
   ZO ČSV Olomouc             Březen 2016

Oběžník č.2/2016

1)      Nákazová situace
     Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti pouze 
ochranná pásma moru včelího plodu v katastrálních  územích  Krčmaň a Majetín. Ukončení ochranných pásem se předpokládá 
v květnu tohoto roku.
   Podle platné  Metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok 2016 je nutné  před každým přemístěním včelstev mimo stávající katastrální 
území nechat vyšetřit včelí vzorek na přítomnost moru včelího plodu. Toto vyšetření si chovatelé provádí  na své 
náklady.V ochranných pásmech moru včelího plodu  stačí vyšetření, které bylo provedeno z dodaných vzorků zimní včelí měli. 
Dále připomínáme, že každý chovatel by měl vést Registr stanoviště včelstev, kde se průběžně zaznamenávají přírůstky a úbytky 
včelstev na každém stanovišti. Tento registr se nikam neposílá, ale zůstává u chovatele pro případnou kontrolu. 
    Rozbory zimní včelí měli jsou v naší ZO vynikající. Z 319 dodaných vzorků bylo zjištěno pouze 8 vzorků pozitivních, které měly 
v průměru 3 a více roztočů na včelstvo.Včelaři s pozitivním vzorkem mají nařízeno provést nátěr včelího plodu přípravkem       M1-
AER co nejdříve, pokud je ve včelstvu minimum zavíčkovaného plodu, ale nejpozději do 15.4.2016! Přípravek je možno zakoupit 
za 20,-Kč na výroční členské schůzi, nebo pak u předsedy po telefonické dohodě. Navíc je možno provést ještě jednu preventivní 
fumigaci (i u ostatních včelařů bez roztočů) přípravkem Varidol,  rovněž do 15.4.2016. Tento přípravek máme rovněž ještě 
k dispozici.
   Výsledky vyšetření  směsných vzorků zimní včelí měli na mor z ochranných pásem moru včelího plodu  nebyly do uzávěrky 
tohoto oběžníku k dispozici. Po obdržení příslušných protokolů zveřejníme ihned výsledky na našem webu csv.olomouc.cz, nebo 
sdělíme telefonicky. 
 
    

2)     Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze na rok 2016 
             Objednávky léčebných přípravků společně s jejich úhradou budou přijímány  ve čtvrtek 24. března 2016 v době od 14.00 
          do 17.00 v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc - Šibeník. Vyplněné objednávky je možno průběžně zasílat i elektronickou 
         cestou na e-mail: zocsvoc@seznam.cz  rovněž do 24.3.2016 a celkovou částku za léky zaslat převodem na náš účet 
         256633944/ 0300. Do  poznámky  napište vaše příjmení, nebo název obvodu + dovětek: léky 2016. Přijímány budou  pouze platné 
         formuláře  objednávky pro  rok 2016, které jsou  k dispozici na výroční členské schůzi, nebo na našem  webu csv olomouc.cz  v  
         sekci Formuláře. Objednávky  si  důvěrníci vyhotoví   dvojmo,  jedno vyhotovení si ponechávají pro svou potřebu  při výdeji léků  
         jednotlivým včelařům. 
             Při vyplňování objednávky nezapomeňte vyplnit počet včelstev k 15.3.2016 a včelaři, kteří loni léčili aerosolem vyplní rovněž 
         poslední sloupec. Těmto včelařům bude koncem roku 2016 vyplacena dotace 10,- Kč za každé takto léčené včelstvo.  Oproti 
         minulému roku dochází k mírnému nárůstu ceny léčiv z důvodu zvýšených nákladů za jejich přepravu specializovanou firmou.
             

3)      Včelařský zájezd 2016 
            V letošním roce je naplánována na sobotu 14. května 2016 exkurze na včelí farmu pana Sedláčka do Bučovic. Návštěva farmy je 

dohodnuta až odpoledne, proto v dopoledních hodinách  navštívíme  zámek ve Slavkově, nebo v Bučovicích. Zájezd je určen  pouze 
pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Cena zájezdu je 100,-Kč za osobu. Objednávky a poplatek přijímáme  již na 
výroční členské schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy ZO až do naplnění kapacity autobusu. Odjezd autobusu bude v 7.30 od pošty 
u vlakového nádraží v Olomouci. V případě zájmu (nutno sdělit při objednání) bude zastávka autobusu i na čerpací stanici OMV na 
výpadovce z Olomouce do Brna cca 7.45. Předpokládaný návrat do Olomouce je v 18 hod.
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