2015
Naše základní organizace má k 1.1. 2015 96 členů řádných a 12 členů neorganizovaných
Nově přijatí členové: př. Josef Szylar, př. Jan Brabec
Zemřel: př. Ladislav Kuřil, př. Jiří Řeháček, př. František Popel
Výročí: 85 let př. Václav Kocina
výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
místopředseda př.Pancíř František
jednatel př. Tláskal Pavel
pokladník př. Hruška Ladislav
administrátor CIS př. Zmeškal Karel
zdravotní referend př. Jann Adolf
členové výboru: Klimeš J., Pašek B., Brabec J., Síkora J., Zmeškal K.
Počty včelstev, produkce, příspěvky
Zazimovaná včelstva k 1.9. 754 (z toho 2 včelstva svazová)
Produkce medu 12 900 kg produkce vosku 591 kg vychováno včelích matek 96
Dotace na zazimování včelstev činily 128 Kč na včelstvo
Od města Trhové Sviny, jsme dostali příspěvek v celkové výši 7 000 Kč.
Akce, přednášky, činnost
7.února se konala výroční členská schůze, letos poprvé v kulturním domě v Trhových
Svinech, z okresního výboru hostovala př. Dana Ottová, ta přednesla příspěvek o nákazové
situaci, za ZO Boršov František Ambrož, z naší ZO se zůčastnilo 66 členů řádných a 4
neorganizovaní
Na rok 2016 byl odsouhlasen jednotný členský příspěvek 500 Kč na člena
Během roku se konalo 8 výborových a 2 členské schůze.
28.2. přednáška v kulturním domě Junior – př. Macho Nákazové situace a ošetřování včel
během roku
Medobraní – Opět pěkná návštěvnost a krásné slunečné počasí provázelo naše Medobraní
2015, které se již po druhé konalo na Buškově hamru v Trhových Svinech a to v sobotu 6.
června 2015. Exponáty našich včelařů rozložené v zahradě této technické památky působily
přinejmenším stylově a to hlavně ty, které se na hamru mohly vyskytovat v době jeho

hamernické činnosti. Prodej medu, ochutnávka medoviny i ukázka živých včel nemohli na
tradičním medobraní samozřejmě chybět.
V roce 2015 naše organizace plně najela na nový systém evidence včelařů CIS, kdy se zdárně
podařilo na tento program přejít, tento je v současné době modernizován (k lepšímu).
Včelařský rok, počasí
Letošní zima byla opět mírná a krátká, málo sněhu a žádné velké mrazy. 20.února je na
většině stanovišt prolet včel a začíná snůška pylu, 12. dubna rozkvétají třešně. Jarní a celé
letní období je provázeno jižním prouděním, což sebou přináší vysoké teploty s minimem
srážek. I přes to byl výnos medu statisticky dlouhodobě průměrný, na většině stanovištích se
objevuje ve větší, či menší míře melycytóza. Podzim je poměrně teplý, občasné prolety jsou až
do Štědrého dne.
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měli ze 115 stanovišt, z toho bylo 94 pozitivních (35 stanovišt
s nálezem 3 a více roztoči na včelstvo) 21 stanovišť 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
Zatím u naší organizace bez pozitivních nálezů
Z ochranných pásem Budějovicko a Novohradsko se odebíraly směsné vzorky ze zimní měli,
21.5.2015 byla tyto pásma zrušena. Aby to nebylo tak jednoduché, tak 25.5.2015 byla tyto
pásma znovu vyhlášena (s odchylkou několika katastrů)
Ke konci roku Jihočeský kraj vyhlásil grant na celoplošné vyšetření moru včelího plodu,
sbírali se vzorky od včelařů, kteří nespadají do ochranných pásem…do konce roku však
finanční prostředky nebyly schváleny, takže vzorky stále leží na půdě a čekají na vyšetření.

