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Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany príslušná podľa § 8 ods. 3 písm.
e) zákona N R SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
nariaďuje
Dušanovi Laučíkovi, č.d. 93 Závada, PSČ 955 01
opatrenia
na utlmenie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy včelieho plodu - mor včelieho plodu.
Za ohnisko nákazy sa vyhlasuje stanovište včiel - včelnica m ajiteľa - včelára Dušana
Laučíka registračné číslo včelára 22119, umiestnenej v katastri obce Závada č. 872423 parcela 533 okres Topoľčany.
Ochranné pásmo - obce Prašice, Prašice časť Duchonka, Tvrdom estice, Velušovce,
Podhradie, Závada časť Záhrada,.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany zároveň ruší opatrenia
Ev.č. 2018/001825 Spi s, č.2018/00147 zo dňa 16.08.2018.
Opatrenia v ohnisku nákazy :
uzatvoriť ohnisko včiel a označiť výstražnou tabuľou „ Mor včelieho plodu“
vykonať prehliadku všetkých včelstiev v ohnisku nákazy
likvidovať spálením choré včelstvá, úle, plásty s plodmi i so zásobou medu
likvidovať spálením pomôcky, ktoré prišli do styku s chorými včelstvami
vykonať dezinfekciu pôdy pod likvidovanými úľmi, pôda sa prekope a dezinfikuje
vápenným mliekom (10 až 20% roztokom haseného vápna)
vosk po pretavení sa smie použiť iba na technické účely
med sa nesmie použiť na včelárske účely
osoby, ktoré prišli do styku s nákazou sa musia po práci dezinfikovať, pracovný odev
po použití vyprať vo vriacej vode
všetky úkony, likvidované včelstvá a pomôcky zdokum entovať na predpísaných
tlačivách
Opatrenia v ochrannom pásme :
vykonať prehliadku všetkých včelstiev v ochrannom pásme so zameraním na
sledovanie ochorenia mor a hniloba včelieho plodu
z klinicky pozitívnych ako aj podozrivých včelstiev zaistiť materiál na laboratórne
vyšetrenie - t. j. odobrať podozrivý plodový plást.

Zákaz presunu včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme z ohniska a do ohniska
a ochranného pásma. Vysírenie včelstiev vykonať ihneď spolu s asanačnými
opatreniami.

Odôvodnenie
Uvedené veterinárne opatrenia sa nariaďujú vzhľadom na to, že vo včelnici, ktorej
majiteľom je Dušan Laučík registračné číslo včelára 22119, umiestnenej v katastri obce
Závada č. 872423 - parcela 533 okres Topoľčany, bola dňa 22.08.2018 laboratórne
potvrdená prítom nosť m ikroorganizm u Peanibacillus larvae (SVPU Dolný Kubín CP :
14554 / 2018 ) v dodaných vzorkách č. B6024/2018 až B 6033/2018 plodových plástov z úľov
č.2,4,5,6,voz: 16,20,26,28,32,35, spôsobujúca nebezpečnú nákazu včelieho plodu - mor
včelieho plodu.
Opatrenia je nutné dodržiavať v plnom rozsahu až do ich odvolania.

Poučenie
Podľa § 52 písmeno b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov na nariadenie a zrušenie týchto opatrení sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
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