Organizace klinického hodnocení
přípravku „Gabon Flum 4 mg proužky do úlu“ v roce 2016
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. nabízí v boji proti roztočům Varroa nový typ Gabonu s účinnou
látkou flumethrin. Protože se jedná o nově zkoušený přípravek, jeho použití je možné pouze
v režimu klinického hodnocení. Toto hodnocení je nezbytné pro vlastní registraci léčiva. Klinické
hodnocení provádí VÚVč Dol ve spolupráci se včelaři ZO ČSV a OO ČSV. Pro hodnocení je nutné
využít minimálně 500 včelstev na souvislém území. Je možné, aby se přihlásila i ZO ČSV
s menším počtem včelstev, ale podmínkou je, aby byla ošetřena všechna včelstva v obvodu této ZO
ČSV.
Postup:
1.

O klinické hodnocení požádá zástupce ZO nebo OO ČSV (dále jen žadatel - organizátor) tak,
že Okresnímu inspektorátu Státní veterinární správy předloží k potvrzení objednávku na
Gabon Flum 4 mg s přiloženými souhlasy chovatelů. K jednomu souhlasu chovatele
za organizaci ČSV stačí připojit seznam chovatelů (včetně podpisů) zapojených do
klinického hodnocení v této organizaci.

2.

Žadatel určí důvěrníky, kteří budou mít dohled nad průběhem hodnocení ve svém okrsku,
důvěrník může mít na starosti cca 50 - 200 včelstev.

3.

VÚVč Dol zajistí dodání přípravku s potřebnými dokumenty na adresu organizátora –
objednatele, uvedenou na objednávce Gabonu Flum 4 mg proužky do úlu.

4.

Organizátor zajistí proškolení všech důvěrníků např. na semináři, přednášce apod.

5.

Důvěrníci zajistí vše potřebné ke správné aplikaci přípravku do včelstev a sledování
potřebných parametrů k vyplnění Formulářů pro záznamy sledovaných parametrů.

6.

Je nutné aspoň u části včelstev realizovat monitoring výskytu roztoče buď sledováním
přirozeného spadu za 24 hodin, nebo oklepem pomocí extra jemného práškového cukru.
Podrobná metodika je uvedena na www.beedol.cz.

7.

Je nutné věnovat pozornost intenzitě spadu roztočů 2. a 3. den po vložení proužků do
včelstev.

8.

V případě problémů kontaktuje organizátor nebo důvěrník VÚVč Dol,
Dr. Ing. František Kamler, 603 271 541,
MVDr. Martin Kamler 605 941 987,
Ing. Ondřej Procházka 731 160 380.

9.

Proužky Gabonu musí být vloženy do úlu nejpozději do 10. srpna!

10. Po vyjmutí proužků chovateli z úlů zajistí organizátor jejich odebrání od včelařů a po dohodě
s VÚVč Dol jejich likvidaci nejpozději do 30. listopadu.
11. U všech včelstev je nutné zjistit počet spadlých roztočů po 1. fumigaci.
12. Vyplněné Formuláře pro záznamy sledovaných parametrů zašle organizátor do VÚVč Dol
nejpozději do 5. listopadu 2016.
Děkujeme za spolupráci při klinickém hodnocení nového přípravku Gabonu Flum 4 mg proužky
do úlu. V případě účasti bude VÚVč Dol vyřizovat dotaci i pro ZO ČSV (fakturace 30 % z ceny
přípravku).

Dol, únor 2016

Dr. Ing. František Kamler

