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Červen 2008
OBĚŽNÍK č.3 / 2008

1.

Stav dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.
Žádosti o dotace na podporu začínajících a stávajících včelařů z rozpočtu Olomouckého kraje podalo z naší ZO 8 začínajících a 25
stávajících včelařů. Zastupitelstvo krajského úřadu do vydání oběžníku zatím nerozhodlo, komu a v jaké výši dotace budou
přiznány. Dle poslední informace je ale původní navržená částka dotace navýšena.

2.

Nákazová situace – nové ohnisko moru včelího plodu Horka nad Moravou !!!
Dle nařízení Krajské veterinární správy č. 6, 9 a 11/2008 byla vydána mimořádná veterinární opatření na zdolání moru včelího plodu
u dalších včelařů, evidovaných v naší ZO, kteří mají včelstva umístěna ve stávajících ohniscích moru v katastru obcí Hlubočky a
Hrubá voda a Velký Týnec. Mimo tato stávající ohniska bylo lokalizováno zcela nové ohnisko moru včelího plodu u dvou včelstev
na stanovišti našeho včelaře v obci Horka nad Moravou.
Ochranné pásmo kolem nového ohniska moru včelího plodu bylo Krajskou veterinární správou vyhlášeno pro katastrální území:
Horka nad Moravou, Štěpánov, Hlušovice, Křelov, Břuchotín, Příkazy, Skrbeň, Hynkov, Benátky, Březce, Moravská
Loděnice, Chomoutov, Olomouc-město, Olomouc-Řepčín, Olomouc-Hejčín, Olomouc-Černovír a Olomouc-Neředín včetně
místních částí těchto obcí.
Všem chovatelům včel, majících včelstva umístěna v tomto ochranném pásmu se nařizuje provést odběr měli k laboratornímu
vyšetření a to od každého včelstva samostatný vzorek!! Za tím účelem obdrží všichni včelaři v tomto ochranném pásmu síťované
podložky i s ochranným papírovým obalem dle počtu chovaných včelstev. Tyto podložky je nutno nejpozději do 26.6.2008 vložit na
dobu 14ti dnů do podmetu každého úlu. Po uplynutí této doby budou podložky s napadanou mělí vyjmuty z úlů a vloženy do
přiložených obalů. Obaly budou řádně označeny jménem, adresou a číslem chovatele, číslem stanoviště a číslem příslušného úlu.
Podložky budou vydávány u předsedy ZO Olomouc p. Cihelky, Veleslavínova 16, Olomouc od 19.6.2008 po předchozí telefonické
dohodě, nebo pak při výdeji léků dne 26.6.2008 v klubovně ZO. Odevzdání podložek s mělí v řádně uzavřených obalech provést
nejpozději do 10.7.2008 rovněž u p. Cihelky po telefonické dohodě. Tyto podložky budou následně odeslány do akreditované
laboratoře k vyšetření na původce moru včelího plodu.
Všem chovatelům v ochranném pásmu se dále nařizuje:
1) Zákaz přemísťování včelstev, rojů , matek a včelařského zařízení na území ohniska a ochranného pásma a z něj s výjimkou
vzorků měli a medu.
2) Med z ochranného pásma uvádět do oběhu jen od včelstev klinicky zdravých a jen po předchozím vyšetření na přítomnost spór
Paenibacillus larvae. Toto vyšetření provádí např. Výzkumný ústav včelařský Dol,nebo SVÚ Olomouc a na toto vyšetření jsou
dotace. Nakládání s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.
3) V ochranném pásmu provádět prohlídku všech včelstev chovatelem, nebo školeným prohlížitelem ČSV ke zjištění nákazy
včelího plodu. V případě pozitivního výsledku neprodleně informovat KVS pro Olomoucký kraj. Pověřeným veterinárním
pracovníkem pro ochranu včel je nyní MVDr. Jan Rymeš, tel.736 760 865 Při prohlídce je nutné používat ochranné rukavice a
provádět dezinfekci rukou, oděvu a obuvi.
4) Všem chovatelům bez rozdílu ochranných pásem se nařizuje utrácet divoce žijící včelstva a roje neznámého původu, zamezit
přístupu včel do neobsazených úlů a tyto udržovat bez včelího díla.
Jelikož mor včelího plodu patří mezi nebezpečné nákazy, vztahují se k němu příslušné veterinární zákony a porušování vydaných
veterinárních nařízení bude kontrolními orgány pokutováno.
Připomínáme, že vydaná veterinární nařízení, vytahující se k určitému území jsou vyvěšována i na úředních deskách příslušných
obecních úřadů a každý chovatel se s podrobným zněním nařízení může kdykoliv seznámit.

3.

Včelařský zájezd 2008
Včelařský zájezd , který byl naplánován na květen 2008 se pro malý počet přihlášených a z technických důvodů nekonal. Přihlášení
zájemci byli včas informováni o zrušení zájezdu. Výbor uvažuje napříště o jiném způsobu dopravy, který není vázán na počet
objednaných míst.

4.

Výplata dotací na zazimování včelstev
Včelařům, kteří si podají v termínu do 15.9.2008 řádně vyplněnou žádost o dotaci na zazimování včelstev na tiskopisech, které
budou uveřejněny v časopise Včelařství č.8, bude tato dotace vyplacena ve čtvrtek 20.11.2008 v době od 15.00 – 17.00hod
v klubovně ZO.

Podej žádostí o tyto dotace bude pouze osobně u předsedy p. Cihelky nejlépe hromadně prostřednictvím úsekových důvěrníků po
předchozí telefonické dohodě. Včelaři, kteří mají včelstva umístěna na území jiné ZO předkládají k žádosti o dotace potvrzení této
ZO, že u ní nebyla podána žádost o dotace na zazimování včelstev, která jsou na jejich území umístěna.
Dotace na zazimování bude dle zprávy z ÚV ČSV Praha rozšířena o dotaci na obnovu včelstev uhynulých v důsledku varroázy ze
zimování 2007/08. Příslušné počty uhynulých včelstev má ZO k dispozici z tiskopisu při objednávce léčebných přípravků z května
2008.
5.

Vytvoření webových stránek ZO ČSV Olomouc
Výbor ZO ČSV Olomouc rozhodl o vytvoření webových stránek naší základní organizace na internetu. Ve spolupráci s naším
členem panem Pavlem Kylarem byly vytvořeny tyto stránky na adrese www.csvolomouc.cz
V současné době již probíhá zkušební provoz těchto stránek. Jsou tam jednak základní údaje o naší organizaci, dále aktuální
novinky s dění v základní organizaci, vydané oběžníky apod. Dále bude zprovozněna pro členy ZO bezplatná inzerce – nabídky a
poptávky včelích produktů a včelařských potřeb. Příspěvky do inzerce možno zasílat mailem na zocsvoc@seznam.cz,
kylar@volny.cz , nebo telefonicky na jednatele ZO. Rovněž jsou tam odkazy na další užitečné adresy, které se nám mohou někdy
hodit. Je tam rovněž zprovozněna diskuse, kde mohou včelaři mezi sebou diskutovat, nebo sdělovat ostatním členům své poznatky
z chovu včel .

6.

Včelařská přednáška
Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci výbor ZO rozhodl uspořádat tématickou přednášku „Mor včelího plodu“. Přednáška se
uskuteční v budově Státního veterinárního ústavu Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1 dne 17.9.2008 od 15.00hod. Doprava autobusem
č.14 z autobusového, nebo vlakového nádraží směr Nové Sady, zastávka – pošta. SVÚ je asi 100 m od křižovatky z hlavní ulice
vlevo. Přednášku se zaměřením na diagnostiku a zdolávání moru včelího plodu povede MVDr.Jaroslav Bzdil. Přednáška bude
doplněna o zajímavou videoprojekci. Výbor ZO vřele doporučuje tuto přednášku všem našim včelařům.

7.

Registrace u Českomoravské společnosti chovatelů
Z důvodu kontroly registračních čísel chovatelů žádáme všechny včelaře, aby originál tiskopisu, který obdrží od Českomoravské
společnosti chovatelů neposílali zpět této společnosti, ale odevzdali je předsedovi ZO společně se žádostí o dotace na zazimování.
U nových členů, nebo stávajících, kteří dosud registrační číslo přiděleno nemají, bude žádost o registraci vyhotovena na tiskopise:
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. roku. Tiskopisy jsou k dispozici u předsedy ZO.

8.

Letní a podzimní ošetření včelstev proti varroáze
Aplikování léčebných přípravků se provádí zásadně až po vytočení posledního medu, kdy se vkládají do podmetu odparné desky
Formidol, nebo zavěšují mezi rámky kontaktní proužky Gabon. Tyto přípravky se ponechají v úle maximálně 30 dnů. V termínu
od 10 října do konce roku provádíme pak léčbu Varidolem FUM, nebo AER a to 3x. Přestávka mezi každou aplikací musí být
minimálně 10 dnů. Fumigaci možno provádět pouze při teplotách nad 10C a pokud včely nelétají, aerosol lze aplikovat i při
teplotách pod bodem mrazu. Česno úlu se vždy před aplikací uzavře na dobu 1 – 2 hod pro lepší působení Formidolu. Do
podmetu vkládáme před aplikací podložku, kterou druhý den vyjmeme a po kontrole spadu roztočů ometeme. Měl z poslední
fumigace, zpravidla začátkem ledna příštího roku odebíráme k laboratornímu vyšetření. Nespotřebované přípravky se vylejí do
jamky v zemi, mimo zdrojů pitné vody. Provádění léčby přípravkem s prošlou záruční dobou je zbytečná práce, neboť takový
přípravek již nemá žádnou účinnost.
Vzhledem k úhynu včelstev při zimování 2007/2008 apelujeme na všechny včelaře, aby léčbě v tomto roce věnovali
maximální pozornost. Důsledná léčba se Vám určitě vrátí v příští včelařské sezóně.

Pavel Matlas v.r.
Jednatel ZO ČSV Olomouc
V Drahách 130, Bohuňovice
Tel: 585 389 338
737 401 707
mail: zocsvoc@seznam.cz

Vladimír Cihelka v.r
předseda ZO ČSV Olomouc
Veleslavínova 16, Olomouc
Tel: 585 229 090

