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Oběžník č.2/2012

1)     Výsledky rozboru zimní včelí měli
      Laboratorní rozbor vzorků včelí měli nám  prováděl letos Výzkumný ústav včelařský Dol. Rozborem vzorků z ochranných 
pásem moru včelího plodu byl zjištěn jediný  vzorek pozitivní a to opět v katastru obce Bělkovice – Lašťany.
Rozborem vzorků na varroa destruktor bylo zjištěno 33 vzorků pozitivních, to znamená, že u těchto pozitivních vzorků byl zjištěn 
počet roztočů 3 a více na jedno včelstvo. Oproti loňskému roku je nárůst těchto pozitivních vzorku dvojnásobný.
      U chovatelů s pozitivním nálezem je nařízen nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M1-AER, protože pouze tímto nátěrem 
jsou likvidováni i  roztoči, schovaní v zavíčkovaných buňkách.  Za tím účelem jsme objednali příslušný počet lahviček tohoto 
přípravku a včelaři si jej mohou zakoupit v dotované ceně 15,-Kč. Rovněž doporučujeme i ostatním včelařům jarní přeléčení 
VARIDOLEM z důvodu likvidace případných volně žijících  roztočů. Oba léčebné přípravky mohou být aplikovány pouze do 
15.4.2012! 

2)     Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu               
              Objednávky léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev budou přijímány ve čtvrtek 3. května 2012 v době od 
        14.00 do 17.00 hod. v klubovně ZO, Tř. 1. Máje 5. Požadavky budou přijímány výhradně na objednávkovém formuláři pro rok 
        2012!  Objednávky zpracujte ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení odevzdá včelař, nebo úsekový důvěrník spolu s příslušnou 
        částkou  za jejich úhradu, druhé vyhotovení si nechá důvěrník pro svoji potřebu při výdeji léků chovatelům.  Oproti loňskému roku 
        došlo opět k mírnému nárůstu jejich ceny. Léky jsou však dotovány státem, takže platíme  pouze 30 % jejich skutečné  ceny.
        Z důvodu loňského  přemnožení roztoče varroa destruktor doporučujeme včelařům aplikaci desek FORMIDOL v podletí hned po 
        vytočení  posledního medu, protože v tomto období dochází k největšímu rozmnožování roztoče. 
        Na objednávkovém formuláři je rovněž sloupec: Včelstva léčená aerosolem. Počet včelstev léčených aerosolem vyplní pouze 
        včelaři, kteří léčbu aerosolem prováděli v roce 2011jednak u svých včelstev, tak  i u včelstev jiného včelaře. Těmto včelařům bude 
        koncem roku vyplacena dotace 10,-Kč na každé takto léčené včelstvo.
        Rovněž nezapomeňte vyplnit sloupec: Počet včelstev k 31.3.2012.
 
 3)    Výdej objednaných léčebných přípravků

       Pokud výrobce dodrží termín dodávky, bude proveden výdej léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu ve čtvrtek
 12. července  2012 v době od 14.00 do 17.00 hod  v klubovně ZO, Tř. 1.Máje 5. V opačném případě sdělíme důvěrníkům a 
uveřejníme na našich webových stránkách jiný termín výdeje.

4)     Včelařský zájezd
               V letošním roce plánujeme v měsíci květnu zájezd na včelařskou výstavu do Lysé nad Labem. Výstava, na které budou 

probíhat odborné včelařské přednášky  je spojena vždy také s výstavou myslivosti a rybářství. Doprava bude uskutečněna vlakem a 
bude pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky zdarma.  Podrobnosti k zájezdu budou sděleny po uveřejnění přesného  termínu 
konání této výstavy.
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