
NAŘÍZENÍ
Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.

č.312009
ze dne 18.05.2009

o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákary.
varroáry včel

Krajská veterinární spláva pro Moravskoslezský kaj jako věcně a místně příslušný správní
organ podle s 47 odst' 1, písm' b) a s 49, odst. 1, pism. c) zákona č. 16ó11999 Sb., o
vetelinámí péči a o změně některých souvisejících ziíkonů,. ve znění pozdějšich předpisů (dále
jen veterinární zákon) vyhlašuje v souladu s $ 54 a $ 76 odst' 3 citovaného zákona toto

na ř í zenÍ  k ř a j  s ké ve te r i n á rní  sp  r á vy

o mimořádných veterinárlÍch opatieních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy
včel v Moravskoslezském kraji.

clánek 1

Poučení o nákaze

l' VarÍoáza je nebezpečná nákaza způsobená roáočem VaÍoa destructor (AídeÉon,
Trueman), dřive označovaným jako Vanoajacobsoni oudemans.

2' Roztoč napadá včelí plod nejčastěji tťubčí' na ktelém se rozmnožuje a rovněŽ
dospělé včely. Roztoč může bÍ přenašečem virových, bakteliálních a plísňových
onemocnění včel a vče]ího p]odu.

]' Nákaza se šíří ponejvíce nakaŽenými aubci, včelami' roji a loupeŽením zdravých včel
v nemocných včelstvech'

4. TeÍto roáoč' pokud není včelstvo léčeno účinnými přípravky' způsobuje úhyn
vÓelstva'

Clánek 2
Diagnóza se stanovi na Základě:
a) klinického vyše1ření zejména zavíčkovaného trubčího p]odu,
b) laboratolního vyšetření spadu. měli a včel-

Člátrek 3

. Prevence niíkazy.

a) pravidelné diagnostické ošetření a násiedné vyšetření,
b) léčebné oŠetiování včelstev,
c) pťovádění chovatelských opatření (odstranění zavíčkovaného trubčího piodu'

omezoviini plodování v podzimu, nepřítomnost plodu ve včelstvu v době léčebného
ošetiení včelstev _ klíckovríní matek apod')

d) utrácení lojů neaiímého původu a divoce ŽUících včelstev'



Č|ánek .l

opatření při vzliku nákazy.

l. vymez€ní pojmů.

a) ohnisko nríkazy _ stanoviště včelstev,
b) ochranné pásmo pásmo vymezené kolem obniska niikazy v okruhu 5 km'
c) směsný vzorek veškerá zimni měl nebo spad, odebraný po léčbě ze všech úlů

jednoho stanoviště vče|stev,
d) za oŠetření (léčebné, diagnostické) se povaŽuje ošetření provedené v souladu

s mimořádnými veterinlirnimi opatřeiíÍrti-- .Klajské veterinámi správy pro
Moravskoslezský kaj osobami odborně způsdbiiými k potřebnému výkonu.

lI. Vymezeni ohniska. ochřanné pásmo

všechna včelstva v Moravskoslezském kraji jsou v ochra.nném pásmu varroiázy včel'

lll' stanovení způsobu diagnostického' léčebného a preventivního ošetřování
včelstev.

l' Letní období

V průběhu srpna (července) 2009 po v}.točeni medu se do včelstev umístí léčebné pásky
s připravkem GABoN PA 92 nebo cABoN PF 90, které budou ve včelstvu zavěšeny po
dobu 24 dnů. Tento způsob ošetření se provede v případech:

. kdy při vyšetření zimni měli mělo více než 25% stanovišť průměmý nález více neŽ 3
saÍničky Varroa na včelstvo'

- kdy byla diagnostikována vysoká invadovanost tťubčího plodu'
- kdy byl průměmý přiřozený letní spad roztočů vyšši než 5 samiček denně' čije

signalizována r'ysoká intenzita varroázy prohlídkou včelstev.
Během pozdního jara a po celé léto pokud teploty v púběhu celého dne dosahují a]espoň
20'C lze aplikovat FoRMIDoL _ odparné desky s kyselinou mravenčí. Při nesprávné
aplikaci se mohou uplatnit negativní vedlejší účinky Ía včelstva'

2. Podzim a zima
V obdobi od 10'10. do 3l.l2. 2009 s€ ve všech včelstvech provede třikrát ošetření včelstev
přípravkem VARIDoL (FUM' AER). ošetření se provede komisionálně fomou fumigace
nebo aerosolu. Při druhém a třetím ošetření nesmí být ve včelstvech přítomen zavičkovaný
plod. Pokud je v době 2. a 3. ošetřeni . např. při tep|ém počasí zavíčkovaný p|od, odstraní
sé vyřezáním nebo rozdrásiíním tak, aby přítomni roáoči byli zpřisfupněni účinným látkiÍn
při fumigaci nebo aelosolovém ošetření. Dopolučené interva|y mezi ošetřenimijsou 14 _ 2l
dní' Tři ošetření se provádějí bez ohledu na to, zda byl v podletí poúit GABoN PF 90 nebo
GABON PA 92.
U všech včelstev musí bý nejpozději do 30. ztiří každého roku vloŽeny na dna úlů podloŽky'
Tyto se vždy po skončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby řádně ometou
očistí a vřátí zpět na dno úlu. Vzorky měli se odeberou a odevzdají k vyšetření do 15. února
2010. Poslední ošetření a odběr se musí časově sladit tak, aby mezi ometenim podložky po
posledním ošetření a odběrem měli byla přestávka nejméně 30 dní' Zimni měl nesmi b:it po
odběru přesívána přes síta s otvory menšími neŽ 5 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i



eventuá1ni výskyt malého úlového brouka Aethina tumida' vyšetření prcváděií laboratoře
aulori,/o\ ané slalni \ ťtťrinarn| 5prá\ U.| .R'

3' Jarní období

PředjaŤní ošetiení včelstev se nďídí v jedÍotlivých obniscích, a to:

a) V ob1asteclr. kde nebyla prokázána rcsistcnce roÍočů na pyrcthroidy:

aa) pokud nebyl sp]nen rozsab nařizcni(h opatlen| plo obdobi podzim.
zima piedchozího roku. \ ddbé do 15'1edna 20]0 je možno provést
další zjmní ošetření aerosoiem rnísto nátěru plodu'

bb) v okresech s výskytem homadných úhynů včelstev se předjarní
ošetiení provede ce1oplošně

V ostatních okresech se vyl]odnotí cxtenzita varroázy podle plocenta stanovišt' s negativním
výsledkem vyšetřeni zimni měli' V základních organizacích. ve kterých procento negativnich
stanovišť nedosáhlo 25o% všech vyšetřovaných vzorků' se předjarní ošetření ošetřeni provede
IovněŽ plošně (!t ÝŠech vče]stev v katastrech Základní organizace)'
V zák]adnícb organizacich s vyššim podílem negativnich vzorkťt neŽ 25yo se ošetří pouze
včelstva stanovišť s nálezem více neŽ 3 samičky Varroa destructor v průměru na 1 včelstvo.
olgiíny veterinámí splávy však povo]í i ošetiení stanoviŠť s pod]imitnim nálezem, pokud o to
projeví sami vče]aři Zájem.
Předjarním ošetřením se lozumí nátěr víček zavíčkovaného p]odu vodni emulzí připravku M.
1 AER' spojený s fumigací piípravkem VARIDOL FUM podle návodu, k|elý stanoví VUvč.

b) V ob]astech s plokázanou resistencí roáočů na pyrethroidy se nepouŽívá t]átěr plodu.
Pťovedou se dvě ošetření VARIDoLEM v ínteryalu 10 dní a doporučí se ošetřeni
FoRMIDoLF]M' a to co nejdřive, jakmile dosáhnou denní teploty bez větších výkyvů
20 "c.

Jamí ošetření (kromě ošetřeDí |oRMIDOLEM v rezistentních oblaslech) musí být skončeno
nejpozději do 15' dubna 2010' Pro jarní ošetřeni neni možno povolovat piípravky GABON P].
90 a GABON PA 92.

4. Zása<|y zvýšeni účinnosti systému t|umeni varroázy při zvýšeném riziku
přemnožení roztočů varroa d€structor.

okresní výboly ČSV na svénr území organizují monitoring tak, aby v každé Zo CSV by|o
několik zodpovědných včelďů. kteií v období od 1' května do 30' června ve čtrnáctidenních
intervalech a od l. července do 30. záŤí v týdenních intervalech u svých vyb.aných včelstev
(nejlépe okrajových a nejsilnějŠich) budou provádět monitorovací pozorová1í a výsiedky
předávat vetelinfuním orgánům' Monitoring v tomto obdobi se skládá z odečtu denního
piirozeného spadu roztočů z upnvené podložky nebo dna ploti vynášeni roztočů včelami a
prohlidky trubčiho ploclu. Alespoň na třech misteclr plodiště se odvíčkuje dvacet trubčích
buněk ve stadiu fia]ových očí, kukly se vyjmou a zhodnotí se dohromady mnoŽství dospělých
samic, vývojových stadií samečků a vajíček' Za ohložující stav' vyŽadující okamŽitý zásah' se
povaŽuje denní spad 5 a více samic roáoče a silné napadcní trubčích kuke1 u více neŽ
poloviny prohlédnutých buněk u něktelého včelstva'



od l ' října do 31' prosince hlásí monitoťovací pracoviště spad Ioáočů po všech fumigacích a
aerosolovém ošetření Stejně tak hlási spad roztočů po všech ošetřeních v pruběhu sezony'
Na základě ýsledků monitoringu můŽe KvS nďídit ijiný způsob ošetřeni komě způsobů
popsaných v bodech 1.. 2', 3.
KŤomě léčebných ošetření včelstev ve stanovených obdobich nařízených Kvs není povoleno
chemické ošetření včelstev s výjimkou odpamých desek FoRMtDoL.
Zo ČsV předají na příslušné inspektoráty KVS doklad o provedení všech ošetření nařízených
Kvs se seznamem chovatelů a stanovišť včelstev'

Č|ánek-5

Piesunv oeelstlv i:

Včelstva v Molavskos|ezském kraji jsou umístěna v ochranných pásmech varroázy
s rozdjlnou mírou extenzity a intenzity nákazy a v pohraničních pásmech a proto musí být na
přesuny včelstev vystaveno vetelinární osvědóeni' Přesunovat je možno pouze včelstva, u
kterých byla provedena opatření nařízena v článl(u 4 tohoto nďízení v období mimo
nďízených vyšetření a ošetření.
Přesun včelstev kočovánim můŽe být povolen:

a) obecně do oblasti o stejné nákazové situaci,
b) byla.li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli

zjištěni více neŽ 3loáoči najedno včglstvo' a bylo-li }Ystaveno veteriniirní osvědčení
pro piesun. V jednotlivých případech může být přesun povolen i kdyŽ počet roáočů
přesahuje tuto kanici a chovatel prokáže, že všechna včelstva staÍroviŠtě by|a ošetřena
v předjaň podle článku 4. bod III./3 tohoto nařízení

c) kočujici včelstva musi být nepÍod|eně po každém návratu po l. červnu z kočovného
stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalŠím kočovném stanovišti) preventivně
přeléčena a to FoRMIDoLEM (pokud se návrat uskuteční před poslednim vytočením
medu) a GABoNEM PA 92 nebo GABoNEM PF 90 (pokud se návrat uskuteční po
poslednim \'Ytočení medu),

d) KVs lozhodne o přesunech včelstev na základě komplexně zpracovaného pliiau
přesunu za celý okres pro celou sezonu' kteťý předloŽí oV (Měv) ČSV i
neolganizovani včelaři do 31. března.

Přesuny matek a doprovodných včel ze všech stupňů chovů jsou povoleny po provedeni
všech nařízených diagnostických a léčebných opatření stanovených tímto nařízenim.
Přesuny vajíček a otevřených matečniků jsou povoleny bez omezení' Pro všechny druhy
komerěních chovů matek musi být Krajskou veterinámí správou pro Moravskoslezský kraj
vystaveno a každoročně obnovováno veterinární osvědčení.
Předpisy' omezujíci přesuny včelstev v důsledku výskýu bakteriáních nákaz (mor a hniloba
včeliho pIodu). nejsou opatřeními na varroázu nikterak dotčeny'

ČHnek ó

Kontrolu povinností stanovených timto nařizenim budou provádět orgány státní správy ve
věcech veterinámí péče' Za porušení povinnosti stanovených tímto nařizenim fyzickou
osobou' pnívnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání' bude u|oŽena
pokuta podle s 71 nebo s 72 veterinámího zákona.



Č|ánek 7

Toto nďízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujicím po dni jeho vyhlášení. Dnem
vyhlášení je prr,ní den jeho q.věšení na úlední desce Krajského liřadu Moravskoslezského
kaje

ČlÁnek 8

Ruší se Nďízení Krajské veteÍinární správy pro Moravskoslezský Waj č.4D008 ze dle
17.04.2008' 

č|{nek9
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Doba platnosti tohoto Ítďízení se stano\,rrje až dó ociÝoi.eiíi.
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ředitel

Krajské veterinární spráry
Pro Moravskoslezský kraj

VyvěŠeno na úředni desce
Krajského uřadu Moravskoslezského kaje
dne 19.05.2009

Sejmuto dne-

V1věšeno na uřední desce
'Městského (obecního) uřadu
.......,.... ,...,... .... .... ....... dne

Sejmuto dne


