ZO ČSV Olomouc

Březen 2017

Oběžník č.2/2017
1)

Nákazová situace
Z důvodu nové metodiky sledování včelstev ve vyhlášených ochranných pásmech musí být všechna včelstva
vyšetřena na původce moru včelího plodu až v období 90 dnů před skončením roční pozorovací doby. V územní
působnosti naší ZO se jedná aktuálně o tyto katastry:
Bohuňovice, Březce, Hejčín, Chomoutov, Lašťany, Lazce, Moravská Loděnice, Nemilany, Neředín, Nová
Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Pohořany, Povel, Řepčín, Slavonín a Vsisko. Včelaři, kteří mají včelstva umístěna
mimo územní působnosti naší organizace se musí informovat o nákazové situaci u místních ZO.
Včelaři ve výše uvedených ochranných pásmech vloží do 30. dubna 2017 do všech úlů podložky na sběr včelí měli.
Protože včely v sezóně měl ze dna úlu vynáší, musíme tomu vhodným způsobem zabránit. Nově vyráběné úly jsou
již zpravidla pevným sítem vybaveny. Jinak musíme na dno úlu vložit vhodné síto např. tzv. perlinku ze skelné
tkaniny, která se používá ve stavebnictví. Kdo nemá jinou možnost, budou mu vydány speciální podložky na odběr
letní měli, uzavíratelné zip sáčky PVC i papírové obálky ve čtvrtek 23.března 2017 v klubovně ZO.
Po 30ti dnech do 30. května 2017 je nutno podložky vyjmout a jejich obsah sesypat max. po 10ti včelstvech do
uzavíratelného zip sáčku PVC. Sáček vložíme do papírové obálky A4 (300x210mm). Obálku označíme jménem a
číslem chovatele, číslem stanoviště a počtem včelstev ve vzorku. Takto připravené vzorky budou přijímány ve
čtvrtek 1. června v klubovně ZO Olomouc, Škrétova 2, od 15.00 do 17.00hod.
Přesuny včelstev mimo všechna ochranná pásma jsou zakázána. Přesuny včelstev uvnitř ochranného pásma, nebo
do ochranného pásma jsou možné jen se souhlasem KVS na základě žádosti chovatele, doložené vyšetřením
směsného vzorku měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem. V případě přesunu včelstev uvnitř pásma
nesmí být vyšetření starší 2 měsíců. Při přesunu včelstev do ochranného pásma nesmí být vyšetření starší 12 měsíců.
Dle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 je nutné před každým přemístěním
včelstev mimo stávající katastrální území (i bez ochranných pásem) nechat vyšetřit včelí vzorek na mor včelího
plodu. Toto vyšetření vzorků si chovatelé provádí na své náklady. Nově je možno si vyšetření zadat u akreditované
laboratoře AGRO-LA, s.r.o., Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec za podstatně nižší cenu 182,-Kč.
Bližší informace na www.vcelimor.cz

2)

Objednání léčiv proti varroáze
Poslední termín pro doručení objednávky léčiv na tento rok spolu s jejich úhradou je ve čtvrtek 23. března 2017
v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc v době od 14.00 do 17.00hod. Objednávky je možno zasílat průběžně i
elektronicky na adresu: zocsvoc@seznam.cz , platbu zaslat na náš účet 256633944/0300 a do poznámky uvést
název včelařského obvodu, nebo jméno včelaře s dovětkem: léčiva 17. Přijímány budou pouze objednávky platné pro
rok 2017, které jsou k dispozici na výroční členské schůzi, nebo na našem webu: csvolomouc.cz, v sekci Formuláře.
Do objednávky je také nutno uvést počet přezimovaných včelstev k 15.3.2017 a ten, kdo v loňském roce léčil
včelstva aerosolem, uvede rovněž počet takto léčených včelstev. Těmto včelařům bude ke konci roku vyplacena
dotace 10,-Kč za každé takto léčené včelstvo. V letošním roce je dotována státem i desinfekce BEE-SAFE, kterou je
možno si rovněž objednat. Tato desinfekce má vysokou účinnost proti původci moru včelího plodu. Bližší informace
na www.beesafe.cz. Důvěrníci si pořídí kopii objednávky, kterou použijí při výdeji léků jednotlivým včelařům.

3)

Včelařský zájez
V tomto roce plánujeme 13. května exkurzi do včelařského areálu Chlebovice u Frýdku Místku. Po prohlídce areálu
a přednášce navštívíme včelí farmu v blízkosti Chlebovic. V odpoledních hodinách se podíváme do muzea Tatra
Kopřivnice a dle časových možností i do Štramberka. Bližší informace ohledně času a místa odjezdu budou v příštím
oběžníku. Zájezd je určen pouze pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Cena zájezdu je 200,-Kč na
osobu, děti do 15 let platí 100,-Kč. Přihlášky a platbu možno podat již na výroční schůzi, nebo pak telefonicky u
předsedy.
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