
NÁVOD NA PLNĚNÍ  NOVÝCH A POUŽITÝCH 
ODPAŘOVAČŮ

MG/CZ/Web rev.12/ Re use of pads. Mar 12 C doc. 

I I 

A HB Plnící pracoviště: Mělo by být 
zřízeno po větru směrem od 
včelstev na včelnici. Použijte pevný 
základ pro zajištění stabilní pracovní 
plochy, třeba paletu. 

C 

 Mějte pevnou stoličku, abyste mohli 
sedět při plněni.  

D Podívejte se na video „Jarní 
ošetřeni“, kde uvidíte pracoviště a 
jak obnažit novou odpařovací 
plochu. 

E GF 

A. MiteGone odpařovačů: v krabici nerozbalené a nenařezané nebo použité přinesené z připravených
úlů.
B. 65% kyselina mravenčí v soudku schváleném pro dopravu a s plastikovým kohoutem, na
podstavci.
C. nůž:: velmi ostrý nůž s náhradními čepelemi.
D. přípravek na řezání: malá, robustní, lepenková nebo dřevěná krabice s proříznutou drážkou pro
vedení nože. 15 cm dlouhé kovové pravítko a měkké papírové podložky pro odřezávání nové
odpařovací plochy.
E. Dva koše: Vyrobené ze 4 litrových plastových kanistrů, kde destičky budou stát odpařovací
plochou nahoru. Udělejte 6 děr o půměru10 mm ve dnu koše tak aby kyselina mohla snadno odtéct z
koše.
F. Namáčecí kbelík s víkem: Je důležité, aby tato nádoba měla správnou velikost., aby se pod
uzavřené víko vešel koš s deskami. Víko musí udržet prázdné a tudíž plovoucí odpařovače potopené
v kyselině, aby se rychle nasákly. Vyřízněte malý otvor ve víku, pro snadné plnění kyselinou.

G. Odkapávací kbelík:  Plastový kbelík s plastovou mříží na dně tak, že když koš plný nasáklých
odpařovačů je přemístěn z namáčecího kbelíku, může zbývající přebytek kyseliny odkapat ze dna
koše. Přebytek kyseliny se pak se nalije zpět do namáčecího kbelíku.

H. První pomoc / Voda: Dva velké kbelíky čisté vody a plastový džbánek k omytí každého potřísnění
kyselinou.  První kbelík musí být otevřený a druhý uzavřen v případě, že se první  překlopí.

I. Bezpečnostní vybavení: Při použití kyseliny je velmi důležité dodržovat všechny
bezpečnostní postupy a nosit respirátor, ochranné brýle, gumové rukavice, gumové holínky a
gumové kalhoty pod kombinézou. Přečtěte si kapitolu "Bezpečnost" v návodu.
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PRACOVNÍ POSTUP 
Při práci je dobré se rozdělit na pracovníka, který pracuje s kyselinou a včelaře, který 
pracuje se včelstvy. 

Takto se řežou originál MITEGONE 
odpařovače na dvě poloviny a tím se 
obnaží odpařovací plocha. 
Jako prví se podívejte na naše video 
JARNÍ LÉČENÍ na našich webových 
stránkách  
 
1. Nasaďte si respirátor a rukavice. 
Usaďte se pevně před pracovištěm, 
abyste dosáhli na všechny pomůcky a 
materiál bez vstávaní. 
2. NEODSTRAŇUJTE plastový obal 
z odpařovače.   

 
3. Přeříznete nové nebo odříznete malou část použitých odpařovačů pro odkrytí nové 
odpařovací plochy. Dejte 10-12 polovin do namáčecího koše odpařovací plochou nahoru.  
4. Dejte koš do namáčecího kbelíku.  
5. Zavřete kbelík a naplňte ho kyselinou otvorem ve víku, aby odpařovače byly zcela 
ponořené.  
6. Zatímco se odpařovače namáčí, sundejte respirátor a rukavice a připravte všechny úly na 
včelnici pro instalaci odpařovačů. Podívejte se na Video SRPNOVÉ LÉČENÍ  na našem 
webu. Vyndejte rámeček u stěny nástavku a rámeček vedle něj, očistěte stěnu úlu, položte 
rámečky na vrch úlu, poslední se zavíčkovaným medem nahoru.  
7. Když je celá včelnice připravená, vezměte si respirátor a rukavice. Přendejte koš 
s odpařovačemi do nádoby na odkapání. 
8. Nakrájejte 10-12 odpařovačů, umístěte je do druhého namáčecího koše, a dejte jej do 
namáčecího kbelíku, zavřete a naplňte jako v bodě 5. 
9. Vyjměte koš s naplněnými a odkapanými odpařovačemi z nádoby na odkapání a položte 
správný počet odpařovačů na rámky připravených úlů, včely smeťte smetáčkem. 
Opakujte bod 8 a 9 pokud nebudete mít desky pro všechny úly.  
10.  Sundejte si rukavice a respirátor, přelomeným párátkem připíchněte v každém rohu 
odpařovače do medu v rámečku na celé včelnici.  
11. Vložte rámek s deskami do úlu, jemně stiskněte desky proti stěně úlu, vložte zbývající 
rámek do prostoru ke středu. Tento postup opakujte, dokud včelnice není hotová a úly 
zavřené.  
12. Nepoužitou kyselinu nalijte zpátky do sudu, a uzavřete víčkem bez kohoutu.  
Opláchnete nebo potopte všechno nářadí a pomůcky od kyseliny do vody před odjezdem na 
další pracoviště.  
Bezpečnost a údržba   
Před každým použitím je potřeba zkontrolovat materiál plnícího pracoviště a nádoby na 
vodu naplnit čistou vodou.Předplněné odpařovače musí být přepravovány v silném kbelíku 
s víkem. 
Lépe: namočte jen to, co budete potřebovat, takže nemusíte přepravovat naplněné 
odpařovače. Všechna kyselina musí být zpět v sudu s řádným uzávěrem a víko bez 
kohoutku. Vždy dejte rukavice usušit 
Poškozené rukavice se musí označit a vyřadit. Vždy mějte dvoje nové rukavice v záloze.  
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