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Černým písmem akce ZO ČSV HK, červeným písmem léčení, zeleným písmem samostatná povinnost včelaře

Úseky vyznačují pouze OBDOBÍ, kdy se uvedená akce zpravidla koná. Přesné datum, čas a místo je oznamováno e-mailem, důležité informace i SMS.

Většina akcí ZO ČSV HK se koná ve Střední veterinární škole Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68. www.sosvet.cz

Přehled léčení je jen orientační a závisí na ostatních chovatelských opatřeních, počasí, příbalových informací použitého léčiva a na závazných pokynech SVS!

Nátěr včelího plodu včelaři, kteří překročili limit 3 roztočů na včelstvo. Nátěr 

maximálně 10 dm2 plodu nejpozději do 15.4.

 Vložení gabonových pásků do včelstva po odstranění medníků 

na dobu 28-30 dnů. Po této době je vyjmout a odevzdat při podání 

žádosti o dotace 1.D

 Vložení gabonových pásků do včelstva po odstranění medníků na dobu 28-30 dnů. Po této době je vyjmout a odevzdat při podání žádosti o dotace 1.D

Převzetí léčiva Varidol  od úsekových 

důvěrníků k léčení včel

Možné ošetření aerosolem

Převzetí gabonových pásků

Kalendář pravidelných akcí,  léčení  a hlášení  v Základní organizaci Českého svazu včelařů Hradec Králové verze 15.12.2020

Vložení očištěné podložky po 7 dnech 

od posledního ošetření

1. aplikace Varidolu opakování po 2-3 

týdnech při teplotách nad 10°C

3. aplikace Varidolu při teplotách 

nad 10°C

2. aplikace Varidolu opakování po 2-3 

týdnech při teplotách nad 10°C

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE a informace o výsledku vyšetření měli, při 

nesplnění limitu převzetí léčiva pro nátěr včelího plodu

Nátěr včelího plodu včelaři, kteří překročili limit 3 roztočů na včelstvo. Nátěr 

maximálně 10 dm2 plodu nejpozději do 15.4.

Do 15.9. hlášení o počtu včelstev a 

umístění stanovišť se stavem k 1.9. na 

ČMSCH Hradišťko 

Odevzdání žádostí o dotaci 1.D,  podkladů 

pro statistiku ZO a použitých gabonových 

pásků. 

Sušení měli
Smetení měli z 

podložek do 

směsného vzorku

Členská schůze a sběr měli k 

vyšetření, výplata dotace 1D a 

úhrada členských příspěvků 


