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Oběžník č.5/2011

1)     Nákazová situace
         V říjnu 2011 bylo v působnosti naší ZO zjištěno nové ohnisko moru včelího plodu v katastru obce Tovéř. Následně bylo 
vyhlášeno ochranné pásmo v okruhu 5 km od tohoto ohniska. Spolu s již dříve vyhlášenými ochrannými pásmy jsou tedy v platnosti 
až do odvolání tato ochranná pásma: Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystrovany, Dolany, Dolánky, Droždín, 
Hlubočky, Hlušovice, Chomoutov, Lošov, Moravská Loděnice, Nové Sady, Olomouc-Černovír, Olomouc-Chválkovice, Olomouc-
Bělidla, Olomouc-Pavlovičky, Olomouc-Klášterní Hradisko, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotišky, Svatý Kopeček, Štěpánov, 
Trusovice, Týneček, Tovéř, Velká Bystřice a Véska.
        V těchto ochranných pásmech platí zákaz přemisťování včelstev v rámci ochranného pásma a z tohoto pásma až do odvolání. 
Výjimky z tohoto nařízení povoluje pouze KVS na základě písemné žádosti chovatele.  
      Z těchto ochranných pásem je rovněž nařízeno KVS odevzdat zimní měl k vyšetření na mor včelího plodu. 

2)    Postup odběru včelí zimní měli k     laboratornímu vyšetření   
       Poslední ošetření VARIDOLEM by nemělo být provedeno dříve než 20.11.2011, nejlépe až začátkem prosince, kdy bude ve 
včelstvu minimum zavíčkovaného plodu a případní roztoči budou  zpřístupněni účinným látkám. Po poslední aplikaci VARIDOLU 
před odběrem měli k laboratornímu vyšetření dodržet interval mezi posledním ometením a odběrem měli k vyšetření nejméně 30 dnů.
       Z odebrané měli jednoho stanoviště bez ohledu na počet včelstev se vytvoří pouze jeden vzorek. Tento vzorek se přeseje přes 
síto s oky ne menšími, než 5mm, abychom vzorek zbavili nežádoucích příměsí, ale umožnili zjištění případného brouka Aethina 
tumida. Takto připravený vzorek se po vysušení nasype do kelímku od jogurtu (jiné obaly nebudou přijímány) uzavře prodyšným 
víčkem a opatří vyplněným  samolepícím štítkem. POZOR- pořadové číslo vzorku nevyplňovat !!, pořadové číslo bude doplněno 
na štítek a víčko až při odevzdání vzorku. Z tohoto důvodu také nebudete vyplňovat předem „Přílohu návrhu na vyšetření“, tyto 
seznamy budou doplněny až při předávání vzorků.
       Důležitá změna!!: Chovatelé ze stanovišť v ochranných pásmech moru včelího plodu ( viz odstavec 1) připraví ze svých 
stanovišť dva samostatné vzorky, jeden na vyšetření přítomnosti roztoče varroa a druhý vzorek na vyšetření moru včelího plodu. 
Směsný vzorek na vyšetření moru včelího plodu může být v tomto případě maximálně z 15ti včelstev. Pokud má tedy chovatel  na 
stanovišti v ochranném pásmu více, než 15 včelstev, musí na vyšetření moru včelího plodu odevzdat příslušný počet vzorků navíc.
        Převzetí a zaevidování vzorků pořadovým číslem proběhne ve čtvrtek 26.1.2012 v     klubovně ZO ČSV Olomouc, Tř.1. Máje   
5 v     době od 14.30 – 17.00 hod.   Poplatek za vyšetření se nevybírá. Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání 
vzorků  k vyšetření do akreditované laboratoře na své náklady. Povinnost odevzdání směsných vzorků zimní měli k laboratornímu 
vyšetření je uvedeno přímo v Nařízení krajské veterinární správy č.16/2011 ze dne 30.9.2011. 

3)     Členské příspěvky na rok 2012
                Včelaři, kteří si nepodali žádost o dotaci na zazimování včelstev (například z důvodu že včelstva momentálně nemají) a nadále 

chtějí být členy naší ZO, musí nejpozději do 30. 11. 2011 zaplatit členský poplatek na rok 2012 ve výši 230,-Kč. Vzhledem k tomu, 
že výše dotace  na tento rok byla pouze 97,50 Kč na včelstvo, musí uhradit část členského příspěvku i včelaři, kteří mají 1 – 2 
včelstva. U všech ostatních včelařů je členský příspěvek na rok 2012 již automaticky vyúčtován při výplatě dotací.
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