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Březen 2010

Oběžník č.2/2010

1) Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
Termín předložení požadavků na léčebné přípravky za jednotlivé včelaře a to sumárně vždy za celý včelařský obvod je stanoven
na čtvrtek 13.května 2010 v době 15.00 – 17.00hod v klubovně ZO, Tř. 1. máje č. 5. Požadavky budou zpracovány výhradně na
objednávkovém formuláři dvojmo. Jedno vyhotovení odevzdá důvěrník, nebo včelař s příslušnou finanční částkou na úhradu těchto
léků, druhé vyhotovení si ponechá důvěrník pro vlastní potřebu při výdeji těchto léků jednotlivým včelařům. Na formuláři
objednávky musí být i podpisy jednotlivých včelařů (léky převzal a aplikoval) i když fyzicky zatím k předání nedošlo. Tyto
formuláře slouží jako příloha k žádostem o dotace na částečnou úhradu těchto léků. Formulář objednávky naleznete také na našich
webových stránkách www.csvolomouc.cz
Důležité upozornění! Gabon PA 92, který obsahuje léčivou látku arcinathrin, musí být dle nařízení evropské unie registrován
jako lék. Této registraci musí předcházet období klinického testování. Proto upozorňujeme na to, kdo si objedná Gabon PA 92,
musí mít k použití jednak povolení Krajské veterinární správy a jednak musí povinně vyplnit formulář o účincích tohoto léku při
aplikaci.. Úplné znění této změny naleznete opět na našich webových stránkách. Objednávání a použití Gabonu PF 90 zůstává beze
změn.
Na formuláři objednávky nezapomeňte uvést počet přezimovaných včelstev k 31. březnu 2010 a včelaři, kteří léčí aerosolem
rovněž počet včelstev, které aerosolem budou léčit.
Ceny léčebných přípravků zůstávají na cenové úrovni roku 2009, pokud dojde do doby objednání ke změně cen, budete o tom
při výdeji léků informováni.
Jako hlavní léčba proti Varroa destruktor je vždy nařízena veterinární správou léčba Varidolem, ostatní přípravky pouze
doplňují tuto hlavní léčbu. Kdo si léky neobjedná, zřejmě svá včelstva neléčí a tím porušuje veterinární zákon.
2)

Výdej objednaných léčebných přípravků
Výdej objednaných léčebných přípravků proběhne ve čtvrtek 24. června 2010 v době 15.00 – 17.00hod opět v klubovně ZO.
Léčebné přípravky je nutno aplikovat pouze dle návodů, které jsou k lékům přiloženy, nebo jsou k dispozici v klubovně. Léky
s prošlou záruční dobou ztrácí účinnost. Zbytky nespotřebovaných léčiv je nutno likvidovat ekologicky dle přiložených návodů.

3)

Nákazová situace
Laboratorní výsledky rozboru zimní měli dopadly dobře, to znamená že i nadále se daří úspěšně varroázu tlumit. Rozbor měli
z ochranných pásem na přítomnost spór moru včelího plodu byl pozitivní pouze u dvou vzorků a to u včelstev v katastru obcí
Droždín a Bělkovice – Laštany. U těchto včelstev proběhne nový odběr vzorků a klinické vyšetření za přítomnosti veterinárního
lékaře. Vzorky budou znovu vyšetřeny v laboratoři a z těchto výsledků se buď potvrdí nebo vyloučí mor včelího plodu.

4)

Včelařský zájezd 2010
Jelikož se nepodařilo zajistit plánovaný zájezd na včelnici Zubří, rozhodl se výbor ZO uspořádat společný zájezd na
mezinárodní včelařskou výstavu do Ostravy na sobotu 11. září 2010. Výstava je pořádána spolu se zahrádkáři, v průběhu výstavy
budou probíhat odborné přednášky včelařských odborníků a tak si určitě přijde každý na své. Po dobrých zkušenostech z loňského
roku bude zájezd pořádán vlakovou dopravou. Doprava bude pro včelaře naší ZO a jejich rodinné příslušníky zdarma. Podrobné
pokyny k zájezdu budou zveřejněny v příštím oběžníku, přihlášky budou přijímány na výroční členské schůzi, nebo pak telefonicky
u přítele Ing. Perutky Pavla, tel. 607 776 378.

5)

Ochranná pásma a ohniska moru včelího plodu
Všechna ochranná pásma a ohniska moru včelího plodu, vyhlášená KVS Olomouc ze dne 21.10.2009 a uveřejněná v oběžníku
č.6/2009 zůstávají i nadále beze změn v platnosti. K rušení ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu dojde
pravděpodobně až po uplynutí roční ochranné lhůty, pokud se ovšem v ochranných pásmech neobjeví nové ohnisko moru.
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