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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.  

2)     Výdej a aplikace léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
    Výdej objednaných léků bude probíhat ve čtvrtek 10. července 2014 v době od 14.00 do 17.00hod. v klubovně ZO, 
 Tř. 1. Máje 5. Náhradní termín výdeje léku je pak 17. července od 14.00 do 15.00hod opět v klubovně ZO.
     Státní veterinární správa vydala pro rok 2014 nařízení k tlumení a šíření varroázy včel, ve kterém se přímo nenařizuje letní 
ošetření proti varroáze, zřejmě s důvodu jejího momentálně nízkého výskytu, nicméně toto letní ošetření doporučujeme s důvodu 
masivního množení roztoče hlavně v podletí. Aplikace  přípravků Formidol, nebo Gabon musí být v tomto případě provedena do 
deseti dnů po posledním vytočení medu. Podzimní ošetření Varidolem se pak provádí od 10. října do konce roku, přičemž podložky
pro monitoring spadu roztočů musí být vloženy do podmetu do 30.9. Aplikaci Varidolu provádíme v tomto podzimním období 
zpravidla 3x tak, aby přestávka mezi jednotlivými ošetřeními byla minimálně 10 dnů. Po každém ošetření podložky po kontrole 
spadu důkladně ometeme a vložíme zpět do podmetu.
    Ústav pro státní kontrolu veterinárních přípravků v součinnosti s SVS stanovil pravidla pro nakládání s léčebnými přípravky pro 
včely. Z tohoto důvodu by měl každý včelař vést jednoduchou evidenci o léčení svých včelstvech. Příslušný tiskopis evidence je 
k dispozici v klubovně ZO, nebo si jej můžete stáhnout z našeho webu csvolomouc.cz. Vyplněný tiskopis si ponechává včelař u 
sebe pro případnou kontrolu nadřízených orgánů. 
      

3)     Včelařský zájezd 
            Včelařský zájezd na Včelařskou farmu Kolomý, Staré Město u Bruntálu je již plně obsazen. Účastníkům připomínáme, že odjezd

autobusu je v sobotu 21 června  v 7.30hod od pošty u vlakového nádraží Olomouc.
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