Poznámky z diskuze na okresním aktivu
Kromě oficiálních zpráv proběhla zajímavá diskuze účastníků se zástupcem Krajské
veterinární správy MVDr.Milanem Krpcem, členem republikového výboru Mgr.Davidem
Jurečkou i mezi samotnými zástupci základních organizací.
Stručný zápis témat:
-při přemísťování včelstev do vzdálenosti větší než 3 km je nutné vyšetření na mor, které je
platné 1 rok; při přemístění v ochranném pásmu MVP je nutné povolení SVS;
včelař by měl místním včelařům oznámit, kam včelstva přemístí a předložit příslušné doklady;
do rekreační oblasti Beskyd se stěhují včelaři s představou ekologického včelaření bez
zkušeností, včelstva jim zkolabují, ale nákaza se přenese na stanoviště okolních včelařů
-při prokázání klinických příznaků MVP u méně než 15% včelstev a potvrzení v úředně
odebraných vzorcích na stanovišti je nutné přemést včelstva na nové mezistěny a do nových
úlů (případně řádně desinfikovaných ), pokud to KVS umožní v rámci vydaných
mimořádných veterinárních opatření; i tak není úspěch zaručen, protože mimo jiné okolí
stanoviště může být infikováno
-doporučeno maximálně 40 včelstev na stanovišti
-za 20 let není nová metodika léčení včelstev; 80% včelařů by chtělo konkrétnější návod na
ošetřování včetně termínů, co kdy udělat; ošetřovat včelstva v určité oblasti současně a včas
-nová metodika Státní veterinární správy upřednostňuje ošetřování včelstev podle úrovně
napadení s omezením zbytečného používání léčivých přípravků a pěstování rezistentních
kmenů roztočů
předjarní léčebné ošetření na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých
stanovištích se při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření
všech včelstev na stanovišti; chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev
jarní ošetření by mělo být provedeno v případě zvýšeného napadení konkrétního včelstva.
letní sledování a ošetření včelstev- chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a
následné ošetření všech napadených včelstev registrovanými veterinárními léčivými
přípravky
z metodiky bylo vypuštěno podzimní preventivní ošetření, které většina z nás teď provádí
fumigací Varidolem
-informace z Republikového výboru o prodeji pozemků, převodu majetku a opravě budovy
v Praze v Křemencové ulici; o zamítnutí návrhu zvýšit příspěvky členů o 100% na 600 Kč a
neposkytnutí dotace na časopis Včelařství a Odborné překlady
-nutno dodržet termín odeslání členských příspěvků do 30.11.2022, jinak hrozí penále

