
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.       

 

Vážení přátelé, 

na Valné hromadě v červnu 2021 i na členské schůzi v říjnu letošního roku byla nízká účast. Zároveň 

zde probíhal průzkum zájmu o jednotlivé prostředky na ochranu včelstev proti varroóze. Nyní je tedy 

nutné si jednotlivé prostředky objednat. Je samozřejmě věcí každého včelaře, jestli bude včelstva 

ošetřovat nebo ne a jaké prostředky použije. Spolek dotuje níže vyjmenované prostředky ze 

spolkových finančních prostředků. Pro zajištění dostatečných zásob, nákupu včetně dopravy a 

dotování veterinárních léčivých prostředků (dále jen VLP) naším spolkem je potřeba zjistit skutečné 

požadavky od jednotlivých včelařů, na základě aktuálního stavu jejich včelstev.  

Jedná se o (ceny platné k dnešnímu dni):  

Formidol 41 g (účinná látka kyselina mravenčí) – cena balení 2 desek 20,- Kč (tržní cena 75,- Kč),  

Formidol 81 g (účinná látka kyselina mravenčí) – cena balení 40,- Kč (tržní cena 72,50 Kč),  

Kyselina mravenčí 85% - cena litr 30,- Kč (tržní cena 72,- Kč), 

Varidol 125 mg (účinná látka amitraz)- cena lahvičky a fumigačních pásků 30,- Kč (tržní cena 

134,- Kč – jen na veterinární předpis), 

Ekopol (účinné látky esenciální oleje – thymol, eukalyptus a další) – cena balení 145,- Kč (zatím 

neregistrovaný přípravek).  

Pokud máte o ně zájem, prosím spojte se se svým včelařským důvěrníkem (rozdělení členů 

k jednotlivým důvěrníkům naleznete v příloze). Je nutné si rozmyslet, objednat a zaplatit 

dostatečné množství, protože žádné jiné prostředky nebudou k dispozici. Objednávky a jejich úhradu 

je nutné zrealizovat do 25.11.2021. Pokud si tyto prostředky neobjednáte, pak budete muset řešit 

nákazovou situaci svých včelstev prostřednictvím privátního veterinárního lékaře, samozřejmě 

s příslušnou cenovou přirážkou za službu a dopravu. 

Tímto postupem bude mít včelař jistotu, že objednané VLP skutečně dostane a spolek nebude muset 

držet nadměrnou zásobu VLP, které si jednotlivý včelař objednal a pak nevyzvedl. Na základě těchto 

údajů budou VLP objednány a následně distribuovány na jednotlivé včelaře. 

Děkujeme předem za zodpovědný přístup při ošetřování vašich včelstev 

 

V Mladé Boleslavi 21.10.2021 

 

Ing. Jiří Šturma, předseda    Ing. Jiří Volf, nákazový referent 


