Návod ke sběru letní měli na vyšetření původce MVP
Základní organizace ČSV Přerov I , květen 2017

1) Zasíťovanou podložku vložíme do co nejdříve (dle textu MVO do 15.8. 2017).
2) Zasíťovaná podložka musí být ve včelstvu pod plodovým hnízdem po dobu 10-14 dní.
3) Do každého včelstva přijde 1 zasíťovaná podložka. Ochranné malé papírové sáčky a papírové
obálky si uschováme.
4) Po 14 dnech dáme 1 podložku s mělí do 1 papírového sáčku, přehneme ho a celé to vložíme do
papírové obálky. Důkladně izolepou velkou obálku přelepíme.
V jedné obálce je jen 1 sáček s 1 podložkou.
5) Připravíme si z těchto obálek tzv. směsné VZORKY, jeden VZOREK může obsahovat maximálně
10 obálek z JEDNOHO stanoviště.
Příklad:
 mám 25 včelstev na jednom stanovišti, vezmu 25 obálek s mělí a rozdělím si je na TŘI přibližně stejně
velké VZORKY: 8 + 8 + 9 obálek (mám 3 vzorky)
 mám 3 včelstva na jednom a 4 včelstva na druhém stanovišti, budu mít 2 vzorky

6) Jeden VZOREK tj. např. 8 obálek vložíme do mikrotenového sáčku a zavážeme.
7) Na mikrotenový sáček nalepíme štítek a ČITELNĚ napíšeme:
 Jméno a adresa
 Registrační číslo chovatele
 Registrační číslo stanoviště, za které se napíše název obce, na jejímž katastrálním území je
stanoviště včelstev
 Datum odběru např. od 15.8. do 26.8. 2017
 Počet obálek (včelstev) ve VZORKU – např. 8 včelstev (máte-li více vzorků, napište si tam i
čísla včelstev, v případě, že by se potvrdil mor včelího plodu, abyste věděli, kterých 8 úlů se to
týká.
Tj. např. na prvním VZORKU (mikroten. sáčku) bude: 8 včelstev, úly 1-8. Na druhém VZORKU
(mikroten. sáčku) bude: 8 včelstev, úly 9-16. Na třetím VZORKU (mikrot. sáčku) bude: 9 včelstev,
úly 17-25.
Jiří Novák, Mírová 154, Přerov
Reg. číslo chovatele: 457256
Reg. číslo stanoviště: 89301089, Radslavice
Datum odběru: 2.5 – 13. 5. 2017
8 včelstev, úly 9 – 16

8) VZORKY odevzdáme nejpozději do čtvrtka 31.srpna svému místnímu důvěrníkovi.

Státní veterinární správa si vezme všechny podložky z jednoho mikrotenového sáčku a sesype
měl dohromady, takže je zbytečné popisovat jednotlivé papírové obálky.
Jestli se podezření na MPV potvrdí, laboratoř oznámí, ve kterém vzorku nález je, ale nikoliv
v jakém úle ……. 1 vzorek se totiž může skládat až z 10 včelstev.

JEDEN VZOREK = JEDEN mikroténový sáček s max. 10 podložkami z jednoho stanoviště
– viz následující obrázek

