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1)      Nákazová situace 

     Ochranná pásma moru včelího plodu jsou v letošním roce pouze v katastrech obcí Bělkovice, Bohuňovice, Dolany, Lašťany, 

Pohořany a Véska. Z těchto katastrů v působnosti ZO Olomouc bude vyšetřena zimní měl kromě varroázy i na  mor  včelího plodu. 

Včelaři, kteří mají včelstva umístěna na území jiných ZO se musí  informovat o nákazové situaci u těchto ZO a případně označit 

vzorek zimní měli i na vyšetření na mor včelího plodu. 

    S příchodem podzimu jsou hlášeny zvýšené úhyny včelstev, buď části, nebo celého stanoviště. Situací se zajímá i veterinární 

správa a po zjištění konkrétních příčin budou začátkem příštího roku vydána příslušná opatření. 

 

 

2)     Odběr zimní včelí měli k laboratornímu vyšetření 

             Poslední ošetření včelstev proti varroáze by mělo být provedeno až v průběhu prosince, kdy není ve včelstvu zavíčkovaný plod. 

        Podložky po tomto ošetření důkladně očistíme a vložíme zpět do úlu. Zimní měl k vyšetření pak odebíráme z podložek přibližně  po 

30ti dnech od jejich vložení. 

            Z katastrů mimo vyhlášená ochranná pásma vytvoříme jeden směsný vzorek od všech včelstev jednoho stanoviště (bez ohledu na 

počet včelstev). Z vyhlášených ochranných pásem vytvoříme směsné vzorky maximálně z 10ti včelstev. 

            Směsný  vzorek zbavíme nežádoucích příměsí, opatrně vysušíme, aby se měl teplem nespekla, nasypeme do plastového kelímku 

od jogurtu a uzavřeme prodyšným víčkem, aby obsah nezplesnivěl, nejlépe silnějším ubrouskem  uchyceným gumičkou, (nepoužívat 

gázu, přes kterou se měl sype ven). Jiné obaly, jako sklo, plechovky apod. jsou nepřípustné.  Na kelímek nalepíme vyplněný  

samolepící štítek, který obdržíte při výplatě dotace, nebo si jej můžete vytisknout z našeho webu čsv olomouc.cz v sekci Formuláře. 

Na štítku bude vyplněno: Příjmení a jméno, registrační číslo včelaře, číslo stanoviště včelstev, název katastru a počet včelstev ve 

vzorku. Pořadové číslo se nevyplňuje, pořadové číslo bude přiděleno až při odevzdání vzorku. Víčko se nijak nepopisujte, pouze 

vzorky z ochranných pásem moru označíme červeným křížkem.   

             Sběr vzorků k vyšetření bude probíhat ve čtvrtek 30. ledna 2020 v klubovně ZO Olomouc, ul. Škrétova 2, Olomouc v době 

od 14.00 do 17.00 hod! Včelaři, kteří ve stanoveném termínu vzorky neodevzdají, zajistí si jejich dodání do akreditované 

laboratoře na své náklady v termínu do 15.2.2020! Povinnost odevzdat zimní měl k vyšetření mají  dle nařízení SVS všichni 

chovatelé včel. Za nesplnění této povinnosti může SVS uložit peněžní sankci.  

 

   

3)     Ošetření včelstev aerosolem pomocí vyvíječe VAT-1a 

             I v tomto roce organizujeme ošetření včelstev aerosolem pomocí svazových vyvíječů. Toto ošetření je možno provádět i při 

teplotách pod bodem mrazu. Vytvořený aerosol s účinnou látkou totiž pronikne do těsného chumáče včel, což v případě fumigace 

při nízkých teplotách není možné.  Případní zájemci o toto ošetření se ještě mohou  přihlásit telefonicky, nebo na e-mail: 

zocsvoc@seznam.cz. Pro stanoviště s el. přípojkou 220V je k dispozici  elektrický   kompresor (prodlužovací kabel 50m),  tam, kde 

není el. přípojka  je k dispozici kompresor na benzínový pohon.   

   Ošetření  aerosolem není složité. Zájemce dostane podrobný návod, čistý aceton i případně léčivo k přípravě emulze.  Po ošetření  

je důležité vyvíječ propláchnout čistou vodou rovněž podle návodu.  

   Státní zemědělský intervenční fond zrušil dotace na ošetření aerosolem, takže od příštího roku již částka 10,-Kč za jedno takto 

ošetřené včelstvo nebude vyplácena. 

     

         

5)     Členské příspěvky na rok 2020 

     Výše základního ročního členského příspěvku se od  roku 2020 zvyšuje na 300,-Kč. Poplatek na včelstvo se nemění. U všech 

členů, kteří si podali řádně vyplněnou žádost o dotaci 1.D. je členský příspěvek na rok 2020 vyúčtován při výplatě dotace. 

     Členové, kteří včelstva momentálně nemají a nadále chtějí být členy ZO ČSV  Olomouc, musí nejpozději do 25.11.2019 uhradit 

roční členský příspěvek ve výši 331,-Kč.  

     Členové, kteří si žádost o dotaci nepodali, nebo včelaři, kteří si požádali výplatu dotace na účet, uhradí do 25. 11. 2019 

 300,-Kč + 31,-Kč za každé chované včelstvo. 

    Celkovou částku  je možno uhradit hotově do pokladny, nebo bezhotovostně převodem na náš účet 256633944/0300. Variabilní 

symbol uvádět nemusíte, ale do poznámky  uveďte vaše příjmení s dovětkem: příspěvek 20. 

    Nezaplacením členského příspěvku je členství na příští rok zrušeno. Žádost o ukončení členství je také vhodné oznámit 

telefonicky, nebo na uvedený e-mail. 
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