
ŘÍZE Í
Kraj ké et rinární sprá pro ora

č. 9/2009
ze dne 18.12.2009

o mimořádných veterínárnícb opatřeních k prc cnci a tlumeni nebezpečné nákazy -
moru včelího plodu

Kraj ká veterinární práva pr Mora koslezský kraj jako věc II a místně při lu. ný _právní rgáu
podle' 47 od t. I. pí m. ba. 49 dst. 1. písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.. O v terinární pé i a o
zrn ně některých ouvi ejicích zákonů ( eterináml zákon ve znění pozdě] ich předpi ů (dále jen
veterinární zákon yhlašuje souladu '-4 a 76 sl. 3 citovaného zákona toto

11 li ř íz e n í k r a j s k é v etc r i n li r n i p r ;"" y
mim řádnvch veterinárních opatření h J,. prevenci a tlumeni nebezpečné llákaL)' - moru vč liho

plodu

éhtnek J

Poučení o nákaze
a) Mor" cliho pl ti" je nebezpečná nákaza pře ážn lihující zavičkovan ' včelí pl . PlI ccm je

Paeníbacillus larvae dříve označ 0111; B cillu larvae, White (19 4). grarn-pozitivui ryčink vit),
mikrob, který 'tvMi mimořádně od lné spóry,

b) ákaza 'ífi infiko :"1Il0U potra II. znlétlvrni vč lumi a roji, loupeži. infikovanými plá t" úly a
včelař kým příslušen 'lvím" ákazu mohou rozštřo nt i roztoči ajiní škůdci.

c) PÓl') Pa nibacillu ln ne se dostan u p trn u do trá ícih traktu larev první h in tarů
tevř ný plod), kde V) klíči. pomnož! se. zničí buňkj žaludeční Ý t II.) pf niknou do

hemolymfy 11 dal Ich těl ných tkáni.

d Přiznalo e projev! až u zavíčkovaného plodu, Plá: t bývá nepra ideln zakl: den (rnezcrovirý
pl ), íčka j ou ztma lá, propadlá. obča proděra "Iá. apad ené lan')' mění barvu z pcrleťově
bílé na šcdožhuou až tmavohnědou a přcměňoji 'e v lepkavou. hlen itou hm IU, která dá
z bun k v táhn ut jako vlákn dl uhé několik centimetrů. Kon čnýrn rádiem r zlož ní larvy je
při kvar. který pe ně lpi na. p dní těně buňky,

lánek 2

Stanoveni hranného pásma
O hranné pá mo nebezpečné nákazy - III ru včelího plodu je vymezeno mi ledujicich katasrre h
obcí a místních čfu ti:
Okres Bruntál - Rešo (7~0179 kály u R '-mařova (7~8170) Horní Mčsto (6~3548), Tvrdkov
(712011), )'lirotínek (69--13) Ruda (743208), Těchano ' (76 333), Dobř CO\! (43530) 'třibrné
Hory (643":"56) Zďa rs~-ý potok (7 3921), tará es u Rýmařuvn (7 3912) .lanoviee (744 81),
Edro íe (7"4 73, Rýmařo (74~-l68) Ondř jov (7"~611), trňn ké (744620), Jamartíce
(744603), Horní Iora ice 629812)~ Dolní ;\fonlvice (62980-1) Malů ~t:ihlc 690330), elká
: táhle 615013), Albrechtice u .'mařova (61-1980)
kres Frýdek- istek - eladná (619116), P truži (73646 , unčice p.O. (677094, rýdlant

0.0. (63-171), ová es 70-70-), Lubno 688061) PrlDO (7340-5) Jano,'ice (657107),
Hodoňovíce (601080), Baška (601063), Ietyle iee (693545), Palkovice (7t74-2), Lhotka


