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COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2015/16 
 

Vážená včelařko, vážený včelaři,  

 

dne 22. března jsme zahájili v pořadí již třetí ročník Monitoringu úspěšnosti 

zimování včelstev 2015/16, cílem je pomocí dotazníku s 29 otázkami zmapovat 

úspěšnost zimování včelstev v ČR.  

 

V loňském roce jsme mohli pozorovat vliv letního ošetření včelstev proti varroóze, 

když včelaři, kteří aplikovali léčiva jako Gabon, kombinovali Gabon s krátkodobými 

odpařovači kyseliny mravenčí nebo použili přípravky na bázi thymolu, měli výrazně 

nižší ztráty včelstev, než byly zaznamenány jinými včelaři. V letošním roce můžete 

v dotazníku vyjádřit svůj názor na metodiku potírání moru včelího plodu. 

 

Jednou z nejtěžších částí celé studie je získat dostatečný počet reprezentativních 

odpovědí od včelařů. Proto bychom Vás rádi požádali o pomoc se sběrem dat.  
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Dva jednoduché způsoby šíření informace mezi včelaře: 

1. přepošlete e-mail s dotazníkem svým známým včelařům 

2. pokud nemají přístup k internetu, vytiskněte jim dotazník z PDF, ten nám 

můžou včelaři zaslat poštou  

3. umístěte informaci o studii na internetových stránkách spolku 

  

DOTAZNÍK JE NA ADRESE WWW.COLOSS.CZ A JE PŘÍSTUPNÝ DO 31. 5. 2016. 

 

Sbíráme odpovědi i od včelařů, kteří úhyny neměli, neboť jejich pozorování jsou 

také významná pro vyhodnocení loňské sezóny!! 

 

Zajímají Vás výsledky z minulých let?  

Pilotní ročník proběhl v roce 2014 a výsledky jsou zde. Druhý ročník 2014/15 jednak 

ukázal na zvýšené ztráty včelstev, ale hlavně se ukázaly určité trendy významné pro 

zdárné zimování, jako je třeba výše zmíněné léčení, výměna matek nebo vliv snůšky. 

Výsledky si můžete přečíst zde.  

 
Projekt je určen především Vám – včelařům, kdy svou účastí pomůžete zpřesnit 

závěry studie. Svým zapojením přispějete malým, ale významným dílkem do 

mozaiky společného poznání našich včel.  

Děkuji za spolupráci 
 
S pozdravem 
  
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. 
 
Národní koordinátor projektu 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
www.mojevcely.eu 
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