ZO ČSV Olomouc

Duben 2016

Oběžník č. 3/2016

1)

Nákazová situace
Vyšetření vzorků z ochranných pásem moru včelího plodu bylo ve všech případech negativní, to znamená, že v žádném
dodaném vorku nebyly nalezeny spóry moru.
Státní veterinární správa vydala Nařízení Č.j. SVS/ 2016/028458-G k tlumení a zamezení šíření varroázy včel na rok 2016.
Do 15. 4. 2016, kdy je možno provést předjarní preventivní ošetření, je zakázáno jakékoliv přemísťování včelstev. U včelařů
s nálezem 3 a více roztočů na včelstvo je nařízeno předjarní ošetření nátěrem plodu roztokem M1-AER s následnou fumigací
Varidolem rovněž do 15.4.2016.
Chovatelé, kteří se rozhodli provádět letní preventivní ošetření, musí toto ošetření zahájit nejpozději 10 dnů po posledním
vytočení medu.
Při podzimním ošetření je nařízeno všem včelařům vložit do 30.9.2016 na dna úlů podložky na sběr měli a od 10.10.2016 pak
zahájit podzimní ošetřování přípravkem Varidol, MP-10 FUM, nebo M1-AER .
Nadále platí nařízení před každým přemístěním včelstev mimo stávající katastrální území nechat včelstvo vyšetřit na přítomnost
moru včelího plodu.
Podle metodiky kontroly zvířat a vakcinace je každý chovatel povinen vést průběžně Záznam o léčení včelstev, který
naleznete na našem webu čsv olomouc.cz, nebo v tištěné podobě v klubovně ZO. Tiskopis s aktuálními vyplněnými údaji je nutno
mít u sebe. Z veterinární správy chodí namátkové kontroly, které tento záznam vyžadují!

2)

3)

Výdej léčebných přípravků na boj proti varroáze na rok 2016
Výdej objednaných léčebných přípravků bude uskutečněn ve čtvrtek 7. července 2016 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně
ZO, ulice Škrétova 2, Olomouc- Šibeník . Ten, kdo si objednané léky nevyzvedne v uvedeném termínu, bude mít léky
k vyzvednutí ve Včelařské prodejně na Třídě Míru 129, Olomouc ve dnech: pondělí, středa, nebo pátek od 8.00 do 16.00.
Včelařský zájezd 2016
Včelařský zájezd na včelí farmu do Bučovic je již obsazen. Nahlášeným účastníkům připomínáme, že odjezd autobusu je
14.května v 7.30 hod od České pošty u hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dopoledne navštívíme zámek Slavkov, po obědě od
13.30 do 17.00 následuje exkurze na včelí farmě pana Sedláčka v Bučovicích. Předpokládaný návrat do Olomouce je v 18.00hod.

4) Nabídka včelařského stanoviště
Majitel zahrady v Olomouci - Černovíře nabízí zcela zdarma umístění včelstev na svém pozemku. V případě zájmu o umístění
svých včelstev na této zahradě kontaktujte předsedu ZO.
5) Včelařský kroužek mládeže
Dům dětí a mládeže Olomouc projevil zájem o zřízení včelařského kroužku. Kroužek by měl vést včelař nejméně s tříletou praxí.
Kroužek by byl veden pod patronací Včelařského vzdělávacího centra Nasavrky, včetně vyplácení honoráře vedoucímu kroužku.
Zahájení činnosti kroužku se předpokládá od září tohoto roku. Případní zájemci, prosím, kontaktujte předsedu ZO.
6) Včelařská výstava
U příležitosti letní etapy zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC ve dnech 18. – 21.8. 2016 uspořádá naše ZO velkou
včelařskou výstavu. Pro její uspořádání a pořadatelskou službu v době výstavy prosíme naše členy, kteří by chtěli pomoci, aby se
přihlásili u předsedy ZO. Pracovní skupina i pořadatelé budou odměněni dle počtu odpracovaných hodin.
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