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Legislativa obecně

Legislativa obecně
Evidence včelstev
• Zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon
• Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
– Tento zákon upravuje evidenci označovaných zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a
živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci
hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem
– Včela je zařazena plemenářským zákonem mezi hospodářská zvířata
– Chovatelé včel předávají pověřené osobě údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých
stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku
– Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září
kalendářního roku na formuláři pověřené osoby
– V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí
zasílá chovatel pověřené osobě
do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o
přemístění nebo dovozu včel, a to zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,
plemeno a počet včel nebo včelstev
– V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může
kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění
stanovišť uvedené v příloze č. 15. Tím není dotčen postup podle § 80.
– V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud
nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v
průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení umístění stanovišť uvedené v příloze č. 16.
Tím není dotčen postup podle § 80
– V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje registrační číslo chovatele
včel, jméno, obchodní název nebo firma chovatele, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
nebo sídla firmy, umístění každého stanoviště (číselný kód katastrálního území, parcelní
číslo, typ parcely, případně adresa) a počet včelstev na stanovištích

Legislativa obecně
Nakládání s veterinárními léčivými přípravky
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech)
Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků
při poskytování veterinární péče
–Při poskytování veterinární péče smí být předepisovány, vydávány nebo používány
pouze přípravky registrované, přípravky, pro které vydala SVS výjimku nebo
neregistrované za podmínek stanovených zákonem
–Registrované veterinární léčivé přípravky použité mimo rozsah rozhodnutí o
registraci může podávat pouze veterinární lékař, který je oprávněn určit k podání
chovatele nebo jím pověřenou osobu. Odpovědnost veterinárního lékaře za případnou
škodu však není dotčena
–O předepsání, výdeji nebo použití veterinárních léčivých přípravků vedou osoby,
které předepisují, vydávají nebo používají záznamy, ty se uchovávají po dobu
nejméně 5 let
–Záznamy, vedené u chovatele, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata
obsahují název přípravku a šarži, je-li uvedena, datum použití, druh a kategorii zvířat,
pro která byl přípravek použit, počet zvířat, důvod použití nebo diagnózu, dávku,
popřípadě množství, stanovenou ochrannou lhůtu a identifikaci hospodářství

Legislativa obecně

Legislativa obecně
Intoxikace (otravy) včel
• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
• Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin – novela 2017
Označením přípravku podle dosavadních právních předpisů:
- „Přípravek pro včely toxický“ se rozumí označení „Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely“
- „Přípravek pro včely škodlivý“ se rozumí označení „Přípravek nebezpečný pro včely“
- „Pro včely relativně neškodný“ se rozumí „Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel“
- „Toxický pro zvířata“ se rozumí „Nebezpečný pro suchozemské obratlovce“.
Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné
nebo zvláště nebezpečné pro včely pokud nesplní podmínku:
- zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat
podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od
hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením
aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.
Směsi – o stupeň vyšší klasifikace.
Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění
stanovišť včelstev.

Legislativa obecně
Intoxikace (otravy) včel
• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
• Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin – novela 2017
Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely nesmí být aplikován:

a) na porost navštěvovaný včelami,
b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely
(dále jen „stromy a keře navštěvované včelami“).
Přípravek nebezpečný pro včely

smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to
nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. Denní let včel je ukončen hodinu po západu
slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost
navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.
Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nebo
přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, může být v
době, kdy včely létají, aplikován jen v takové vzdálenosti od porostů navštěvovaných včelami
která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru
zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne. …

Legislativa obecně
Intoxikace (otravy) včel
Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravku, oznámí to
neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s
Ústavem (ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) provede místní
šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr
vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření
odborným ústavem a informování chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o
výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům
včel, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel
v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti
nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu
a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší do doby doručení stejnému
státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.
Čerstvé vzorky nejpozději do 72 hodin po ošetření porostu doručit odbornému ústavu k
provedení analýzy SVÚ Praha, zmrazené vzorky mohou být odeslány později.

Legislativa obecně
Předpisy, které upravují prevenci a tlumení nebezpečných nákaz včel
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) – novela 2017
• Vyhláška č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat jejich přemísťování zvířat a odborná
způsobilost k veterinárním činnostem – novela 2018
• Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o
opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně
některých souvisejících vyhlášek
• Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na daný rok

• Nařízení SVS mimořádná veterinárních opatření k prevenci a tlumení nebezpečné
nákazy

Legislativa obecně
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Chovatel je povinen:
......
- zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a
diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a
kontroly pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství
(dále jen "ministerstvo") podle § 44 odst. 1 písm. d) , uchovávat jejich výsledky po dobu
nejméně 3 let a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Je-li třeba
provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno v laboratoři
uvedené v § 52 odst. 3 .
.......
- uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly podávány nepovolené nebo zakázané4) látky
nebo přípravky (§ 19), vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž
mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům,
neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby v nich zaznamenal
podání léčivých přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy
nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty.
.......

Legislativa obecně
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Chovatel – podnikatel je povinen:
....
zpracovat podle schválených zásad pohotovostní plán pro případ výskytu
nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ
vzniku mimořádné situace (dále jen "pohotovostní plán"), zajistit, aby pohotovostní plán
byl přístupný všem osobám uvedeným v písmenu b) a při každé změně chovu zvířat,
nejméně však jednou ročně, pohotovostní plán aktualizovat,
....
Není-li stanoveno jinak, lze uvádět na trh pouze:
...
med, mateří kašičku nebo včelí vosk, které jsou zdravotně nezávadné a pochází od
klinicky zdravého včelstva.

Legislativa obecně
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Chovatel, který chová včelstva, je dále povinen neprodleně po zjištění úhynu včelstev na
stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské
veterinární správě.
(Limit stanoven v prováděcí vyhlášce – tj. více než 25 % včelstev z počtu včelstev
evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti
včelstev.)
Mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu je zakázáno léčit.
Chovatelé včel, kteří zjistí příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné
nákazy, jsou povinni neprodleně uvědomit KVS nebo zajistit její uvědomění o tomto
podezření.
Chovatelé včel jsou povinni podrobit se nařízeným mimořádným veterinárním
opatřením a poskytovat k jejich provedení nezbytnou součinnost.
Opatření mohou být rozšířena v nezbytném rozsahu na kontaktní hospodářství.
KVS může k odůvodněné žádosti chovatele nebo z úřední povinnosti povolit individuální
výjimku z ochranného a zdolávacího opatření, jestliže tím nedojde ke ztížení zdolávání
nákazy nebo ke zvýšení nebezpečí jejího šíření.

Legislativa obecně

Vyhláška č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat jejich přemísťování zvířat a
odborná způsobilost k veterinárním činnostem
Obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku
včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů
včelstev
k § 64c odst. 4 veterinárního zákona

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Tato vyhláška stanoví
a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před
nákazami,
b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto
úhyny krajské veterinární správě,
c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové
náležitosti,
d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,
e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele
včelstev,
f) podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku
provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z
nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a
náležitosti žádosti o její poskytnutí.

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev:
Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely ...., tím že
...
• chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu
rozborem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k
laboratornímu vyšetření
• při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, při němž
přichází zpracovaný vosk do styku se včelami a včelstvy, zabezpečuje jeho ošetření
při minimální teplotě 117 °C po dobu 60 minut
...
Přemístění včel
...
Vzor veterinárního osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje je uveden v příloze
k této vyhlášce

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Varroáza
podezření z výskytu varroázy (KVS provede šetření na místě):
a) na základě výskytu více než 10 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo
zjištěného laboratorním vyšetřením směsného vzorku měli, nebo
b) na základě hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v
ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev
Potvrdí-li krajská veterinární správa v souladu s § 15 zákona výskyt varroázy, vymezí
stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a nařídí chovateli v tomto ohnisku ochranná a
zdolávací opatření.

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Mor včelího plodu (MVP)
podezření z výskytu MVP
• na základě pozitivního výsledku vzorku odebraného chovatelem včel
• na základě ohlášení chovatele o zjištění příznaků MVP
Vznikne-li podezření z výskytu MVP krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona
provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla a odebere
vzorky k laboratornímu vyšetření.
Dále nařídí chovateli opatření za účelem ochrany proti možnému šíření nákazy (zákaz
přesunů, pořízení soupisu zvířat a materiálu, omezení se zacházení se živočišnými produkty,
průběžná dezinfekce, poučí chovatele o povaze nákazy).
Výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu je potvrzen, jestliže jsou zjištěny
• klinické příznaky nákazy na plodu, nebo plásty s příškvary
• a současně laboratorní vyšetření vzorků odebraných podle § 8 písm. b) prokáže pozitivní
výsledek

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Mor včelího plodu (MVP)
Je-li potvrzen výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v rámci
provádění ochranných a zdolávacích opatření v souladu s § 15 zákona
nařídí chovateli v ohnisku nákazy
-

-

–

–

1. s potvrzeným výskytem nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u 15 % a více
včelstev neprodlené utracení všech včelstev na stanovišti včetně likvidace úlů i likvidaci
veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jeho účinnou dezinfekci, zejména v
případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to neplatí pro
budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo
2. s potvrzeným výskytem nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u méně než 15 %
včelstev neprodlené utracení všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy včetně likvidace
úlů i veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, a
současně účinnou dezinfekci ostatního včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do
styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy; na základě vyšetření zdravotního stavu
ostatních včelstev na stanovišti a výsledků epizootologického šetření může krajská veterinární
správa nařídit likvidaci všech včelstev na stanovišti
Dojde-li v době do 1 roku ode dne utracení včelstev v ohnisku moru včelího plodu podle
odstavce 1 písm. c) bodu 2 k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího
plodu, nařídí krajská veterinární správa utracení včelstev a likvidaci včelařského
příslušenství podle odstavce 1 písm. c) bodu 1.
zákaz použití veškerého medu, který pochází ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene
a), nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene a), ke
krmení včel, -

Legislativa obecně
Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a
včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
a o změně některých souvisejících vyhlášek
Mor včelího plodu (MVP)
Je-li potvrzen výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v rámci
provádění ochranných a zdolávacích opatření v souladu s § 15 zákona
Dále nařídí chovateli v ohnisku nákazy
•

•

•

provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelařského příslušenství podle soupisu
vyhotoveného v souladu s § 8 písm. c) bodem 4 a včelínů a kočovných vozů za stanovených
podmínek,
provést další nezbytná opatření pro zbylá včelstva na stanovišti po utracení všech včelstev podle
bodu 2, přemetení včelstev na mezistěny do nových nebo dezinfikovaných úlů na stavební
rámky nebo úlů ošetřených v horké parafinové lázni při minimální teplotě 160 °C po dobu 10
minut, odstranění včelího díla ze včelstev a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla,
odstranění plástů z původního včelstva a likvidaci veškerého včelího plodu, odstranění a likvidaci
plodových plástů nebo zákaz spojování včelstev a
neškodné odstranění nebo ošetření medu, vosku, propolisu a mateří kašičky pocházejících z
ohniska nákazy způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie o
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě1).

Legislativa obecně

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Metodika kontroly zdraví zvířat
a nařízené vakcinace na rok 2018

Návrh metodiky kontroly zdraví zvířat
a nařízené vakcinace na rok 2019

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018

I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) - monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek
ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v
oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce
2013 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k
tomuto účelu ze stanoviště včelstev (1 vzorek maximálně od 25 včelstev).
EpM130 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na
stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném
uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb.

EpM200 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření
Všechna včelstva v ochranných pásmech hniloby a moru včelího plodu, vyšetření se provádí 1x
průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev.
EpM210 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Na základě klinického vyšetření v indikovaných případech vyšetření plástů. KVS určí rozsah vyšetření.
EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti po podzimním preventivním
ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených
a čistých podložek na dna úlů po provedeném podzimním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření
do 15. 2. 2018.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) od všech
včelstev na stanovišti. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a
provádí se:
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec,
b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
ExM310 VARROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření)
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích se při nálezu vyšším než 3
roztoči v průměru na jedno včelstvo provede preventivní ošetření u všech včelstev.
Použijí se registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být
provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do
15. 4. 2018.

ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)
Preventivní ošetření všech včelstev kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2018, nejpozději do 14
dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva
zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.
ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)
Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích se provede v době, kdy jsou včelstva bez
plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu:
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo
b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho
použití.
ExM400 NOSEMA – VyLa (PV) – Parazitologické vyšetření
Vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti v případě, že se jedná o registrované
chovy včelích matek.

Návrh metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného
pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma
lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje
se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z
podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat
včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. V případě, že bylo včelstvo na
podzim ošetřeno, musí být vzorky odebrány po takové lhůtě od provedené léčby, aby nebyl k
vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení
čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2018.

Návrh metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

I. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se
odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může
obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je
datum odběru vzorku) a provádí se:
a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec,
b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
ExM310 VARROÁZA – O (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. Použijí se
registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno
s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2018.

ExM330 VARROÁZA – O (letní ošetření kočujících včelstev)
Ošetření všech včelstev kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2018, nejpozději do 14 dnů po
každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva
zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
Kontroly chovatelů včel

• na základě administrativní kontroly
• v režimu víceletého plánu kontrol jsou naplánovány kontroly u chovatelů
včel na okres
Kontrolní body:
– zda jsou včelstva chována v prostorách, které odpovídají jejich biologickým
potřebám,
– posouzení úrovně hygienických podmínek v chovu včel,
– evidence včelstev a stanovišť v centrální evidenci,
– hlášení změn do centrální evidence,
– dodržování podmínek nařízených MVO,
– u včelařů podnikatelů, zda mají vypracován a schválen pohotovostní plán,
– zda chovatel včel provedl všechna předepsaná vyšetření v souladu s MKZ,
– zda jsou vedeny záznamy o prováděných léčebných ošetřeních včelstev,
– zda jsou včelstvům podávány pouze veterinární léčivé přípravky v souladu
s pravidly pro jejich používání, veterinární léčivé přípravky schválené podle
veterinárního zákona,
– zda nejsou včelám podávány látky a přípravky, jejichž používání u včel není
povoleno

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Varroáza, mor včelího plodu
a hniloba včelího plodu

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Varroáza

- tato nákaza je řešena prostřednictvím MKZ,
- odběr směsného vzorku veškeré zimní včelí měli z jednoho stanoviště
včelstev,
- chovatelům včel je umožněna volba, zda svá včelstva budou ošetřovat
syntetickými veterinárními léčivými přípravky na bázi pyrethroidů (Gabony)
a amitrazu (Varidol), nebo jinými schválenými VLP v souladu s jejich
příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování.
- V r. 2017 bylo pro celou ČR bylo vydáno stručné Nařízení MVO ve vztahu
k varroáze s výčtem území obcí, na které se vztahuje povinnost provést
plošná předjarní nebo letní preventivní ošetření včelstev.
- V r. 2018 byla MVO ukončena a léčba se prováděla jen na stanovištích s
pozitivním nálezem.
- V r. 2019 podzimní léčba nebude v MKZ

!!! nutnost sledování vývoje populace roztočů
v průběhu aktivního období včel !!!

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Mor včelího plodu – způsoby odběru vzorků

- odběr směsného vzorků zimní včelí měli chovatelem - monitoring,
chovatelé matek, přemisťování včel, ochranná pásma moru včelího plodu
(měl od 25, 10 včelstev do jednoho směsného vzorku),
- odběr vzorků aktuální včelí měli chovatelem v nově vymezených
ochranných pásmech MVP, pomocí dvojitých zamřížovaných podložek
(měl od 10 včelstev do jednoho vzorku, směsný vzorek sestavuje
laboratoř),
- odběr úředních vzorků úředním veterinárním lékařem
- rámek s klinickým nálezem při klinické prohlídce,
- aktuální včelí měl při vyloučení podezření z nákazy
moru včelího plodu; odběr aktuální včelí měli pomocí dvojitých
zamřížovaných podložek (měl od 10 včelstev do jednoho vzorku,
směsný vzorek sestavuje laboratoř)

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Balení, odběr a zasílání vzorků

Varroáza

Mor včelího plodu

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu

Balení, odběr a zasílání vzorků

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu

Balení, odběr a zasílání vzorků

Zamřížované dvojité podložky – odběr aktuální včelí měli

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu

Balení, odběr a zasílání vzorků
Jaké průvodní dokumenty přiložit ke vzorkům včelí měli?

Seznam vzorků
Vzorky musí být označeny pořadovými čísly – nepřetržitá řada, přesné adresy chovatelů
včel, registrační čísla chovatelů, registrační čísla stanovišť, počty včelstev ve vzorku,
podpis odpovědné osoby, zaměření vyšetření.
Objednávka laboratorního vyšetření
vzor 6, možnost stažení ze stránek SVS. Měla by obsahovat přesnou adresu
včelaře/právnické osoby/ZO, IČO, DIČ, reg. číslo včelaře, reg. číslo stanoviště, počet
vzorků, materiál, zaměření vyšetření - kód vyšetření, důvod vyšetření, kdo zaplatí, komu
poslat výsledek, případně telefon nebo e-mail kontaktní osoby.
Zasílání vzorků
Vzorky se zasílají do akreditované laboratoře v uzavíratelné kartonové krabici. Musí být
zajištěno zamezení poškození a ztrátě vzorků. Při vyšetřování vzorků zimní včelí měli
vedle varroázy i na mor včelího plodu je výslovný požadavek na doručení vzorků na
místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy.

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Zdolávání moru včelího plodu
• Postup při vzniku podezření z nákazy moru včelího plodu
 nález spor původce moru včelího plodu ve vyšetřované včelí měli, nahlášení
podezření na mor včelího plodu chovatelem – klinické příznaky.
Úřední veterinární lékař provede kontrolu na stanovišti včelstev. Nařídí chovateli včel
předběžná mimořádná veterinární opatření §13, veterinárního zákona, která platí do
doby potvrzení, nebo vyloučení nákazy:
1. Držet všechna včelstva chovaná na předmětném stanovišti.
2. Zakazuje se přemísťování včelstev z tohoto stanoviště nebo na toto stanoviště,
včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských
potřeb a pomůcek, ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. c) bod 1 veterinárního
zákona.
3. Zakazuje se použití medu pro krmení včel, který pochází z předmětného
stanoviště, nebo medu, jehož část tvoří med z předmětného stanoviště.
4. Pořízení soupisu včelstev chovaných na předmětném stanovišti a vést průběžně
aktualizovaný soupis včelstev uhynulých, nakažených nebo podezřelých - ve
smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. c) bod 2. veterinárního zákona.
Pokud nejsou vhodné podmínky (období mimo aktivní sezonu včel, málo plodu),
provádí se klinické prohlídky včelstev až ve vhodném termínu. Pokud jsou
podmínky vhodné, provádí se klinické prohlídky včelstev hned.

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Zdolávání moru včelího plodu
•

Postup v případě potvrzení MVP

 klinické příznaky + pozitivní výsledek vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu z
akreditované laboratoře u úředního vzorku
Po dohodě s chovatelem se většina úkonů provádí přímo na stanovišti včelstev:
Chovatel provede utracení včelstev ve stanoveném rozsahu ve večerních hodinách den před
spálením včelstev a spalitelného materiálu.
2. V den pálení je zahájeno správní řízení a vydává se rozhodnutí na místě – Nařízení
mimořádných veterinárních opatření pro stanoviště včelstev.
3. Provede se soupis včelstev, úlů a spalitelného materiálu s rokem pořízení.
4. Po spálení se hned sepíše protokol o likvidaci včelstev na místě.
5. V případě, že chovatel provedl dezinfekci nespalitelného materiálu a ošetření včelařského
zařízení (včelín, kočovný vůz), sepíše se protokol o splnění rozhodnutí KVS SVS na místě.
Ocenění vzniklé škody si zajišťuje sám chovatel.
6. KVS SVS zasílá chovateli vlastní rozhodnutí o nařízených MVO poštou.
7. V této fázi už může chovatel podat „Žádost o refundaci nákladů vzniklých v souvislosti s
likvidací nebezpečné nákazy“. Nejpozději do12 týdnů od utracení včel nebo od ukončení
nařízených MVO.
8. Posledním krokem je zahájení správního řízení o ukončení nařízených MVO pro likvidované
stanoviště včelstev.
9. KVS SVS vydává Nařízení MVO pro nově vymezené ochranné pásmo kolem ohniska moru
včelího plodu
10. Délka platnosti nařízených MVO pro vymezené ochranné pásmo je stanovena na 12 měsíců
1.

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Zdolávání moru včelího plodu
• Postup při rušení podezření z nebezpečné nákazy moru včelího plodu
 dvě klinické prohlídky po sobě následující bez nálezu klinických
příznaků moru včelího plodu + negativní výsledek vyšetření na původce
moru včelího plodu u odebraného úředního vzorku aktuální včelí měli
Při druhé negativní klinické prohlídce včelstev úřední veterinární lékař zakládá
dvojité podložky do podmetu u prohlédnutých úlů a po 10-14 dnech odebírá
úřední vzorky aktuální včelí měli. Pokud je bakteriologické vyšetření
negativní, status stanoviště podezřelé z nebezpečné nákazy mor včelího
plodu se ruší. Chovatel včel obdrží tuto informaci oficiálně poštou formou
záznamu.
Pokud je bakteriologické vyšetření pozitivní přetrvává status stanoviště
včelstev podezřelé z nebezpečné nákazy mor včelího plodu, začíná se od
začátku provádí se klinické prohlídky opět po 6 měsících ve stejném režimu.

Varroáza, mor včelího plodu a hniloba včelího plodu
Prodeje (přesuny) včelích matek, oddělků a včelstev - požadavky
•
–
–

Prodej (přesuny) včelích matek:
původce moru včelího plodu – vyšetření včelí měli s negativním výsledkem,
varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru
na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno
včelstvo, může matky prodávat až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze),
– nosemu - u méně jak 50% chovných včelstev negativní výsledek vyšetření (dva a méně
„křížků“)
Přesunované včelí matky v rámci ČR nemusí být doprovázeny vystaveným veterinárním
osvědčením. Chovatel matek odběrateli doloží, že na stanovišti s chovem matek má provedena
výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).
• Prodej (přesuny) oddělků a včelstev:
– původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem v případě, že se oddělky přesunují
mimo území obce,
– varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru
na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno
včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti
varroáze),
V případě, že se včelstva a oddělky přesunují v rámci kraje, nemusí být doprovázeny
veterinárním osvědčením. Producent oddělků odběrateli doloží, že na stanovišti původu
oddělků má provedena výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).
V případě, že se včelstva a oddělky přesunují mimo území kraje, musí být doprovázeny
veterinárním osvědčením, které vystaví místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy
na základě předložených protokolů o zkoušce od akreditované laboratoře. Vystavení
veterinárního osvědčení není zpoplatněno. Dále je nutný souhlas s přesunem od krajské
veterinární správy, na jejíž území se oddělky přesunují. Bez přiděleného čísla stanoviště
včelstev producenta oddělků a odběratele oddělků nelze veterinární osvědčení vystavit!

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Nákazová situace

Nákazová situace
Sumář výsledků vyšetření zimní včelí měli na přítomnost roztoče Varroa destructor
u vyšetřených včelstev v roce 2017 na Olomouckém kraji

Počet
stanovišť

Počet
pozitivních
stanovišť

% pozit.
stanovišť

Počet
vyšetřených

Počet
včelstev

nad 3
roztoče

nad 3
roztoče

včelstev

nad 3
roztoče

nad 3
roztoče

do 3
roztočů

% včelstev % stanovišť

JE
OL

1236

62

5.02

10230

334

3.17

43.36

PR

1044

52

4.98

10423

327

3.14

51.82

907

55

6.06

9100

263

2.89

44.43

PV
SU
Ol. kraj

Počet
Počet
% negat.
% včelstev
negativních
včelstev
stanovišť
negativních
stanovišť
negativních

Počet
stanovišť s
Počet
nahlášeným stanovišť
i
s
hromadným potvrzenou
i úhyny
klinikou
včelstev

0 roztočů

0 roztočů

0 roztočů

0 roztočů

434
451

35.11
43.20

4252
4145

41.56
39.77

0
0

0
0

449

49.50

4024

44.22

2

2

Nákazová situace
Sumář výsledků vyšetření zimní včelí měli na přítomnost roztoče Varroa destructor
u vyšetřených včelstev v roce 2018 na Olomouckém kraji

Počet
stanovišť

JE
OL
PR
PV
SU
Ol. kraj

Počet
% pozit.
pozitivních
stanovišť
stanovišť

Počet
vyšetřených

Počet
včelstev

% včelstev

%
stanovišť

nad 3
roztoče
4.28

do 3
roztočů
55.8

7.90
4.83

80.7
48.7

nad 3
roztoče
9.6

včelstev

435

nad 3
roztoče
42

6492

nad 3
roztoče
278

498
912

57
84

11.5
9.2

6735
9131

529
441

Počet
negativních
stanovišť

% negat.
stanovišť

Počet
% včelstev
včelstev
negativních
negativních

0 roztočů

0 roztočů

0 roztočů

0 roztočů

150

34.5

2249

34.6

428
384

85.9
42.1

766
2984

11.4
32.7

Počet
stanovišť s
Počet
nahlášený stanovišť
mi
s
hromadný potvrzenou
mi úhyny
klinikou
včelstev
1
2
0
0
2
5

0
1
0
0
0
1

Nákazová situace
Mor včelího plodu
Mor včelího plodu Olomoucký kraj - monitoring 2017
stanoviště s pozit. nálezem
JE

8

OL

36

PR

11

PV

3

SU

15

OL
kraj

73
Mor včelího plodu Olomoucký kraj 2017
stanoviště podezřelá z nákazy

spálena

častečné pálení

v šetření

ozdravena

JE

8

3

4

1

0

OL

36

17

2

9

8

PR

11

0

2

7

2

PV

3

2

1

0

0

SU

17

6

3

5

3

OL
kraj

75

28

12

22

13

Nákazová situace
Mor včelího plodu
Mor včelího plodu Olomoucký kraj - monitoring 2018
stanoviště s pozit. nálezem
JE

5

OL

28

PR

0

PV

2

SU

9

OL
kraj

44
Mor včelího plodu Olomoucký kraj 2018
stanoviště podezřelá z nákazy

spálena

častečné pálení

v šetření

ozdravena

JE

8

0

1

6

1

OL

31

14

6

6

5

PR

0

0

0

0

0

PV

2

2

0

0

0

SU

11

5

2

3

1

OL
kraj

52

21

9

15

7

Nákazová situace
Mor a hniloba včelího plodu v ČR v roce 2018
–

Mor včelího plodu je rozšířen nerovnoměrně

–

Nejvíce ohnisek, bezmála 85 %, je soustředěno ve třech krajích – Zlínském,
Moravskoslezském a Olomouckém

–

Zejména kraje Zlínský a Moravskoslezský jsou ze značné části pokryty ochrannými
pásmy, v nichž je zakázáno přemísťování včel a včelstev, nástrojů a pomůcek.

–

V r. 2015 - 2 ohniska hniloby včelího plodu

–

V r. 2016 - 3 ohniska hniloby včelího plodu

Vše v Královéhradeckém kraji, od července 2016 nebyl zjištěn žádný nový případ výskytu
nákazy hniloby včelího plodu v ochranných pásmech kolem těchto ohnisek, ani nebylo
vysloveno podezření z nákazy v ohniscích a ve vymezeném ochranném pásmu.
Ochranné pásmo bylo v roce 2017 zrušeno.

Nákazová situace
Aktuální mapa ochranných pásem MVP v ČR

Nákazová situace
Aktuální mapa ochranných pásem MVP v ČR

Nákazová situace
Hniloba včelího plodu

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Nosemóza a virózy

Nosemóza a virózy včel

– Zařazeny mezi ostatní infekční onemocnění včel
– Nosema apis x Nosem ceranae
– Vyšetření na nosemózu je povinnost provádět v registrovaných
chovech matek
– Jedná se o podmíněné patogeny
– Projevy nosemózy a viróz u včelstev jsou důsledkem vážných chyb
včelaře při vedení včelstev
– Nosemóza – u zesláblých včelstev, chyby v hygieně a výživě
včelstev, zesláblá včelstva neovládají úlový prostor
– Virózy – přímá souvislost s vysokou zátěží včelstev ze strany Varroa
destructor
– Jestliže protiopatření nemají odpovídající výsledek, doporučuje se
utracení postižených včelstev. Jsou příliš velkým zdravotním rizikem
pro okolní včelstva

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Intoxikace (otravy) včel

Intoxikace (otravy) včel

Intoxikace (otravy) včel
Hromadné úhyny včelstev – intoxikace (otravy)
Intoxikace (otravy) včel 2018 Olomoucký kraj

celkem nahlášených
případů

zjištěna příčinná
souvislost

JE

0

0

OL

1

1

PR

0

0

PV

1

0

SU

1

1

OL kraj

3

2

Intoxikace (otravy) včel
Postup v případech hromadných úhynů včelstev
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Nahlášení hromadného úhynu (chovatelem, pracovníkem ÚKZÚZ)
Sjednání termínu kontroly na stanovišti včelstev (pokud možno neprodleně),
spolupráce úředního veterinárního lékaře, příslušného pracovníka ÚKZÚZ,
chovatele včel, ošetřovatele porostu – zpravidla se začíná na OÚ.
Kontrola stanoviště včelstev s prohlídkou s případným rozborem díla k vyloučení
nákazy (MVP, HVP, Varroáza, Nosemóza) a neinfekčních příčin úhynu jiných než
použití POR.
Prohlídka okolí stanoviště včelstev (kvetoucí porosty, řepka), vyhotovení PoK.
Odběr úředních vzorků uhynulých včel (úřední veterinární lékař) a ošetřeného
porostu (pracovník ÚKZÚZ).
Zpracování úředních vzorků, případně jejich neprodlené odeslání do SVÚ Praha,
pokud není pochyb o aplikaci konkrétního pesticidu v okolí stanoviště
a hromadném úhynu včelstev.
Kontrola na hospodářství ošetřovatele porostu při zjištění pochybení ošetřovatele
porostu (provádí pracovník ÚKZUZ).
Vyhodnocení „příčinné souvislosti“ po obdržení výsledku laboratorního
vyšetření, vypracování „Záznamu o výsledku místního šetření v případech
podezření na otravu včel“ a jeho distribuce chovateli a ÚKZÚZ.
V případě potvrzení příčinné souvislosti mezi použitým POR a úhynem včel i v
případě, že ošetřovatel porostu nepochybil – vymáhání náhrady vzniklé škody
cestou občansko-právního sporu.

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.

Poznatky z praxe

Poznatky z praxe
Faktory ovlivňující zdraví včelstev
změny
klimatu

chovatelé
včel

legislativa

zemědělství

zdravotní
problematika
v chovech
včel

veterinární
léčivé
přípravky

otevřený
systém

parazité
včela

Poznatky z praxe
Chovatelé včel - příčiny nelepšící se nákazové situace v chovech včel

– Míra zavčelení - ??regulace??

– Dotační politika - ??přehodnocení??
– Chov včel – otevřený systém – základní jednotkou katastrální území
– Změny úlových systémů → zdraví včelstev
– Narůstají nároky na odbornost včelařů
– Vzdělávací systém - ??přehodnocení??
– Pasivita včelařů
– Rezervy v zootechnice péče o včely zvýšení vstupů v péči o včelstva
– Nedodržování pravidel
– Je účinnější problémům předcházet, než je aktuálně řešit

Poznatky z praxe
Podmínky úspěšného vedení včelstev

1. Potřeba základních znalostí o chovu včel  předpoklad správného
rozhodování
2. Hned na začátku musí začínající včelař přijmout dvě rozhodnutí:
– jaký zvolit způsob vedení včelstev – filozofii chovu
– jaký zvolit úlový systém
3. Změna priorit - na 1. místě zdraví včelstev, výnos medu je přidaná
hodnota
4. Zvládnutí metodiky vedení včelstev ve zvoleném úlovém systému
5. Protirojová opatření – znalost fází vývoje včelstva a jeho činností
v průběhu roku
6. Ve vztahu k varroáze – sledování dynamiky vývoje populace roztočů
v průběhu aktivní sezóny včelstev, na trubčím plodu na stavebních
rámcích, v průběhu podletí opakovaně smyv → včasný léčebný zásah
7. Ve vztahu k moru včelího plodu – systémová obměna včelího díla
8. Včelař musí mít odpovídající odborné znalosti, musí mít připravené
řešení pro případ vzniku nákazového problému
9. Průběžná dezinfekce
9. Řízená výměna matek
10.Příprava včelstev na přezimování – PODLETÍ
11.Dodržovat pravidla. Je nepřípustné ohrožovat svým nezodpovědným
chováním okolní stanoviště včelstev

Poznatky z praxe
Požadavky na úlové systémy z pohledu zdraví včel

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

zajištění systémové obměny včelího díla
zajištění možnosti plodování v jarních měsících na panenském díle
zajištění skokového přesunu plodování na panenské dílo
možnost realizace medné komory
zajištění optimálního nakládání s pylovými zásobami
realizace protirojových opatření
• zajištění dostatečného úlového prostoru pro rozvoj včelstva
• možnost zebrování zásob v jarním období
• možnost zebrování plodového tělesa !?
• bezproblémovou tvorbu oddělků
• dostatečnou ventilaci úlového prostoru
zajištění sledování přirozeného spadu roztočů
zajištění možnosti uložení zimních zásob v panenském díle
zajištění možnosti zimování včelstva na jarním květovém medu
zajištění optimálního umístění sediska chomáče včel na konci podletí
možnost dezinfekce úlového prostoru
ekologická likvidace úlu

Poznatky z praxe
Dynamika vývoje populace roztoče Varroa destructor v průběhu roku

počty včel
počty roztočů bez ošetření
počty roztočů+Gabony
počty roztočů+KM

Poznatky z praxe
Model regulačního pochodu roztoče Varroa destructor ve včelstvu bez invaze

Poznatky z praxe
Sledování populace roztočů na zavíčkovaném trubčím plodu na stavebních rámcí

Poznatky z praxe
Sledování populace roztočů smyvem pomocí práškového cukru

Poznatky z praxe
Vyhodnocení smyvu

Poznatky z praxe
Přenos původce moru včelího plodu
Uložení sladiny
od zalétlé infikované včely

Kaskáda 10-15 včel

Uložení zpracovaných infikovaných zásob
při loupeži zesláblých včelstev

Nutná minimalizace této cesty

Nezávadné zásoby

Infikované zásoby

Poznatky z praxe
Pin test

Poznatky z praxe
Pin test - interpretace

Poznatky z praxe
Průběžná dezinfekce

10 l vody
1l chlornanu sodného
½ kg hydroxidu sodného

Poznatky z praxe
Přemetení včel na mezistěny

Radikální obměna včelího díla na stanovišti
Likvidace veškerého vystavěného díla, plodu a zásob
Dezinfekce veškerého včelařského vybavení

Evropa má problém
Sršeň asijská – Vespa velutina poddruh nigrithorax

Evropa má problém
Lesknáček úlový – Aethina tumida
2015

Evropa má problém
Lesknáček úlový – Aethina tumida
2014

Evropa má problém
Lesknáček úlový – Aethina tumida

Evropa má problém
Lesknáček úlový – Aethina tumida

Evropa má problém
Lesknáček úlový – Aethina tumida, vývojová stádia

Děkuji
za pozornost

