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Oběžník č. 4/2016

1)      Nákazová situace
     Z důvodu zjištění moru včelího plodu v dubnu tohoto roku u neorganizovaného včelaře v katastru obce Droždín byl nařízen 
odběr vzorků letní měli z vyhlášených ochranných pásem kolem tohoto ohniska. Provedeným rozborem 94 dodaných  vzorků bylo 
zjištěno 23 vzorků pozitivních. Klinickou prohlídkou a odběrem plodu k dalšímu rozboru na těchto pozitivních stanovištích se na 
některých stanovištích mor nepotvrdil, na jiných stanovištích  mor včelího plodu však potvrzen byl.
     Do uzávěrky tohoto oběžníku bylo vydáno zatím nařízení  Č.j. SVS/2016/079539-M s vymezením ohnisek v obci Samotíšky a 
následně vyhlášena ochranná pásma pro katastrální území: Bělidla, Bělkovice, Bohuňovice, Bystrovany, Černovír, Dolany, 
Droždín, Hlubočky, Hlušovice, Hodolany, Holice, Hrubá Voda, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lašťany, Lošov, Moravská 
Loděnice, Mrsklesy, Pavlovičky, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotíšky, Svatý Kopeček, Tovéř, Trusovice, Týneček, Velká 
Bystřice a Véska.
      Z těchto ochranných pásem se zakazují přesuny včelstev a matek. Bližší informace k přesunům jsou uvedeny ve výše uvedeném 
nařízení.  
     Všem chovatelům v těchto ochranných pásmech se nařizuje neprodleně provést prohlídku svých včelstev s rozebráním včelího 
díla pro případné zjištění onemocnění plodu.
      Všem chovatelům v těchto ochranných pásmech, kteří v uplynulých 12ti měsících neodevzdali vzorek k bakteriologickému 
vyšetření na původce moru včelího plodu se nařizuje neprodleně vložit na dna úlů podložky na odběr měli. Směsný vzorek měli 
nejvýše od 10ti včelstev jednoho stanoviště se musí odevzdat k bakteriologickému vyšetření v rozmezí od 30ti do 90ti dnů od 
vložení podložek. Odebraná měl bude sesypána do nepropustného obalu PVC a tento obal bude vložen do papírové obálky formátu 
A4, na kterém budou tyto údaje: Jméno, příjmení a číslo chovatele, číslo stanoviště včel, počet včelstev ve vzorku a datum odběru 
vzorku.  ZO Olomouc organizuje hromadný sběr této měli na adrese předsedy, V Drahách 130, Bohuňovice v termínu do 
22.9.2016.
      Nadále platí Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016, která nařizuje provádět laboratorní rozbor včelích vzorků  na mor 
včelího plodu před každým přemístěním včelstev mimo území stávajícího katastru. Při koupi oddělků vždy vyžadujte od 
prodávajícího písemné potvrzení o zdravotním stavu kupovaného včelstva. 
     Vyzýváme  naše včelaře, aby zvýšili pozornost při prohlídce svých včelstev, aby nenakupovali včelstva a včelařské zařízení 
z ochranných pásem, nesbírali roje neznámého původu a zvýšili hygienu svých včelařských stanovišť. 

   
2)     Aplikace léčebných přípravků na léčbu včelstev proti varroáze
            Je prokázáno, že podletní léčba, kdy se roztoč množí nejrychleji, je velmi důležitá. Formidol můžeme aplikovat již v průběhu 
         medobraní, Gabon pak vkládáme do plodiště dle návodu do 10ti dnů po vytočení posledního medu. Pozdější vložení Gabonu je 
         méně účinné, nebo již zcela neúčinné.  Gabon Flum je i pro tento rok lék v klinickém  hodnocení, proto musí každý chovatel, který 
         si Gabon Flum objednal, vést záznam léčby na  formuláři - Klinické hodnocení veterinárního léčiva Gabon Flum 4mg proužky 
         do úlu. Základní expozice (ponechání proužků v úle) je 24 dní u dělničího plodu, a 30 dní, pokud je přítomen i plod trubčí. Po    
         této době se musí proužky z úlu bezpodmínečně vyjmout a do konce října 2016 vrátit do klubovny ZO společně 
         s vyplněným formulářem klinického hodnocení.
              Varidol je možno aplikovat dle přiloženého návodu až od 10.října, dřívější léčba tímto přípravkem je nepřípustná.
         Od 15.9.2016 bude možno se zaregistrovat do pořadníku na zapůjčení aerosolového vyvíječe s kompresorem. Tato léčba je    
         nejúčinnější až v průběhu prosince, kdy je v úle minimum plodu a včelstvo je již v zimním chumáči.
              Ten, kdo si nevyzvedl léčiva v řádném termínu, může si je vyzvednout ve včelařské prodejně na Třídě míru 129,
         Olomouc-Neředín, od 25.7.2016 ve dnech pondělí,středa, nebo pátek.
 
                       
3)     Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev 
             Včelaři si podávají žádost o dotaci na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které budou uveřejněny v časopise 
         Včelařství č.8., nebo si je mohou stáhnout z webu: www.vcelarstvi.cz. 
             Žádosti se budou přijímat ve čtvrtek 15.9.2016 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc.
         Žádosti je možno zaslat v originále i poštou na adresu předsedy, nebo jednatele ZO rovněž v termínu  do 15.9.2016. 
         Žádosti o dotace není možno zasílat e-mailem, neboť tyto musí být předloženy vždy jen v originále.  
              Pokud  pověříte svého důvěrníka převzetím dotace, musíte k žádosti přiložit podepsanou plnou moc jak žadatelem, tak i   
         zmocněncem (ten  kdo bude dotaci přebírat). K žádosti musí být přiloženo rovněž vyplněné Potvrzení o registraci v Ústřední 
         evidenci chovatelů,  které dostanete  poštou do svého bydliště. Potvrzení je nutné přiložit z toho důvodu, aby bylo možno 
         porovnat  počet včelstev  na žádosti o dotaci s počtem včelstev, uvedených v ústřední evidenci. Pokud odešlete  potvrzení do 
         ústřední  evidence e-mailem, musíte  přiložit kopii tohoto potvrzení i k žádosti o dotaci.  
 
            Ten, kdo má stanoviště včel umístěné na území jiné  základní organizace, musí k žádosti o dotaci přiložit Potvrzení o umístění   
         včelstev v obvodu jiné základní organizace s prohlášením, že u ní nežádá o dotaci. K žádosti o dotaci nezapomeňte také přiložit 
         vyplněný statistický výkaz o včelaření za rok 2016.



             Žádosti zaslané po výše stanoveném  termínu,  žádosti neúplné, nebo bez povinných příloh  nemohou být zpracovány a 
         nárok na dotaci zaniká.

4)     Možnost automatického upozornění na změny na našem webu.
             Na našem webu csvolomouc.cz je možnost se zaregistrovat k automatickému upozorňování na změny na našem webu. Pokud 
zadáte na úvodní stránce svůj e-mail a vzkaz: Přihlásit, bude na váš e-mail chodit upozornění na provedené změny.

 

5)    Včelařská výstava na letní Floře Olomouc 
            Ve dnech 18. - 21. srpna 2016 pořádá ZO ČSV Olomouc v pavilonu „H“ na výstavišti Flora Olomouc (za sbírkovým skleníkem) 
        u  příležitosti letní   výstavy  květin velkou expozici včelařství. V sobotu 20.8. od 10 do 12 hod. proběhne v rámci výstavy 
        v pavilonu  „H“ rovněž  školení pro začínající  včelaře.
            Kdo z našich členů by měl ještě zájem se zúčastnit aktivně výstavy s nabídkou svých  včelích produktů, nebo zajišťovat 
        pořadatelskou službu na této výstavě,  může se přihlásit u  předsedy ZO. Všechny ostatní včelaře samozřejmě srdečně zveme 
        k návštěvě této výstavy.
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