ZO ČSV Olomouc

Květen 2011

Oběžník č.3/2011

1)

Výdej léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
Pokud výrobce dodrží termín dodávky objednaných léčiv, bude probíhat výdej těchto léčebných přípravků ve
čtvrtek 30. června v době 14.30 – 17.00 hod v klubovně ZO, Tř. 1. Máje 5, OLOMOUC. V opačném případě dáme
důvěrníkům a na webových stránkách na vědomí jiný náhradní termín výdeje léků.

2) Aplikace léčebných přípravků
Léčbu včelstev objednanými přípravky provádíme zásadně až po vytočení posledního medu. Léčebné přípravky aplikujeme
výhradně dle návodů, které jsou k lékům přiloženy, nebo jsou volně k dispozici v klubovně ZO, nebo na internetových stránkách
výzkumného včelařského ústavu www.beedol.cz. Jako hlavní léčba se provádí léčba VARIDOLEM, ostatní přípravky jsou pouze
jako doplňkové. Zbytky nespotřebovaných léčiv likvidujeme opět podle návodů, léky z prošlou záruční dobou ztrácí účinnost.
3)

Nákazová situace
Mor včelího plodu byl v tomto roce klinickou prohlídkou a laboratorním rozborem potvrzen na jednom stanovišti včelstev
v katastru obce Bělkovice – Lašťany a na jednom stanovišti v katastru obce Bohuňovice. Následně byla vyhlášena ochranná
pásma v těchto obcích:
Bělkovice, Bohuňovice, Dolánky, Dolany, Hlušovice, Lašťany, Moravská Loděnice, Nové Sady, Pohořany, Samotížky,
Svatý Kopeček, Tovéř, Trusovice, Véska, Štěpánov, Olomouc-Černovír, Olomouc-Chválkovice, Chomoutov.
Všem chovatelům včel v těchto ochranných pásmech se nařizuje provést preventivní prohlídku včelstev se zaměřením na plod
s příznaky moru včelího plodu. V těchto ochranných pásmech platí zákaz přemisťování včelstev a matek v rámci ochranného
pásma a z tohoto pásma. Výjimky z tohoto nařízení povoluje pouze KVS na základě písemné žádosti chovatele.
Všem chovatelům i mimo ochranná pásma se nařizuje likvidovat roje neznámého původu, zamezit přístupu včel do
neobsazených úlů a prázdné úly udržovat bez včelího díla.
Podrobné pokyny jsou zveřejněny v Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 3/2011 ze dne 5.5.2011.

4)

Včelařský zájezd
V neděli 22. 5 2011 pořádáme zájezd na celonárodní včelařskou pouť na Hostýn. Doprava bude uskutečněna vlakem
a je pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky zdarma. Sraz zájemců je v neděli v 06.45 v hale hlavního nádraží Olomouc.
Odjezd je stanice Olomouce hl.n. v 07.06 rychlíkem do Hulína. Z Hulína pak osobním vlakem v 08.04, příjezd do Bystřice
pod Hostýnem 08.29. Na Hostýn se dopravíme autobusem s odjezdem 08.43.
V 10,15 začíná na Hostýně mše svatá, kterou celebruje Mons. Graubner. Na dalším programu jsou pak odborné přednášky,
stánkový prodej včelařských potřeb a mnoho dalšího.
Předpokládaný odjezd z vlakového nádraží Bystřice pod Hostýnem je v 15.54, příjezd do Olomouce v 16.52. Zveme
všechny včelaře na tento pěkný a zajímavý výlet.
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