ZO ČSV Olomouc

Březen 2014

Oběžník č.2/2014

1)

Nákazová situace
Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti ochranná
pásma moru včelího plodu v těchto katastrálních územích: Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Náměšť na
Hané, Olbramice a Střížov. V těchto ochranných pásmech, do těchto ochranných pásem a z těchto ochranných pásem platí zákaz
přemisťování včelstev a včelařského materiálu. Výjimky z tohoto nařízení může povolit Krajská veterinární správa na základě
písemné žádosti chovatele. Tiskopis je k dispozici u předsedy ZO. Zrušení ochranných pásem bude pravděpodobně provedeno až
v letních měsících tohoto roku, pokud se nevyskytne nové ohnisko moru včelího plodu.
Laboratorním rozborem 269 vzorků zimní včelí měli bylo jen 12 vzorků pozitivních, to znamená, že u těchto vzorků byli zjištěni
3 a více roztočů na včelstvo. U těchto chovatelů je nařízen nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M1-AER. Tento přípravek bude
k dispozici na výroční členské schůzi 8.3.2014, nebo pak u předsedy za cenu 20,-Kč. Nátěr je nutno provést co nejdříve, dokud je
ve včelstvu méně zavíčkovaného plodu, nejpozději však do 15.4.2014!
Rozborem 43 vzorků měli z ochranných pásem moru včelího plodu byly 2 vzorky pozitivní a to ze stanoviště v katastru obce
Střížov a ze stanoviště v katastru obce Karlov u Paseky, kde má včelstva umístěna chovatel, registrovaný v naší ZO. Na těchto
stanovištích bude následovat klinická prohlídka veterinárním lékařem a další laboratorní rozbor, který podezření na nákazu
potvrdí, nebo vyvrátí.

2)

Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
Objednávky léčiv společně s jejich úhradou budou přijímány ve čtvrtek 17.dubna 2014 v době od 14.00 do 17.00hod
v klubovně ZO, Tř.1.Máje 5. Náhradní termín je pak po Velikonocích v úterý 22.dubna od 14.00 do 15.00hod. Vyplněné
objednávky je možno zasílat i elektronicky již od 10.března na e-mail:zocsvoc@seznam.cz a celkovou částku zaslat převodem na
náš účet: 256633944/0300. Do poznámky k převodu napište název včelařského obvodu. Platný formulář objednávky bude
k dispozici na výroční schůzi, nebo na našem webu csvolomouc.cz. Jednu kopii objednávky si ponechá důvěrník pro svoji potřebu
při výdeji léků jednotlivým včelařům.
Na objednávkovém formuláři nezapomeňte vyplnit počet přezimovaných včelstev k 15.3.2014. Na formuláři je rovněž sloupec:
Včelstva léčená aerosolem. Tento sloupec vyplní včelaři, kteří léčili aerosolem jak včelstva svá, tak i včelstva jiného včelaře. Těmto
včelařům bude koncem roku 2014 vyplacena dotace 10,-Kč za každé takto léčené včelstvo.

3)

Zájezd se včelařskou tématikou
V letošním roce máme naplánován na sobotu 21 června 2014 autobusový zájezd na Včelařskou farmu Kolomý, Staré Město u
Bruntálu. Odjezd autobusu bude v 7.30hod od pošty u vlakového nádraží Olomouc. Exkurze na včelařské farmě bude zhruba do
12.00hod, pak bude následovat oběd v restauraci, po obědě se autobusem přesuneme na Ovčárnu a uskutečníme výšlap na vrchol
Pradědu. Předpokládaný návrat do Olomouce bude v 17.30hod. Zájezd je určen pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky.
Cena zájezdu je 100,-Kč za osobu. Objednávky na zájezd přijímáme již na výroční členské schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy
až do naplnění kapacity autobusu.
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