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1)

Nákazová situace
Všechna ochranná pásma moru včelího plodu, vyhlášená loni v územní působnosti naší základní organizace byla v průběhu
tohoto roku zrušena. V tomto roce byla nově vyhlášena ochranná pásma moru včelího plodu v katastrálních územích obcí Krčmaň
a Majetín z důvodu vyhlášení ohniska moru v obci Kokory na Přerovsku v měsíci květnu tohoto roku.

2)

Odběr zimní včelí měli k laboratornímu vyšetření
Z důvodu prevence a tlumení varroázy včel nařizuje Státní veterinární správa tak jako v minulých letech odběr zimní včelí
měli k laboratornímu vyšetření.
Poslední ošetření včelstev by mělo být provedeno až v průběhu prosince, kdy není ve včelstvu zavíčkovaný plod, nebo jen
v minimálním množství. Podložky po tomto posledním ošetření důkladně očistíme a vložíme zpět do podmetu. Měl k vyšetření
pak odebíráme přibližně po 30ti dnech od posledního ometení podložek.
Od všech včelstev jednoho stanoviště, bez ohledu na počet včelstev vytvoříme jeden směsný vzorek.
Výjimkou jsou stanoviště v ochranných pásmech moru včelího plodu v obcích Krčmaň a Majetín, nebo včelařská stanoviště
našich včelařů mimo území ZO Olomouc kde dosud trvá ochranné pásmo. V těchto případech vytvoříme směsné vzorky
maximálně s 10ti včelstev jednoho stanoviště. Tyto vzorky pak budou současně vyšetřeny i na mor včelího plodu.
Směsný vzorek zbavíme nežádoucích příměsí (mrtvolky apod.), opatrně vysušíme, aby se měl nespekla, vložíme ji do
plastového kelímku od jogurtu a uzavřeme prodyšným víčkem (tkanina, nebo filtrační papír upevněný gumičkou), aby vzorek
v kelímku nezplesnivěl. Jiné obaly jako sklo, plech apod. jsou nepřípustné.
Na kelímek nalepíme vyplněný samolepící štítek s těmito údaji: Příjmení a jméno, reg. číslo včelaře, název a číslo stanoviště a
počet včelstev ve vzorku. Samotné víčko se nijak nepopisuje, pořadové číslo vzorku rovněž nevyplňujte, toto číslo bude přiděleno
až při odevzdání vzorku! Žádné seznamy se při odevzdání vzorků nepředkládají.
Odběr vzorků k vyšetření bude probíhat ve čtvrtek 28.1.2016 v klubovně ZO, ul.Škrétova 2, Olomouc v době od
14.00 do 17.00 hod.
Poplatek za vyšetření se neplatí. Včelaři, kteří ve stanoveném termínu vzorky neodevzdají, zajistí si jejich předání do
akreditované laboratoře na své náklady nejpozději do 15. 2. 2016! Povinnost odevzdat zimní včelí měl k vyšetření mají všichni
chovatelé včel. Za nesplnění této povinnosti může SVS uložit peněžní sankci.

3) Členské příspěvky na rok 2016
Chovatelé včel, kteří si nepodali žádost o dotaci 1.D na zazimování včelstev, nebo včelstva dosud nemají a nadále chtějí být
členy ZO ČSV Olomouc, musí nejpozději do 27.11.2015 uhradit členský příspěvek na příští rok 2016. Tento příspěvek činí 230,-Kč
pro členy kteří včelstva nemají. Členové, kteří včelstva mají, uhradí 200,-Kč + 30,-Kč za každé chované včelstvo. Celkovou částku
je možno uhradit hotově do pokladny ZO, nebo bezhotovostně na účet ZO ČSV Olomouc č.ú. 256633944/0300, variabilní symbol
uvádět nemusíte, ale do poznámky uveďte své příjmení a dovětek: příspěvek 2016.
U všech ostatních členů, kteří si o dotaci 1.D požádali, je příspěvek na příští rok vyúčtován při výplatě této dotace.
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