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Oběžník č. 6 / 2009

1) Zrušení ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu
KVS Olomouc vydala dne 21.10.2009 nařízení o ukončení některých ustanovení z dříve vydaných nařízení v souvislosti
s mimořádnými veterinárními opatřeními proti nebezpečné nákaze-moru včelího plodu. Pro naši ZO se jedná pouze o zrušení
ochranného pásma v katastru obce Štěpánov. Ostatní ustanovení nařízených veterinárních opatření zůstávají v platnosti.
2)

3)

Seznam ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu platný k 21.10.2009
Bělkovice, Bílsko, Bohuňovice, Březce, Dolánky, Dolany, Domašov u Šternberka, Drahanovice, Droždín, Grygov, Hněvotín,
Horka nad Mor., Cholina, Chomoutov, Jívová, Kníničky, Křelov, Laštany, Lípy, Lošov, Loučky, Ludéřov, Lutín, Mor.Loděnice,
Náměšť na Hané, Nemilany, Nové Dvory, Nové Sady, Odrlice, Olomouc Belidla, Černovír, Hejčín, Hodolany, Holice,
Chválkovice, Klášter Hradisko, Lazce, Nedvězí, Neředín, Povel, Nová Ulice, Nový Svět, Nový Dvůr, Pavlovičky, Řepčín,
Slavonín, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotišky, Senička, Skrbeň, Slatinice, Sv.Kopeček, Těšetice, Topolany,
Toveř, Trusovice, Třebčín, Týneček, Ústín, Velký Týnec, Véska, Vilémov, Vojnice, Vsisko.
Do katastrů těchto vyjmenovaných obcí a z těchto katastrů platí až do zdolání nákazy zákaz přesunu včelstev. Současně zde platí
povinnost chovatelů včel vyšetřování medu při uvádění do oběhu a vyšetření měli na mor včelího plodu.

Postup odběru zimní měli k laboratornímu vyšetření
Poslední ošetření včelstev přípravkem VARIDOL FUM, nebo AER nesmí být provedeno dříve, než 20.11.2009. Ošetření
provádějte, pokud to počasí dovolí, co nejpozději, kdy jsou včelstva bez zavíčkovaného plodu. Pokud zjistíme před ošetřením ještě
zavíčkovaný plod, je třeba víčka rozdrásat, aby případní roztoči pod víčky byli zpřístupněni léčebné látce.
Fumigaci možno provádět při venkovní teplotě nad 10ºC. Při léčbě aerosolem s použitím acetonu lze léčbu provádět až do venkovní
teploty -5ºC.
Mezi posledním ošetřením a ometením podložek od měli k laboratornímu vyšetření dodržet interval nejméně 30 dnů.
Z této ometené měli vytvoříme směsný vzorek maximálně z 25ti včelstev, pokud se včelstva nachází mimo ochranné pásmo.
Směsný vzorek od včelstev v ochranném pásmu moru včelího plodu vytvoříme jen maximálně z 15ti včelstev. Pokud má chovatel
více stanovišť včelstev, je nutno směsný vzorek vytvořit z každého stanoviště zvlášť.
Odebranou měl přesejeme přes síto s otvory většími než 5mm, abychom jednak měl zbavili mrtvolek a nežádoucích příměsí a z
z důvodu případného zjištění úlového brouka Aethina tumida. Měl se opatrně vysuší a vloží nejlépe do kelímku od jogurtu a uzavře
prodyšným uzávěrem. Kelímek je nutno opatřit předepsaným a vyplněným samolepícím štítkem. Pořadové číslo vzorku z každého
obvodu je nutno uvést čitelně i na víčku ve tvaru: číslo obvodu/číslo vzorku. Kelímek s mělí z ochranných pásem je nutno navíc
zabalit do nepropustného obalu z PVC.
Takto připravený vzorek odevzdají důvěrníci, nebo jednotliví včelaři ve čtvrtek dne 28. ledna 2010 v době 15.00 – 17.00hod
V klubovně ZO Olomouc. Poplatek za vyšetření vzorků se nevybírá, úhradu za vyšetření vzorků hradí Ministerstvo zemědělství.

Pavel Matlas v.r.
Jednatel ZO ČSV Olomouc
V Drahách 130, Bohuňovice
Tel: 737 401 707
588 881 082
Mail: zocsvoc@seznam.cz

Vladimír Cihelka v.r.
předseda ZO ČSV Olomouc
Veleslavínova 16, Olomouc
tel: 585 229 090
608 124 465

