
1. 

2. 

3.              
*

  
1.  

2.

1.

2.

1. 

3.              
*  

* je třeba, když druhé ošetření bylo nutné dříve než v srpnu   

65

nad plod teplo účínnost
líhnou se 

dlouhověkké včely

při 3-5 VD 
nebo první 
poškozené 

včele

začíná se množit 
v důsledku slídění

 polovina září
stejně jako       

1 a 2
teplo, účinnost

ochrana včel a 
posledního plodu

3NN

převážně na 
včelách

bez ohledu 
na spad

nízký počet     
více na včelách 

než na plodu

převážně na 
včelách

2 samičky
při reinvazi nebo 

byly viry 2. 
ošetření dříve

10-15 dní

velké plochy plodu
bez ohledu 

na spad
na včelách i na 

plodu

 Nassenheider 
střednědobý 
odpa řovač

65
180 ml,                          

1 odpa řovač

180 ml,              
1 odpa řovač

65

při 3-5 VD 
nebo první 
poškozené 

včely

začátek květu 
meruněk

ob uličku vedle 
plodu           

nebo do NN nad 
plod

teplo, účinnost
málo plodu     

ochrana 
snůškových včel

 360 ml,                 
2 odpa řovače

3NN 10 - 15 dní

3NN 10-15 dní

je to 
paušální, 

preventivní

na včelách i na 
plodu

včely, plod

80ml max. 5NN 9 dní

polovina 
června, 
července, 

srpna

vedle plodu ob 
uličku nebo nad 

plod 
teplo, účinnost včely, plod

ochrana včel a 
posledního plodu

dočištění 
na nulu VD 

85
vytažený               

40 ml
max. 5NN 1-2 dny

vždy po 
vytočení

na poslední 
mástavek

teplo, účinnost
zásoby omezily 

plod

převážně na 
včelách

3-4NN

při 3-5 VD 
nebo první 
poškozené 

včely

nad plod teplo, účinnost
líhnou se 

dlouhověkké včely

při 3-5 VD 
nebo první 
poškozené 

včele

nárůst populace v 
důslednku 
slídivosti

ob uličku vedle 
plodu           

nebo do NN nad 
plod

teplo, účinnost
málo plodu     

ochrana 
snůškových včel

bez ohledu 
na spad

nízký počet     
více na včelách 

než na plodu

2 samičky

při reinvazi nebo 
byly viry a 2. 
ošetření bylo 
nutné dříve

15-20dní

začátek květu 
meruněk

polovina září
stejně jako       

1 a 2
teplo, účinnost

 MG 
dlouhodobý 
odpa řovač

Formidol 
krátkodobý

Formidol 80 
střednědobý 

nosi č

3-4NN

 200 ml           
2x1/2 desky

300 ml             
3x 1/2 desky

300 ml                 
3x 1/2 desky

3-4NN    
nebo         
2V
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85

stav v čelstva jaký je spad stav VD kde p ůsobí

65

65

15-20 dní

14-20 dní
převážně na 

včelách

jaké množství
na jaký 
prostor

doba lé čení
kdy se 

nasazuje
kam se 

umís ťuje
důsledek 
umíst ění

nahrazuje 
podzimní 
ošetření

je třeba

zpravidla 
není 

pot řeba

podzimní 
ošet ření

schvá-
lení

ne

nahrazuje 
jej

dočištění 
na nulu VD

Varianty použití kyseliny mraven čí s různými odpa řovači

 zpravidla 
není 

pot řeba

ne

ano

ano

pořadí 
ošet ření

odpa řovač %

zpravidla 
není 

pot řeba

mimo-
řádné

mimo-
řádné

základní

základní

3.

základní

2. 

základní


