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Oběžník č.4/2015

1)

Nákazová situace
Všechna ochranná pásma moru včelího plodu, vyhlášená v loňském roce v územní působnosti naší základní organizace byla
ukončena. Rozborem zimní včelí měli u jiných základních organizací Olomouckého kraje bylo však zjištěno nebývalé množství
nových ohnisek moru včelího plodu. Do uzávěrky tohoto oběžníku jsou to katastrální území Domašov nad Bystřicí, Trhavice (u
Libavé), Nové Valteřice, Huzová, Norberčany, Mladeč, Kociánov, Líšnice, Mírov, Řepová, Kokory, Ludmírov a další. Ochranná
pásma kolem těchto nových ohnisek nezasahují do územní působnosti naší ZO, kromě obcí Krčmaň, Majetín a Lipňany. V těchto
obcích však byl prováděn letos v zimě tzv. monitoring po 5-ti letech po ukončení ochranných pásem, proto v těchto obcích není
nutno provádět odběr vzorků na vyšetření moru.
Nadále platí Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2015, která nařizuje provádět laboratorní rozbor včelích vzorků na mor
včelího plodu před každým přemístěním včelstev mimo území stávajícího katastru. Při koupi oddělků vždy vyžadujte od
prodávajícího písemné potvrzení o zdravotním stavu kupovaného včelstva.
Vyzýváme naše včelaře, aby zvýšili pozornost při prohlídce svých včelstev, aby nenakupovali včelstva a včelařské zařízení
z ochranných pásem, nesbírali roje neznámého původu a zvýšili hygienu svých včelařských stanovišť. Musíme za každou cenu
zamezit šíření moru včelího plodu na území naší základní organizace. Včelařům, kteří mají včelařská stanoviště umístěna mimo
území naší ZO doporučujeme prostudovat vydaná veterinární nařízení na stránkách www.svscr.cz a v případě, že se stanoviště
nachází v ochranném pásmu, postupovat dle vydaných nařízeními.

2)

Aplikace léčebných přípravků na podletní léčbu včelstev proti varroáze
Výzkumný ústav včelařský zatím dodal z objednaných léčiv Formidol a Gabon Flum. Na Varidol pro podzimní ošetření zatím
chybí obalový materiál (lahvičky s kapátkem). Výdej chybějícího Varidolu a ostatních léčiv bude ve čtvrtek 17.září 2015
době od 14.00 do 17.00 hod v klubovně ZO, Ul.Škrétova 2, Olomouc.
Ukazuje se, že podletní léčba, kdy se roztoč množí nejrychleji, je velmi důležitá. Formidol můžeme aplikovat již v průběhu
medobraní, Gabon pak vkládáme do plodiště dle návodu ihned po vytočení posledního medu. Pozdější vložení Gabonu je méně
účinné, nebo již zcela neúčinné. Gabon Flum je nový lék v klinickém hodnocení, proto musí každý chovatel provést záznam
léčby na dodaném formuláři - Klinické hodnocení veterinárního léčiva Gabon Flum 4mg proužky do úlu. Základní expozice
(ponechání proužků v úle) je 24 dní u dělničího plodu, a 30 dní, pokud je přítomen i plod trubčí. Po této době se musí proužky
z úlu bezpodmínečně vyjmout a dne 17.9. 2015 vrátit do klubovny ZO společně s vyplněným formulářem klinického
hodnocení.

3)

Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev
Včelaři si podávají žádost o dotaci na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které budou uveřejněny v časopise
Včelařství č.8., nebo si je mohou vytisknout z webu: www.vcelarstvi.cz.
Žádosti se budou přijímat dne 17.9.2015 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, náhradní termín příjmu žádostí je pak 21.9.
2015 od 15.00 do 17.00hod. Žádosti je možno zaslat v originále i poštou na adresu předsedy, nebo jednatele ZO. Žádosti zaslané
e-mailem a žádosti zaslané po výše stanovených termínech již nemohou být zpracovány a nárok na dotaci zaniká.
Pokud pověříte svého důvěrníka převzetím dotace, musíte k žádosti přiložit podepsanou plnou moc jak žadatelem, tak i
zmocněncem (ten kdo bude dotaci přebírat). K žádosti musí být přiloženo rovněž vyplněné Potvrzení o registraci v Ústřední
evidenci chovatelů, které jste v těchto dnech obdrželi poštou do svého bydliště. Potvrzení je nutné přiložit z toho důvodu, aby
bylo možno zkontrolovat počet včelstev na žádosti o dotaci s počtem včelstev, uvedených v ústřední evidenci. Pokud odešlete
potvrzení do ústřední evidence e-mailem, musíte rovněž přiložit kopii tohoto potvrzení i k žádosti o dotaci.
Ten, kdo má stanoviště včel umístěné na území jiné základní organizace, musí k žádosti o dotaci přiložit Potvrzení o umístění
včelstev v obvodu jiné základní organizace s prohlášením, že u ní nežádá o dotaci.
K žádosti o dotaci nezapomeňte také přiložit vyplněný statistický výkaz o včelaření za rok 2015.
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