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Oběžník č.2/2011

1) Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
Termín předložení požadavků na letní a podzimní léčebné přípravky je stanoven na čtvrtek 12. května 2011 v době od 14.30
do 17.00 hod v klubovně ZO, Tř. 1. Máje 5. Požadavky budou zpracovány výhradně na objednávkovém formuláři 2011 dvojmo.
Jedno vyhotovení odevzdá důvěrník, nebo včelař osobně s příslušnou částkou za jejich úhradu, druhé vyhotovení si ponechá pro
svoji potřebu při výdeji léků jednotlivým včelařům. Finanční částky jsou pro letošní rok již stanoveny po dotaci 70%, každý včelař
tedy uhradí pouze 30% hodnoty léků. Oproti roku 2010 došlo k mírnému nárůstu prodejní ceny léků.
Gabon PA 92 je už opět zařazen do běžných léčebných přípravků na boj proti roztoči varroa. VARIDOL se vyrábí pouze v
jednom typu a používá se jak pro fumigaci, tak i pro léčbu aerosolem.
Jako hlavní léčba je nařízena veterinární správou léčba VARIDOLEM, ostatní léčebné přípravky doplňují tuto hlavní léčbu.
Na objednávkových formulářích nezapomeňte také uvést počet přezimovaných včelstev k 31.3.2011 a včelaři, kteří léčili včelstva
aerosolem, také počet léčených včelstev v roce 2010. Dotace na tuto léčbu se proplácí totiž zpětně vždy za minulý rok.
2) Výdej léčebných přípravků
Pokud výrobce dodrží termín dodávky objednaných léčiv, bude probíhat výdej těchto léčebných přípravků ve
čtvrtek 30. června v době 14.30 – 17.00 hod opět v klubovně ZO. V opačném případě dáme důvěrníkům a na webových
stránkách na vědomí jiný náhradní termín výdeje.
3) Včelařský zájezd 2011
Včelařská exkurze na včelnici Zubří se nepodařila zajistit ani pro tento rok z důvodu pracovního zaneprázdnění jejich
zaměstnanců. Pokusíme se zajistit návštěvu jiné pokusné včelnice. Pokud ani to nevyjde, uskutečníme výlet na včelařskou pouť na
Hostýn, která je vždy spojena se stánkovým prodejem včelařských pomůcek, mší, věnovanou včelařům a přednáškami
včelařských odborníků. Dopravné pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky bude zdarma a bude uskutečněna buď autobusem,
nebo při menším počtu zájemců vlakem. Předpokládaný termín zájezdu je květen 2011. Předběžné přihlášky nahlaste Ing.
Perutkovi tel. 607 776 378, nebo předsedovi ZO.
4)

Výsledky rozboru včelí měli
Z laboratorního rozboru zimní včelí měli 2011 je patrný mírný nárůst roztoče varroa destruktor. U včelařů, kteří mají 3 a více
roztočů na včelstvo je nařízen nátěr plodu přípravkem M1-AER, u včelařů s výskytem méně než 3 roztoči na včelstvo
doporučujeme jedno přeléčení přípravkem VARIDOL. Léčba musí být provedena nejpozději do 15.4.2011!
Nepříjemné je podezření na čtyři nová ohniska moru včelího plodu a to v katastru obcí Laštany, Bohuňovice a Samotišky..
Na těchto stanovištích s pozitivním nálezem bude veterinárním lékařem proveden ze všech včelstev odběr vzorků plodu k dalšímu
laboratornímu vyšetření, kterým se potvrdí, nebo vyvrátí toto podezření.
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