
Vážení přátelé včelaři, 
 
 pro každého z nás je při chovu včel uložena povinnost naplňovat veterinární opatření  
k ochraně zdraví včel. Z toho vychází úkol provést dvakrát ošetření fumigací a na závěr provedení 
ošetření aerosolem. Je potěšitelné, že v letošním roce se při podzimním léčení včel proti varroáze 
podařilo uskutečnit dvojí fumigaci (kromě několika výjimek) včas. Za to chci všem, jimž se to 
podařilo, poděkovat. Také se již uskutečnilo i náhradní aerosolové ošetření v těch chovech,  
kde druhá fumigace provedena nebyla. 
 Čeká nás nyní poslední ošetření včelstev proti varroáze, které proběhne na přelomu 
listopadu a prosince (aerosol). V příloze tohoto dopisu a také na našich webových stránkách najdete 
rozvrh s termíny, ve kterých bude u jednotlivých chovatelů ošetření provedeno. Rozvrh vychází  
z osvědčené organizace, ověřené praxí z minulých let. Proto upozorňuji jen na některé kroky,  
jejichž dodržení je podmínkou úspěšného splnění této povinnosti. Se zahájením práce  
v jednotlivých dnech je počítáno kolem deváté hodiny ranní. Pořadí by mělo být dodrženo takové, 
jaké je uvedeno v rozvrhu. Případné odchylky od této zásady je nutno dohovořit předem s realizační 
skupinou, která bude ošetření provádět.  
 Každý včelař by měl být při tomto úkonu osobně přítomen, aktivně spolupracovat a mít 
nachystáno vše potřebné pro zdárný průběh ošetření. To znamená mít připravená česna a očka  
k rychlému uzavření a utěsnění (hadříky, molitanové proužky) a mít vložené očištěné podložky  
ve dnech úlů.  Každý včelař by měl také počítat s tím, že po uplynutí expoziční doby (35 min) je 
potřeba včelstva opět otevřít. V nejbližších dnech následujících po ošetření by měl odečítat spad 
roztočů a očištěné podložky znovu vracet na dna úlů. Očištění podložek by každý měl provést 
znovu mezi vánočními svátky a Silvestrem. Ti včelaři, kteří budou chtít nechat vyšetřit svá včelstva  
na mor včelího plodu (zejména, mají-li méně než 5 včelstev), by měli využít tohoto průběžného 
očišťování podložek ke sběru měli do vzorků pro testování na MVP. O podmínkách vyšetření 
včelstev na mor včelího plodu budeme včas informovat, neboť zde dochází k určitým změnám. 
 Vzhledem ke stále platným omezením způsobených koronavirem využijeme letošní 
aerosolové ošetření včelstev také k distribuci pomůcek pro zabalení vzorků zimní měli potřebných 
k jejich odesláni na vyšetření na varroázu (kelímky, ubrousky, gumičky, štítky). S odevzdáním 
vzorků měli k tomuto vyšetření se prozatím počítá opět při výroční členské schůzi na přelomu ledna 
a února 2021. Pokud však přetrvávající protiepidemická opatření nedovolí uskutečnění schůze  
v obvyklém termínu, bude sběr zimní měli k vyšetření na varroázu zorganizován prostřednictvím 
skupinových důvěrníků tak, aby bylo možno odeslat vzorky včas (nejpozději v polovině února). 
 Závěrem již jen připomínám, že v nadcházejícím období je nezbytné včelám zajistit klid 
k úspěšnému zimování, potřebná opatření byla popsaná ve slovech pro včelaře v minulém měsíci. 
Zimní období je rovněž vhodná doba, kdy by včelaři měli pamatovat na svoje vzdělávání  
a přípravu všech podmínek potřebných pro rozvoj včelstev, abychom nebyli zaskočeni, až se nás 
jaro zeptá „cos včelaři dělal v zimě ?“ 
 
          Oldřich Koubek  
 


