NARTZENI
Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj.
č,.412008
ze dne 17.04.2008
o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečnénákazy _
varroáry včel
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně příslušnýsprávní
orgán podle $ 47' odst. (1)' písm.b) a $ 49, odst. (1)' písm.c) zákona č. L66lI999 Sb. o
veterinární péči a o změně někteých souvisejících.e,ikolů (dále jen veterinární zákon)
vyhlašujev souladu s $ 54 a $ 76 odst. (3) citovanéhozákonatoto
nařízeni

kraj

ské veterinární

sp r ávy

o mimořádných veterinarníchopatřeníchk prevenci a tlumení.nebezpečné
nákazy _ vanoáay
včelv Moravskoslezskémkraii.
ČHnek 1
Pouěeníonákaze
1. Yanoáza je nebezpečná nákaza způsobená roztočem Varroa destructor (Anderson,
Trueman), dříve označovanýmj ako Varroa j acobsoni oudemans.
2. Roztoě napadá včelí plod _ nejčastěji trubčí,na kterém se rozmnožuje a rovněž
dospělé včely. Roztoč můžebý přenašečemvirových, bakteriálních a plísňoqých
onemocněnívěel a včelíhoplodu.
3. Nákaza se šíříponejvíce nakaženýmitrubci' věelami, roji a loupeŽenímzdravých včel
v nemocnýchvčelstvech.
4. Tento toztoě, pokud není včelstvo léčenoúčinnými přípravky, způsobuje úhyn
včelstva.
čHnek 2
Diagnóza se stanoví nazák|adě:
a) klinického vyšetřenízejménazavíčkovaného
trubčíhoplodu,
b) laboratorníhovyšetřeníspadu, měli a včel.
Čbnek 3
Prevence nékazy.
a) pravidelnédiagnostickéošetřenía následnévyšetření,
b) léčebné
ošetřovánívčelstev,
c) provádění chovatelských opatření (odstranění zavíěkovaného trubčího plodu,
omezoviíníplodovaní v podzimu, nepřítomnostplodu ve včelstvu v době léčebného
ošetřenívčelstev_ klíckování matek apod.)
d) utrácenírojůneznáméhopůvodua divoce žijícíchvčelstev.

Clánek 4
opatření při vzniku nákazy.
I.

Vymezení pojmů.

a) ohnisko nákazy - stanovištěvčelstev'
b) ochrannépásmo - pásmo vymezenékolem ohniska nákazy v okruhu 5 km,
c) směsný vzorek - veškerá zimní měl nebo spad, odebranýpo |éčběze všechú1ů
jednoho stanovištěvčelstev,
d) za ošetření (léčebné,diagnostické) se, považuje ošetření provedené v souladu
s mimořádnými veterinárními opatřeními-.:.Krajské veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj osobami odborně způsobilými k potřebnémuvýkonu.
II.

Vymezení ohniska, ochrannépásmo

Všechna včelstvav Moravskoslezském kraji jsou v ochrannémpásmu vanoázy vče|.
ilI.

Stanovení způsobu diagnostickéhoo léčebnéhoa preventivního ošetřování
včelstev.
1. Letní období

V pruběhu srpna (července) po výočení medu Se do včelstev umístí léěebnépásky
s přípravkem GABoN PA 92 nebo GABON PF 90, které budou ve včelstvu zavěšeny po
dobu24 dnů.Tento způsobošetřeníse provede v případech:
- kdy při vyšetřenízimní měli mělo více než30oÁstanovišťpruměrný ná|ezvíce než3
samičkyVarroa na včelstvo,
- kdy byla diagnostikována vysoká invadovanost trubčíhoplodu,
- kdy byl pruměrný přirozený letní spad rozJočůvyššínež5 samičekdenně, čije
signalizována vy soká intenzita v arroényprohl ídkou včelstev.
Během pozdního jara a po celé léto pokud teploty v pruběhu celého dne dosahují alespoň
20,C lze aplikovat FoRMIDOL - odparné desky skyselinou mravenčí.Při nesprávné
aplikaci se mohou uplatnit negativnívedlejšíúčinkyna včelstva.
2. Podzim azima
V obdobíod 10.10.do 3|.|2. provedetřikrát ošetřenívčelstevpřípravkemVARIDOL (FUM,
AER). ošetřeníse provede komisionálně formou fumigace nebo aerosolu. Při druhéma třetím
ošetřenínesmíb;ýtve věelstvechpřítomenzavíčkovanýplod. Pokud je v době 2. a 3. ošetření
- např. při teplém počasí_ zavíěkovanýplod' odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak,
aby přítomni roáoči byli zpřístupněni účinným látkám při fumigaci nebo aerosolovém
jsou 14 _2I dní.Tři ošetřeníse provádějíbez
ošetření.Doporučené
intervaly mezi ošetřeními
ohledu na to, zdaby| v podletípoužitGABON PF 90 nebo GABON PA 92.
U všechvěelstev musíbýt nejpozději do 30. záříkaždéhoroku vloženyna dna úlůpodložky.
Týo se vŽdy po skončenídiagnostickéhoodběru spadu nebo po ukončeníléčbyřádně ometou
očistía vráti zpět na dno úlu. Vzorky měli se odeberou a odevzdqi k vyšetřenído 15. února.
Poslední ošetřenía odběr se musí časově sladit tak, aby mezi ometením podložky po
poslednímošetřenía odběrem měli byla přestávka nejméně30 dní. Zimní měl nesmíbý po
odběru přesívána přes sítas otvory menšíminež 5 mm, aby mohl bý při vyšetřenízachycen i

eventuální výský malého úlovéhobrouka Aethina tumida. Vyšetření provádějí laboratoře
autorizovanéStátníveterinárnísprávou ČR.

3. Jarní období
Předjamíošetřenívčelstevse nařídív jednotliých ohniscích,a to:
a) V oblastech,kde nebylaprokénánaresistenceroztočůna pyrethroidy:
aa) pokud nebyl splněn rozsah nařízenýchopatření pro období podzimzima předchozíhoroku, v době do 15.1.je moŽnó provéstdalšízimní
oŠetŤení
aerosolemmístonátěiu llodu,
bb) v okresech s výskyem hromadných úhynů včelstev se předjarní
ošetřeníprovedeceloplošně
V ostatníchokresech se vyhodnotí extenzita vanoázy podle procenta stanovišťs negativním
ýsledkem vyšetřenízimní měli. V zák|adníchorganizacích've kterých procento negativních
stanovišťnedosáhlo 25%ovšechvyšetřovanýchvzorků' se předjarní ošetřeníošetřeníprovede
rovněŽ plošně (u všechvčelstevv katastrechzák|aďníorganizace).
Y základních organizacích s vyššímpodílem negativních vzorků než 25%ose ošetří pouze
včelstvastanovišťs nálezem více než3 samičkyVarroa destructor v pruměru na l včelstvo.
orgány veteriniírnísprávy však povolí i ošetřenístanovišťs podlimitním ná|ezem.pokud o to
projevísami včelařizájem.
plodu vodní emulzí přípravku MPředjarním ošetřenímse rozumí nátěr víčekzavíčkovaného
1 AER, spojený s fumigací přípravkem VARIDOL FUM podle návodu' který stanovíVUVě.
b) V oblastech s prokázanou resistencíroztočůna pyrethroidy se nepoužívánátěr plodu.
Provedou se dvě ošetřeníVARIDOLEM v intervalu 10 dní a doporučíse ošetření
FORMIDOLEM, a to co nejdříve'jakmile dosáhnou denníteploty bez většíchvýkyvů
200c.
Jarní ošetření(kromě ošetřeníFORMIDOLEM v rezistentníchoblastech) musí bý skončeno
nejpozději do 15. dubna. Pro jarní ošetřenínenímožnopovolovat přípravky GABON PF 90 a
GABON PA92.
4. Zásady zvýšeníúčinnostisystému tlumení varroázy při zvýšenémriziku
přemnoženíroztočůVarroa destructor.
okresní výbory ČSv na svém území oryarizýí monitoring tak, aby v každézo Čsv bylo
několik zodpovědnýchvčelařů,kteří v obdobíod 1. května do 30. červnave čtrnáctidenních
intervalech a od l. červencedo 30. zéřív týdenníchintervalechu svýchl,1'branýchvěelstev
(nejlépe okrajových a nejsilnějších)budou provádět monitorovaci pozorování a výsledky
předávat veterinárním orgánům. Monitoring v tomto období se skládá z odečtu denního
přirozeného spadu roztočůzupravené podložky nebo dna proti vynášeníroztočůvčelami a
prohlídky truběího plodu. Alespoň na třech místech plodiště se odvíčkujedvacet trubčích
buněk ve stadiu fialových očí,kukly se vyjmou a zhodnotíse dohromady mnoŽstvídospělých
samic, vývojových stadiísamečkůa vajíček.Za ohrožujícístav, vyžaďujícíokamžitý zásah, se
považuje denní spad 5 a více samic roztoče a silné napadení trubčíchkukel u více neŽ
poloviny prohlédnutýchbuněk u některéhovčelstva.

od 1. října do 3 l. prosince hlásí monitorovacípracovištěspad roztočůpo všechfumigacícha
aerosolovémošetření.Stejnětak hlásí spad roztočů
po všechošetřeních
v průběhuSezony.
Na základě výsledků monitoringu můŽeKVS nařídit i jiný způsob ošetřeníkromě způsobů
popsanýchv bodechI.,2.,3.
Kromě léčebnýchošetřenívěelstev ve stanovených obdobích nařízenýchKVS není povoleno
chemickéošetřenívčelstevs výjimkou odparnýchdesek FORMIDOL.
Zo ČSV předají na příslušnéinspektoráty KVS doklad o provedenívšechošetřenínařízených
KVS se seznamemchovatelůa stanovišt'včelstev.
čhnek 5
,

:....:
Přesunyvčelstev'.'
Včelstva v Moravskoslezském kraji jsou umístěna v ochranných pásmech vanoéuy
s rozdílnou mírou extenzity a intenzity nákazy a v pohraničníchpásmech a proto musí bý ná
přesuny včelstev vystaveno veterinární osvědčení.Přesunovat je moŽno pouze včelstva, u
kterých byla provedena opatÍeni natizena v článku 4 tohoto naŤízenív období mimo
nařizených vyšetřenía ošetření.
Přesun včelstevkočovánímmůŽebý povolen:
a) obecně do oblasti o stejnénákazovésituaci'
b) byla-li věelstva vyšetřenaa léčebněošetřena,přičemŽve směsnémvzorku měli nebyli
zjištěni více než3 roztočina jedno věelstvo, a bylo-li vystaveno veterinární osvědčení
pro přesun. V jednotliých případechmůŽeb;ft přesun povolen ikdyž početroztočů
přesahuje tuto hranici a chovate| prokáže,ževšechnavěelstva stanovištěbyla ošetřena
v předjaří podle člrínku4, bod III./3tohoto naÍizení
c) kočujícívčelstvamusí byt neprodleněpo kaŽdém'návratupo 1. červnuzkočovného
stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalšímkoěovném stanovišti) preventivně
přeléěenaa to FoRMIDOLEM (pokud se návrat uskutečnípřed posledním výoěením
medu) a GABoNEM PA 92 nebo GABONEM PF 90 (pokud se návrat uskutečnípo
poslednímvytočenímedu),
d) KVS rozhodne o přesunech včelstev na zák|adě komplexně zpracovanéhoplánu
přesunu za celý okres pro celou sezonu' kteý předloží oV (MěV) Čsv i
neorganizovanívčelařido 3 |.března.
Přesuny matek a doprovodných včel ze všech stupňůchovů jsou povoleny po provedení
všech nařízených diagnostických a léčebnýchopatření stanovených tímto nařízenim.
Přesuny vajíčeka otevřených matečníků
jsou povoleny bez omezení.Pro všechny druhy
komerčníchchovů matek musí b;1tKrajskou veterinární správou pro Moravskoslezský kráj
vystaveno a kaŽdoročněobnovováno veterinárníosvěděení.
Předpisy, omezujícípřesuny včelstevv důsledkuqýskytu bakteriálních nákaz (mor a hniloba
věel ího plodu), nejsou opatřenímina v arcoázu nikterak dotčeny.
čHnek 6
Kontrolu povinností stanovených tímto natizením budou provádět orgány státní spráVy ve
věcech veterinární péče.Za porušení povinností stanovených tímto nařízením fyziókou
osobou, právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, bude uloŽena
pokutapodle $ 71 nebo $ 72 veterinárníhozákona.

čHnek 7
Toto nďízenínabýváplatnostia úěinnostidnem nrísledujícím
po dni jeho vyhlášení.Dnem
vyhlášeníje první den jeho vyvěšenína uřední desce Krajskéhouřadu Moravskoslezského
kraje
čHnek 8
Ruší se vyhláška IGajské veterinárnísprávy pro Moravskoslezsk;ýkraj č. 4l20o5 ze dne
20.09.2005a NařízeníKrajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezský kraj č.3l2o08 ze dne
28.02.2008
.
Clánek9-. .';j:.:.l.'.1 '
W.

Doba platnosti tohoto nařizeru se stanovuj e až do odvolání.
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