Postup odběru vzorků pro vyšetření na mor včelího plodu
Odběr směsných vzorků zimní měli
Termín – měl na mor je vhodné sebrat po posledním ošetření včelstev, než
začne sběr zimní měli na vyšetření varroázy.

Postup – Čisté podložky ponecháme na dně úlu alespoň 10 – 14 dní.
POZOR: Podložky je nezbytné opatřit dvojitým sítem, aby Vám včely
měl nevynosily když čistí dno svého úlu.
Odběr měli nečiní problém z tzv. varroa-den, kdy podložku zasuneme
pod zasíťované dno.
Při odběru vyjmeme podložky z úlů. Síťovinu sundáme z podložek a
měl sesypeme např. na noviny nebo kartonový papír dohromady
maximálně z 25 VČELSTEV Z JEDNOHO STANOVIŠTĚ.
Vzorek měli necháme 2 – 4 dny vysušit při pokojové teplotě. POZOR,
vzorek nepokládáme na radiátor, aby se měl nespekla!

Síťovinu s malými i velkými oky lze zakoupit na eshopu VÚVč.
Dobře vysušenou měl BEZ MRTVOLEK VČEL přesypeme do
přepravních vzorkovnic. Nejlépe se k tomu hodí papírové tubusy
s uzávěry, které jsou k zakoupení ve VÚVč Dol. Tyto tubusy ještě
přispívají k dosušení vzorků měli a také bezpečně zamezují mikrobiální
kontaminaci vzorků mezi sebou. Dalším vhodným řešením jsou čisté
kelímky od jogurtů, které se překryjí prodyšnou tkaninou. Tu je nutné
důkladně připevnit, například dvěma gumičkami. Důležité je zachovat
prodyšnost vzorkovnice a zároveň zamezit rozsypání měli a možné
kontaminaci vzorků mezi sebou. Vzorkovnice s mělí označíme
ČITELNĚ (nejlépe hůlkovým písmem).

Označení obalu
- jméno včelaře
- název stanoviště
- registrační číslo stanoviště

-

počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
Číslo vzorku se vyplňuje až dodatečně při sestavování seznamu pro laboratoř !

Odběr vzorků letní měli pomocí jednorázových podložek
Pokud nemáte v úlech varroa-dna či dvojitě zasíťované podložky, je
možné pro sběr letní měli využít jednorázové podložky, které jsou
k dostání ve VÚVč Dol. Výhoda těchto podložek spočívá také v získání
vzorku čerstvé nekontaminované měli.
Postup – čistou jednorázovou podložku vyjmeme z obálky a vložíme na
dno úlu, kde ji ponecháme 10-14 dní. Obálky si uložíme na suché místo.
Po vytažení z úlu podložku vložíme zpět nejprve do hnědé obálky,
kterou NEZALEPUJEME. Tu vložíme do bílé obálky, kterou rovněž
nezalepujeme. Bílou obálku čitelně označíme.
Označení obálky
- jméno včelaře
- název stanoviště
- registrační číslo stanoviště
- číslo úlu, ze kterého je vzorek odebrán

