NARIZENI
Krajské veterinórní spróvypro Moravskoslezskfkraj
í. 2t2009
zedne11.05.2009
o mimoiódnjch veterinirních opatÍeníchk preyencia tlumení nebezpeèné
nikazy moru vèelíhoplodu
Krajskàveterinómíspróvapro Moravskoslezskj
kaj jako vècnèa místnépiíslusni spróvní
orgénpodle { 47, odst. 1, pism. b) a S 49, odst. 1, písm. c) zàkonaò. 166/1999Sb. o
veterinÉrnípéòi a o zmènénèkterich souvisejících
zékonù(veterinérnízókon),ve znéní
pozdèjÈích
piedpisù,vyhlaSuje
v souladus $ 54 a $ 76, odst.3 citovaného
zékonatoto
n a Í í z e n í k r a j s k ó v e t e r i r l dr n í s p r i v y
o mimoÌédnjchveterinómíchopatieníchk prevencia tlumení nebezpeòné
niikazy- moru
vòelíhoplodu
Clinek I
Pouòenío nékaze
a) Mor vòelíhoplodu je nebezpeònó
nókazapievii:nè postihujícízavíókovan;ivóeli plod.
je Paenibacillus
Pùvodcem
larvae,dÌíve oaaóovani BacilÌuslarvae,Wbite (1904),grampozitivnítyòinl<ovilimiklob, kteú vytvóÍimimoiédnèodolnéspóry.
b) Nókazaseèíií ìnfikovaroupotravou,zalétl;imivòelamia roji, loupeZi,inhkovanlímiplósry,
r y a vòelaiskimpiísluÈenstvím.
Niikazumohourozsiiovati roztoòia j ini ikúdci.
c) SpóryPaenibacillus
larvaesedostanous potavoù do trà\,ícíhotraktularcvprvníchinstùú
(otevÌeniplod),kde vyklíòí,pomnoZíse,arièí buÈty Zalùdeòní
vistelky a proniknoudo
hemolymfya da1sích
tèlesnichtkóní.
d) Piiznaky se projeví aZ u zavíòkovaného
plodu. Plést blivó nepravidelnèzakladen
(mezerovitiplod),víòkajsou ztmavló,propadlé,obòasprodéravèló.
Napadené
larr'ymèní
barvu z perìefovè bílé na SedoZlutoùai tmavohnèdoua piemèìiují se v lepkavou,
hÌenovitouhmotu,kteri se dó z bunèkvytóhnoùtjako vlikno dlouhénèkolikcentimetru.
Koneónlimstódiemrozloàenílarvyje pÌíSkvar,kterlfpevnèlpí na spodnístènébuìil(y.

alinek 2
V Moravskoslezském
kaji byla vyhlóSena
ohniskamoru vóelíhoplodu, kde byla naiízena
mimoiédnó veteriniímí opatiení ke zdolíni a zamezeíí Èíiení nebezpeónéniíkazy - moru
vèelíhoplodu, kteró byla jednotlivim chovatelùmvòel uloàenapÌísluÈn;imrozhodnutím
Krajskévete.inómíspróvypro Moravskoslezs\i klaj .
Kolemohnisekjevynezenoochranné
pésmo,kterézahmujekatastryobcía míst ch òósti:
- Okres Frjdek-Místek - Ostrayicel, Staré Haúr) 2, Òeladnó,Malenovice, PstruÍí,
Fúdlant n.O., Novà Ves, Lubno. Metylovice, PrZno, Kaúovice, SedliStè,Lískovec
Repiitè, Paskov, Oprecbtice, Zabei, Krmelín, StaÍíè, Janovice, Krisní, Morivka,
Praimo, Rîókovice,Skalice,Baika

- (lkres Ostrava - Kunèice, KunòiòIry, Hrabúvka, Vítkovice, Z:ibÍeh, Nor'í Ves,
Nlariínské Hory, Hulvík], Nloravskí Ostrava,Slezski Ostrava,Ràdraricc, Ilartolice,
Hrabovi, \ovi Béli, Vratirnov, Horní Dat]nè, Viclavovice,Senov
- Okres Opaya - Sidek, Jezdkovice, NoIi Dvirr, StèboÍice, Jamnice, Stemplovcc,
Neplachovice-Zadky,Vlaitorièk"v, Milostovice, Zlatník1, Jaktaí, Slavkov, Hertice, DolnÍ
Zivoticc
L V ochrannémpàsmuse naiizlÌje:
a) Zikaz piemist'o\'anívòeÌster,r'òelaisklichpotieb a zar'ízení(klomè novich a ùepoutit, ch)
z ochraméhopésma.
b) Za\,óeleníohniska je moito povolit po 1 foce od doby likvidace ohniska, r'òell musí
pochiizetz kontrolovanlich zdrojir. Doporuòujese rové vÒclstvauÍìístit na místo. které
bezprosliednénesou\,isis likvido\,anÍn ohniskem.
c) Z klinicky zdravich vòelste\'\' ochrannémpismu mù7c bÍt med uvolnèn do obèhujcn po
laboratornim vlietiení Ì'Ìa piitomnosl spór Paenibacìlluslarvae. V piípatlè pozitivniìro
nóiezum[r2ebit zpracovén.ienza kontrolovanich podmínekl pekírenskómprúmysÌu.Na
jel]o piepravu ,,1'sta!i KVS veterinamí osvédòení. S ostatníni vòelimi produktlz ochrannéhopést'namùZe bit naklidino bez ornezení.Na t.vto produkty se ùevztal'ìujc
kapitoÌalX.
onczcni podlenaiizcniRadl a EP (lS) è. I77'112002.
d) Vc \')ineno\ixrich kataslÌechochr anneho pósùra pro\'ést \',Ysetfenívsech vòelstcv se
moru vòc1íhoplodu. Toto \',Yseticnibudeproredenoprohlídkotr
zanréienimna dìagnostikLr
vòelstel s rozebróníÌrl dila pracovníkem krajské vetedrÌalîí sprà\). Pli\.rtninl
vetcrinàrnimlékaiem aneboproikolenlim prohlíZitelelr vóe1.Organizaciprohlidek zajisti
piislusné ZO ÒSV. O provedenlichprohlídkích bude poÌízen zrLnam. kterj ZO CSV
pÌedajína pÌísiuSnéinspeklorót)'Krajskéveterinórníspróvyplo Moravskoslezsklikraj
e) Prohlidky vòelstevbudou provedenyve vegetaònin obdobív loce 2009 v katashecl'Ìi
Kîiovice, Sedliitè, Lískovec, Vlastoviòk)', Milostovice, Zlatníkl-, Jaktai' Slavkov'
IIertice, Dolni Zi{otice Kunòice, KunèièkT, Hr:ìbúvka, Vítkovice, ZíùÍeh, Novi Vcs,
MoraYski Ostrava, Slezskí Ostravî, Radvance,
Mariinské Hory, Huhiky,
Vóclavovice,
Senov
Baúovicc,Horni Dîtrnè,
2. Pozorovaoídoba se stanovujena dobu I r-okuod vyhlóleni ohniska nékaz,v.pokud nebude
zìiitèn dalsi piípad noru \'òelilÌo plodu ancbonebudevyslo\eno podczÌeníz niikazy.

Clínek 3
Vc vÈcchvòelshecÌÌ v ocluannémpósrnua minro nè nutno dodlZovatnéslcdujícípreventirní
opatieni:
a) 7-ìiStìr\únípiíòin zinnich úhynir a s1íbnutívòelste!,
b) nepou2ivÉnírnedu. p1'lu. plóslú a vosku z oblastí s neznórnounókMovou situaci pro
krmenia chol lòel.
c) zanezenípiístupn \'óel do neobsazenichírlfLa vóelího díla.
d) udrTovéniprézdnich úlfr bez vòelíhodíla,
e) v,vhledÉvinía utrócenidivoce Zijícíchvòelstcva rojù neznóméhopiNodu,
1) provídèní púbèZné desinfckceúlù. zósobníchpléstù,vòclaiskÍch polÍeb a po1'Ììùcck,
g) povinné osetierÌírosku pÌi 117 "C po dobu 60 minut vc vSechkomeróùichvifobnéch
mezisîèn.
nebo 150'C po dobu5 10mìnut.
illù, potieb a zaiizení do chovil vóel,
h) nezaÌazo\'énir'óelího díla. nedesinfikovanlicl1
nékazovésituacev místèpúvodu.
zejménapii ne:analosti
' 1 . o u r o r n eo m c z o r " _ i r r s n - , i t\.- f i o " z ) .

j)

zviÈenÉbdèlostpo dobù ùejménè5 let po zíniku ohniskaa ochrannéhopósma,

Òhnek 4
zjiStènímoru vèelíhoplodu je zakàzónovèelstvaléèit.

Ólinek5
Kontroludodrzovfuípovinnostístarovenichtímto naìízenímbudouprovódètorgànystótní
spróvyve vécechveterinrirnípéée.Za porusenípovinnostístanovenichtohoto nafízeníbude
pokutapodle$ 71 nebo72veterinimíhozó,hona.
uloZena

eunek6
Toto na.lízenínabi'vó platnosti a úèimosti dnem nósledujícímpo dni jeho vyhlilení. Dnem
vyhlíiení je prvni den jeho v).vèsenína rAednídesceKrajského uiadu Moravskoslezského
klaje.

eunek7
Doba platnosti tohoto nafízení se sknoluje aZ do odvolóní. RUSí se NaÌízení Krajské
\ elerinàmísprév)pro Moravsloslezskjkraj ò. 7/2008zedne 12.12.2008
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VyvèSenona úÌední desce
Krajskéhouiadu Moravskoslezského
klaje
Dne12.05.2009

V).vèÈeno
na úiednidesce
Mèstského(obecního)uÍadu
dne.
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