ZNAČENÍ OBALŮ – NA KRABIČKU NAPSAT:
•
Jméno a příjmení včelaře
•
Registrační číslo včelaře
•
Registrační číslo stanoviště (nebo adresa)
•
Počet včelstev, ze kterého je vzorek
•
U vícero včelstev pak napíšou čísla úlů, ze kterých je daný směsný vzorek
(např. 1-10, 11-20, 21-30 …….pro případ vyšetření ZM na varroázu + mor)
(např. 1-25, 26-50, 51-75 …….pro případ vyšetření ZM jen na varroázu)

ODEVZDÁNÍ VZORKŮ ZM:
•
Vysušenou ZM v označené uzavřené plastové lékovce odevzdá včelař svému
územnímu důvěrníkovi ZO ČSV v termínu mezi 15-18. 1. 2017
•
Důvěrníci spolu se vzorky odevzdávají i papírové seznamy (3 kopie)
•
Důvěrníci na seznamy dopíší: datum odběru a počet včelstev
•
Důvěrníci odevzdají vzorky do své ZO do středy 25. 1. 2017
SMĚSNÝ VZOREK – VYŠETŘENÍ JEN NA VARROÁZU
•
Včelaři v obci, kde se vyšetřuje JEN varroáza – maximálně 25 včelstev
v jednom směsném vzorku
•
Má-li včelař např. 29 včelstev, pak bude mít vzorky dva (15 a 14 včelstev)
SMĚSNÝ VZOREK – VYŠETŘENÍ I MOR VČELÍHO PLODU
Včelaři v obci, kde se vyšetřuje i na MVP – max. 10 včelstev v jednom
směsném vzorku (a jen z jednoho stanoviště)
Má-li včelař např. 15 včelstev, pak bude mít vzorky dva (8 a 7 včelstev)

ODBĚR ZIMNÍ MĚLI 2017

POSTUP ODBĚRU ZIMNÍ MĚLI:
•
Při odběru je třeba získat všechnu měl napadanou na podložku na dně
Mrtvolky včel je potřeba z měli odstranit, pak je nutné měl opatrně vysušit,
aby neplesnivěla, např. na novinách při běžné teplotě 2 až 3 dny, nesušíme na
topení (vosk se slepí !)
•
Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů
•
Vysušené vzorky sesypeme do plastových uzavíratelných obalů

 www.vcelariprerov1.cz

TERMÍN ODBĚRU VZORKŮ ZM:
•
Po posledním ošetření (fumigací či aerosolem na začátku prosince)
•
počkáme MINIMÁLNĚ týden, ometeme podložky a vrátíme je očištěné na dno
•
Prodleva je nutná proto, že roztoči zasažení při posledním ošetření ještě pár
dní padají ze včel a plástů na dno a zkreslovali by výsledky

ZO ČSV Přerov I 

VYŠETŘENÍ ZIMNÍ MĚLI (ZM) NA VARROÁZU :
• Z plošného vyšetření měli se zjistí, jak byly úspěšné zásahy proti roztočům
Varroa destructor (kleštík včelí). Na 1 roztoče spadlého na podložku za 4 týdny
jich zůstává ve včelstvu ještě asi 20 (ty se v sezóně až 150x namnoží, tj. 1 roztoč
spadlý = 20 ve včelstvu = 3 000 roztočů na konci sezóny !!!)
• Vyšetření je povinné, vzorky ZM odebírají všichni včelaři v ČR – řádní
či registrovaní v ČSV, z.s., popř. v jiných uznaných včelařských spolcích
a taktéž i včelaři vůbec nikde neorganizovaní (viz veterinární zákon).
Při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč

