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Oblasť techniky
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Vynález sa týka probiotického prípravku s kmeňom laktobacila, ktorý je určený na perorálnu aplikáciu
u včiel medonosných, a to najmä na zlepšenie ich zdravotného stavu, kondície a obranyschopnosti proti včeliemu patogénu Paenibacillus larvae.
Doterajší stav techniky
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Na liečenie alebo prevenciu moru včelieho plodu sú známe prípravky s rôznymi účinnými látkami. Mor
včelieho plodu je spôsobený baktériou Paenibacillus larvae, ktorá vytvára spóry, čo spôsobuje rezistenciu na
dezinfekciu aj na antibiotiká, ktoré sú účinné len voči vegetatívnym formám paenibacilov. Používanie antibiotík a sulfónamidov vedie k riziku výskytu ich rezíduí v mede a tým k nebezpečenstvu ich konzumácie konečným spotrebiteľom. Z tohto dôvodu viaceré krajiny zakazujú alebo prísne obmedzujú používanie antibiotík (streptomycínov, tetracyklínov) a sulfónamidov. Napríklad v krajinách EÚ je terapia moru včelieho plodu
úplne zakázaná, jedinou povolenou intervenciou je zničenie postihnutých včelstiev. To zvyšuje význam prevencie, ničenie včelstiev je finančne a aj spoločensky problematické.
Podľa spisu UA46450U je možné ako dezinfekčný prípravok používať roztok polyge xamethyleneguanidin hydrochloridu. Zverejnenie WO2015113175 A1 opisuje biocídny prípravok s oleuropeinom a secoiridoid
glukozidom, ktorý je extrahovaný z rastlín čeľade olivovitej. Použitie takýchto prípravkov má len podporný
účinok.
Sú známe tiež viaceré aplikácie laktobacilov na podporu liečby a prevencie pred morom včelieho plodu.
Zverejnený spis KR20110092177A ozrejmuje použitie kmeňa Lactobacillus plantarum YML 001 (deponovaný ako KCTC11627BP) na potlačenie rastu včelieho patogénu Paenibacillus larvae. Podľa zverejneného
spisu KR20110092178A sa môže tiež použiť kmeň Pediococcus parvulus YML 002 (deponovaný ako
KCTC11628BP). Spis KR20100125747A ozrejmuje výrobu výživového doplnku na báze fermentovaných
sójových bôbov s Laktobacilmi zo skupiny Lactobacillus acidophilus, Lactococcus.
Využívanie rôznych kmeňov Laktobacilov sa javí ako vhodný trend pri znižovaní spotreby antibiotík, je
však potrebné zvýšiť účinnosť ich pôsobenia proti baktérii Paenibacillus larvae, vynájsť efektívnu formu a
vhodný prírodný nosič s dobrou prežívateľnosťou príslušného kmeňa.
Podstata vynálezu
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Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje probiotický prípravok pre včely, ktorý zahrňuje kmeň
laktobacilov na nosiči určenom na orálne požitie včelami, podľa tohto vyn álezu, ktorého podstata spočíva
v tom, že zahrňuje včelí peľ, na ktorom je autochtónny kmeň laktobacila. Dôležitým znakom vynálezu je použitie autochtónneho kmeňa laktobacilov, teda takého, ktorý pochádza z toho istého živočíšneho druhu, pre
ktoré je probiotikum určené. Kmeň laktobacila je izolovaný zo zdravých včiel a je aj určený pre včely, vďaka
čomu má výborné kolonizačné schopnosti. Autochtónny kmeň laktobacila na peľovom nosiči vytvára kombináciu so vzájomne posilňujúcim účinkom.
Včelí peľ ako prirodzená súčasť potravy včiel je hlavným zdrojom proteínov a ďalších biogénnych látok
pre včely, súčasne slúži ako nosič pre probiotické laktobacily a významne zvyšuje ich prežívateľnosť v prípravku. Včelí peľ je zdrojom mastných kyselín a potencuje účinok samotného lakto bacila, podporuje jeho antibakteriálnu aktivitu, je zdrojom esenciálnych živín pre včely a tiež zvyšuje adherenčné schopnosti laktobacila na povrch čreva. Včelí peľ v prípravku zvyšuje životaschopnosť laktobacilov v prípravku, a to aj v rozrobenej tekutej forme. Aj po dvoch rokoch skladovania boli počty živých laktobacilov cca 10 miliónov/ml.
Včely probiotický prípravok na báze peľu podľa tohto vynálezu bez problémov perorálne prijímajú.
Kombináciou autochtónneho kmeňa laktobacila a včelieho peľu sa dosiahne vysoká účinnosť výsledného
prípravku. Ten upravuje zloženie črevnej mikroflóry včiel, potláča rast nežiaducej mikroflóry vrátane včelieho patogénu Paenibacillus larvae, zlepšuje zdravotný stav včelstva, kondíciu a obranyschopnosť včelstva, čo
sa prejavuje vyššími znáškami, lepšou čistiacou schopnosťou, nižším spádom klieštika a vyššou odolnosťou
voči chorobám.
Ako výhodný sa ukázal autochtónny včelí Lactobacillus brevis, s ktorým sa opakovane dosahujú významne pozitívne účinky. V probiotickom prípravku podľa tohto vynálezu sú skombinované prospešné účinky probiotických laktobacilov a včelieho peľu, pričom sa tieto účinky vzájomne zosilňujú a presahujú prípadne predpokladaný súčet účinkov jednotlivých zložiek prípravku.
Probiotický prípravok podľa tohto vynálezu sa výhodne použije preventívne na zvýšenie obranyschopnosti včelstva v stresových situáciách, napríklad pri presunoch včelstiev, pri ošetrení v predzimnom období.
Probiotický prípravok podľa tohto vynálezu sa tiež môže použiť na zvýšenie kondície včelstva v plnom znáš-
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kovom období. Obzvlášť žiadané je použitie probiotického prípravku podľa tohto vynálezu na zvýšenie odolnosti voči moru včelieho plodu v oblastiach s jeho opakovaným výskytom a/alebo v ochranných pásmach tejto nákazy.
Výhodou vynálezu je predovšetkým vysoká účinnosť bez nežiaduceho použitia cudzích, cudzorodých
zložiek. Autochtónny kmeň laktobacilov a včelí peľ sú pre včely prirodzené.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
V tomto príklade je probiotický prípravok založený na kombinácii autochtónneho včelieho laktobacila
Lactobacillus brevis B50 Biocenol™ a včelieho peľu. Biocenol je registrovanou ochrannou známkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pod číslom SK 222165 a uvedenie tejto registrovanej
ochrannej známky nemá byť vysvetľované ako zužujúce rozsah ochrany. Lactobacillus brevis B50 je uložený
v zbierke mikroorganizmov pod číslom CCM 8618.
Lactobacillus brevis B50 sa vyznačuje vysokou inhibičnou aktivitou voči včeliemu patogénu Paenibacillus larvae a dobrými rastovými schopnosťami. Kmeň laktobacila Lactobacillus brevis B50 je vyizolovaný
z tráviaceho traktu zdravých včiel medonosných.
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Príklad 2
Probiotický prípravok založený na kombinácii autochtónneho včelieho laktobacila Lactobacillus brevis
B50 a včelieho peľu je použitý preventívne na zvýšenie obranyschopnosti včelstva v stresových situáciách,
pri presunoch včelstiev, pri ošetrení v predzimnom období.
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Príklad 3
Probiotický prípravok podľa tohto vynálezu je v tomto príklade použitý preventívne na zvýšenie kondície
včelstva v plnom znáškovom období, čo sa prejavilo zvýšenou znáškou medu.
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Príklad 4
Probiotický prípravok podľa tohto vynálezu je v tomto príklade použitý na zvýšenie odolnosti voči moru
včelieho plodu v oblastiach s jeho opakovaným výskytom a/alebo v ochranných pásmach tejto nákazy.
Priemyselná využiteľnosť
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Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné priemyselne a opakovane vyrábať a
aplikovať probiotický prípravok pre včely, a to najmä v rámci veterinárskeho lekárstva, pôdohospodárstva,
mikrobiológie.
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NÁROKY

1. Probiotický prípravok pre včely, ktorý zahrňuje kmeň laktobacilov na nosiči určenom na orálne požitie
včelami, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahrňuje včelí peľ, na ktorom je nanesený autochtónny
kmeň laktobacila.
2. Probiotický prípravok pre včely podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kmeň laktobacila je izolovaný z tráviaceho traktu zdravých včiel.
3. Probiotický prípravok pre včely podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kmeň
laktobacila je Lactobacillus brevis.
4. Probiotický prípravok pre včely podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kmeň laktobacila je Lactobacillus brevis B50 uložený v zbierke mikroorganizmov pod číslom CCM 8618.
5. Použitie probiotického prípravku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na inhibíciu včelích patogénov.
6. Použitie probiotického prípravku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na inhibíciu Paenibacillus larvae.
7. Použitie probiotického prípravku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na zvýšenie obranyschopnos ti
včelstva v stresových situáciách a/alebo na zvýšenie kondície včelstva v znáškovom období.
8. Použitie probiotického prípravku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na preventívne zvýšenie preventívnej odolnosti voči moru včelieho plodu.
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