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Naše základní organizace má k 15.9. 104 členů řádných a 2 členy neorganizované
Nově přijatí členové: př.Krátký Ladislav, př.Pancíř Jiří, př.Michal Antonín, př.Kadubec
Josef, př.Viktora Jaroslav
Zemřel př.Březina Jaroslav a bývalý člen př. Řehout
Výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
místopředseda př. Pancíř František
jednatel př. Tláskal Pavel
pokladník př.Padrta Antonín
zdravotní referend př. Jann Adolf
členové výboru: př.Pancíř J., Soukup Fr., Klimeš J., Pašek B., Brabec J., Chromý J.,
Síkora J.
Počty včelstev, produkce, příspěvky
Vyzimovaná včelstva 587 ztráty 21 %
Zazimovaná včelstva k 1.9. 680 (z toho 2 včelstva svazová)
Produkce medu 9 700 kg produkce vosku 388 kg
vychováno včelích matek 101
Dotace na zazimování včelstev činily 138 Kč na včelstvo
Od města Trhové Sviny, obce Čížkrajíce a Kamenná jsme dostali příspěvek v celkové výši
8 000 Kč.
Akce, přednášky
2.února se konala výroční členská schůze v kulturním domě Junior, z ústředního výboru letos
hostovala př. Ottová, z města Trhové Sviny místostaroska paní Věra Korčaková
Během roku se konalo 5 výborových a 2 členské schůze.
19.5. "Kurz chovu matek" v Cepu Přítelem Zemánkem přednesený výklad z teorie o chovu
včelích matek a jejich využití byl následně doplněn celkovou praktickou ukázkou od přípravy
včelstev pro chov, přes přelarvování, usazení do chovného včelstva a dále využití matečníků
jak zavíčkovaných, tak otevřených, až po zpracování do chovných úlků, oddělků nebo do
plemenáčů. Na závěr si někteří včelaři odvezli otevřené matečníky k dalšímu využití do
vlastních včelstev.

7.-8. června dvoudenní medobraní, které se poprvé konalo v novém sále kulturního domu
v Trhových Svinech. V pátek se medobraní zúčastnilo přibližně 800 dětí ze základní a
mateřské školy Trhové Sviny, v sobotu medobraní navštívila široká veřejnost pro kterou
připravil velice zajímavou přednášku o včelaření ing. Václav Kříž.
Včelařský rok, počasí
Letošní zima byla velmi mírná, bez velkých mrazů, chvíli sníh, chvíli déšť. Za to ale trvá
pomalu až do poloviny dubna. Třešně rozkvétají až 28.dubna. Pozdní nástup jara má za
následek, že vše hrozně rychle odkvétá, včely nejsou v síle.…je velmi málo květového medu.
Léto je velmi horké, snůška lesního medu trvá až do srpna, bohužel na většině stanovišt je
melicytoza. Podzim je velmi teplý, občasné prolety jsou až do Štědrého dne.
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měly ze 101 stanovišt, z nich bylo 87 vzorků pozitivních ( 24
vzorků s více jak třemi roztoči na včelstvo) a 14 vzorků bez nálezu.
Jarní léčení provádějí včelaři s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo, v létě ošetřujeme
kyselinou mravenčí, na podzim se provádí 2x fumigace a 1x aerosol (přípravek Varidol fum).
Mor včelího plodu
Na podzim se objevují u sousedních organizací další dvě nová ohniska, jejíž ochranná pásma
zasahují i k nám, jedná se o 24 stanovišt.
Trocnov: ochranné pásmo v katastrech Dvorec, Otěvěk, Rankov, Strážkovice
Meziluží: ochranné pásmo v katastrech Čížkrajíce, Kondrač, Kamenná, Mezilesí, Pěčín,
Svébohy

