Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
říjen - listopad 2014
Vážení přátelé, přijměte, prosím, následující informace:

Podle doručených podkladů všech našich členů byl předán sumář
žádosti o dotace dne 29.9.2014. Děkuji př. Ing. V. Bendovi za pomoc při
elektronickém zpracování. Nyní máme možnost veškeré statistiky a
podklady pro nejrůznější dokumenty získávat z našeho elektronického
účtu v CIS – centrální informační službě.
Dne 8.10.2014 jsem odeslala na Hradišťko 17x potvrzení o registraci
v ústřední evidenci. Př. Choura si odesílal sám a př. Majer požádal o
ukončení členství v naší ZO s tím, že již dále nebude včelařit.
Příspěvky a dotace – dne 6.12.2014 ve 14 hodin na obecním úřadě
v Zalužanech budou vybírány příspěvky, platby za léčení a vypláceny
dotace.
Bylo doobjednána dostatečné množství varidolu, gabonu vč. pásků na
léčení. Vzhledem k velkému množství výskytu roztoče Varroa bude nutné!
P o z o r - m o r v č e l í h o p l o d u!
Informace - SVS MVDr. Korecký na OV ČSV 19.11.2014:
Již i na našem okrese byli identifikování dva včelaři ( dle mapy SVS
Praha – západ, Benešovsko, Sedlčansko, Živohošť, Křemičná, Besedná),
kteří museli spálit svoje včelstva pro výskyt moru včelího plodu.
OV ČSV vyzývá důrazně všechny včelaře
k odpovědnému chování, častému prohlížení včelstev a udržování
včelstev v dobré kondici léčením. Oddělky nevozte z dálky a neověřených
zdrojů. Věnujte pozornost cizím neorganizovaným včelařům. Pokud nám
někdo zatáhne tuto nemoc, musíme zlikvidovat naše včelstva a to
v ochranném pásmu 5 km spálením a spálením oděvu včelaře a
prohlížitele. Neorganizovaní cizí včelaři mají předložit veterinární atest
na svá včelstva, což nová cizí včelařka v Bukovanech zatím neučinila.
Veďte si dobře své záznamy o léčení, jsou nutné předložit, když by SVS
přišla na kontrolu. Záznamy můžete dělat do včelařského zápisníku, který

jste dostali na výroční schůzi. Pro příští rok přichystám formulář dle
oběžníku 1/14.
OÚ Kozárovice zaslal v červnu na náš účet Kč 1.000. Na účtě je nyní Kč
9.089,-. Dáváme k úvaze, zda by bylo dobré zakoupit 3 ks
refraktometru, které by byly u důvěrníků v Kozárovicích, Zalužanech a
Chrašticích a k dispozici všem členům k měření vodivosti. Cena je do Kč
1.000,- za jeden refraktometr. Postoupili bychom zase o stupínek výše ve
zjišťování kvality našeho medu. Veřejnost si toto začíná zjišťovat.
Opakovaně jsem nabízela přednášku o včelaření ZŠ Chraštice, zatím škola
nereagovala.
Dle informací z OV ČSV se očekává značný úhyn včelstev, v některých
regionech už toto nastalo a bude velká poptávka po oddělcích. Oddělky
pořizujte jen ověřené a pokud možno z nejbližšího okolí.
Dne 19.11. 2014 jsem převzala na OV ČSV 450 ks pásků gabonu, jsou u
př. Kotápiše pro léčení na příští rok. Svaz požaduje přísnou evidenci
distribuce léčiv.

Vážení přátelé,
na shledanou s Vámi nebo s Vašimi zákonnými zástupci
na včelařské schůzi
6.12.2014 ve 14 hodin na OÚ v Zalužanech.



