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Oběžník č. 4/2009

1) Vyšetření letní včelí měli  
U včelstev, kde byly zjištěny laboratorním vyšetřením zimní měli spóry původce moru včelího plodu, ale klinickým vyšetřením se 
tato nákaza nepotvrdila, nařídila KVS Olomouc opětovné vyšetření těchto včelstev z odebrané letní měli.
Z tohoto důvodu je nutno do podmetu úlů u těchto sledovaných včelstev v termínu do 30.6.2009 vložit zasíťované podložky. Tyto 
podložky necháme v úlech po dobu 12 – 14 dnů. Po této době podložky vyjmeme a vložíme i s napadanou mělí do přiložených 
obálek. Obálky řádně označíme jménem, adresou, číslem chovatele, číslem stanoviště a číslem úlu. Takto připravené obálky každý 
včelař, nebo důvěrník odevzdá dne 16.7.2009 v době od 15.00 do 16.00 hod v klubovně ZO.
 Zasíťované podložky obdrží včelaři, kterých se odběr letních vzorků týká při výdeji léků dne 25. června 2009 v klubovně ZO.

2)    Seznam ochranných pásem 
        KVS pro Olomoucký kraj vydala dne 22.5.2009 seznam ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu. V obvodu naší ZO 
        se jedná o katastry těchto obcí:
        Bělkovice, Bílsko, Bohuňovice, Březce, Dolánky, Dolany, Domašov u Šternberka, Drahanovice, Droždín, Grygov, Hněvotín, 
        Horka nad Mor., Cholina, Chomoutov, Jívová, Kníničky, Křelov, Laštany, Lípy, Lošov, Loučky, Ludéřov, Lutín, Mor.Loděnice,   
        Náměšť na Hané, Nemilany, Nové Dvory, Nové Sady, Odrlice, Olomouc Belidla, Černovír, Hejčín, Hodolany, Holice,
        Chválkovice, Klášter Hradisko, Lazce, Nedvězí, Neředín, Povel, Nová Ulice, Nový Svět, Nový Dvůr, Pavlovičky, Řepčín,
        Slavonín, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotišky, Senička, Skrbeň, Slatinice, Sv.Kopeček, Štěpánov, Těšetice, Topolany, 
        Toveř, Trusovice, Třebčín, Týneček, Ústín, Velký Týnec, Véska, Vilémov, Vojnice, Vsisko.      
        Všem chovatelům včel se stanovišti včelstev v těchto ochranných pásmech se nařizuje:
        Zákaz přemísťování včelstev na území ohniska nákazy a v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.
        Med ze stanovišť ochranných pásem uvádět do oběhu pouze po jeho předchozím laboratorním vyšetření na přítomnost spor 
        paenibacillus larvae s negativním výsledkem. Toto vyšetření má být provedeno po každém vytáčení medu.
        V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména likvidaci neupotřebitelného materiálu
         nejlépe spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť 10% roztokem SAVA s 5% roztokem NaOH.
        Podrobný text všech nařízení KVS je umístěn na našich webových stránkách, nebo na úředních deskách obecních úřadů.  

3)    Letní a podzimní ošetření včelstev proti varroáze
Aplikování všech léčebných přípravků se provádí zásadně až po vytočení posledního medu, kdy se vkládají do podmetu úlu 
odparné desky Formidol,nebo zavěšují mezi rámky kontaktní proužky Gabon. Tyto přípravky se ponechávají v úle max 30 dnů.
V termínu od 10.října do konce roku provádíme pak léčbu Varidolem FUM, nebo AER a to 3x. Přestávka mezi každou aplikací 
musí být minimálně 10 dnů. Fumigaci možno provádět pouze při teplotách nad 10°C a pokud včely nelétají, aerosol lze aplikovat
i při teplotách  pod bodem mrazu. Do podmetu každého úlu vkládáme před aplikací podložku, kterou druhý den po aplikaci 
vyjmeme, po kontrole spadu roztočů ji ometeme a vložíme zpět do podmetu. Měl z poslední fumigace, zpravidla počátkem ledna 
příštího roku odebíráme k laboratornímu vyšetření.
Nespotřebované přípravky se likvidují vylitím do jamky v zemi mimo zdroje pitné vody. Aplikace přípravků s prošlou záruční 
dobou zásadně neprovádíme, neboť takový přípravek nemá žádanou účinnost. 

4)    Vyhodnocení včelařského zájezdu 
Včelařský zájezd do Výzkumného ústavu včelařského Dol se po všech stránkách vydařil. Zúčastnilo se ho celkem 17 členů naší
ZO. Vedoucí výzkumu a laboratoře Ing. Titěra, který se nám po dobu celé exkurze věnoval, nám ukázal včelnici a popsal 
inseminaci včelích matek. Na závěr proběhla diskuze ohledně témat, které naše včelaře zajímaly. Navštívili jsme rovněž muzeum 
výroby másla, které se nachází v nedalekých Máslovicích. Snímky z exkurze jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.
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