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Apiterapia – ďalšie možnosti pre včelárov

V  súčasnosti sa včelie 
produkty, ako je propolis, 
materská kašička a včelí peľ, 
ktoré sú tradičné a  zdravé 
doplnky stravy, stávajú čo‑
raz populárnejšie a  vyhľa‑
dávanejšie. Vo všeobecnosti 
môžeme využívanie včelích 
produktov za účelom podpo‑
ry zdravia definovať termí‑
nom apiterapia.

Apiterapia (z  latinského 
názvu včely – apis) je odvet‑
vie alternatívnej medicíny, 
ktoré sa zaoberá terapeu‑
tickým využitím prírodných 
látok, ktoré produkujú vče‑
ly. Včelie produkty zahŕňajú 
med, včelí peľ, včelí vosk, 
propolis, materskú kašič‑
ku a  včelí jed. Apiterapia 
môže byť uplatňovaná na 
liečbu špecifických zdravot‑
ných problémov, alebo ako 
prevencia. Aplikuje sa ako 
podporná liečba pri rôznych 
diagnózach, ako je napríklad 
roztrúsená skleróza, artrití‑
da, dna, liečba otvorených 
rán, pásového oparu, popá‑
lenín, zápalu šliach a  rôz‑
nych infekcií.

Účinky včelieho jedu

Ďalším významným pro‑
duktom včiel je včelí jed. 
Včelí jed má preukázané po‑
zitívne efekty pri liečení reu‑
matizmu a  artritídy, takisto 
prebiehajú viaceré výskumy 
jeho využitia v  medicíne, 
napr. pri liečbe neurodege‑
neratívnych chorôb, avšak 
v súčasnosti jediným legálne 
akceptovaným lekárskym 
použitím čistého včelieho 
jedu v  Strednej a  Západnej 
Európe a  Severnej Amerike 
je desenzibilácia precitli‑
vených (alergických) ľudí. 
Z  najnovšej štúdie vedcov 
zo západnej Austrálie, zve‑
rejnenej v  roku 2020 v  me‑
dzinárodnom lekárskom 
časopise Nature Precision 
Oncology vyplýva, že jed 
včiel medonosných dokáže 
zabiť ťažko liečiteľné agre‑
sívne bunky rakoviny prs‑
níka, pričom má minimál‑
ne účinky na zdravé bunky 

v  tele. Vedci z  Lekárskeho 
výskumného ústavu Harry‑
ho Perkinsa v  austrálskom 
meste Perth otestovali pro‑
tirakovinové účinky jedu 
312 včiel a  čmeliakov. Jed 
čmeliakov, napriek vysokej 
koncentrácii, nedokázal ra‑
kovinové bunky zabiť, jed 
včiel však preukázal pozo‑
ruhodný účinok. Významná 
zložka jedu – toxín melitín – 
vo veľkom zabíjal agresívne 
bunky najmä pri trojitej ne‑
gatívnej forme rakoviny prs‑
níka, pričom nepoškodzoval 
zdravé bunky. Toxický môže 
byť aj pre nádory spôsobujú‑
ce rakovinu pľúc, vaječníkov 
či pankreasu.

Projekt Apihealth

Apiterapiou, ako nosnou 
témou, sa zaoberá projekt 
Apihealth, ktorý sa reali‑
zuje v  rámci programu EÚ 
ERASMUS+. Na jeho reali‑
zácii sa podieľa 7 partnerov 
zo 6 krajín Európy – Sloven‑
sko, Poľsko, Španielsko, Ru‑
munsko, Bulharsko a Turec‑
ko, koordinátor projektu je 
Agroinštitút Nitra a  ďalším 
slovenským partnerom je 
Slovenská poľnohospodár‑
ska univerzita v  Nitre. Cie‑
ľom projektu je navrhnúť 
vzdelávacie osnovy v  ob‑
lasti apiterapie, doplnené 
o  aktualizované tréningové 
materiály s  podporou IKT 
technológií, ktoré zodpove‑
dajú vzdelávacím potrebám 

v  tejto oblasti a  poskytnúť 
poľnohospodárskym a  po‑
travinárskym odborníkom, 
včelárom, lekárom a  zdra‑
votníckemu personálu, ako 
aj ďalším zainteresovaným 
profesným skupinám a  ši‑
rokej verejnosti relevantné 
informácie o  využívaní pro‑
duktov z  úľa na podporu 
zdravia, demonštrovať účin‑
ky týchto produktov a  ne‑
priamo propagovať výhody 
apiterapie, ako prostriedku 
na zvýšenie príjmu včelárov.

Výsledky projektu sú:
•	Tréningová metodi‑

ka – Metodika je primárne 
určená pre školiteľov v  ob‑
lasti vzdelávania dospelých 
a  poskytuje podrobný opis 
všetkých vzdelávacích akti‑

vít a  metód uplatňovaných 
v rámci APIHEALTH.

•	ApiHealth Kurikulum – 
predstavuje model pre vzde‑
lávacie procesy v oblasti api‑
terapie, kde je e ‑vzdelávanie 
účinnou alternatívou štú‑
dia, spolu s  kombinovaným 
vzdelávaním a konvenčnými 
prezenčnými kurzami.

•	Vzdelávací obsah z  ob‑
lasti apiterapie – Vzdelávacie 
materiály boli najprv vyvinu‑
té v  angličtine a  po krížovej 
kontrole a  testovaní v  rámci 
partnerstva boli preložené do 
jazyka každého partnera. Tie‑
to vzdelávacie materiály sú ur‑
čené na využívanie predovšet‑
kým v elektronickej forme.

•	 e  ‑Learningová platfor‑
ma: E ‑learningová platfor‑

ma je hlavným nástrojom 
APIHEALTH na poskyto‑
vanie vzdelávacieho obsahu 
potenciálnym používateľom. 
’Vyvinuté vzdelávacie mate‑
riály tvoria obsah e ‑learnin‑
govej platformy a využijú sa 
na testovanie obsahu mimo 
partnerstva. Platforma slú‑
ži ako interaktívny nástroj, 
ktorý integruje vzdelávacie 
moduly do štruktúrované‑
ho vzdelávacieho obsahu, 
spolu s  ďalšími vzdelávací‑
mi nástrojmi a  aktivitami. 
E ‑learningová platforma 
ApiHealth je k  dispozícii na 
stránke: https://learn.apihe‑
alth.eu.

•	Príručka ApiHealth – 
bude k  dispozícii na konci 
projektu v  tlačenej a  elek‑
tronickej verzii (e ‑book), 
dostupná bude vo všetkých 
partnerských jazykoch 
a v angličtine. Príručka bude 
obsahovať prispôsobený 
vzdelávací obsah, upravený 
po fáze pilotného testovania.

Ako bolo spomenuté, 
cieľom APIHEALTH je na‑
vrhnúť vzdelávacie osnovy 
v oblasti apiterapie a vytvoriť 
vzdelávacie materiály, zame‑
rané na využitie včelích pro‑
duktov v alternatívnej medi‑
cíne. Aby sme sa ubezpečili, 
že obsah a  nástroje, ktoré 
sme vytvorili, sú užívateľ‑
sky prívetivé, kvalitné a  re‑
levantné pre dané potreby, 
počas septembra prebieha 
pilotné testovanie e ‑learnin‑
govej platformy a  vzdeláva‑
cieho obsahu prostredníc‑
tvom konečných užívateľov 
online.

Obdobie realizácie pro‑
jektu bolo pôvodne naplá‑
nované na 24 mesiacov 
s  plánovaným ukončením 
v  októbri 2020, ale kvôli si‑
tuácii a  opatreniam ohľad‑
ne šírenia Covid‑19 sa toto 
obdobie predĺžilo o dva me‑
siace. Doteraz sa dokončila 
realizácia štyroch z  piatich 
výstupov projektu, všetky 
výsledky projektu budú ši‑
rokej verejnosti dostupné na 
konci roka 2020, informácie 
sú priebežne zverejňované 
na webovej stránke projektu 
www.apihealth.eu, prípadne 
FB stránke https://www.fa‑
cebook.com/ApiHealthPro‑
ject.

Včelárstvo a využívanie 
včelích produktov 
v Európe a na Slovensku

Včely zohrávajú veľkú 
úlohu v  oblasti biodiverzity, 
ochrany prírody, regionálne‑
ho hospodárstva a  vidieckej 
kultúry v  takmer všetkých 
krajinách Európy. Európu 
v  nedávnom období sužoval 
ústup včelárstva, no napriek 
tomu sa v  posledných ro‑
koch počet včelstiev a včelá‑
rov v  Európskej únii zvýšil. 
Vzhľadom na súrnu potrebu 
generačnej obnovy v odvetví 
včelárstva je potrebné vy‑
tvoriť vzdelávacie programy 
v  tejto odbornej oblasti, za 
účelom motivácie mladých 
ľudí začať podnikať v  tejto 
profesii.

Hoci na Slovensku v súla‑
de so súčasnou legislatívou 
neexistuje otvorený dialóg 
o  „medicínskej terapii“, 
v  niektorých krajinách sve‑
ta (napr. Rusko, Ukrajina, 
Rumunsko a Izrael) je apite‑
rapia uznávanou lekárskou 
disciplínou. Na Slovensku je 
využívanie apiterapie v praxi 
stále podceňované a  málo 
rozšírené. Napriek faktu, že 
terapia včelími produktmi 
je na Slovensku iba v  za‑
čiatkoch, stále viac včelárov 
začína diverzifikovať svoju 
produkciu a  ponúkať služby 
v  oblasti apiterapie – pro‑
dukcia výživových doplnkov 
a  kozmetiky z  včelích pro‑
duktov, inhalácia včelieho 
vzduchu z  úľa, apiturizmus, 
atď.

PETER VNUČKO
Agroinštitút Nitra

Náročný rok pre vinohradníkov a vinárov

Väčšina výrobcov tak má 
problémy so spracovaním 
suroviny nového ročníka. 
Uviedla to Tatiana Szabo‑
vá zo Zväzu vinohradníkov 
a vinárov Slovenska (ZVVS). 

„Zdravotný stav úrody roč‑
níka 2020 hodnotíme ako 
nadpriemerne dobrý. Vino‑
hradníci zaznamenali len 
väčší tlak múčnatky, ale inak, 
čo sa týka iných chorôb, nič, 
čo by skúsený vinohradník 
nezvládol. Predpokladáme 
zdravé, optimálne vyzreté 
hrozno. Aktuálna výmera 
slovenských vinohradov je 
8 500 ha. Pri priemerných 
výnosoch v  novovysade‑
ných vinohradoch 9 t.ha–1 
a  na starších plochách 3,5 
až 4,5 t.ha–1 predpokladáme 
celkový objem produkcie 
vína ročníka 2020 na 31 mi‑
lión litrov,“ zhodnotila.

Upozornila, že aktuálna 
situácia pre slovenských vi‑
nohradníkov a  vinárov sa 
môže na prvý pohľad javiť 
ako priaznivá, v skutočnosti 
je viac než kritická. Na roz‑
diel od iných tradičných vi‑
nárskych krajín sú slovenskí 
vinohradníci a  vinári denne 
vystavovaní problémom, 
ktoré ich zaťažujú viac, než 
je únosné. Napriek tomu, 
že zamestnávajú významnú 
časť obyvateľstva s  nižším 
vzdelaním, sú v nezávidenia‑
hodnej a  nesmierne neistej 
situácií.

Novému programovému 
obdobiu podľa ZVVS chýba 

jasná koncepcia, nie je jasné, 
čoho sa budú týkať pripravo‑
vané podpory. Absencia jas‑
nej vízie stavia slovenských 
vinohradníkov pred rozhod‑
nutie, či budú v ďalšom roku 
vinič strihať alebo klčovať. 
„Nezostáva nám nič iné, ako 
apelovať na kompetentných 
na rázne, pružné a  cielené 
riešenie problémov našich 
vinohradníkov a  vinárov. 
Tak, ako v  iných krajinách, 
aj na Slovensku je kľúčovým 
faktorom slovenský spot‑
rebiteľ, ktorý preferenciou 
slovenských vín môže byť 
taktiež nápomocný,“ dodala.

(tasr)

Aktuálna situácia pre slovenských vinohradníkov a vinárov sa 
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Včelí jed má preukázané pozitívne efekty pri liečení rôznych chorôb.

Na realizácii  projektu Apihealth sa podieľa 7 partnerov zo 6 krajín Európy – Slovensko, Poľsko, 
Španielsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko, koordinátorom je Agroinštitút Nitra, druhým partnerom 
zo Slovenska je Slovenská poľnohospodárska univerzita.
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Med ako hlavný produkt, 
ktorý vyrábajú usilovné 
včielky, je pre včelárov 
dôležitý, avšak chov včiel 
nie je obmedzený len na 
produkciu medu.

Rok 2020 je pre sloven-
ských vinohradníkov 
a vinárov výnimočne 
náročný. Celú spoločnosť 
zasiahli obmedzenia týka-
júce sa pandémie ocho-
renia Covid-19. Situácia 
ovplyvnila aj predaj vína, 
veľké zásoby nepredané-
ho vína blokujú kapacity 
v pivniciach slovenských 
vinárstiev.


