
                                                Obežník ZO SZV Trenčín 1/21. 

Objednávanie liečiv - včelárska sezóna 2021. 

                                                     (Pre každého člena ZO SZV Trenčín) 

Varroáza včiel je celosvetovo najrozšírenejšie a najzávažnejšie ochorenie včelieho plodu a dospelých 

včiel. Dôsledné opatrenia v boji proti klieštikovi počas celého roka je v dnešnej dobe nevyhnutné. Vážené 

priateľky, priatelia nastal vhodný čas pre skoré objednanie liečiv na letnú a jesennú sezónu 2021. Je 

zapotreby prehodnotiť svoje počty včelstiev v danom včelárskom roku (počítať s prípadom navýšenia 

včelstiev, ošetrenia oddielkov, rojov). Súčasťou obežníka je ponuka liečiv s cenami na rok 2021. Ak má 

niekto potrebu experimentovať (neschvaľujeme)  a chce si objednať liečivo iné ako je doporučené, tak 

dôverník pre daný obvod  zapíše na druhú stranu objednávkového zoznamu. Objednané liečivá sa hradia 

ihneď pri objednávaní. Obsluha aerosólových prístrojov VAT 1A si objedná liečivo, prípadne acetón 

u dôverníka – upozorňujeme, že v objednávkovom tlačive nie je kolónka pre obsluhu aerosólových 

vyvíjačov, potrebné liečivo a acetón – objednanie sa zapíše na druhú stranu objednávkového formulára 

podobne ako pri objednaní iného liečiva (pre efektívnejšie využitie liečiva pri aplikácii aerosólom  

zlejeme viac fľaštičiek  s liečivom do jednej). Dôverníci odovzdajú objednávkové zoznamy spolu s 

peniazmi pani Ferovej do 31.3.2020 (0918 037 237, ferova.maria@gmail.com ). 

 

Názov liečiva Účinná látka 
Na počet 

včelstiev 
Obsah balenia 

Cena / bal 

s 20% DPH 

Avartin 01 B-90 amitráz 10 10ks pásikov 2,65 € 

Ekopol esencialne oleje 5 10ks doštičiek 5,50 € 

Formidol 40ml Kys. mravčia 1-2 2ks doštičky 2,65 € 

Fumigantné pásy - 25 50ks pásikov 3,15 € 

Gabon PF 90mg fluvalinát 25 50ks doštičiek 30,60 € 

Lekársky acetón - - 1l fľaša 3,90 € 

M-1 AER 240mg/ml fluvalinát 30-40 2,5ml fľaštička 3,50 € 

Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml dihydrát kys. šťavelovej 5-15 
500ml fľaša s 

275g roztokom 
12,90 € 

Oxuvar 5,7%, 41,0mg/ml dihydrát kys.  šťavelovej 20-60 
2l fľaša s 1kg 

roztokom 
36,60 € 

PolyVar Yellow 275mg flumetrin 5 10ks pásikov 39,90 € 

Thymovar 15g tymol 5-7 10ks pásikov 18,00 € 

Varidol 125mg/ml amitráz 50 5ml fľaštička 2,65 € 

VarroMed 

5mg/ml+44mg/ml 
Kys. mravčia, kys. 
šťavelová dihydrát 

37 555ml fľaštička 27,60 € 

 

„Vhodnou včelárskou praxou k zdravým včelám. Silné včelstvá sú odolnejšie ako malé a slabé.“ 

V Trenčíne: 04.02.2021       Ivan Štefánek – predseda ZO                Miroslav Jantošovič – tajomník ZO 
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