Monitoring varroázy metodou posypu cukrem
Pomůcky:
- folie (např. čistá a suchá úlová podložka)
- kelímek na odměření 100 ml (asi 50 g) včel
- TTD Cukr moučka extra jemná ( k dostání v Tescu),
50g = 5 vrchovatých polévkových lžic na vzorek
- kyblíček s dírkovaným a plným víkem
- husté síto (např. spodní medový cedník)

Z jednoho plástu sousedícího s
plodovým tělesem sklepneme
včely na folii.

Z folie nasypeme včely do odměrné nádobky a z nádobky do kyblíčku.

Na kyblíček nasadíme děrované víčko. Vhodný typ cukru a dávka pro jeden
test. Cukr musí být extra jemný bez
hrudek.
Cukr nasypeme na včely.

Cukr musí být v nadbytku aby
vysušil roztoče

Promícháme cukr a včely.

Přiložíme druhé víčko.

Včely vrátíme do úlu.

Odklopíme pevné víčko.

Na sítu zůstane cukr s roztoči.

Nalezený počet roztočů
vyhodnotíme pomocí
tabulky

Důkladně vysypeme cukr do síta.

Cukr přesijeme do misky. Pokud na sítu zůstane hodně cukru, můžeme ho
prolít vodou, aby byli roztoči lépe vidět.

Měsíc

Akutní stav
nehrozí

Brzy plánujte
ošetření

Včelstvo je ohroženo,
bezodkladně ošetřujte!

Červenec

méně než 5

5 až 25

více než 25

Srpen

méně než 10

10 až 25

více než 25

Září

méně než 15

10 až 25

více než 25

Výhodou tohoto postupu oproti smyvu vzorků je především to, že včely není třeba usmrcovat. Další výhoudou je,
že výsledek se dá zjistit přímo na místě odběru vzorků. V případě nějaké nejasnosti, se tak dá vyšetření ihned
zopakovat.
Posypávání včel jemným práškem se používá ve výzkumu v různých obměnách již asi 25 let. Ale různé jiné prášky
vnikají včelám do vzdušnic a hlavně, jsou to cizirodé látky vnášené do včelstev. Cukr má tu výhodu, že
nepředstavuje žádný stres a nezpůsobuje vedlejší účinky. Včely navrácené po testu jsou ostatními včelami očištěny
a nebyla pozorována žádná změna jejich vitality.
Soupravy kyblíčků se dvěma víčky jsou k dostání ve VÚVč Dol a v prodejnách včelařských potřeb.
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