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Informace k celoplošnému vyšetření MVP v Kraji Vysočina
Veškeré náklady související s tímto vyšetřením hradí Kraj Vysočina.
Co je v rámci tohoto vyšetření požadováno od jednotlivých včelařů:
–
–
–

do konce roku 2019 připravit směsné vzorky měli,
tyto vzorky předat nejpozději 3. ledna 2020 svému důvěrníkovi,
při přípravě vzorku dbát níže uvedených pravidel.

Pravidla přípravy směsných vzorků na MVP:
–
–
–
–
–

odeberete měl, kterou v jiných letech v listopadu až prosinci „vymetáte na zem“
(Přítomnost roztočů ve vzorku nevadí.),
v jednom vzorku nesmí být měl z více stanovišť a z většího počtu než 25 včelstev
(Podrobnosti uvádíme níže.),
měl vyčistíte od včel a hrubých nečistot a vysušíte stejně, jako při přípravě vzorku na
varroázu,
z měli do tubusu odeberete cca 1,5 g (vrchovatá polévková lžíce),
vzorek odevzdáte v tubusu se štítkem, který obdržíte při výplatě dotace 1.D.

Podrobnosti k počtům včelstev:
1. Pokud máte na stanovišti 1-25 včelstev, vytváříte pouze jeden směsný vzorek.
2. Pokud máte na stanovišti více než 25 včelstev, musíte měl rozdělit už při odebírání
takto:
• Např.: Mám na stanovišti 30 včelstev. Už při odebírání si včelstva rozdělím na
poloviny a měl od včelstev 1-15 suším zvlášť, stejně jako od včelstev 16-30.
Vytvořím tedy dva vzorky. Pokud mám na stanovišti více než 50 včelstev,
vytvořím tři vzorky atd. Na tubusy pak do počtu včelstev uvedu 1-15, resp. 16-30
apod.
• Podle pravidel není přípustné rozdělit vzorky na 1-25 a zbytek. Rozdělení musí být
rovnoměrné. Např. pro 35 včelstev buď 1-17 a 18-35 nebo 1-18 a 19-35.
3. Pokud máte několik stanovišť, musíte z každého připravit samostatný vzorek, i když
součet včelstev na stanovištích nepřesáhne 25.
4. Pokud máte několik stanovišť a na kterémkoli počet včelstev přesáhne počet 25, opět
z tohoto stanoviště připravujete více vzorků. A to stejným způsobem, jako je
popsáno v bodě 2.
Ještě jednou připomínám, že po usušení měli se tato do tubusu nevkládá všechna,
ale pouze zmiňovaná vrchovatá polévková lžíce.
Upozornění pro prodejce matek, oddělků apod.: Na toto vyšetření včelaři nedostanou
potvrzení o zdravotním stavu včelstev ke komerčnímu využití.
Upozornění pro všechny včelaře: Tím, že se účastníme tohoto vyšetření se nic nemění na
každoroční obvyklé přípravě a odevzdávání měli na vyšetření na varroázu.

