ZO ČSV Olomouc

Duben 2018

Oběžník č.3/2018
1)

Nákazová situace
Ochranná pásma moru včelího plodu vyhlášená v minulém roce a uveřejněná v Oběžníku 1/2018 jsou i nadále
v platnosti. Přesuny včelstev mimo všechna vyhlášená 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.
Závěry z klinických prohlídek stanovišť včelstev, která byla pozitivní na mor včelího plodu z dodané zimní měli
do uzávěrky tohoto oběžníku nejsou zatím známy.

2)

Výdej léčebných přípravků proti varroáze a desinfekce
Objednané léčebné přípravky budou vydávány ve čtvrtek 28. června 2018 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc
v době od 14.00 do 17.00hod. Kdo si léčebné přípravky v tomto termínu nevyzvedne, má pak možnost si je odebrat
od 9. července 2018 ve včelařské prodejně Tř. Míru 245/129 Olomouc Neředín, v otvírací dny pondělí, středa, nebo
pátek od 8:00 do 15:00hod.

3)

Včelařský zájezd
Zájezd do včelařského střediska Rosice dne 12. května 2018 je již obsazen. Nahlášeným účastníkům oznamujeme, že
odjezd autobusu společnosti Arriva je v 7:20hod z autobusové zastávky M-N u Hlavního nádraží ČD (zastávka
autobusů Regio Jet) poblíž tramvajové smyčky ul. Fibichova.
Předpokládaný příjezd do Rosic je v 8:30 Po prohlídce areálu a přednášce bude následovat oběd, odpoledne na zpáteční
cestě navštívíme Moravský kras s prohlídkou Macochy a jeskyně Balcarka.

4)

Novela rostlinolékařského zákona
V § 51 odst. 2 písm. a) zákona je uvedeno, že profesionální uživatel je povinen zjistit prostřednictvím evidence
hospodářství (ČMSCH) umístění stanovišť včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemků na kterém má být postřik
proveden a minimálně 48 hod před provedením oznámit chovatelům včel aplikaci přípravku. V současné době jsou
včelaři zaplavováni oznámením pěstitelů o aplikaci přípravků na pozemcích bez konkrétního uvedení katastru a
v rozsahu až 8 měsíců, kdy budou postřiky prováděny. Ihned jsme celou záležitost předali právnímu oddělení ČSV,
které vydalo stanovisko, že hlášení nesplňují požadavek dle § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. V platném
znění z hlediska minimální lhůty pro oznámení aplikace 48 hodin před jejím provedením. Lhůty uváděné
v oznámeních zákon obcházejí a takováto oznámení neplní zamýšlený účel uvedeného ustanovení.
Svaz rovněž připravuje jednání s MZe o vzniklé situaci.
Zaslanými oznámeními se pěstitelé v žádném případě nevyhnou odpovědnosti při otravě včelstev, pokud poruší
vyhlášku č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře a dalších organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která
mimo jiné stanovuje, že přípravky nebezpečné pro včely mohou být aplikovány až po ukončení letu včel a pouze na
nekvetoucí plodiny.
Při podezření na otravu včel (velký počet mrtvolek před úly) je třeba ihned kontaktovat Veterinární správu MVDr.
Slimaříkovou, tel. 607 060 392, nebo 585 700 736, která zahájí místní šeření a odebere uhynulé včely (min. 500ks) a
rovněž odebere ošetřovanou plodinu k laboratornímu rozboru.

5)

Jednorázová dotace pro chovatele včel okresu Olomouc
Firma ADM, zpracovatel olejnin, (dříve Milo závody), poskytla finanční příspěvek na podporu včelařství v okrese
Olomouc. Příspěvek může žádat pouze člen ČSV:
a) Příspěvek na nákup matek do výše 200,-Kč/ks z uznaného chovu, max. částka 1000,-Kč na včelaře.
b) Příspěvek na rozbor vzorku na mor včelího plodu do výše 200,-Kč za vzorek, max. částka 1000,-Kč na včelaře.
c) Příspěvek na nákup včelařských dřevin (ne na nákup dřevin do soukromých zahrad) úhrada 50% nákupní ceny,
max. 500,- Kč na včelaře a celkově 2000,-Kč na ZO.
Žádosti o příspěvek s číslem účtu a originály daňových dokladů nutno doručit do 15.9.2018 na adresu předsedy.
V případě většího počtu žadatelů budou příspěvky kráceny.
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