Určené: ZO SZV, KČ SZV

V Bratislave dňa 18.02.2020

Obežník SZV č. 7/2020
k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel.
Vážení predsedovia, tajomníci,
vážené včelárky, vážení včelári,

dňa 24.2.2020 začína celoslovenský monitoring úhynu včelstiev a to odberom meliva,
včelích mŕtvoliek a včelích plástov z uhynutých včelstiev.
Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického
materiálu z uhynutých včelstiev, je zistiť a zdokumentovať príčiny úhynu našich včiel.
Monitoring sa uskutoční za spolupráce z akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo
Slovenska. Monitoringu sa zúčastnia iba včelári, ktorým uhynuli včelstvá. Odber sa
nevykonáva zo živých včelstiev. Úlohou laboratórií je zistiť príčiny úhynu včelstiev, zistiť
množstvo reziduí a chémie z poľnohospodárstva a liečenia včelstiev. Ďalším cieľom je zistiť
skutočný rozsah umierania včelstiev po jednotlivých regiónoch a pripraviť do budúcna systém
prefinancovania strát včelstiev zo strany štátu.
Postup prác pri monitoringu:
Činnosť včelára:
1. Včelár odoberie suché melivo z úľov mŕtvych včelstiev.
2. Vytvorí zmesnú vzorku z max.25 včelstiev a zabalí to do papierovej obálky.
3. Včelár odoberie z mŕtvych včelstiev 30-50 mŕtvych včielok a vytvorí zmesnú vzorku
z max. 25 včelstiev a zabalí to do papierovej obálky.
4. Včelár odoberie kúsok tmavého suchého plástu 10x15 cm najviac 3 ks z vybratých 25
včelstiev a zabalí to do papierovej obálky.
5. Na obálky je treba čitateľne veľkým paličkovým písmom napísať:
 Meno a priezvisko
 Bydlisko, mail, telefón
 Číslo CEHZ
 Počet uhynutých včelstiev
 Lieky a veterinárne prípravky + spôsob podania liečiv do včelstiev pred
úhynom – jednou vetou.
 Deň, dátum a podpis.
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Včelár neplatí nič ZO ani SZV za odovzdanie vzoriek zodpovednej osobe
vo svojej ZO.
6. ZO SZV určí zodpovednú osobu na spracovanie údajov, zabalenie a odoslanie vzoriek
za svoju ZO. SZV navrhuje určiť v ZO predsedu, tajomníka alebo vytvoriť funkciu
zdravotníka.
7. Zodpovedná osoba v ZO zabalí obálky do kartónovej krabice a spíše do tabuľky
všetky údaje o vzorkách. Súpis včelárov a údaje priloží do krabice a odošle
poštou na adresu Svrčia 14, 842 08 Bratislava do 8.3.2020 (príloha č.1).
Financovanie nákupu obálok, poštovného z balíka a prácu zdravotníka alebo inej zodpovednej
osoby hradí ZO (členské od včelárov, ktorým umreli včelstvá).
Rozbor vzoriek na biologické a chemické zisťovanie hradí SZV a to sumou do 30 000,eur. Na hromadných vyšetreniach biologického materiálu z mŕtvych včelstiev nám laboratória
poskytujú množstevné zľavy. Prepravu 144 krabíc medzi SZV Svrčou 14, Bratislava
a akreditovanými laboratóriami bude vykonaná kuriérom laboratórií a bude pre SZV zdarma.
Na prefinancovanie tohto nákladného rozboru bude SZV hľadať dodatočné financie od štátu,
sponzorov alebo medzinárodných vedeckých dotačných programov.
Na daný monitoring budú použité finančné rezervy SZV. Na vyšetrenie vzoriek potrebuje
laboratórium podľa dodaného množstva 1 mesiac. Po dodaní výsledkov z laboratórií budete
informovaní mailom, webom a uverejníme to aj v časopise Včelár.
Činnosť s celoslovenským rozsahom je nutné vykonať bez emócií a na prípadných chybách
opraviť systém do ďalších rokov. SZV má záujem zaradiť slovenských včelárov do
moderných národov, ktorým záleží na zdraví včiel.
Tento odber sa netýka povinných odberov meliva zo živých včelstiev pripravených na
kočovanie, predaj včiel alebo chov matiek.
V ďalšom roku si spolu po porade s predsedami ZO stanovíme ideálny termín, alebo niekoľko
termínov na odber biologického materiálu.
Pre včelárov, ktorí už upratali úle a nemôžu poskytnúť vzorky ponúkneme opätovnú akciu
budúci rok.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť!
Včelám zdar!

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV
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Príloha č.1

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie
Objednávateľ:
Názov ZO SZV: .......................................................................
Adresa: .....................................................................................
Tel.: .........................................................................................
e-mail: ......................................................................................
Dôvod vyšetrenia: úhyn
Majiteľ vzorky
(Meno a priezvisko)

Číslo
CEHZ

Adresa

Telefón
Email

Množstvo
odovzdaných
vzoriek
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Príloha č. 1

VZOR

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie
Objednávateľ:
Názov ZO SZV: Včeličkovo
Adresa: Agátová 7, 841 11 Úľovo
Tel.: 0901 000 111
e-mail: vcelickovo@vcelari.sk
Dôvod vyšetrenia: úhyn

Majiteľ vzorky
(Meno a priezvisko)

Ján Včelár

Číslo
CEHZ

123456

Adresa

Lipová 12,
841 11 Les

Telefón
Email

Množstvo
odovzdaných
vzoriek
(obálok)

Počet
uhynutých
včelstiev

0901 002 222
jan.vc@vcely.sk

3

32
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