
LAKR jako zdroj potravy pro 

opylovatele

Smékalová K., Dušková E., Dokoupilová M., Kaffková K.

Odbor genetiky a šlechtění rostlin, Sekce aplikovaného výzkumu zelenin 

a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc



Včelí pastva

 Soubor rostlin poskytující potravu a další 
látky v určité době na určitém území

 Rostliny – opylení, zachování druhu, zajištění 
úrody

 Cukry (nektar, medovice), tuky a bílkoviny 
(pyl), propolis (desinfekce, tmelení)

 5 skupin rostlin: 1. hlavně pyl (jitrocel), 2. 
hlavně nektar (šalvěj), 3. pyl i nektar 
(brutnák), 4. hostí producenty medovice, 5. 
mají všechny 3 složky



LAKR a včelí pastva

 LARK – významná součást, široká skupina 

s rozmanitými vlastnostmi

 Plynulost – prvosenka (III) – saturejka 

horská (IX)

 Velké plochy - jednodruhové medy -

levandule, máta, ostropestřec

 Charakteristické složení, vůně a další 

vlastnosti

 Menší plochy, květnaté louky, kvetoucí      

a protierozní pásy



Opylovatelé

 Včela

 Citlivější na počasí

 Florokonstantní

 Polylektický 

opylovatel

 Ovladatelná

 Nejpočetnejší

 Čmelák

 Méně citlivý na teplotu

 Opylení květu s dlouhou 

květní trubkou

 Nejsou florokonstantní

 Menší počet

 Netrpí stresem v 

uzavřených prostorách

 Méně agresivní 



Potravní preference

 Morfologie – hmyz i květ

 Množství květů na jednotku plochy

 Pestrost

 Vzdálenost

 Doba květu – v průběhu roku, v průběhu 

dne

 Množství a kvalita pylu a nektaru

◦ obsah bílkovin, obsah cukru (15 – 70%) a 

poměru jednotlivých sacharidů



Podpora čmeláků v krajině

 Projekt  TH01030748

 Spolupráce  -Výzkumný ústav pícninářský, 

spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc

 Troubsko – problematika chovu čmeláků, 

zdravotní stav, probiotika

 Olomouc – sledování potravní preference na 

vybraných druzích rostlin, tvorba směsi 

atraktivní pro čmeláky, ale využitelná i k 

jiným účelům



Materiál a metodika

 V 2015, monokulturní parcelky, 2 m2

 38 druhů – trvalky (saturejka horská), letničky 

(měsíček lékařský), plané (šalvěj přeslenitá), kulturní 

(bazalka), většinou každý druh 2 opakování

 Hodnocení návštěvnosti hmyzích opylovatelů

 Včela medonosná (Apis mellifera), čmelák (zemní -

Bombus terrestris a skalní - B. lapidarius) 

 Okrajově jiné druhů hmyzu (samotářské včely, 

motýly, pestřenky, dlouhozobky)

 Hodnocení za pěkného počasí v pracovní dny, 6 x za 

den (7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 14:00)



Čmelák zemní – Bombus terrestris Čmelák zemní – Bombus lapidarius



Opylování kostivalu lékařského 

(Symphytum officinale)



Pokusní plocha



Výsledky – návštěvnost druhu
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Celková návštěvnost - včely

Druh Počet za období kvetení 

(průměr na 1 parcelu)

Saturejka horská 

(Satureja montana)
6441

Bělotrn kulatohlavý

(Echinops sphaerocephalus)
4621

Yzop lékařský 

(Hyssopus officinalis)
4227

Brutnák lékařský

(Borago officinalis)
2332

Dobromysl obecná

(Origanum vulgare)
2316



Celková návštěvnost - čmeláci

Druh Počet za období kvetení 

(průměr na 1 parcelu)

Yzop lékařský 

(Hyssopus officinalis)
2639

Bělotrn kulatohlavý

(Echinops sphaerocephalus)
1871

Bukvice lékařská

(Stachys officinalis)
1205

Chrpa modrá

(Centaurea cyanus)
1156

Čičorečka pestrá

(Securigera varia)
1063



Návštěvnost během dne - divizna
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Návštěvnost během dne - bělotrn
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Návštěvnost během dne - bukvice
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Shrnutí

 Pro včely i čmeláky:

 Bělotrn, yzop, šalvěj 

přeslenitá, saturejka horská

 Čmeláci:

 Bukvice – víc čmelák zemní

 Chrpa – víc čmelák skalní

 Bukvice – drvodělka, 

třapatka – motýly,   

ostrožka – dlouhozobky 

Drvodělka (Xylocopa)

Dlouhozobka (Macroglossum)



Ďakujem za 

pozornosť


