Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
10.6.2012
Vážení přátelé včelaři,
pro lepší informovanost v naší organizaci posílám následující zprávy:
Vítáme v naší organizaci nového člena př. Marka Bártu, který se rozhodl založit
svá tři včelstva v Bukovanech. O pořízení včelstev předložil všechny předepsané
náležitosti, tj. veterinární osvědčení, atest z VÚV a potvrzení o registraci.
Příteli Bárto, přejeme, ať se Vám a Vašim včelkám u nás daří co nejlépe!!!
☺
Zápis ze schůze OO ČSV konané dne 6.6.2012 v Příbrami:

Příspěvek okresního veterináře MVDr. Koreckého:
1.) předal sdělení ústředního ředitele Státní veterinární správy (KVS) z 18.5.2012
„Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném
riziku přemnožení roztočů Varroa destruktor pro období 2012 – 2013 ( jaro)“.
V plném znění k nahlédnutí u předsedy ZO ČSV Chraštice př. Křesiny
v Zalužanech a př. Kotápiše v Chrašticích.
Hlavní zásady:
Cílem tohoto opatření je provést monitoring výskytu varroázy na našem okrese.
V každé organizaci provádějí tento monitoring dva dobrovolníci. Spočívá ve
sledování výskytu roztoče Varroa destruktor v týdenních intervalech po dobu
celého léta do 30. září, provádění zápisů do záznamníku a předání výsledků KVS.
Monitoring se skládá z odečtu denního přirozeného spadu roztočů z upravené
podložky nebo dna proti vynášení roztočů včelami a prohlídky trubčího plodu. Za
ohrožující stav, vyžadující okamžitý zásah, se považuje denní spad pěti a více
samic roztoče a silné napadení trubčích kukel u více než poloviny
prohlédnutých buněk u některého včelstva.
T. zn. podat zprávu (sms) Ing. Mestekovi a bude objednán gabon – 1 pásek Kč 8,V Chrašticích bude monitoring provádět př. Kotápiš. Další informace byly předány
př. Křesinovi.
2.) dle aktuálních předpisů nebude MVDr. Korecký vydávat potvrzení
o přemísťování či stěhování matek mimo okres do konce roku.
Do seznamu chovatelů matek v okrese náleží nyní: př. Hoch, př. Horký, př. Novák,
př. Langrová
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Příspěvky předsedy OO ČSV Ing. Mesteka:
- do 13.6. 2012 předat podepsané seznamy na léčení aerosolem, budou
odeslány na ZIF (Zemědělský investiční fond) pro dotace
- Ing. Mestek důrazně upozorňuje všechny zájemce o dotace na včelařské
vybavení, že dotace s velkou pravděpodobností skončí 20.6.2013. Proto, kdo
má zájem o nerezové vybavení – medomety, dále úly, matky – aby se včas
rozhodly tento nákup provést a o dotaci žádat.
- Rozbory medu – provádí výzkumný ústav včelařský Dol, 5 rozborů zdarma,
každý další rozbor se už musí hradit v plné výši
Diskuze:
- př. Horká uvedla alarmující informaci od kolínských včelařů. Na kolínsku
řádí včelařská mafie, která skupuje a krade včelstva, hromadí 1.000 – 2.000
včelstev z celé republiky bez veterinární kontroly a divoce včelaří.
- Př. Hoch nabízí výkup medu, výměnu mezistěn, zařízení nákupu vybavení
pro včelaře (info na www.hoch.wz.cz) Med vykupuje nyní pro Včelpo za Kč
52,-/1 kg.
Dále upozornil na výzvu Regionální agrární komory Středočeského kraje
výrobcům potravin o udělení značky „Regionální potravina“. Sám získal
v kategorii Ostatní potravinářské výrobky udělení značky „Med květový
pastový“. Bližší info na www.regionalnipotravina.cz
- výkup medu provádí prodejna Němec, Rožmitál p. Tř. za cenu Kč 50,-/1 kg
a další.
- příští schůze OO ČSV bude 5.9.2012 – bude se objednávat léčivo – kolik
varidolu na podzimní ošetření?
Dne 6.6.2012 zápis provedla př. Čechová

*
Informace: s květnovým Včelařstvím byla doručena též publikace „Odborné
včelařské překlady“ s články z celého světa např. na téma apiterapie, chov, nemoci
a škůdci, včelí produkty a další. K zapůjčení u př. Čechové 724 673 646.
*
Inzerce – př. Čechová nabízí nové sklenice na med zdobené prolisem včelky a
znaku ČSV se zlatým víčkem vhodné jako dárkové balení medu.
1 sklenice s víčkem/Kč 8,-, k odběru v Chrašticích u př. Kotápiše  724 271 876
***

Vážení přátelé, úspěšné medobraní!
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