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Oznámení chovatelům včel o aplikaci insekticidu
Výše uvedení zemědělci tímto oznamují, že bude do řepky olejné v obci Lochovice aplikován
přípravek Nurelle D, v termínu od 4.4.2016 do 10.4.2016 (před 6 hod a po 18 hod). Přípravek je pro včely
zvlášť nebezpečný.
Název: Nurelle D dávka : 0,6 l/ha

účinná látka : chlorpyrifos, cypermethrin

Za zemědělce jedná a přijímá oznámení o případném úhynu včel :
Jiří Blažek, K Třebonicům 45/11, Praha 5, tel.: 602352317

POZNÁMKA:
Přípravek Nurelle D se používá v ČR již více jak 15 let. Používá se do řepky na hubení krytonosce. Doba použití
je začátkem jara, v době, kdy ještě nekvete vůbec nic. Porosty jsou zelené, teplota vzduchu bývá docela nízká.
A včely do polí nelétají.
Jsme ze včelařské rodiny, včelařil děda, včelaří i otec a syn.
Při každé z našich aplikacích dodržujeme předpisy a právní normy a dále se snažíme udělat pro včely i něco
navíc. Všechny chemické prostředky jsou klasifikovány mj. tak, zda jsou pro včely nebezpečné či nikoliv. Z těch
nebezpečných používáme pouze Nurelle D a výjimečně Avaunt . Tyto prostředky se do řepky používají
v době, kdy na polích nic nekvete.
Ostatní námi používané chemické prostředky jsou klasifikovány: „Přípravek není pro včely nebezpečný“. Sami
přidáváme další bezpečnostní prvky, abychom snížili riziko - rozhodně nemícháme postřiky do směsí, insekticidy
stříkáme pouze po ukončení letu včel – v noci. Více vjezdů postřikovače do polí neznamená větší nebezpečí pro
včely ale naopak. Přípravky se aplikují sólo a dle schválené etikety.
Půdní blok
6301/2
8502/3
9402/14
6401/7
6401/8
7502/4
7503/1
9402/15

název

K Libomyšli
V Lánech
Pohaniště
Nad tratí
Za Komínkem
Za Kravínama
Za Kravínama
Pohaniště

35.21
29.05
18.51
26.67
11.81
13.72
4.61
21.75

7501/7
501/6
502
8402/5
8502/1

Ke Lhotce
U remízku Na 75
U remízku - Na 75
Pod vysílačem (Jama)
U Šikmé cesty

V Lochovicích dne 30.3.2016

28.93
1.64
34.25
3.57
7.98

