2014
Naše základní organizace má k 1.1. 102 členů řádných a 2 členy neorganizované
Nově přijatí členové: Šnokhausová Petra, Beran Bedřich, Janouch Zbyněk, Skamene
Stanislav, Kreuziger Josef, Hruška Ladislav, Kaliánková Jaroslava
Ukončili členství: Brouček Jan, Michal Josef, Pancíř Jiří, Štěpánek Karel, Zachař Bohuslav,
Řeháček Stanislav, Valena Vladimír, Březina Jaroslav, Mikeš Jan
Zemřel: př. Soukup František, př.Chromý Jan
Výročí: 95 let př. Herbst František
výbor ve složení:
předseda př. Němeček Stanislav
místopředseda: př. Pancíř František
jednatel př. Tláskal Pavel
pokladník př.Padrta Antonín(do31.6.), po něm nastupuje př.Hruška Ladislav
administrátor CIS: př. Zmeškal Karel
zdravotní referend př. Jann Adolf
členové výboru: Soukup Fr., Klimeš J., Pašek B., Brabec J., Chromý J., Síkora J., Padrta T.
Počty včelstev, produkce, příspěvky
Zazimovaná včelstva k 1.9. 784 (z toho 2 včelstva svazová)
Produkce medu 10 550 kg produkce vosku 522 kg
vychováno včelích matek 141
Dotace na zazimování včelstev činily 126 Kč na včelstvo
Od města Trhové Sviny, jsme dostali příspěvek v celkové výši 7 000 Kč.
Akce, přednášky
1.února se konala výroční členská schůze v kulturním domě Junior, letos hostovala za město
Trhové Sviny místostaroska paní Věra Korčaková , z okresního výboru př. Dana Otttová, př.
Petr Stibor – ten vedl odbornou přednášku na téma včelaření v ČR a EU, za ZO Boršov
František Ambrož.
Letos byl odsouhlasen jednotný členský příspěvek 500Kč na člena.
Během roku se konalo 9 výborových a 2 členské schůze.
31.května "Kurz chovu matek" v Cepu Přítelem Zemánkem přednesený výklad z teorie o
chovu včelích matek a jejich využití byl následně doplněn celkovou praktickou ukázkou. Na
závěr si někteří včelaři odvezli otevřené matečníky k dalšímu využití do vlastních včelstev.

7. června medobraní, které se poprvé konalo na Buškově Hamru v Trhových Svinech.
Exponáty našich včelařů byly rozloženy v zahradě této technické památky. Samozřejmě
nechyběl prodej medu, ochutnávka medoviny a ukázka živých včel.
30.7. přednáška v SK Rejta př.Ottová Dana
Včelařský rok, počasí
Letošní zima byla abnormálně mírná a krátká, beze sněhu a mrazu, často slunečno s prolety
včel, 20.února začíná snůška pylu, 4. dubna rozkvétají třešně – to už hodně dlouho nebylo.
Následuje chladnější jaro i léto, hodně deštivo, což má za následek velice malou snůšku jak
květového, tak lesního medu, nejnižší za poslední roky, na některých stanovištích se objevuje
melycytóza. Podzim je poměrně teplý, občasné prolety jsou až do Štědrého dne.
Ošetřování včelstev a nákazová situace
Varoa destruktor
V lednu se odebírali vzorky měly ze 113 stanovišt, z nich bylo 8 stanovišt s nálezem 3 a
více roztoči na včelstvo
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
V ochranných pásmech z podzima 2013 se odebíraly směsné vzorky - všech 24 stanovišt
negativní.
Trocnov: ochranné pásmo v katastrech Dvorec, Otěvěk, Rankov, Strážkovice
Meziluží: ochranné pásmo v katastrech Čížkrajíce, Kondrač, Kamenná, Mezilesí, Pěčín, Svébohy

Toto ochranné pásmo se v prosinci 2014 ruší
V květnu jsou vyhlášena další dvě ochranná pásma, do konce června se odebírají vzorky,
jeden vzorek pozitivní, na podzim se provádí prohlídka, klické příznaky moru nenalezeny.
Ochranné pásmo Budějovicko: Branišovice, Březí, Dolní Stropnice, Dvorec, Jedovary, Komařice,
Ločenice, Mokrý Lom, Ostrolovský Újezd, Otěvěk, Pašinovice, Rankov, Sedlo u Komařic, Strážkovice,
Todně, Trhové Sviny, Třebeč
Ochranné pásmo Novohradsko: Kamenná u Trhových Svinů, Kondrač, Pěčín u Trhových Svinů,
Slavče u Trhových Svinů, Trhové Sviny

Koncem roku dochází k velkému úhynu včelstev, odhadem zatím tak 30%

