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Vážení přátelé, členové základní organizace Českého svazu 

včelařů  

Chvalčov –Podhostýnsko, 

                                 nastalo období klidu a my se budeme věnovat přípravám na 

nadcházející sezónu. Protože jste členové ZO, která chce poskytovat svým členům 

nadstandartní servis, obracejte se na nás, členy výboru a důvěrníky se svými podněty, 

s návrhy co byste přivítali. Je samozřejmé, že máte přístup na jednání výboru, můžete se 

podívat  jak výbor pracuje, zapojit se do jednání a můžete vznést připomínky co by bylo 

dobré udělat, nebo jak byste pomohli. V plánu práce na našich stránkách najdete termíny.  

V současné době se likvidují poslední (doufám!) zbytky roztočů, aby z jara byl start 

včelstev s čistým štítem. K tomu máme pro vás kyselinu šťavelovou, jejíž aplikace je 

velmi jednoduchá a je popsána na webových stránkách. Na jaře je opět možnost pro naše 

členy ošetřit zavíčkovaný plod tepelnou metodou – našim přístrojem 

VAROACONTROLLER. Pro ty konzervativní co nemají rádi novinky a nevadí jim 

použití nervových jedů máme Varidol k fumigaci a M 1 – AER k potírání zavíčkovaného 

plodu na jaře. Bylo by dobré, kdybyste své zákazníky, kteří od vás berou med 

informovali, čím léčíte. Určitě by si zasloužili, vědět co kupují. Myslím, že v současnosti 

máme – slušně řečeno – ještě rezervy v ošetřování. Jinak by roztoči a s nimi spojené 

virózy nezpůsobovaly tolik problémů.  Zejména mám na mysli synchronizované 

ošetřování proti roztočům VD - tedy pokud možno všichni v jednom termínu a jsem 

přesvědčen, že polovina problémů ubude. Ale od jisté doby hodnotím zdravotní stav 

včelstev a jejich přezimování až v době, kdy rozvoj včelstva převezme nová jarní 

generace a včelstva už nic, ani nestálé počasí nezabrzdí v rozvoji. Do té doby nemáme 

definitivně vyhráno. Před časem jsme nabídli možnost společného nákupu některých 

potřeb. Něco jsme koupili, něco zapadlo a proto je čas se zamyslet, co by se vám hodilo. 

V nabídce je hořák na zapalování kuřáku, který se mnohým včelařům velmi osvědčil. 

Proto kdo má zájem ať se u svého důvěrníka přihlásí a pak  bychom je hromadně 



objednali. Ceny jsou různé, vybereme nejpříznivější variantu. Také je třeba k tomu 

objednat plynové kartuše. Vše se dá koupit i v obchodech, ale na internetu při větší 

objednávce by to mělo vyjít lépe. Dále jsme schopni zajistit odměrné válce 100ml na 

aplikaci  kyseliny mravenčí. Jeden vyjde asi 100 kč + poštovné, které je stejné za balík, 

ať berete jeden nebo 100 ks. Asi objednáme ještě litrové láhve na kyselinu mravenčí, 

protože pak můžeme připravit větší množství k odběru a láhve budou opatřeny etiketou 

pro větší bezpečnost. Také bude efektivnější práce s kyselinou, protože už mne nebaví 

pořád roztahovat kanystr a odměrný válec když někdo přijde pro 1 litr a pak zase vše 

umývat a ukládat. Takže by bylo vše připraveno k okamžitému odběru.  Nabízíme 

možnost hromadného nákupu plastových odkládacích beden s víkem – můžete si je 

vybrat na http://www.vcelirajvika.cz/.  Někteří z nás je mají, dříve jsme jich zajistili asi 

30 ks pro naše členy a můžeme je s klidným svědomím doporučit. Oceníte je po celý rok, 

ovšem zejména při posledním medobraní, kdy je ovšem třeba za každým odebraným 

plástem použít víko, není žádné slídění. Ale to nepatrné zdržení přikrytím bedny víkem je 

tak účinné, že nejsou slídící včely a tak vás nic nenutí práci přerušit. Také bychom mohli 

koupit srážkoměry, je dobré mít přehled kolik napršelo. Již dříve jsme se rozhodli pro 

nákup, pak se sešlo více návrhů jaký typ koupit, tak se to odložilo a nerealizovalo. Tak se 

rozhodněte co byste chtěli a pokud se bude jednat o více kusů a vyplatí se to koupit 

hromadně, zajistíme to.         František Rudý 

 

 

Láhev 1 l kulatá  - 10 Kč 

 
Láhev je uzavíratelná víčkem. Vhodná pro přepravu a skladování tekutin. Svojí konstrukcí 

a provedením vhodná jako distribuční obal. Vyrobena z HDPE. Pojistka vždy lehce ukazuje 
neporušenost obalu. 

  

  



  

  

  

  

  

  

Odměrný válec 100 ml    -   102 Kč 

 

Hořák  400 Kč, plynová kartuš 30 kč (EVA.cz)                                                                  
( cca 2 hodiny nepřetržitého hoření na maximální výkon)             Pro zapalování kuřáku vydrží náplň  

asi 2 sezóny 

 

 

 

 


