
Iformace pro včelaře pro rok 2023 

Byla schválena Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2023

Vyšetření hrazená ze státního rozpočtu: 

EpM300 

– 

Varroáza — směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na stanovišti, odebírat nejdříve za 30 dní po vložení podložek, 
s dostatečným časovým odstupem po podzimním ošetření, aby se neodebíral léčebný spad – vzorky odevzdat k 
vyšetření do 15. 2. 2023

EpM120

–

MVP (mor včelího plodu) — vyšetření po 2 letech od zrušení ochranného pásma – vyšetřena musí být všechna včelstva 
na stanovišti, vyšetřuje se ze směsných vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu — v 1 vzorku může být měl 
maximálně z 25 včelstev  V roce 2023 se vyšetřuje v těchto katastrech:

Karlovice u Holešova

Kostelec u Holešova

Pacetluky

Prusinovice

Roštění

EpM160 

– 

MVP (mor včelího plodu) – v ochranných pásmech – v současné době v KM okrese nemáme žádné ochranné pásmo 

Vyšetření hrazená chovatelem:

ExM110

–

MVP - před přemístěním včel, včelstev, včelích matek na vzdálenost větší než 3 km - platnost vyšetření do konce roku 
2023

odebírá se:

vzorky měli z podložek vložených min. 14 dní, ze všech včelstev, max. Z 25 včelstev v 1 vzorku
vzorky včel ošetřujících plod - min. 60 včel utracených mrazem z každého včelstva medné zásoby z plodového
plástu - min. 15g medu (polévková lžíce) z každého včelstva - odběr do skleněné nebo plastové vzorkovnice

ExM310 

–

varroáza - při nálezu vyšším než 3 roztoči na včelstvo - předjarní ošetření všech včelstev do 15. 4. 2023

ExM330 



–

varroáza - letní sledování a ošetření včelstev

Od 1. 10. 2022 nabyla účinnosti novela veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.) - změna týkající se včelařů:
k přemístění včelstev mimo území kraje již není nutné veterinární osvědčení z krajské veterinární správy.
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