Zápis ze schůze výboru okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku s účastí zástupců ZO okresu Písek
ze dne 9. března 2013
konané v restauraci Olympie v Písku od 9.00 hod

Přítomni: př. Kozák, Herink, Rotbauer, Sláma, Macháček, Košatka, Zábranský Kučera
Omluveni:
Hosté : MVDr. Janouchová

Předseda přítel Kozák přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi, předal slovo MVDr.
Janouchové, která seznámila přítomné s výsledky rozborů na varroázu v letošním roce. Konstatovala,
že proti minulému roku 2012 došlo navýšení počtu napadených včelstev i stanovišť. Upozornil na
nebezpečí kulminace výskytu varroazy, kterou avizovala i státní veterinární správa. V řadě míst
Jihočeského kraje i v celé ČR došlo v letošním roce k vyšším úhynům včelstev. o sledovat pečlivě
spady roztočů během celého roku a uplatňovat průběžně všechny známé zásady tlumení nákazy. Jen
tak lze předejít plošným úhynům včelstev jako tomu bylo v roce 2007. Dále konstatoval, že na území
okresu Písek nebyl zachycen žádný případ moru včelího plodu. Je však třeba dodržovat všechna
veterinární a zoohygienická opatření zabraňující šíření nákazy.
Dále př. JUDR Bruckler informoval přítomné o dění v RV ČSV a záměrech jak zlepši práci tohoto or
Předseda přítel Kozák předal slovo př. Přesličkovi, který přednesl zajímavou přenášku o
nových směrech včelaření a přítomné seznámil s novými poznatky v tlumení varroazy a množení
včelstev.
Účast včelařů ze ZO byla velice dobrá a je třeba neustále zvyšovat informovanost odbornost včelařů,
Proto by v tomto směru měly ZO ČSV v okrese Písek vyvíjet větší aktivitu a včas své členy informovat
o těchto akcích. OV OO ČSV přijal v tomto směru některá organizační opatření
Na závěr vystoupil přítel Ing. Petr Hůlka z Dobrušky,který přítomné seznámil s novými
způsoby krmení přípravkem Apismix a cukerným těstem Apivital
Po skončení akcesi zúčastnění včelaři nakoupili na zkoušku více než 100 kg. cukerného těsta na jarní
podněcování.

zapsal Ing. Jaroslav Herink

