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METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT 

PRO ROK 2012 

 I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu 

 12. Včely 

 EpM120, EpM130, EpM300, EpM400, EpM500 

 

 EpM 120   Mor včelího plodu 

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech 
(po 5-ti letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve 
vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí 
mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla 
před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to 
znamená zrušená v roce 2007 a pokud se 
v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se 
směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 
25 včelstev). 

 



MKZ 2012 

 EpM 130   Mor včelího plodu 

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli   
(1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na 
stanovišti, v případě, že se jedná o 

 Chovy s komerční produkcí matek 

 Chovy s komerční produkcí oddělků 

 

 EpM 300   Varroáza 

Směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na 
jednotlivých stanovištích, po nařízeném ošetření 
včelstev v rozsahu stanoveném KVS. Vzorky musí 
být odebrány a odevzdány k vyšetření do 15. 2. 
2012. 

 



MKZ 2012 

 EpM 400   Nosema 

Parazitologické vyšetření; vyšetřuje se vzorek  30 

včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že 

se jedná o chovy s komerční produkcí matek. 

 

 EpM 500   Akarapidóza 

Parazitologické vyšetření; vyšetřuje se vzorek  30 

včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že 

se jedná o chovy s komerční produkcí matek. 

 



MKZ 2012 

 II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat 

 18. Včely 

 ExM110 

 

 ExM 110   Mor včelího plodu 

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli   

(1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na 

stanovišti, v případě, že se jedná o 

 a) kočující včelstva na zimních stanovištích 

 b) včelstva k přemístění mimo území kraje 

 



OHNISKA MVP 2009 

234 ohnisek 



OHNISKA MVP 2010 

163 ohnisek 



OHNISKA MVP 2011 

160 ohnisek 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


