu jednotného včelstva. Zmysluplnejšie by bolo 
vytvoriť vhodný ekologický priestor pre včely, v ktorom síce 
neprežijú za optimálnych podmienok, ale oproti parazitovi 
sú vo výhode. Dôležité je iba to, aby sa znížil negatívny vplyv 
parazita spôsobom, ktorý čo najmenej negatívne ovplyvní 
včely. Takže tam, kde hostiteľ a parazit reagujú na niečo s 
rôznou mierou citlivosti, treba niečo urobiť a hostiteľovi po-
skytnúť lepšie možnosti na prežitie. Tak sa môže samostatne 
brániť a učí sa s obrannou pamäťou, ako sa najlepšie obráni 
sám. Časom sa s tým naučí vysporiadať i bez človeka, pretože 
výsledok sa zakladá na evolučnom prispôsobení a ekologic-
kých výhodách či nevýhodách. 

Varroa Controller a tepelné ošetrenie

Ošetrenie teplom je preto účinné, lebo včelí plod toleruje 
vyššiu teplotu. To znamená, že jeho bielkoviny sa začínajú roz-
kladať až pri veľmi vysokých teplotách. Naopak, roztoče nie sú 
tolerantné voči teplu –bielkoviny tepelného šoku spôsobujú 
ich úmrtie. 

Teplom usmrtíme klieštika v štádiu nymfy. Iba klieštiky, 
ktoré sa vyskytujú na dospelých včelách, zatiaľ prežívajú. Nie 
je predsa možné zohriať celé včelstvo, keďže včely ho ochla-

Werner a Fabienne Kron nechcú už žiadnu chémiu       
vo svojich včelstvách.

Miesto včelárenia: Emmental/Švajčiarsko
Počet včelstiev: 10
Včelárstvu sa venujú už: 50 rokov
Rámiková miera: Schweizerkasten (švajčiarska úľová miera)
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dzujú – samozrejme opäť ako jeden organizmus. 
Včela vyššiu teplotu toleruje. Zatiaľ čo klieštik včelí vyso-

kú teplotu neprežije, včela sa dokáže naučiť, ako sa brániť voči 
klieštikovi. Teplo ju totiž prakticky neobmedzuje. Predpokla-
dom pre prirodzenú likvidáciu roztočov je, aby matka mohla 
zbierať podľa možnosti dlho skúsenosti. 

Človek nedokáže prírodu zlepšiť ani nahradiť, ale príroda 
človeka možno áno (a toho sa bojíme). Niekedy chceme toho 
viac a podľa možnosti urobiť čo najviac, aby sa niečo podarilo. 
Mali by sme sa však naučiť aj čo najmenej zasahovať. To sa 
ukazuje ako mimoriadne ťažké, keďže to prináša pocit bez-
mocnosti. 

V podstate sme predsa len ľudia, sme súčasťou niečoho 
veľkého, tak ako včely. 

So srdečným včelárskym pozdravom 
Werner a Fabienne Kron

Ako som prešiel na prístroj Varroa Controller?

Keď sa zistilo, že rezíduá chemikálií z apistanových pásikov 
používaných na začiatku boja proti klieštikovi sa ukladali vo vosku, 
našiel som užitočné riešenie, ktoré pozostávalo z neustáleho vyre-
závania trúdieho plodu. Znamenalo to zavesiť tri až štyrikrát trúdí 
plást, následne odstrániť matku včelstva začiatkom júla, a tým vy-
tvoriť prestávku v plodovaní na dva až tri týždne. S tým som mohol 
pracovať od začiatku roku 1990 do 2002 bez straty včelstiev. 

Potom nastali prvé problémy a musel som si priznať, že opat-
renia, ktoré som doposiaľ prijal, neboli dostatočné. 

Musel som dodatočne urobiť ošetrenie kyselinou mravčou. 
Čo znie pomerne bežne, sa pre mňa stalo veľkým problémom, 
pretože na hlavné ošetrenie proti roztočom v júli, resp. začiatkom 
augusta je v mojom okolí jednoducho príliš skoro. V mojej loka-
lite býva počas neskorého leta rozsiahla ponuka znášky. Naopak, 
čakanie až do polovice septembra, čiže do skončenia znášky, na 
ošetrenie kyselinou mravčou bolo príliš riskantné. Okrem toho mi 
je taký masívny zásah do systému včelstva silnými látkami veľmi 
proti vôli.

Po niekoľkých zlých rokoch som sa v roku 2008 rozhodol 
zavesiť včelárenie na klinec. Čoskoro som však zistil, že bez 
včiel nedokážem existovať, včely som mal totiž od šiestich 
rokov neustále vo svojej blízkosti. 

Čoskoro som začal hľadať možnosti, ako držať roztoče v 
šachu. Narazil som na prístroj Varroa Controller, ktorý bol prá-
ve novinkou. Moja túžba mať opäť konečne včely, mi uľahčila 
rozhodnutie pre tento nový a nie práve lacný prístroj. 

V roku 2010 som začal odznovu, kúpil som si tri úle Zan-
der a dve včelstvá. Koncom júla som ošetroval svoje včelstvá 
dvakrát v odstupe desať dní. Spád klieštika: po prvom ošetrení 
približne 1 000 kusov a po druhom ošetrení ešte približne 200. 
V polovici augusta bol prirodzený spád nulový. 

Bol som šťastný, lebo som v septembri mohol odobrať 
ešte dobrých 25 kg medu z každého včelstva a nechať vo včel-
stvách dostatok medu na prezimovanie. Ale koncom septem-
bra opäť pomaly narástol prirodzený denný spád klieštikov. 
Neurobil som však žiadne ďalšie ošetrenie, keďže na jar som 
mal aj tak naplánované riadne ošetrenie včelstva proti klieš-
tikom. 

 7.4 Konrad Tabojer
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Napriek tomu však padlo jedno z troch včelstiev za obeť 
klieštikom, či skôr môjmu nadšeniu z prístroja Varroa Control-
ler. Človek sa však učí a každý rok je iný. Monitorovacia varroa 
podložka na neustálu kontrolu prirodzeného denného spádu 
klieštika ma v súčasnosti neustále sprevádza, pretože člove-
ku nepomôže, ak sú včelstvá v septembri bez klieštikov a v 
okruhu doletu včiel kolabujú iné včelstvá a sú vykrádané od 
vlastných včiel. Tak to bolo aj v tomto roku (2014), kedy spád 
klieštika stúpol z 0 klieštikov za deň zo začiatku septembra 
na 10 – 15 klieštikov 20. októbra. Je preto potrebné neustále 
kontrolovať a sledovať tento vývoj a mať k dispozícii metódu, 
resp. prístroj, s ktorým sa dá uskutočniť účinné ošetrenie proti 
klieštikom ešte i na jeseň. 

Meniace sa klimatické podmienky a často pestované 
olejniny v poľnohospodárstve ako horčica, pohánka a facélia 
prinášajú peľ a čiastočne i nektár až do konca novembra. Keď 
na jeseň zistím, že prirodzený denný spád klieštikov je príliš 
vysoký, použijem prístroj Varroa Controller ešte raz. Ošetrujem 
svoje včelstvá zakaždým dvakrát s odstupom 14 dní a vybavím 
tak pri prvom ošetrení i klieštiky prisaté na včelách, ktoré sú 
o 14 dní neskôr zaviečkované v plodových bunkách, a tak mi 
nemôžu ujsť. 

Posledné ošetrenie prístrojom Varroa Controller som v 
tomto roku uskutočnil 30. októbra pri troch (!) plodových plás-
toch z každého včelstva. V novembri som ešte raz včely ošetril 
práškovým cukrom.

K dnešnému dňu (12. 12. 2014) nie sú včely ešte bez 
plodu a majú prirodzený spád klieštika od jedného do troch 

klieštikov za deň. Všetky včelstvá sú však veľmi silné – šesť až 
deväť uličiek cez dva rámiky Zander. Ďalšie ošetrenie v súčas-
nosti už neplánujem. 

Odkedy používam prístroj Varroa Controller, nemám 
okrem prvého roku v zime žiadne straty!

Časová náročnosť, ktorú mnohí neustále kritizujú, je pre 
mňa ako hobby včelára so šiestimi včelstvami zanedbateľná. 
Oproti nej staviam ako výhodu možnosť ďalšieho medobrania 
ešte aj v septembri. Keďže cieľový výsledok ošetrenia je veľmi 
istý, odpadajú mi časové a materiálne náklady na tvorbu odlo-
žencov – s výnimkou predaja. Okrem toho dosiahnem výrazne 
dlhšiu životnosť matiek – moja najstaršia má štyri roky. 

Konrad Tabojer si cení možnosť neskorého 
medobrania, ktoré mu umožňuje prístroj Varroa 
Controller.

Miesto včelárenia: Solenau pri Wiener Neustadt
Počet včelstiev: 6
Včelárstvu sa venuje: od detstva
Rámiková miera: Zander
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Mestské včelárstvo predstavuje špecifi cký druh včelárstva. 
V meste nenájdeme miesta, ktoré zvládnu 20 a viac včelstiev. 
Nesúvisí to nevyhnutne s ponukou potravy, ale často len s po-
nukou priestoru. 

Na vidieku sa môže včelár dostať ku svojim včelám až 
takmer priamo autom, ako mestský včelár musím najprv nájsť 
miesto na parkovanie, odtiaľ sa napr. dostať na strechu, a potom 
sa môžem starať o predpokladaný počet včelstiev. Je to zmyslu-
plná práca, rozdiely z fyzického a psychického hľadiska sa líšia 
asi do tej miery ako plavba na rieke a na oceáne.

 Prečo som sa rozhodol pre prístroj
Varroa Controller?

Každý rok je pre mňa výzvou nájsť vhodnú cestu, ako op-
timálne vykonať účinné ošetrenie proti klieštikom z hľadiska 
všetkých zúčastnených – včiel, ľudí a životného prostredia, keďže 
raz prší, inokedy včelstvá čelia väčšiemu počtu roztočov a pod. V 
súvislosti s mojim želaním netrápiť včely a neohroziť včelie pro-
dukty, veľká časť chemických prostriedkov na ošetrenie pre mňa 
neprichádza do úvahy. 

Mám ale ešte jednu jasnú predstavu, a to nepoškodiť včelstvá 
iných včelárov (a tých je v meste veľa) zvoleným spôsobom ošet-
renia – a preto neprichádzajú do úvahy ani tymolové prípravky. 
Možností už teda nezostáva veľa, pretože ekologickí včelári ako 
ja chcú byť podľa možnosti starostliví ku včelám a ohľaduplní aj 
voči iným včelárom. Nechceme sa presadzovať spôsobom širokých 
ramien. 

Preto mi bolo jasné, že prístroj Varroa Controller sa ešte pred 
svojim uvedením na trh stane pevnou súčasťou môjho ošetro-
vania proti roztočom (kyselina mliečna a Varroa Controller). Na 
začiatku som samozrejme nemohol vedieť, či prístroj bude fun-
govať tak, ako bolo prisľúbené. Mnohé indície a skutočnosť, že za 
vývojom prístroja Varroa Controller stoja ľudia, ktorí premýšľajú a 
sú fyzicky dostupní, ma však naladili pozitívne. Spolu s priateľom 
Petrom sme si prístroj okamžite kúpili. Cena pre nás nebola témou 
na diskusiu, lebo podľa našej mienky platí: Kto pozerá iba na cenu, 
sleduje iba „hospodárnosť“, nedá príležitosť ničomu a nikomu, kto 
má novú myšlienku. Ak by všetci rozmýšľali iba „hospodárne“, se-
deli by sme zrejme ešte v jaskyniach a nedostali by sme sa ďalej 
ako po vynájdenie kyjaku. Síce vzhľadom k rozličným problémom 
našej spoločnosti by to možno ani nebolo to najhoršie. Peter v ta-
kýchto situáciách rád spomína Douglasa Adamsa, podľa ktorého 
sme mali všetci pekne zostať v oceánoch a v rámci evolúcie sme 
radšej nemali liezť ani na stromy. Odhliadnuc od toho – ctený čita-
teľ dokáže aj na základe toho vidieť, že nie sme úplne oslobodení 
od konzervatívnych hodnotových predstáv. 

Prvý kontakt

Bol tu žltý prístroj Varroa Controller. Je pomerne veľký – 
rozmer som samozrejme poznal už pred kúpou, to však nikdy 
nenahradí optický a vizuálny zážitok. Pocitovo bol príjemný, 
nijako nezapáchal. V poriadku, ani som neočakával, že z neho 
bude niečo cítiť, ale všetci, vrátane mňa, sa hneď pokúsili nosom 
zistiť, či z neho necítiť zápach. Teraz už z neho pochopiteľne cítiť 
propolis, už sa predsa viac než štyri roky bez problémov používa. 
V mnohých malých lokalitách sa tento systém ošetrenia počas 

 7.5 Felix Munk

Felix Munk: Varroa Controller považuje za hlavný prvok 
ekologického hospodárenia.
Miesto včelárenia: Rôzne miesta vo Viedni, okrem iných i Dóm 
svätého Štefana, Počet včelstiev: 160, Bio certifi kovaný
Včelárstvu sa venuje: od detstva
Rámiková miera: Boconádi
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celého roka osvedčil. Je to požehnanie najmä na miestach, kto-
ré sú vystavené extrémne vysokému zaťaženiu klieštikmi. Pri 
mojich malých miestach 18 rámikov úplne postačuje, aby som 
jedným cyklom ošetril všetky zaviečkované plásty. 

 Prvé nasadenie alebo žltá škatuľa pri-
chádza do úradu spolkového kancelára.

Prístroj sa zmestí bez problémov aj do menších áut. Ja síce 
používam na včelárenie jeden pomerne dobre zachovaný auto-
bus, Peter má však bežné auto a nemá žiadny problém – na-
loženie a vyloženie je dokonca ešte jednoduchšie, lebo výškový 
rozdiel je pri osobnom automobile menší. Človek dokáže naložiť 
a vyložiť prístroj bez ďalšej pomoci. 

Šiel som na prvé miesto – do Hofburgu vo Viedni. Keď som 
prechádzal po kamennej dlažbe, bolo mi prístroja ľúto. Niekoľko 
gumených kolies alebo tlmičov by sa celkom hodilo, pomyslel 
som si. Už len kvôli zvukom a žltej farbe museli zrejme všetci 
policajti a bezpečnostné zložky na námestí Ballhausplatz spo-
zornieť, keď ma zbadali s touto komickou skrinkou.  

Na odľahčenie situácie som do tejto škatule vložil aj nie-
koľko včelárskych vecí. Hrkotajúci náklad jasne prezrádzal, že vo 
vnútri škatule sa niečo nachádza. Hádam s každým policajtom 
v okolí som nadviazal očný kontakt a z ich tvárí som vyčítal jed-
noznačne kritické myšlienky. Boli však aj takí, ktorí to nevidel 
až tak dramaticky. Pri bráne ma vítali s otázkou: „Ste si istý, že 
s touto debnou chcete ísť k nám?“ „Pravdaže,“ odpovedal som 
– „kam inam v Rakúsku?“ Je zrejmé, že bez toho, aby som prí-
stroj Varroa Controller otvoril, by som sa do vládnej centrály v 
Rakúsku nedostal. Poznámka: Keďže sa bezpečnostný personál 

strieda, trvalo istý čas, kým naozaj všetci tento prístroj poznali. 
Bolo podivuhodné, že mnohí ľudia sa zaujímali o to, čo 

prístroj Varroa Controller dokáže. Mnohým ľuďom som vysvetlil, 
ako veľmi dôležité je ošetrovanie včelích plástov, a čo sa potom 
konzumuje – ako napr. med z plástov. Len vďaka tomu máme až 
dodnes dobrý podiel plástikového medu v predaji, ktorí zákaz-
níci kupujú len preto, lebo vedia, že plásty sú ošetrované prístro-
jom Varroa Controller, a čiže neobsahujú žiadne škodlivé látky. 

Teraz mám už prístroj Varroa Controller štyri roky v mest-
skom včelíne a môžem konštatovať, že sa moje očakávania na-
ozaj naplnili. Varroa Controller používam pravidelne počas celej 
sezóny. Beriem si ho takmer na každú cestu za včelami. Použí-
vam ho na jarné a ďalšie ošetrenie včelstiev vo veľmi ohrozených 
oblastiach a takisto na letné ošetrenie približne 30 % včelstiev. 
Vo Viedni existujú miesta, na ktorých je zaťaženie klieštikmi také 
vysoké, že prístroj Varroa Controller musím použiť trikrát počas 
hlavnej znášky.

Ako certifi kovaný biovčelár som hľadal riešenie, ako zvlád-
nuť problém spojený s klieštikom včelím. Narazil som pritom na 
prístroj Varroa Controller, ktorý som si najprv požičal v požičovni 
na prístroje Varroa Controller v Hornom Rakúsku, aby som si ho 

mohol vyskúšať. Testy dopadli veľmi pozitívne a presvedčili ma. 
Získal som potom pre túto myšlienku niekoľko ďalších kolegov 
včelárov a spoločne sme si kúpili dva prístroje Varroa Controller. 
Keďže máme všetci väčší počet včelstiev, rozhodli sme sa vyu-

 7.6 David Ratzberger
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žívať prístroj takým spôsobom, aby mal každý z nás prístup k 
obom prístrojom, aby sa dalo časovo efektívne ošetriť naraz 20 
– 30 včelstiev. 

Jarné ošetrenie sa tak dá uskutočniť veľmi jednoducho. Na 
letné ošetrenie mojich 75 včelstiev používam dvojrámikovú kliet-
ku na matku, s pomocou ktorej sa plodové plásty obmedzia len 
na dva rámiky zaviečkovaného plodu vo včelstve. Tým sa dajú s 
dvomi prístrojmi naraz dobre ošetriť i väčšie počty včelstiev. 

Praktická aplikácia začína už 24 dní pred posledným me-
dobraním. Na uľahčenie hľadania matiek je nevyhnutné mať ich 
označené.  Aby som mohol uskutočniť výmenu plástov, postavím 
klietku na matky na otočenú strechu úľa, často sú matky kvôli ob-
medzenému výkonu plodovania chudšie, a preto sa rýchlo hýbu, 
a takto môžu byť lepšie sledované. 

Príslušné plodové plásty sa ošetria prístrojom Varroa Con-
troller a po tepelnom ošetrení sa použijú na posilnenie odložen-
cov. 

Na 24. deň odoberiem s dvomi plodovými plástmi takmer 
všetky klieštiky včelie, ktoré sú zaviečkované v jediných dvoch 
plodových plástoch. Okrem toho odoberiem staré plásty bez 
plodu a ošetrím včely kyselinou šťaveľovou a mliečnou, tým 
sa zbavím aj prisatých klieštikov v jednom pracovnom procese. 
Potom sa včely zbavené klieštikov vysypú na medzistienky a 
umiestnia na pôvodné miesto. Matka sa vloží do stredu plodiska a 
na rámiky sa položí cukrovo-medové cesto. Výhodou je, že včely sa 
rýchlo zhromaždia pri zásobách. Odobraté plodové plásty sa opäť 
tepelne ošetria s prístrojom Varroa Controller, a tým sa posilnia od-
ložence. 

Kombinácia prístroja Varroa Controller a duplexnej rámiko-
vej klietky je pre mňa veľmi cenná, keďže prináša hneď viaceré 
výhody:

•  Výkon matky sa na dvoch plodových plástoch dá veľmi 
dobre preskúmať a posúdiť – ako vyzerá plodisko na 
dvoch rámikoch? V tomto čase vymieňam približne treti-
nu matiek. Prijatie nie je žiadny problém, keďže včelstvá 
sú v tomto čase bez plodu. 

•  Je možné dosiahnuť o 5 – 6 kg vyšší výnos medu na včel-
stvo, keďže sa starajú o menej plodu a včely viac nosia 
nektár. 

•  Kompletná obnova diela je pre mňa základ pre zdravie 
včiel.

Tak dosiahnem, že včelstvá sú ošetrené v júli, čo položí zák-
lad pre ďalšie budovanie včelstva počas neskorého leta/jesene. 
Vo včelárstve, ktoré vediem podľa ekologických zásad, je pre 
mňa dôležité, aby sa do včelstva zanieslo čo najmenej cudzo-
rodých látok, aby sa plásty neustále obnovovali a aby som mal 
vlastný vosk bez rezíduí. 

Prístroj Varroa Controller používam od roku 2012 a som s 
ním veľmi spokojný. 

David Ratzberger oceňuje kombináciu obmedzenia plodu                     
a tepelného ošetrenia.

Miesto včelárenia:  Behamberg/Horné Rakúsko
Včelárstvu sa venuje: od detstva
Počet včelstiev: 75, bio certifi kát
Rámiková miera: Zander a Dadant – v medníku Flachzarge (nízke nádstavky)
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Tepelné ošetrenie proti klieštikom prináša viaceré vý-
hody včelárom, včelám a v konečnom dôsledku aj spotre-
biteľom. 

Najzrejmejšia výhoda je, že teraz máme k dispozícii 
prístroj, s ktorým sa dá kedykoľvek počas včelárskeho roku 
(ak už na jar, resp. ešte na jeseň existuje plod) pôsobiť proti 
klieštikovi včeliemu a potlačiť ho. 

Druhá veľká výhoda tohto druhu ošetrenia spočíva v 
tom, že sa zaobíde bez chemikálií. Tým nedochádza k pra-
covným úrazom, poleptaniu a pod. Ani včely neprichádzajú 
do kontaktu s chemickými produktmi. 

Na strane včiel to znamená, že nemôže prísť k žiadne-
mu formovaniu rezistentných roztočov. Z hľadiska včelích 
produktov sa tým zabezpečí, že vo vosku, propolise a mede 
nezostanú rezíduá chemických látok. 

Tretia výhoda sa týka spôsobu práce včelárov, keďže pri 
tepelnom ošetrení proti roztočom sa dajú očakávať zaručené 
výsledky po každom ošetrení. Zatiaľ čo ošetrenie kyselinou 
mravčou je mnohokrát ťažko predvídateľné, keďže do veľ-
kej miery závisí od teploty a vlhkosti a ošetrenie kyselinou 
šťaveľovou preukáže výsledok až o niekoľko týždňov, prine-
sie tepelné ošetrenie spoľahlivý výsledok do 12 dní. Okrem 
toho je možné ošetrenie kedykoľvek zopakovať. Pri chemic-
kých ošetreniach je to možné len obmedzene. Opakované 
použitie kyseliny mravčej môže viesť ku strate matky a viac-
násobné použitie kyseliny šťaveľovej na tých istých včelách 
k ich otrave. 

Najdôležitejšie je, že tepelné ošetrenie je účinné tam, 
kde sa nachádzajú roztoče – čiže na plode.

Z hľadiska hospodárenia je tu ešte ďalšia výhoda – je 
možné si zabezpečiť neskorú znášku. Ak sa už na jar ošet-
ruje proti klieštikom ešte pri malom množstve plodu, počas 
neskorého leta je ešte dostatok času na vyčkanie neskorej 
znášky. Tento čas iní zvyčajne nemajú, keďže medobranie 
sa kvôli veľkému tlaku klieštikov musí často konať skôr a na 
neskorú znášku sa už čakať nedá. 

  8 Keď z toho majú všetci niečo  8 

Znáška zo slnečnice
(Zdroj: Wilfried Ammon)
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Mne ostáva už len dúfať, že pre seba a svoje včely nájde-
te cestu, ako využiť silné stránky tepelného ošetrenia proti 
roztočom a nedáte klieštikom žiadnu šancu. 

Rozobralo sme niekoľko stratégií, ako zostať počas celé-
ho včelárskeho roku pod hranicou poškodenia. 

Dodržanie tejto hranice sa však podarí iba vtedy, keď v 
optimálnom čase zasiahnete a vykonáte tepelné ošetrenia, 
jedine udržíte roztoče naozaj v šachu. Na to je bezpodmie-
nečne nutné celú populáciu roztočov neustále sledovať              
a kontrolovať, ako je to opísané v tejto publikácii. 

Už ste vložili varroa podložku?

  Počkať! Nezabudnúť na lepidlo na húsenice...

Počet včiel Počet klieštikov

Hranica poškodenia včelstva

Marec Apríl Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.Feb.Jan.

Ideálny typický priebeh tepelného ošetrenia  
proti klieštikovi. Klieštik je pod hranicou 
poškodenia včelstva a je malá šanca, aby 
došlo k jeho poškodeniu.

Pri tejto práci vám prajem veľa úspechov.             
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Bola potrebná nová metóda, ktorá by umožnila držať klieštika včelieho v šachu a bolo by ju možné 
použiť kedykoľvek počas celej včelárskej sezóny. 
Táto publikácia má včelárky a včelárov oboznámiť s tepelným ošetrením, ktoré predstavuje novú 
metódu v boji proti klieštikovi včeliemu.


