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Téma/Theme: Vliv metod integrované ochrany rostlin na opylovače v zemědělské krajině. 

Hypotéza/ Hypothesis: Metody integrované ochrany uvedené ve vyhlášce MZe 205/2012 Sb. používané 
v ochraně proti škodlivým organizmům mohou významně a náhle nepříznivě změnit podmínky pro 
opylovače v zemědělské krajině. 

Současný stav řešení: Opylovači patří k ohrožené skupině hmyzu v naší přírodě. Předpokládá se, že 
jednou z příčin může být intenzivní zemědělská výroba - především pěstování omezeného množství 
druhů rostlin na velkých plochách a používání pesticidů při ochraně proti škodlivým organizmům. 
Jednoznačné důkazy však zatím chybějí. 

Anotace/Annotation: Budou vytipovány 3 stanoviště pro umístění úlů v lokalitě intenzivní zemědělské 
výroby. Na základě mapový podkladů LPIS, soupisu vegetace a vlastního průzkumu budou stanoveny 
možnosti včelí pastvy v okruhu 3 km od stanoviště úlů. Hodnocení vegetace proběhne dle průběhu 
počasí několikrát za vegetaci. Zároveň bude sledován postup zemědělských prací (sklizeň porostů, 
aplikace pesticidů, zpracování půdy) na obdělávaných pozemcích ve stejném okruhu 3 km.  

Pomocí monitorovacích pomůcek RFID čipy pro sledování včel a úlových vah budou sledovány změny 
v chování včel a letové aktivity v období významných změn v okolní krajině vlivem přirozeného vývoje 
vegetace, změn počasí a zemědělských prací. 

Bude vypracován software umožňující zpracovávat získaná data o změnách chování včel v závislosti na 
změně zdrojů potravy pro včely ovlivněnými přírodními i antropogenními vlivy. 

Zdroj financování/Source of: projekt IGA Eko – úživnost včel na portálu Včely on-line.  

Připravuje se financování doktorského studia z projektu Pesticidy a opylovatelé, který připravuje MŽP 
z prostředků Technologické agentury ČR /TAČR/. V letošním roce bude v rámci TAČR připraven 
program grantů speciálně pro potřeby MŽP (bude to podobné dřívějším programům Vědy a výzkumu 
VaV), Realizace projektů by měla začít v r. 2020.  

Datum/Date: 23.1.2019    Podpis/Signature: 

 


