Co dělat při podezření na otravu včel
Občas postižení včelaři pošlou do laboratoře poštou vzorky mrtvých včel s podezřením na otravu
Chemická analýzy vzorků rostlin a včel má smysl jen tehdy, když se
vzorky do 48 hodin po aplikaci zamrazí a bez rozmražení dopraví do
laboratoře Státního veterinárního ústavu Jihlava, případně jiné
laboratoře, která provádí stanovení reziduí příslušných účinných
látek.
Analýzu je možné smysluplně provést, jen když se ví, který postřik byl použit.
Účinných látek je několik desítek a není možné je hledat zkusmo.
Pro uplatnění náhrady škody je nutné, aby o případu byl sepsán úřední
zápis (vzor je níže) a také vzorky musí být odebrány (a zapečetěny) úřední osobou,
aby bylo vyloučeno zpochybnění dodatečné manipulace se vzorky.
Inspektor v odůvodněných případech může zadat rozbor jako státní zakázku, jinak jej musí platit
chovatel.
Postup při podezření na otravu v důsledku aplikace přípravku na ochranu zemědělských plodin.
Podle vyhlášky č.326/2004 Sb a 327/2004 Sb. v platném znění.

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně
příslušnému orgánu Státní veterinární správy. Ten v součinnosti s rostlinolékařskou správou provede
místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr
vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (minimálně 500 včel a 200 g porostu),
jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření. ,
Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu
úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání
tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Zápis z místního šetření hromadného úhynu včel a podezření na otravu v důsledku aplikace
přípravku na ochranu zemědělských plodin.

1) Den, hodina, místo šetření:
2) Místní šetření svolal a řídí zástupce příslušného okresního inspektorátu Krajské veterinární správy
(KVS):

za účasti zástupce Státní rostlinolékařské správy:
Další účastníci šetření:
Poškození chovatelé:
Představitel ZO Českého svazu včelařů:
Za ošetřovatele porostu:
(Uveďte celá jména a adresy účastníků, u zástupce organizace, která prováděla ošetření, jeho pracovní
zařazení.)
3) Označení stanovišť poškozených včelstev s uvedením vzdálenosti od ošetřovaných porostů:
4) Den a hodina ošetření porostu, teplota vzduchu, síla a směr větru, případně srážky, oblačnost apod.:
5) Označení ošetřovaného pozemku - ošetřovaná kultura, výměra, označení, zda byl porost kvetoucí* (v
případě, že porost nebyl kvetoucí, je třeba zjistit, zda přípravek nemohl být vzhledem k povětrnostním
podmínkám zanesen na kvetoucí porost v okolí ošetřované kultury.):
6) Způsob aplikace přípravku:
pozemní/ letecký
7) Použitý chemický přípravek (druh, název, koncentrace, atd.), důvod ošetření:
8) Přesný název ošetřovatele porostu (název organizace, sídlo, jméno odpovědného pracovníka):
9) Rozsah škody:
(Uvede se, kdy byly pozorovány první příznaky otravy a jaké, počet postižených včelstev, oslabení
včelstev v počtu plástů, procentuálně, případně jiné stanovení oslabení včelstev, např. zvlášť létavky a
zvlášť ostatní včely, dle místních podmínek předpokládaný ušlý medný výnos v důsledku škod na
včelách, atd.)
10) Odběr vzorků uhynulých včel a ošetřených rostlin:
byl/ nebyl proveden
(Odběr vzorků se neprovádí, jestliže nejsou pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím
přípravku.)
Vzorky v předepsaném množství odebral pracovník okresního inspektorátu KVS:
V případě, že vzorky byly odebrány a odeslány jinou osobou, uveďte kým a z jakého důvodu vzorky
neodebral pracovník KVS:
Vzorky byly zaslány k vyšetření dne: …………….odbornému ústavu:
11) Vyjádření účastníků místního šetření (zejména ošetřovatele porostu, a to především, zda uznává
odpovědnost za škodu a jaké by navrhoval řešení náhrady škod):
12) Vyjádření pracovníka inspektorátu KVS, zda bude provádět opakovaná místní šetření s určitým
časovým odstupem vzhledem k tomu, že proces otravy u včel ještě probíhá a rozsah škod tedy nelze v
současné době stanovit:
Razítko KVS a podpis:
Razítko SRS a podpis:
podpisy ostatní účastníků:
*) za kvetoucí se porost považuje, když na 1 m2 kvetou více než dvě rostliny včetně plevelů. Za
kvetoucí porost se považuje též porost navštěvovaný včelami v době výskytu medovice nebo
mimokvětního nektaru

