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KYSELINA MRAVENČÍ, ŠŤAVELOVÁ, MLÉČNÁ
VÝHODY
• přirozeně se vyskytují ve včelích produktech (medu, jedu),
v některém ovoci, zelenině…
• rychle se v organizmu rozkládají
• nezanechávají rezidua ve vosku, nejsou rozpustné v tucích
• nebyl popsán jediný případ rezistence a ani se vznik
rezistence neočekává
• účinnost >90%

KYSELINA MRAVENČÍ, ŠŤAVELOVÁ, MLÉČNÁ
NEVÝHODY
• pracnější metoda ošetření
• jsou to kyseliny… ale pokožku poleptají teprve při
dlouhodobějším účinku. Nekonzumovat vnitřně =
v koncentrované formě toxické! = nepít, nečichat, chránit si
oči! Rukavice proT proniknuU roztoku kůží. Chránit oděv a
kovové předměty (koroze).
• Toxicita (LD50) řádově podobná jako synteTcké akaricidy

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
Účinnost na foreTcké roztoče >90%.
Přesný mechanisus účinku neznámý, ale souvisí se schopnosU
kyseliny štávelové vázat vápenaté a železité ionty
Spad může trvat i několik týdnů!
Některá literatura uvádí, že včela by dávku neměla dostat
více než 1x za svůj život…

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
PoužiZ: Odstranění fore]ckých roztočů,
nepůsobí na zavíčkovaný plod
= vhodné pro bezplodé období
= v zimě i produkční včelstva, oddělky před rozkladením matky,
smetence, roje, včelstva po přemetení na mezistěny při
norském zimování atd.
• Pokap roztokem do uliček mezi rámky – hlavně v zimě, ale i
jindy v bezplodém období kdykoliv během roku
• Sprejování rámků rozprašovačem – jaro, léto, podzim
• Sublimace (odpaření krystalů) - celoročně, více toxické pro
včelaře (vdechování)

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ JE STEJNĚ ÚČINNÁ JAKO VARIDOL
Vědecká studie, Antonín Přidal, Mendelova Univerzita Brno : Moderní včelař 5/2015
Testování na 66 včelstvech : Ošetření 4,2 % KŠ (w/v) pokapem v zimním období
(prosinec), 5 ml na uličku.

hyps://www.youtube.com/watch?v=HhpYf8BCAM4 , 23-48 sekunda

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ JE STEJNÉ ÚČINNÁ JAKO VARIDOL
Vědecká studie, Antonín Přidal, Mendelova Univerzita Brno : Moderní včelař 5/2015
Testování na 66 včelstvech : Ošetření 4,2 % KŠ (w/v) pokapem v zimním období
(prosinec), 5 ml na uličku, po několika týdnech (únor) fumigace Varridolem.
Spad roztočů
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ü Účinnost kyseliny št’avelové 95%

150

ü I při sezení včel v dolním nástavku a
pokápání do horního nástavku se
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ü Nepozorován žádný negaTvní efekt na včely
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Št'avelová

Varridol
následně

Roztok si lze snadno udělat doma
Kyselinu š’tavelovou (dihydrát) lze volně koupit,
krystalický prášek, 1kg za 299,-Kč, což vystačí na
ošetření cca 1000 úlů (4,2g na 100ml, 25ml na úl)
1. Udělat teplý roztok cukru 1:1 (cca 40oC)
2. Do 100ml teplého roztoku cukru přidat 4,2 g kyseliny
št’avelové a nechat rozpus]t (3,5-4,4g…)
Vážit na přesných vahách anebo větší množství najednou
3. Roztokem o teplotě cca 40oC pokapat včely v zimním chomáči
Přibližně 5 ml na obsednutou uličku.
Spad bude pozorovatelný po dobu několika týdnů, tedy ne všechen naráz!

ZIMNÍ OŠETŘENÍ KYSELINOU ŠŤAVELOVOU
Včelstva bez plodu (prosinec, leden…)
Co potřebuju :
•
•
•
•

Roztok kyseliny št’avelové a cukru (30-35oC)
Stříkačku (bez jehly, koupím v lékárně)
Kelímek na odkládání stříkačky
Teploty -15 až +5oC (ideálně 0-5oC)

Aplikace:
V zimě ošetřovat pouze 1x !

Ø Časově nenáročné
Ø Účinné
Ø Levné
Pokapat 5ml do každé uličky

KOMERČNÍ PREPARÁTY S KYSELINOU ŠŤAVELOVOU

Oxybee
3,94g dihydrátu kyseliny št’avelové na 100ml roztoku
pomocné látky 85% glycerol, kyselina citronová, anýzová a
blahovičníková silice
- včelař smíchá prášek a roztok obsažený v balení
- pokap 5-6ml na uličku, max. 54ml na úl
- vždy pouze do bezplodého včelstva
- teplota nad 3oC

2000ug = 71ml

KOMERČNÍ PREPARÁTY S KYSELINOU ŠŤAVELOVOU

Oxuvar
5,74g dihydrátu kyseliny št’avelové na 100ml roztoku, ze
kterého se vyrobí 3,5% ﬁnální roztok přidáním cukru
- včelař přidá vlastní cukr k roztoku Oxuvar a zamíchá
- vždy pouze do bezplodého včelstva
Ø pokap v zimním období (teplota -15 až +5oC, jednorázově,
3-5ml na uličku, max 50ml na úl)
Ø sprejování rozprašovačem jaro/léto nebo podzim/zima (ne
během snůšky, teplota nad 8oC). Dávkování 2-4ml na
obsednutou stranu plástu (0,3ml/dm2), max 80ml. Možnost
opakovat po 2 týdnech.
2000ug = 48 ml

KOMERČNÍ PREPARÁTY S KYSELINOU ŠŤAVELOVOU

Varromed
4,4 g dihydrátu kyseliny št’avelové na 100ml roztoku +
0,5% roztok kyseliny mravenčí
Pomocné látky propolis, badyánová a citronová silice,
kyselina citronová
- hotový roztok rovnou pro použiU (po ohřáU)
- udává se použiU i ve včelstvu s plodem (ale na plod nepůsobí !)
- udává se použiU i opakovaně, v intervalu 6 dnů
Ø na jaře
Ø podleU / podzim
Ø v zimě

Pokap, 15-45 ml podle síly včelstva

Domácí Varromed – št’avelová jako v receptu na zimní pokap + na každých
100ml roztoku přidáme 0,675 g 65% kyseliny mravenčí
2000ug = 63 ml

Sublimace kyseliny št’avelové
•
•
•
•

celoročně, 1g na nástavek 39 x 24
v bezplodém období, nad 2oC
nutnost zdroje elektrického proudu (400oC)
mikrokrystaly jsou lehce vdechnutelné a tedy
toxické pro včelaře

Cena 1000-2000 Kč

KYSELINA MLÉČNÁ
• alternaTva ke kyselině št’avelové, na foreTcké roztoče
• pro včelaře méně toxická než kyselina št’avelová
• bezplodé období od jara do podzimu
• účinnost 76-99%, po dvou ošetřeních během 3 dnů >95%
• postřik obsednutých plástů rozprašovačem s 15-18% kyselinou
(naředěnou cukerným roztokem). Postříkat, ale nesmáčet (cca 8
ml na jednu stranu rámku)
• někdo používá postřik 15% kyselinou mléčnou (cukerný roztok)
namísto kuřáku!
1 l kyseliny mléčné 80%
lze koupit za 99,-Kč

KYSELINA MRAVENČÍ
• Účinná na foreTcké roztoče i roztoče na
zavíčkovaném plodu, také při
zvápenatění plodu a nosematóze
• Přesný mechanizmus účinku neznámý, inhibice cytochromu c
• Aplikace do blízkosT plodu, česno max 1.5 cm x 40 cm, zavřené
dno, zavřená očka. Páry jsou těžší než vzduch a tedy klesají
• PodleZ / podzim – doporučená teplota 20-25oC, min. 15oC,
max. 30oC. Podávat večer.
• Účinnost 60-80%, po dvojí aplikaci >90%
• Vysoká vzdušná vlhkost snižuje odpar = nepodávat souběžně s
krmením nebo při silné snůšce

FORMIDOL 40
• Obsahuje 40ml 85% kyseliny mravenčí
• Odparná deska na horní loučky plodiště, otvory do uliček ;
(nebo do podmetu, otvory nahoru směrem k rámkům…)
• Z desky by se po prvních 48h měla odpařit polovina celkového
množství kyseliny (lze zvážit), pak se odstraní druhý obal,
zopakovat po 1-2 týdnech i déle

FORMIDOL 80
• Obsahuje 80ml 85% kyseliny mravenčí
• Závěsné odparné desky vedle plodiště (ob rámek)
• Ponechat 12 dnů, zopakovat po 2-3 týdnech

130ml na 1 týden

hyp://www.vcelky.cz/kyselina-mravenci.htm

‘Houbičkový’ krátkodobý odpařovač
Kuchyňská houbička (nebo Hobraﬁlt)
podložená dvěma dřívky. Před použiUm
proprat (napuštěné desinfekcí)
65% kyselina mravenčí , 1litr = cca 100,-Kč
(rovnoměrnější odpar a menší riziko
ztráty matky)

60ml (40-100ml)
3x po 4 dnech
anebo 4x po 3 dnech
(postup doporučený PSNV)

pokryje 12 dní,
tedy dobu
zavíčkovaného
plodu

ü Folie nahoře
ü Zúžené česno
ü Zavřená očka
ü Uzavřené dno

85% kyselina na podzim, nížší teploty a tedy slabší odpar

Literatura k použiZ odpařovačů kyseliny mravenčí

Literatury a zdrojů informací mnohem více, pokud člověk hledá…
hyps://dobrichovice-vcely.webnode.cz/metody-a-zajimavosT/

Účinnost ošetření odpařovači ve svém úlovém
systému si každý může otestovat:

1. Ošetření kyselinou mravenčí, sledovat spad
2. Ihned po skončení léčby ošetřit Gabonem – bude ještě spad?
(Pokud ano, kyseliny bylo málo… )

OpTmální množství kyseliny a zůsob aplikace kyseliny mravenčí může
být pro každý úlový systém trochu odlišné, pro maximální účinnost je
dobré napřed vyladit aplikaci…

Není tolik důležité, čím se léčí, účinnost přípravků tvrdé
i měkké chemie je při správné aplikaci podobná.
Všechny látky mají z hlediska použiU svoje poziTva i
negaTva a každá z nich může být toxická pro včely i
včelaře, pokud se nepoužívá správně.
Důležité je, aby člověk správně monitoroval spad a
léčil včas

TOXICITA AKARICIDŮ
Flumethrin (Gabon Flum)
LD50 oral rat (male) 258 mg/kg
LD50 oral rat (female) 192 mg/kg
LD50 dermal rat > 150 mg/kg
Tau Fluvalinate (Gabon)
Oral LD50 for technical ﬂuvalinate in rats is 261 to 282 mg/kg
dermal LD50 for technical ﬂuvalinate in rats and rabbits is > 20,000 mg/kg
Amitraz (Varidol)
oral LD50 is 523- 800 mg/kg in rats, dermal exposure LD50 of greater than 1,600 mg/kg
Oxalix acid dihydrate:
ORAL (LD50): Acute: 375 mg/kg [Rat]; 71 mg/kg [Human].
DERMAL (LD50): Acute: 20000 mg/kg [Rabbit].
hyp://www.pinkertonlab.com/msds/oxalic%20acid%20MSDS.pdf
Formic acid
Oral LD50 in rats 1100 to 1850 mg/kg
LD50 values from inhalaTon studies were 15 g/m3/15 minutes for rats
Thymol
LD50 mouse oral 640 to 1800 mg/kg body weight; LD50 rat dermal. > 2000 mg/kg body

