ZO ČSV Olomouc

Březen 2013

Oběžník č.2/2013

1)

Nákazová situace
Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO ochranná pásma moru
včelího plodu v těchto katastrálních územích: Bělkovice, Bohuňovice, Dolany, Hlušovice, Lašťany, Moravská Loděnice,
Pohořany, Radíkov, Samotišky, Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice a Véska. V těchto ochranných pásmech, do těchto
ochranných pásem a z těchto ochranných pásem platí zákaz přemisťování včelstev a plemenného materiálu. Výjimky z tohoto
nařízení může povolit Krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele. Tiskopis je k dispozici u předsedy ZO.
Laboratorním rozborem 244 vzorků zimní včelí měli na přítomnost roztoče varroa destruktor bylo 21 vzorků pozitivních, to
znamená, že u těchto vzorků byli zjištěni 3 a více roztoči na včelstvo. U včelařů s tímto nálezem je nařízen nátěr zavíčkovaného
plodu přípravkem M1-AER. Tento přípravek spolu s návodem je k dispozici na výroční schůzi, nebo pak u předsedy za cenu 20,Kč. Nátěr proveďte co nejdříve, pokud to počasí dovolí, nejpozději však do 15.4.2013.
Rozborem 65ti vzorků zimní včelí měli z ochranných pásem moru včelího plodu byl zjištěn jediný vzorek pozitivní na
přítomnost spor moru včelího plodu a to na stanovišti v katastru obce Bělkovice – Lašťany. Na tomto stanovišti bude následně
provedena klinická prohlídka veterinárním lékařem, která podezření na nákazu buď potvrdí, nebo vyvrátí.

2)

Objednání léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
Objednávky na letní a podzimní léčbu budou přijímány ve čtvrtek 18. dubna 2013 v době od 14.00 do 17.00hod. v klubovně
ZO, Tř. 1. Máje 5. Náhradní termín je pak v pondělí 22.dubna od 15.00 do 16.00hod. Objednávky budou přijímány výhradně na
aktuálním platném formuláři pro rok 2013! Tento formulář je k dispozici na výroční členské schůzi, nebo na našich webových
stránkách v sekci formuláře. Objednávku vypracujte ve dvojím vyhotovení, jedno vyhotovení objednávky odevzdá úsekový
důvěrník, nebo včelař spolu s částkou za jejich úhradu, druhé vyhotovení si ponechá důvěrník pro svoji potřebu při výdeji léků
chovatelům ve svém obvodu. Oproti loňskému roku došlo u léků k mírnému nárůstu jejich ceny. Novinkou je to, že Varidol je
dodáván buď samostatně, nebo v sadě i s balíčkem fumigačních pásků, přičemž tato sada je cenově výhodnější. Nový Formidol
80, který byl loni pokusně testován zatím výrobce ve svém ceníku nenabízí.
Na objednávkovém formuláři je i sloupec: Včelstva léčená aerosolem. Počet včelstev léčených aerosolem vyplní pouze včelaři,
kteří léčbu aerosolem v roce 2012 prováděli jednak u svých včelstev, tak i u včelstev jiného včelaře. Těmto včelařům bude koncem
roku 2013 vyplacena dotace 10,-Kč za každé takto léčené včelstvo. Rovněž na formuláři nezapomeňte vyplnit sloupec s počtem
včelstev k 31.3.2013.

3)

Zájezd se včelařskou tématikou
V letošním roce plánujeme 29. června 2013 zájezd na pokusný včelín Zubří, detašovaného pracoviště Výzkumného ústavu
včelařského v Dole. Dále se podíváme do valašského skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, dle časových možností i na Radhošť.
Zájezd je určen pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Zájezd uskutečníme tentokrát autobusem, předpokladem je však
účast minimálně 20ti zájemců. Poplatek za každého účastníka je 100,-Kč. Podrobné informace k odjezdu budou zveřejněny do
konce měsíce dubna. Přihlásit se můžete hned po výroční členské schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy.
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