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Oběžník č.5/2013

1)

Nákazová situace
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj svým nařízením Č.j. SVS/2013/042785-M vydala dne
27.6.2013 mimořádná veterinární opatření v souvislosti s nálezem moru včelího plodu mimo jiné v katastru obce Pěnčín v okrese
Prostějov. Současně bylo zřízeno ochranné pásmo kolem tohoto ohniska, které zasahuje i do okresu Olomouc a to v katastrálních
územích Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Náměšť na Hané, Olbramice a Střížov patřících do územní
působnosti ZO ČSV Olomouc.

2)

Odběr zimní včelí měli k laboratornímu vyšetření
Státní veterinární správa tak jako v minulých letech nařídila i letos pod č.j.SVS/2013/032199-M 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 stanoviště včelstev v ochranných pásmech moru včelího plodu – viz odstavec 1) - , vytvoří směsný vzorek
k současnému vyšetření na varroázu i na mor včelího plodu maximálně z 10ti včelstev na jednom stanovišti a tento vzorek označí
červeným křížkem.
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, nebo filtrační papír upevněná gumičkou), aby nedošlo
ke zplesnivění vzorku. Kelímek se opatří vyplněným samolepícím štítkem s údaji o chovateli: jméno, registrační číslo, název a číslo
stanoviště a počet včelstev na stanovišti. Víčko se již nepopisuje. Pozor!Pořadové číslo vzorku nevyplňujte!, číslo bude přiděleno
až při předání vzorku, z tohoto důvodu také nebudete vyplňovat předem seznam vzorků na vyšetření, tyto seznamy budou
vyplňovány až při předání vzorků. Odběr vzorků k vyšetření bude probíhat ve čtvrtek dne 30.1.2014 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 laboratoře na své náklady nejpozději do 15.2.2014. Povinnost odevzdat zimní měl k vyšetření mají všichni chovatelé
včel. Za nesplnění výše uvedeného nařízení může SVS uložit peněžní sankci.

3)

Možnost ošetření včelstev aerosolem
Je všeobecně známo, že poslední ošetření včelstev aerosolem je z hlediska likvidace roztočů nejúčinnější. Proto nabízíme
možnost ošetření Vašich včelstev proti varroáze aerosolovým vyvíječem, který k tomuto účelu zakoupila naše ZO. Kdo má zájem,
může si ještě toto ošetření objednat u obsluhy vyvíječe, pana Slavíčka na telefonu 723 779 497. Poplatek za ošetření jednoho
včelstva je 10,-Kč a hradí se přímo obsluze vyvíječe.

4)

Včelařská knihovna
ZO ČSV Olomouc zřídila pro své členy půjčování knih se včelařskou tématikou. Půjčovní dny zatím nejsou stanoveny, včelaři,
kteří budou mít zájem o půjčení knihy, se přihlásí u předsedy ZO. Půjčovní řád a seznam nabízených titulů je na našem webu
www.csvolomouc.cz. Využijte zimních měsíců k dalšímu vzdělávání ve včelařství.

5)

Členské příspěvky na rok 2014
Včelaři, kteří si nepodali žádost o dotaci 1.D. na zazimování včelstev a nadále chtějí být členy ZO ČSV v Olomouci, musí
nejpozději do 26.11.2013 zaplatit členský příspěvek na rok 2013. Příspěvek možno uhradit bezhotovostně na účet ZO ČSV Olomouc
č. 256633944/0300, nebo hotově do pokladny ZO. U všech ostatních včelařů je členský příspěvek vyúčtován při výplatě dotace.
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