ZO ČSV Olomouc

Březen 2020

Oběžník č.2/2020
1)

Nákazová situace
Rozborem 361vzorků zimní včelí měli na varroázu bylo zjištěno 42vzorků pozitivních, to znamená s průměrem
větším, než 3 roztoči na včelstvo. Na těchto pozitivních stanovištích je nařízen nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem
M1-AER a to nejpozději do 15. 4. 2020. Přípravek je k dispozici na výroční členské schůzi 29. 2. 2020 za cenu
40,-Kč. Jako doplňkovou léčbu je vhodné provést i jednu fumigaci Varidolem.
Rozborem 75 vzorků na mor z ochranného pásma moru včelího plodu byly zjištěny 3 vzorky pozitivní a to opět
z katastru Bělkovice – Lašťany. Na těchto pozitivních stanovištích bude provedena klinická prohlídka veterinárním
inspektorem, která přítomnost moru potvrdí, nebo vyvrátí. Dále byl proveden rozbor 78 vzorků na mor včelího plodu
z katastrů po 2 letech od ukončení ochranných opatření, tzv. monitoring. Všechny tyto vzorky byly negativní, bez
podezření na přítomnost moru.

2)

Objednání léčiv proti varroáze
Objednávání léčiv již letos probíhá od ledna formou elektronické pošty a úhrady za objednané léky na náš účet
256633944/0300. Tiskopis objednávky s aktuálními cenami pro rok 2020 je na našem webu v sekci: Formuláře.
Poslední termín doručení papírové objednávky léčiv na tento rok spolu s jejich úhradou je ve čtvrtek 26. března
2020 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc v době od 14.00 do 16.00hod.
Důvěrníci si pořídí kopii objednávky, kterou pak použijí při výdeji léků jednotlivým včelařům. Včelaři na této
objednávce podepíší převzetí léčiv a tato podepsaná objednávka bude odevzdána nejpozději do 17. 9. 2020 (poslední
termín předání žádostí o dotace) v klubovně ZO Olomouc.

3)

Výdej léčebných přípravků proti varroáze
Objednané léčebné přípravky budou vydávány ve čtvrtek 25. června 2020 v klubovně ZO Olomouc, Škrétova 2,
v době od 14.00 do 17.00hod. Kdo si v uvedeném termínu léčiva neodebere, má pak možnost si je vyzvednout
od 13. července 2020 na včelařské prodejně Tř. Míru 245/129 Olomouc – Neředín v obvyklé otvírací době pondělí,
středa a pátek od 8.00 do 15.00hod

4)

Včelařský zájezd
V tomto roce je v plánu 23. května exkurze na pokusný včelín Výzkumného ústavu včelařského Kývalka, spojeného
s přednáškou na téma – chov matek a plemenářská práce. Součástí zájezdu bude návštěva pamětihodnosti v okolí
Brna. Odjezd autobusu je v 7.30hod od zastávky autobusů M-N (zastávka Regio Jet) u vlakového nádraží
Olomouc hl.n. poblíž tramvajové smyčky ul. Fibichova. Předpokládaný návrat do Olomouce je v 19.00hod.
Zájezd je určen pouze pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Cena zájezdu je 200,-Kč na osobu, děti do
15 let 100,-Kč. Přihlášky a platbu možno podat již na výroční schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy do vyčerpání
kapacity autobusu.

5) Dotace pro členy ČSV okresu Olomouc
I v tomto roce pokračuje dotace od firmy ADM pro členy ČSV okresu Olomouc.
Tak jako v minulých letech bude poskytnut příspěvek na nákup včelích matek, příspěvek na rozbor včelích vzorku na
přítomnost moru včelího plodu, na nákup včelařských dřevin, na včelařské přednášky ve školách, příspěvek na nákup
zařízení na aerosolovou techniku a příspěvky na včelařské kroužky mládeže.
Pravidla k čerpání příspěvku a jeho výše budou zveřejněny v příštím oběžníku a na našem webu: csvolomouc.cz

jednatel ZO ČSV Olomouc

předseda ZO ČSV Olomouc
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