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Oběžník č.2/2018 
 

 

 

1)      Nákazová situace 

     Ochranná pásma moru včelího plodu, vyhlášená v loňském roce a uvedená v oběžníku č.1/2018 jsou nadále 

v platnosti. Jejich ukončení se předpokládá po uplynutí jednoho roku od vyhlášení, za podmínky, že se v dané oblasti 

nevyskytne nové ohnisko moru. Bohužel rozborem zimní měli je z 316 zkoumaných vzorků 25 vzorků pozitivních, 

tzn. že u těchto vzorků byly nalezeny spory moru včelího plodu. Na těchto pozitivních stanovištích bude v jarních 

měsících provedena klinická prohlídka, která přítomnost moru potvrdí, nebo vyvrátí. 

    Rozborem 332 vzorků na varroázu je 25 vzorků s počtem 3 a více roztočů na včelstvo. Na těchto stanovištích je 

nařízen nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M1-AER a to nejpozději do 15. 4. 2018. Přípravek je k dispozici na 

výroční schůzi 10. 3. 2018. za cenu 20,-Kč. Také je vhodné provést jarní přeléčení Varidolem, který je rovněž 

k dispozici na výroční schůzi.   

    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.   

      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 za jeden vzorek.  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 22. března 2018 

v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc v době od 14.00 do 17.00hod. Objednávky je možno podat již na výroční 

schůzi, nebo zasílat průběžně do 22.3.2018 i elektronicky na adresu: zocsvoc@seznam.cz , přičemž platbu za 

objednané léky je nutno zaslat na náš účet 256633944/0300, do poznámky uvést název včelařského obvodu, nebo 

jméno včelaře s dovětkem: léčiva 18. Přijímány budou pouze objednávky platné pro rok 2018, které jsou k dispozici 

na výroční členské schůzi, nebo na našem webu: csvolomouc.cz, v sekci Formuláře. Protože Gabon Flum je stále ve 

stádiu klinického hodnocení, je nutno při jeho objednání podepsat Souhlas chovatele s jeho použitím. Tento formulář 

je k dispozici na schůzi, nebo na našem webu v sekci Formuláře.  

   Do objednávky je také nutno uvést počet přezimovaných včelstev k 15. 3. 2018 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. I v tomto roce je dotována státem 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 pak použijí při výdeji léků jednotlivým včelařům. 

                 

 

3)     Včelařský zájezd 

          V tomto roce plánujeme 12. května exkurzi do včelařského vzdělávacího areálu Rosice. Po prohlídce areálu, muzea 

a odborné přednášce se na zpáteční cestě stavíme v Moravském krasu u propasti Macocha a navštívíme Punkevní 

jeskyně. 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 100,-Kč. Přihlášky a platbu 

možno podat již na výroční schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy do vyčerpání kapacity autobusu. 
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