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Léčení včelstev v roce 2019 na okrese J. Hradec
- V roce 2019 budeme léčit takto:
-

-

Jarní ošetření během února a března podle klimatických podmínek. Doporučuji jarní
nátěr zavíčkovaného plodu s následnou fumigací. Pokud nebude zavíčkovaný plod stačí fumigace.
Od druhé poloviny května vkládat stavební rámky i více kusů jako biologický lapač a po 12-14 dnech
vyřezat (aspoň 3 ks), tvořit časné oddělky i jako protirojové opatření.
V letních měsících v červnu a v červenci Formidol. Nejlépe opakovaně po 8-12 dnech od ukončení
první aplikace, ale určitě jedenkrát.
Pro kočující včelaře nutné zajistit přeléčení včelstev při návratu na zimní stanoviště Gabon flum - konec
července začátek srpna.
V týdnu od 22.10 do 24.10.2019 provést celoplošné ošetření včelstev v okrese jako první kolo. Další
ošetření provést plošně po ZO podle klimatických podmínek, nejlépe 1.11-3.11 2019.
Dále provést aerosolové ošetření nejdříve po 20. listopadu. Nejlépe po Mikuláši v prosinci to by ve
včelstvech neměl být žádný plod.
Ve včelstvech kde jsou silné spady roztočů, tak tyto fumigovat individualně i vícekrát.

Další ošetření na které nutné objednat léčivo je jarní ošetření v roce 2020 varidolem a M-1 nátěrem.
Doporučuji aaerosolové ošetření provádět Varidolem (amitraz), ne M-1 (fluvalinát) je na něj větší rezistence. Na
amitraz zatím není a v našem okrese je plně účinný.
Jak a jaké množství objednávat:
Vycházejte z počtů k 1.9.2018 takové budou přibližně i v roce 2019.
Varidol počítejte jedna lahvička na 30 včelstev vesměs dvounástavkových úlech 2 x 2 kapky na dva nástavky.
Jedenonástavkové 2 kapky.
Fumigační pásky - není problém co včelstvo to jeden pásek a budeme léčit 2x podzim, 1 x jaro, 1 x rezerva pro
podzimní léčení a k tomu 20% rezerva pro oddělky.
M - 1 Aer - na nátěr plodu stačí lahvička na 80 včelstev.
Formidol 41 - jedena deska na včelstvo nad plod a bylo by dobré zopakovat po 10 dnech znova takže 2 desky na
včelstvo.
Formidol 81 (silnější) – 1 destička na včelstvo = nosič s dlouhodobým odparem (vkládá se na 12 dnů dle počasí)
Gabon flum - 2 pásky za krajní rámek plodového tělesa z každé strany.
Objednávka léčiv předaná okresu se provádí pro přes CIS návod zde
Pomocný vzorec pro výpočet léčiva najdete také na http://ovjh.cst.cz/kestazeni a nebo zde
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