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Nákazová situace
Rozborem zimní měli byl zjištěn jediný vzorek pozitivní na přítomnost spór moru včelího plodu od našeho včelaře v katastru
obce Bělkovice – Lašťany. Množství spór však bylo minimální a ani klinickou prohlídkou se mor již nepotvrdil. Bohužel ale byl
zjištěn mor u chovatele ze ZO Šternberk, který má včelstva umístěna v katastru obce Bělkovice – Lašťany. Do uzávěrky tohoto
oběžníku nebylo rozhodnuto v tomto případě o mimořádných veterinárních opatřeních. V průběhu II. čtvrtletí 2012 lze očekávat
rušení mimořádných veterinárních opatření, vyhlášených z důvodu zjištěného moru včelího plodu z roku 2011.
Z důvodu zvýšeného nálezu roztoče varroa destruktor bylo nařízeno u chovatelů s pozitivním nálezem jarní přeléčení nátěrem
zavíčkovaného plodu přípravkem M1-AER. Rovněž byla i ostatním včelařům doporučena jarní fumigace VARIDOLEM v termínu
do 15.4.2012. V zájmu dobrého zdravotního stavu svých včelstev určitě všichni včelaři s pozitivním nálezem toto jarní přeléčení
zodpovědně provedli.
Výdej objednaných léčebných přípravků
Pokud výrobce dodrží termín dodávky, bude proveden výdej léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu ve čtvrtek
12. července 2012 v době od 14.00 do 17.00 hod v klubovně ZO, Tř. 1.Máje 5. V opačném případě sdělíme důvěrníkům a
uveřejníme na našich webových stránkách jiný termín výdeje.
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Včelařský zájezd
V sobotu dne 26. května 2012 pořádáme společný zájezd na 17. mezinárodní výstavu myslivosti, rybářství a včelařství do
Lysé nad Labem. Zájezd je pořádán vlakovou dopravou na společnou jízdenku. Majitelé režijních výhod na ČD toto nahlásí předem
vedoucímu zájezdu. Doprava je pro členy ZO Olomouc jejich rodinné příslušníky zdarma. Sraz účastníků je v hale Hlavního
nádraží v Olomouci v 6.00 hod. V 6.19 hod odjíždíme rychlíkem do Kolína, z Kolína pak pokračujeme v 8.30 hod osobním vlakem
do Lysé nad Labem. Zpět do Olomouce odjíždíme z Lysé nad Labem rychlíkem v 14.06, v Kolíně přestoupíme na další rychlík s
příjezd do Olomouce 16.42. Výstaviště v Lysé je přímo u vlakového nádraží. Nezapomeňte si vystřihnout slevový kupón na
vstupenku z časopisu Včelařství č.5/2012!
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Postup při zjištění otravy včelstev.
Pokud zjistíme v průběhu včelařské sezóny náhlý úbytek létavek, nebo velké množství mrtvolek na česnech úlů, s největší
pravděpodobností se jedná o otravu včel. V tomto případě ihned voláme MVDr. Ležovičovou z Krajské veterinární správy
Olomouc, tel. 585 700 758, nebo 602 969 403. Pokud je důvodné podezření na otravu včel v důsledku postřiku zemědělských
plodin, tento orgán spolu s rostlinolékařskou správou provede neprodleně místní šetření. Pro potvrzení otravy je třeba komisionelně
odebrat 500g mrtvolek včel a rovněž vzorek chemicky ošetřené plodiny. Tyto vzorky se pak doručí do akreditované laboratoře
k vyšetření. O místním šetření musí být proveden zápis, jehož kopii musí obdržet rovněž postižený včelař. Včelař musí být rovněž
vyrozuměn i o výsledku laboratorního rozboru odebraných vzorků. Pokud máme včelstva řádně nahlášena na místně příslušném
obecním, nebo městském úřadě a otrava byla způsobena evidentně nevhodným postřikem zemědělských plodin, máme nárok na
plnou náhradu způsobené škody. Jediný problém je ten, že vzorky včel k vyšetření musí být doručeny do laboratoře do 48 hodin od
aplikace postřiků, jinak chemická látka ze vzorku vyprchá a laboratoř již nemusí věrohodně zjistit příčinu úhynu, což je někdy
problém, protože na včelnici nejsme každý den. Tady záleží na příslušném orgánu, jak se k celé záležitosti postaví. Rozhodnutí o
viníku otravy může správní orgán vydat i bez laboratorních zkoušek, pokud se prokáže, že pěstitel porušil předpisy o použití
chemických postřiků.
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