
Reakcia na usmernenie ŠVPS SR týkajúceho sa kočovania do na území 

nárazníkovej zóny a obcí s výskytom Erwinie amylovora 

 

 
Včelárim so 60 rodinami v práve dotknutej oblasti (Dvory nad Žitavou). Pracujem tiež v oblasti 

poradenstva v ovocinárstve už osem rokov a predtým som bol ovocinárom 8 rokov v jednom 

slovenskom podniku. Erwinia je choroba ovocných drevín. V komerčnom pestovaní hlavne jabloní 

a hrušiek. Iných ovocných druhov sa to netýka. Vo voľnej prírode táto choroba napáda hlavne hlohy 

a jarabiny. 

Nakoľko som kočujúci včelár dovoľte mi, aby som trošku objasnil ako sa choroba správa a prečo 

považujem toto opatrenie za nezmysel.  

Erwinia je bakteriálna choroba. Spomenuté ovocné druhy sú najcitlivejšie v kvete (obdobie od 10. 

Apríla maximálne do začiatku mája) .  Vtedy je aj riziko prenosu tejto choroby včelami ale len v rámci 

ich doletu. 

Ale aby sme to pochopili, dovolím si podrobne popísať ako sa erwinia správa. Ak bol výskyt tejto 

choroby v sade v predchádzajúcom roku, je predpoklad, ak ovocinár zanedbal dôsledné odstránenie 

napadnutých častí že je zdroj infekcie v sade prítomný. Baktéria je v čase kvetu vetrom unášaná 

a zachytí sa na blizne kvitnúceho kvetu. Tam ešte infekciu nespôsobuje a čaká na dážď aby bola 

zmytá na dno kalichu, kde sa ponorí do nektáru, produkovaného nektáriami. Ako náhle je baktéria na 

blizne priletí včela a baktéria sa zachytí aj na jej tele. Tá si sadne na kvet, kde ešte prítomná nie je 

a prenesie ju na ďalší kvet. Do teraz ešte nie je kvet ani rastlina infikovaná. Až keď naprší je baktéria 

zmytá do nektárií. Tam, ak je koncentrácia nektáru väčšia ako 60 % (čo je pri  slabých  dažďoch počas 

kvetu), táto hynie a opäť nespôsobuje infekciu. Ak naprší viac ako 10 mm v období kvetu, je aj nektár 

zriedený na 30 až 50 %, vtedy k infekcii dochádza a baktéria začína v priebehu pár hodín prenikať do 

pletív rastliny. Infekcia je taká rýchla, že v priebehu jedného dňa už vidíme prvé príznaky. Práve preto 

máme ročníky so silnou infekciou, alebo s takmer žiadnou. Záleží to od počasia počas kvetu. 

Toto obdobie je už pre ovocinárov známe a majú niekoľko možností ako si v čase kvetu ochrániť sady. 

Napríklad bio prípravok Bloosom protect, kalium fosfit, aliette. V západnej Európe sa používajú aj 

antibiotiká, keď je riziko infekcie. U nás sú však zakázané a ovocinári ich nepoužívajú. Predchádzajúce 

prípravky sú postačujúce. 

Len v tomto období môže včela erwiniu prenášať. Ak včela prinesie túto baktériu do úľa, a dostane sa 

do zásob, a med má koncentráciu cukrov viac ako 60 % baktéria v úli hynie a nie je ďalší prenos tejto 

choroby pri kočovaní možný. Baktéria ak nemá živiny z rastlinného tela je neaktívna. Včela je v tomto 

období len jeden z niekoľkých vektorov tejto choroby. Je tu aj divo žijúci hmyz. Na už vytvorený 

bakteriálny sliz po infekcii sadajú muchy a tieto ho roznášajú. Najväčší prenos je vetrom.  

     Aj proti týmto vektorom sa napíše opatrenie resp. usmernenie?  Poručíme dažďu, vetru tak ako 

to bolo v minulosti? 

Oveľa nebezpečnejšie je napadnutie tejto choroby po odkvitnutí po ľadovci a dlhých dažďoch. Ak 

ovocinár ochránil sady do teraz, po takomto počasí je to skoro nemožné. Silnejšiu koncentráciu medi 

použiť nemôže, bloosom protect nezaberie a ovocinár si môže pomôcť len nejakými bio prípravkami, 



čo zvyšujú imunitu rastliny. Ale erwinia je tu prenášaná opäť búrkou a vetrom nie včelami. Včely sú 

už zo sadu preč. 

 

A aký je záver a moje otázky na toto usmernenie?: 

Prečo obmedzujete len jeden zdroj prenosu Erwinie a nie všetky? Čo keby ste radšej učili ovocinárov 

ako sa brániť voči tejto chorobe. Zákaz kočovania infekciu nijak nezastaví.  

Sady kvitnú v oblasti, ktorá sa ma týka od polovice apríla do začiatku mája, v chladnejších ročníkoch 

do polovice mája. Prečo je potom zakázané kočovať na celú sezónu až do konca júna?  

Už ma naozaj štve, že tento štát ľudí, ktorí chcú niečo robiť a vytvárajú nejaké hodnoty úplne likviduje 

a naopak žičí ľuďom opačného zmýšľania. Aj toto opatrenie je len opatrenie z neznalosti 

a z nekompetentnosti úradníkov, ktorí ho asi vyhlásili len preto aby vykázali nejakú činnosť.  

            A ešte jedna pripomienka na záver : Máte zmapovanú túto chorobu podrobne na celom území 

Slovenska? Dovoľujem si tvrdiť, že chorobou sú napadnuté všetky oblasti kde sa pestujú, alebo divo 

rastú spomenuté ovocné druhy, a preto považujem toto usmernenie za holý nezmysel. 
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