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Oběžník č.2/2015

1)      Nákazová situace
     Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti 
ochranná pásma moru včelího plodu v těchto katastrálních územích:  Charváty, Tážaly, Blatec, Kožušany, Bystročice, Dub nad 
Moravou, Žerůvky a Nedvězí u Olomouce. 
   Podle platné  Metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok 2015 je nutné si před každým přemístěním včelstev mimo stávající 
katastrální území nechat alespoň jednou ročně vyšetřit včelí vzorek na přítomnost moru včelího plodu. V ochranných pásmech 
moru včelího plodu a v katastrech, kde byl proveden monitoring po 5ti letech od ukončení ochranných pásem stačí vyšetření, které 
bylo provedeno z dodaných vzorků včelí zimní měli. V ostatních případech si chovatelé provádí vyšetření na své náklady.
    Rozborem zimní včelí měli na varroázu byl zjištěn dvojnásobný počet pozitivních vzorků, t.j. vzorků s počtem více jak 3 roztoči 
na včelstvo,  než v roce předcházejícím. Včelaři s pozitivním vzorkem mají nařízeno provést nátěr včelího plodu přípravkem M1-
AER co nejdříve, pokud je ve včelstvu minimum zavíčkovaného plodu a jak to počasí dovolí, ale nejpozději do 15.4.2015! 
Přípravek je možno zakoupit za 20,-Kč na výroční členské schůzi, nebo pak u předsedy po telefonické dohodě. Navíc je možno 
provést ještě jednu fumigaci (i u včelařů s negativním vzorkem) přípravkem Varidol, rovněž do 15.4.2015. 
    Vyšetřením směsných vzorků zimní včelí měli na mor z ochranných pásem moru včelího plodu a vzorků z katastrů po pěti letech 
od ukončení ochranných pásem (monitoring) nebyla zjištěna  ani na jednom stanovišti přítomnost spor moru včelího plodu, tzn. že 
všechna kontrolovaná stanoviště jsou z hlediska moru  negativní.
 
    

2)     Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze na rok 2015 
             Objednávky léčebných přípravků společně s jejich úhradou budou přijímány ve čtvrtek 2. dubna 2015 v době od 14.00 do 
          17.00 v klubovně ZO, Tř.1.Máje 5. Vyplněné objednávky je možno zasílat i elektronickou cestou na e-mail: zocsvoc@seznam.cz 
         a celkovou částku za léky zaslat převodem na náš účet 256633944/0300. Do poznámky napište vaše příjmení + dovětek: léky 
         2015. Přijímány budou  pouze platné objednávky na rok 2015, které budou k dispozici na výroční členské schůzi, nebo na našem 
         webu csvolomouc.cz v  sekci Formuláře. Důvěrníci vyplňují objednávku dvojmo a  jedno vyhotovení si ponechají pro svou 
         potřebu při výdeji léků  jednotlivým včelařům. 
             Při vyplňování objednávky nezapomeňte vyplnit počet včelstev k 15.3.2015 a včelaři, kteří loni léčili aerosolem vyplní rovněž 
         poslední sloupec. Těmto včelařům bude koncem roku 2015 vyplacena dotace 10,- Kč za každé takto léčené včelstvo.  
             Výzkumný ústav včelařský vyvinul nový Gabon pod označením Flum, obsahující novou látku flumetrin, který vykazuje výborné 
         výsledky v likvidaci roztoče. Naše Základní organizace se přihlásila k jeho testování. Podmínkou testování  je ošetření min. 1000 
         včelstev na souvislém území, což nebude u naší ZO problém. Při testování je nutno sledovat spad roztočů a pak vyplnit 
         jednoduchý formulář (bude k dispozici na našem webu). Dále je bezpodmínečně nutno dodržet jeho expozici (ponechání v úle) 
         max. 30 dnů.  Žádáme naše chovatele, aby si tento Gabon-Flum objednali a přispěli tak k jeho klinickému hodnocení a rovněž k
         ozdravení svých včelstev. 
             Dále Výzkumný ústav zařadil od tohoto roku do výroby nový Formidol 81g s vyšším obsahem kyseliny mravenčí.

3)      Včelařský zájezd 2015 
            V letošním roce je naplánována na neděli 5. července exkurze na včelí farmu Ing. Cimaly do Pustých Žibřidovic, který se 

zabývá šlechtěním včely kraňské a chovem včelích matek. Po exkurzi navštívíme  dělostřeleckou tvrz Bouda u Těchonína, která  je  
největším objektem  Kralické pevnostní linie Československé republiky z 30. let minulého století. Zájezd je určen  pouze pro členy 
ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Cena zájezdu je 100,-Kč za osobu. Objednávky přijímáme již na výroční členské schůzi, 
nebo pak telefonicky u předsedy ZO až do naplnění kapacity autobusu. Podrobnosti k odjezdu budou zveřejněny v příštím oběžníku 
a na našem webu. 
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