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Oběžník č.2/2009

1) Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev  
     Termín předložení požadavků na léčebné přípravky za jednotlivé včelaře sumárně za celý včelařský obvod je stanoven  na
 čtvrtek 14. května 2009 v době 15. 00 – 17. 00 hod. Požadavky na léčebné přípravky budou zpracovány výhradně na 
objednávkovém formuláři dvojmo, přičemž jedno vyhotovení odevzdá důvěrník, nebo včelař s příslušnou finanční částkou  na 
úhradu léků, druhé vyhotovení objednávky si ponechá důvěrník pro vlastní potřebu při výdeji těchto léků. Na formuláři objednávky 
musí být i podpisy jednotlivých včelařů (léky převzal a aplikoval) i když fyzicky zatím k předání nedošlo, tyto formuláře budou 
použity jako příloha k žádostem o dotaci na částečnou úhradu těchto léčebných přípravků. 
     Na formuláři nezapomeňte uvést rovněž počet přezimovaných včelstev k 30. březnu 2009. 
     Od tohoto roku je objednávkový formulář rozšířen o sloupec -  počet včelstev ošetřený aerosolovým vyvíječem, který vyplní jen 
ti včelaři, kteří léčbu aerosolem provádí. 
     Ceny léčebných přípravků jsou uvedeny na objednávkovém formuláři, pokud dojde ke změně platných cen z roku 2008, budete 
o tom při výdeji léků informováni.
     Při objednávání léčebných přípravků je třeba si uvědomit, že léčba pouze Gabonem, nebo Formidolem nestačí, vždy je třeba 
jako hlavní léčbu provádět aplikaci Varidolem. Gabon PP90 a PA92 se doporučuje každým rokem střídat, aby nedošlo k rezistenci 
roztoče na tento přípravek. Léčba včelstev proti varroáze je každým rokem  nařízena přímo Krajskou veterinární správou, kdo léky 
neobjednává, zřejmě svá včelstva neléčí a tím porušuje veterinární zákon.

2)    Vrácení poplatku za laboratorní vyšetření měli
       Z rozhodnutí  Státní veterinární správy byly mimořádně v tomto roce uhrazeny náklady na rozbor zimní měli ze státního rozpočtu, 

proto částka 20,-Kč, která byla vybírána na úhradu laboratorního rozboru bude jednotlivým včelařům a prostřednictvím důvěrníků 
v den předložení objednávky léčiv vrácena. 

3)    Výdej objednaných léčebných přípravků
Výdej objednaných léčiv proběhne ve čtvrtek 25. června 2009 v době od 15. 00 – 17. 00 hod.
Léčebné přípravky je nutno aplikovat pouze dle návodů, které jsou k lékům přiloženy, nebo jsou k dispozici na ZO. Léky s prošlou 
záruční dobou ztrácí účinnost, proto je jejich aplikace neúčinná. Zbytky nespotřebovaných léčiv je nutno ekologicky zlikvidovat dle 
přiložených návodů.

4)    Nákazová situace 
Z výsledků laboratorních rozborů zimní měli vyplývá, že důsledná léčba proti roztoči se vyplácí. Ze všech vzorků zimní měli byl 
zjištěn počet roztočů 3 a více na včelstvo pouze u pěti vzorků. Zcela opačná je však situace u rozboru měli z ochranných pásem na 
přítomnost původce moru včelího plodu, kde bylo zjištěno velké množství vzorků pozitivních. U včelařů, jejich vzorky byly 
pozitivní proběhne v jarních měsících klinické vyšetření za přítomnosti pracovníka KVS Olomouc. 

4)    Včelařský zájezd 2009
Včelařský zájezd je stanoven na  sobotu 16. května 2009 do Výzkumného ústavu včelařského Dol u Libčic. Zájezd je naplánován 
vlakem, sraz účastníků v Olomouci na hlavním nádraží v 5.45 hod. Odjezd rychlíkem EX 522 v 6.08 hod,  Příjezd do Prahy – 
hlavní nádraží v 8.54, přesuneme se  na  Masarykovo nádraží (cca 10min pěšky), z nádraží Praha – Masarykovo odjezd
 9.37 hod osobním vlakem směr Kralupy, vystoupíme na zastávce Libčice nad Vltavou a přívozem se přeplavíme přes Vltavu do 
výzkumného ústavu Dol. Předpokládaný odjezd odpoledne ze stanice Libčice v 15.50 hod., návrat do Olomouce v 19.48 hod. Tento 
tématický zájezd bude zaměřen hlavně na chov včelích matek. Dozvíme se rovněž informace o výrobě medoviny a medového piva, 
v ústavu bude možno zakoupit kvasinky na výrobu medoviny, včelí produkty a drobné včelařské pomůcky. Příjem závazných 
přihlášek bude zahájen na výroční členské schůzi. Poplatek za každého účastníka zájezdu je 150,- Kč a bude vybírán ihned při 
registraci přihlášky. Účastníci, kteří mají volnou jízdenku na dopravu vlakem toto uvedou při přihlášení (účastnický poplatek 150,-
Kč v tom případě neplatí).  Registrace účastníku provádí a další informace k zájezdu podá vedoucí zájezdu Ing. Perutka Pavel, tel: 
607 776 378.

5)    Schůze výboru ZO ČSV Olomouc
        Další schůze výboru jsou v tomto roce stanoveny na 14. 5., 10. 9. a 26. 11. 2009 vždy od 16.00 hod v klubovně ZO. Účast všech 

členů výboru na těchto schůzích je povinná. V případě, že někdo z členské základny má potřebu projednat včelařské záležitosti, 
může využít i tyto výborové schůze.
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