Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
Duben 2013
Vážení přátelé, přijměte, prosím, následující informace:
Informace ze schůze OV ČSV v Příbrami konané dne 6.4.2013:
►FORMIDOL (kyselina mravenčí) – naše objednávka bude vyřízena dle
pořadí, až na nás přijde řada, Ing. Veselý, který toto na Dole vyřizoval, vážně
onemocněl, proto dochází ke zdržení.
Životnost desek formidolu=po otevření působí 7 dnů
►upozornění na jarní ošetření – má proběhnout do 15.4.2013 !
►podzimní léčení 2012 – připravit podepsané žádosti o dotace na příští schůzi.
►ZLATÁ VČELA – dne 25.4. proběhne v Hrachově u Zrůbku tato akce.
Účastní se p. Brouček ze Sedlčan s dětmi ze včelařského kroužku. Může tam
kdokoliv v případě zájmu.
►školení pro pokladníky – pořádá učiliště Nasavrky pro pokladníky
jednotlivých okresů, kteří pak budou školit ve správném vedení účetnictví
pokladníky ZO. Proběhne v září na Aktivu v Praze.
►pro chovatele matek – nebyl schválen nový chovatelský řád, který byl určen
pouze šlechtitelským stanicím, ne i ve prospěch chovatelů matek. (1matka/dotace
Kč 300,-)
►na republikovém výboru nebyla schválena podpora pro činnost OV. ČSV je
penalizován Kč 10 mil. pro nedočerpání dotací v letech 2005, 06, 07. Právě
probíhá jednání s MF, aby byla tato 10 mil. pokuta ČSV prominuta – termín do
srpna. Včelaři jsou vyzývání, aby výkup medu nabízeli přednostně organizaci
ČSV Včelpo. Bohužel výkupní ceny jsou 35,- - 50,- Kč. Včelpo se zavázalo
vykoupit 300 t medu.
►zástupci OV ČSV se účastnili konference v Nasavrkách. Ze zprávy uvádějí
tyto zásadní body:
- každý včelař by si měl vést záznamy o léčení včelstev

- pokud se posílají vzorky na vyšetření moru, je nutné je mít na nezávislé
žádance
- věnovat pozornost nemoci NOSEMA – ½ vzorků je pozitivních
- Mít na vědomí, že situace ve včelstvech se mění v podletí každých 12 dnů
- Pozornost věnujeme dennímu spadu brouka
- Největší problém – MRAVENCI - doporučení nátěr nebo polep nohou úlů
lepkavým prostředkem
- Monitoring na spad brouka provádět na krajových a silných včelstvech
- Doporučení provádět výskyt brouka pomocí moučkového cukru (extra)
- V podletí je doporučeno již zahájit ochranu zimujících včel
- V Nasavrkách nyní běží 2 třídy dálkového studia zájemců o včelařství
- V diskuzi zmíněno, že léčba šokem kyselinou mravenčí je alternativním
způsobem závislým na počasí a teplotě
- V diskuzi zmíněna též možnost léčby kyselinou šťavelovou avšak jako
rizikovou
- Diskutována situace rezistence roztočů a následné napadení viry – prostě
po varroáze nastupuje u oslabených včelstvech napadení viry
- FURETO – léčivo obsahující toxické uhlovodíky – není schváleno
- Hlášení na OÚ o umístění včelstev podle nové legislativy nebude potřeba,
neboť propojením centrální registrace bude stačit registr na Hradišťku.
►pozor – u poslední zásilky M1 je na krabičce špatný návod, používejte
ředění podle letáku uvnitř!!!
►napadení úlů morem – nutno spálit úly, kde mor byl
►TIMOL – nově schválené léčivo
►NOSEMA – na tuto nákazu není léčivo, hlavní je dbát na HYGIENU!!!
► zvážit nákup matek, pečlivě vybírat jen u ověřených chovatelů!
►DOBRÁ ZPRÁVA: poslali jsme žádosti o podporu našeho spolku
zastupitelstvům. Zatím nás podpořili OÚ Chraštice Kč 1.000,-, OÚ Zalužany
Kč 1.500,--, Zemědělská organizace Zalužany Kč 2.000,-. Poděkování těmto
subjektům jsem zaslala.
Blahopřání našim členům:
S přáním hodně sil, zdraví, štěstí a osobní spokojenosti přejeme našim
členům k narozeninám!
V březnu oslavili – př. Jindřich Kott, př. Miroslav Hrkal, př. Miloslav
Křesina, př. Josef Kotápiš, př. Miloslav Machovec
V dubnu slaví – př. Václav Benda – náš nejmladší člen.
Dne 3.4.2013 zapsala Čechová Miloslava, pokladník ZO ČSV Chraštice

