
ZO ČSV Olomouc Listopad  2012

Oběžník č.5/2012

1)      Nákazová situace
     Do uzávěrky tohoto oběžníku i nadále zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti ochranná pásma moru včelího plodu, vyhlášená 
KVS Olomouc v těchto katastrech: Olomouc-Bělidla, Bělkovice, Bohuňovice, Droždín, Hlušovice, Lašťany, Moravská Loděnice, 
Pavlovičky, Pohořany, Radíkov, Samotišky, Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice a Véska.      

2)     Odběr zimní včelí měli k     laboratornímu vyšetření  
      Státní veterinární správa tak jako v minulých letech nařídila i letos  pod č.j.SVS/2012/019496 laboratorní vyšetření zimní včelí 
měli z důvodu prevence a tlumení varroázy včel. 
      Poslední ošetření včelstev by mělo být provedeno nejlépe až začátkem prosince, kdy bude ve včelstvu minimum zavíčkovaného 
plodu. Dobu od vložení ometených podložek po posledním ošetření a odběrem zimní měli k vyšetření dodržet nejméně 30 dnů. 
     Z odebrané měli jednoho stanoviště bez ohledu na počet včelstev se vytvoří jeden směsný vzorek k vyšetření na varroázu.      
Včelaři, kteří mají včelstva umístěna v ochranných pásmech moru včelího plodu – viz odstavec 1) - , vytvoří směsný vzorek 
maximálně z 15ti včelstev a tento vzorek označí červeným křížkem. Tito včelaři nemusí, tak jako v minulém roce odevzdat zvlášť 
vzorek na vyšetření moru, protože laboratoř, která bude tentokrát  rozbory provádět toto nevyžaduje.
     Směsný vzorek se přeseje sítem s oky ne menšími než 5mm, abychom vzorek zbavili nežádoucích příměsí, ale zároveň umožnili 
případné zjištění úlového brouka Aethina tumida. Takto připravený vzorek se opatrně vysuší, nasype do plastového kelímku 
(nejlépe od jogurtu) a uzavře prodyšným víčkem (nejlépe tkanina, upevněná gumičkou), aby nedošlo ke zplesnivění měli. Vzorek se 
opatří vyplněným samolepícím štítkem s údaji o chovateli: jméno, registrační číslo, název a číslo stanoviště a počet včelstev na 
stanovišti. Pořadové číslo vzorku nevyplňujte!, bude přiděleno až při předání vzorku, z tohoto důvodu také nebudete vyplňovat 
předem seznam vzorků na vyšetření, tyto seznamy budou vyplněny až při předání vzorků ve čtvrtek dne 24.1.2013 v     klubovně ZO   
Olomouc, Tř. 1. Máje 5, v     době od 14.00 - 17.00hod.  
     Poplatek za vyšetření se nevybírá. Včelaři, kteří ve stanoveném termínu vzorky neodevzdají, zajistí si jejich předání do 
akreditované na své náklady.   
      

3)     Možnost ošetření včelstev aerosolem
               Z důvodu volné kapacity aerosolového vyvíječe, který zakoupila naše ZO nabízíme možnost ošetření Vašich včelstev proti 

varroáze ještě v prosinci 2012. Kdo má zájem, může si ošetření objednat u předsedy, nebo přímo se domluvit s obsluhou vyvíječe na 
telefonu 723 779 497.

4)     Členské příspěvky na rok 2013
             Včelaři, kteří si nepodali žádost o dotaci D1 na zazimování včelstev a nadále chtějí být členy ČSV, musí nejpozději do 

26.11.2012 zaplatit členský příspěvek na rok 2013. U všech ostatních včelařů j členský příspěvek vyúčtován při výplatě dotace.
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