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a včiel na zvýšenú teplotu 42 °C. Použitie zariadenia dovoľuje vylúčiť všetky chemické prostriedky určené na likvidáciu klieštika.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka oblasti včelárstva, najmä zariadenia s cieľom likvidovať včelie ektoparazity.
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Klieštik včelí (Varroa destructor, Anderson &Trueman, 2000) je ektoparazit včely medonosnej. Parazitovaním na včelách a vysokým stupňom jeho reprodukčných schopností spôsobuje veľké straty na včelstvách.
Nebezpečnosť tohto ektoparazita na včelstvo je nielen priama, ale klieštik pôsobí aj ako vektor prenosu rôznych vírusov. Tlmenie jeho výskytu pomocou chemického ošetrenia umožňuje súčasné včelárenie. Problémom však je vznik rezistencie klieštika na používané chemické prostriedky a čoraz nižšia účinnosť používaných liečiv. Vážnym problémom sú aj reziduá týchto látok vo včelích produktoch (med, vosk). Je známe, že
klieštik je citlivejší na teplo ako včely a včelí plod.
V súčasnosti je na trhu len jedno zariadenie, ktoré využíva efekt rozdielnej citlivosti. Ide o termobox s externým ohrevom plástov s plodom Varroacontroller (autor Dr. Wolfgang Wimmer). Vyžaduje si zmetenie
včiel zo zaplodovaných plástov a ich následný ohrev. Nakoľko je všeobecne známe, že na plode sa nachádza
asi 80 % klieštikov a 20 % na dospelých včelách, tento postup klieštiky prichytené na včelách vôbec nepostihuje.
Tento rozdiel v citlivosti včely a klieštika na teplotu využíva aj zariadenie podľa tohto technického riešenia.
Cieľom tohto technického riešenia bolo vytvoriť také zariadenie, ktoré by bolo účinné na odstraňovanie
klieštika nielen z plodu, ale aj z dospelých včiel.
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Podstatou tohto technického riešenia je zariadenie, ktoré odstraňuje klieštik z plodového nadstavca úľa,
ako aj zamedzuje úniku klieštika z ohrievaného priestoru. Umožňuje to rovnomerný ohrev obsahu úľového
nadstavca na potrebnú teplotu 42 °C a konštrukcia vodného lapača klieštika. Infračervená vyhrievacia fólia je
komerčne vyrábaná ohrievacia fólia určená na ohrev bytových a nebytových priestorov. Táto teplota spôsobuje odpadávanie klieštika zo včiel a úhyn klieštika a všetkých jeho vývinových štádií na včelom plode.
Podstatou zariadenia na likvidáciu včelích ektoparazitov pomocou tepla, ktoré sa umiestňuje v nadstavci
úľa je, že obsahuje dolný vyhrievací panel, ktorý obsahuje rám, v ktorom sú sendvičovým spôsobom uložené
v poradí zdola nahor nasledujúce vrstvy: plech na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej strany; tepelnoizolačnú dosku na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru; reflexnú vrstvu na odrážanie infračervených
lúčov do ohrievaného priestoru; infračervenú vyhrievaciu fóliu ako zdroj infračerveného žiarenia, vybavenú
pripojením na zdroj elektrického prúdu; sklo na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa.
Na sklo sa môžu postaviť prekryté ploché nádobky na vodu s možnosťou odparovania vody na zabezpečenie
zvlhčenia vzduchu; minimálne jeden vodný lapač klieštika umiestnený v ráme a termostat so snímačom
umiestneným v ohrievanom priestore. Na rovnomerný a účinný ohrev obsahu plodiskového úľového nadstavca je nutné aplikovať ohrev zhora aj zdola, preto zariadenie obsahuje aj horný vyhrievací panel, ktorý obsahuje: rám, v ktorom sú sendvičovým spôsobom v poradí zhora nadol usporiadané nasledujúce vrstvy: plech
na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej strany; tepelnoizolačnú dosku na zabránenie úniku tepla
z vyhrievaného priestoru; reflexnú vrstvu na odrážanie infračervených lúčov do ohrievaného priestoru; infračervenú vyhrievaciu fóliu ako zdroj infračerveného žiarenia, ktorá je vybavená pripojením na zdroj elektrického prúdu; sklo na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa a termostat so snímačom
umiestneným v ohrievanom priestore.
Podľa výhodného uskutočnenia vodný lapač klieštika môže byť umiestnený v rohu rámu dolného panelu.
Výhodné je, ak spodný panel obsahuje dva vodné lapače klieštika umiestnené v rohoch. Vodný lapač klieštika obsahuje otvor spájajúci vnútorný priestor úľa s vonkajším prostredím na vetranie a únik včiel z úľa. Tento otvor je po celom obvode ohraničený zhora otvoreným kanálikom na vodu na zachytenie unikajúceho
klieštika.
Podľa iného výhodného uskutočnenia dolný aj horný vyhrievací panel je vybavený vypínačom s kontrolkou signalizujúcou pripojenie na zdroj elektrického prúdu. Zároveň môže byť vybavený aj poistkou na prerušenie prívodu elektrického prúdu.
Podľa iného výhodného uskutočnenia termostat dolného aj horného vyhrievacieho panelu môže byť vybavený kontrolkou signalizujúcou ohrev.
Je výhodné, ak sklo dolného aj horného vyhrievacieho panelu je kalené bezpečnostné sklo a reflexnou
vrstvou môže byť hliníkový plech alebo reflexná fólia.

2

SK 9276 Y1

5

10

15

Použitie ohrevu obsahu časti úľa prostredníctvom infračervenej vyhrievacej fólie na účely likvidácie
klieštika, vyžaduje ohrev obsahu nadstavca zhora i zdola. Infračervená vyhrievacia fólia je inštalovaná do
dolného vyhrievacieho panelu a horného vyhrievacieho panelu, ktoré sú nezávisle napájané zo zdroja elektrického prúdu 230 V/50 Hz.
Ohrev obsahu nadstavca s plodom a včelami spôsobuje opadávanie klieštika zo včiel, ktoré sú na ohrievanom plode. Odpadnuté klieštiky však okamžite nehynú. Čulo sa pohybujú a snažia sa uniknúť z prehriateho priestoru nadstavca. V rohoch dolného ohrievacieho panelu sú umiestnené dva vodné lapače klieštika.
Vodné lapače klieštika sú skonštruované tak, aby súčasne umožňovali ventiláciu ohrievaného priestoru včelami a aj voľný únik včiel z ohrievaného priestoru. Včely môžu unikať z nadstavca cez širší otvor v strede
vodného lapača klieštika. Úniku klieštika naopak vodné lapače klieštika bránia, pretože vzhľadom na svoju
veľkosť sú nútené prechádzať cez okrajové štrbiny vodných lapačov klieštika. Sú tak nútené zotrvať vo vyhriatom priestore nadstavca. V nadstavci postupne uhynú vplyvom tepla alebo pri pokuse o únik uhynú vo
vode vonkajších štrbín vodných lapačov klieštika.
Výhodou zariadenia podľa tohto úžitkového vzoru je jeho použitie, dovoľuje vylúčiť všetky chemické
prostriedky určené na likvidáciu klieštika.
Prehľad obrázkov na výkresoch

20

Na priložených výkresoch je znázornené zariadenie podľa tohto technického riešenia. Na obrázku 1 je
perspektívny pohľad na dolný vyhrievací panel zariadenia a na obrázku 2 je znázornený prierez týmto dolným vyhrievacím panelom. Na obrázku 3 je perspektívny pohľad na horný vyhrievací panel a na obrázku 4 je
znázornený prierez týmto vyhrievacím panelom.
Na obrázku 5 je znázornený detail vodného lapača klieštika.
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Vyhrievacie panely, ako sú znázornené na obr. 1 a 3, sú skonštruované tak, že v prednej stene majú namontovaný termostat 4 s kontrolnou žiarovkou signalizujúcou ohrev 12, ktorého snímač 11 smeruje do priestoru úľového nadstavca, zásuvku s poistkou 2 a vypínač s kontrolnou žiarovkou signalizujúcou pripojenie na
zdroj elektrického prúdu 3.
Dolný vyhrievací panel, tak ako je znázornený na obr. 1 a obr. 2, obsahuje rám 1, v ktorom sú postupne
sendvičovým spôsobom uložené:
plech 5, ktorý má funkciu mechanickej ochrany panelu z vonkajšej strany, tepelnoizolačná doska 6, tu má
byť uvedený konkrétny materiál, z akého je tepelnoizolačná doska vyrobená, brániaca úniku tepla z vyhrievaného priestoru, reflexná vrstva 7 vo forme hliníkového plechu, odrážajúca infračervené lúče do ohrievaného priestoru, infračervená vyhrievacia fólia 8 pôsobiaca ako zdroj infračerveného žiarenia, kalené bezpečnostné sklo 9, umožňujúce dobrý prienik infračervených lúčov a dva vodné lapače 10 klieštika. Otvor 10a na
únik včiel z úľa vodného lapača 10 je po celom obvode ohraničený zhora otvoreným kanálikom 10b naplneným vodou na zachytenie unikajúceho klieštika.
Horný vyhrievací panel, tak ako je znázornený na obr. 3 a obr. 4, obsahuje rám 13, v ktorom sú postupne
sendvičovým spôsobom uložené: plech 5, ktorý má funkciu mechanickej ochrany panelu z vonkajšej strany,
tepelnoizolačná doska 6 z extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 3 cm na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru, reflexná vrstva 7 vo forme hliníkového plechu, odrážajúca infračervené lúče do ohrievaného
priestoru, infračervená vyhrievacia fólia 8 pôsobiaca ako zdroj infračerveného žiarenia, kalené bezpečnostné
sklo 9, umožňujúce dobrý prienik infračervených lúčov.
Príklad 2
Nakoľko infračervená vyhrievacia fólia po napojení na zdroj elektrického prúdu emituje obojstranne, je
pod ňou uložená reflexná vrstva 7, ktorá odráža infračervené lúče smerom do vyhrievaného priestoru úľového nadstavca. Pod reflexnou vrstvou je tepelnoizolačná doska 6, ktorá bráni úniku tepla z vyhrievaného priestoru. Na nevýhrevnej strane panelu je uložený plech 5, ktorý má funkciu mechanickej ochrany výhrevného
panelu. Na výhrevnej strane je kalené bezpečnostné sklo 9, ktoré umožňuje dobrý prienik infračervených lúčov do priestoru nadstavca. Súčasne plní aj mechanickú ochrannú funkciu infračervenej vyhrievacej fólie 8.
Infračervená vyhrievacia fólia 8 po napojení na elektrický prúd emituje infračervené žiarenie, ktoré po
dopade na obsah úľového nadstavca (včelie plásty s plodom, včely, steny nadstavca) tieto šetrne vyhrieva.
Primeraným vyhriatím plodových plástov a v nich obsiahnutých včelích lariev, kukiel a imág, obsahujúcich
všetky vývinové štádiá klieštika, tieto teplom ničí. Intenzitu ohrevu riadi termostat 4, kontrolná žiarovka 12
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signalizujúca ohrev, signalizuje aktuálny ohrev alebo vypnutie ohrevu, vypínač 3 s kontrolnou žiarovkou signalizuje pripojenie na zdroj elektrického prúdu.
Ohrevom by prudko klesla relatívna vlhkosť vzduchu vo vyhrievanom priestore a tento stav by bol zničujúci pre vajíčka a mladé larvy včiel. Dostatočná vlhkosť je zabezpečená vložením plochých nádobiek 14
s vodou, znázornených na obr. 1, na sklo 9 dolného panelu zakrytých tak, aby sa včely k vode nedostali. Ich
uloženie na skle dolného vyhrievacieho panelu zabezpečuje ohrev vody a jej následné odparovanie do priestoru nadstavca. Vodná para chráni vajíčka a mladý plod pred poškodením v dôsledku vysychania. Elektrické
napájanie vyhrievacej fólie 230 V/50 Hz je pri hornom aj dolnom vyhrievacom paneli rovnaké. Intenzita
ohrevu je kontrolovaná termostatom 4, ktorého snímač 11 je umiestnený v ohrievanom priestore. Vypínač 3
s kontrolnou žiarovkou signalizujúcou pripojenie na zdroj elektrického prúdu signalizuje pripojenie na zdroj
elektrického prúdu, hodnota teploty na digitálnom displeji znázorňuje stav vyhrievania.
Včely napriek zvýšenej teplote neopúšťajú plodové plásty hneď. Svojou prítomnosťou a snahou o vetranie účinne vyrovnávajú teplotu v rôznych častiach plodiskového nadstavca a ventiláciou cez otvory 10a vodných lapačov 10 klieštika zabezpečujú dostatočný prísun čerstvého vzduchu.
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1. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov pomocou tepla, na umiestnenie v nadstavci úľa, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje dolný vyhrievací panel a horný vyhrievací panel, kde dolný vyhrievací panel zahŕňa: rám (1), v ktorom sú sendvičovým spôsobom uložené v poradí zdola nahor nasledujúce vrstvy: plech (5), na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej strany; tepelnoizolačná doska (6) na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru; reflexná vrstva (7) na odrážanie infračervených lúčov do ohrievaného priestoru; infračervená vyhrievacia fólia (8) ako zdroj infračerveného žiarenia, vybavená pripojením
na zdroj elektrického prúdu; sklo (9) na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa; prekryté
ploché nádobky (14) na vodu s možnosťou odparovania vody na zabezpečenie zvlhčenia vzduchu; a minimálne jeden vodný lapač (10) klieštika umiestnený v ráme (1) a termostat (4) so snímačom (11) umiestneným
v ohrievanom priestore; a horný vyhrievací panel zahŕňa: rám (13), v ktorom sú sendvičovým spôsobom
v poradí zhora nadol usporiadané nasledujúce vrstvy: plech (5) na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej
strany; tepelnoizolačná doska (6) na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru; reflexná vrstva (7) na
odrážanie infračervených lúčov do ohrievaného priestoru; infračervená vyhrievacia fólia (8) ako zdroj infračerveného žiarenia, vybavená pripojením na zdroj elektrického prúdu; sklo (9) na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa; termostat (4) so snímačom (11) umiestneným v ohrievanom priestore.
2. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že
vodný lapač (10) klieštika je umiestnený v rohu rámu (1).
3. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že obsahuje dva vodné lapače (10) klieštika.
4. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa nárokov 1, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že vodný lapač (10) klieštika obsahuje otvor (10a) na únik včiel z úľa ohraničený zhora otvoreným
kanálikom (10b) na vodu na zachytenie unikajúceho klieštika.
5. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dolný aj horný vyhrievací panel je vybavený vypínačom (3) s kontrolkou signalizujúcou pripojenie na zdroj elektrického prúdu.
6. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dolný aj horný vyhrievací panel je vybavený poistkou (2) na prerušenie prívodu elektrického prúdu.
7. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že termostat (4) dolného aj horného vyhrievacieho panelu je vybavený
kontrolkou (12) signalizujúcou ohrev.
8. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sklom (9) je kalené bezpečnostné sklo.
9. Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že reflexnou vrstvou (7) je hliníkový plech.
3 výkresy
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