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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letí k Vám letošní 5. číslo e-Věstníku.
Chceme v něm informovat o zajímavých
novinkách.
Jistě jste již zaregistrovali, že v sobotu 25.
3. se bude konat další z již tradičních
Jarních seminářů nástavkového včelaření
v Nepomuku (v okrese Plzeň-jih). Doslova
na poslední chvíli se podařilo domluvit

účast velmi vítaného zahraničního hosta!
Informace níže.
O prvním jarním dnu byla také spuštěna
letošní studie Monitoringu přezimování
včelstev,
koordinovaná
mezinárodní
asociací Coloss. I o tom samozřejmě
najdete informaci níže.
redakce

Z oboru
V Nepomuku opět s mezinárodní účastí
V sobotu 25. 3. se opět sejdeme
v Nepomuku
na
Jarním
semináři
nástavkového včelaření. Všichni jsou
srdečně
zváni!
Program
najdete
samozřejmě na webu PSNV-CZ.
A teď malé doplnění:
Pár dní před datem Jarního semináře se na
listině přihlášených nenápadně objevilo
jméno Henk Kok.
Jistě jej znáte, aktivně se účastní několika
projektů zaměřených na hledání včelstev
s VSH v Nizozemí i jinde (např. Arista Bee
Research). Byl zde už vícekrát, třeba na
slavné mezinárodní konferenci v r. 2010
Trendy na nové přístupy ve včelařství
(pořádala PSNV-CZ), kde John Kefuss
magicky vymetal roztoče pověstným
smetákem…
Byl také na Jarním semináři v Nepomuku
v r. 2015, kde presentoval výsledky
a metodiky VSH projektů v Nizozemí.

Téhož roku pak také přednášel o vřesovém
medu na Medu roku 2015 – obrázky.
I tentokrát vsedne na kůň a pojede více než
8 hodin, aby se o své poznatky a výsledky
nizozemských projektů podělil s našimi
včelaři v Nepomuku v krátké presentaci.
Nizozemští kolegové mají výsledky velmi
zajímavé a nabízejí cenná zjištění.
Program semináře přinášíme i zde in
extenso.
redakce
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Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
pořádají
Jarní seminář nástavkového včelaření
sobota 25. března 2017 Nepomuk (okr. Plzeň-jih)
sál hotelu U Zeleného stromu na náměstí (www.hotelnepomuk.cz)
Program:
8:00
Prezence účastníků
9:00
Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR (Petr Texl, Jan Turč)
9:30
Včelařství ve starém Egyptě a v antice (Marie Šotolová)
10:30
Vedení včelstev v nízkonástavkových úlech (František Texl)
12:00–13:30 Polední přestávka a mikroskopování nosematózy
13:30
Elektronika a informační technologie ve včelařství (Pavel Mach)
14:30
Jak na varroózu aneb lidské piškvorky (Pavel Holub)
15:30
Novela Plemenářského zákona pohledem právníka (Viktor Švantner)
16:00
Novela Plemenářského zákona pohledem včelaře (Jiří Přeslička)
16:30
Šlechtění včel na varroatoleranci v Nizozemsku (Henk Kok)
17:00
Diskuse a ukončení semináře
Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Vstupné činí 150 Kč.
Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V prostoru hotelu je
možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení. V restauraci hotelu je zajištěno stravování.
Lze objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte mailem). Nepomuk leží na st.
silnici Plzeň – Písek a žel. trati Plzeň – Č. Budějovice.
Případné další informace získáte na adrese vcelari.nepomuk@email.cz.

Je zde IV. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování
včelstev!
Hned první jarní den roku 2017 jsme
spustili další ročník projektu COLOSS:
Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.
Opět nás totiž zajímá, jak Vám přezimovala
včelstva. Aktualizovali jsme dotazník,
jehož mezinárodní část se nijak zásadně
nemění, avšak v porovnání s jinými lety
jsme rozšířili jeho „českou“ část, protože
testujeme
hypotézy,
které
vznikly
v předchozích letech. Dotazník jsme
s několika
blízkými
spolupracovníky
otestovali,
snažili
se
najít
nesrozumitelnosti, chyby či nepřesnosti,
aby byl dotazník všem srozumitelný.
Projekt nestagnuje, vyvíjí se, snažíme se
zlepšovat, co jen jde. Pro letošní rok jsme
připravili několik novinek:








vytvořili jsme webové stránky
projektu www.coloss.cz , kde najdete
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všechny aktuální informace i výsledky
z minulých let;
zahrnuli jsme nové otázky, které se
týkají zateplení úlů, přezimování
oddělků, skončení snůšek atd., najdete
je na konci dotazníku;
v realizačním týmu máme nové
spolupracovníky
z
Katedry
geoinformatiky
PřF
Univerzity
Palackého v Olomouci, podílejí se na
vyhodnocování dat;
ve spolupráci s MVDr. Martinem
Kamlerem, který se dlouhodobě
zabývá problematikou nosematózy,
nabízíme ZDARMA pro účastníky
studie vyšetření mrtvolek na
nosematózu, avšak vzorky musíte
doručit do 10. dubna 2017! Informace
jsou zde.
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Dotazník bude dostupný do 31. května
2017, přímo na dotazník pokračujte zde.
Jeho vyplnění Vám zabere přibližně 15–20
minut, získané odpovědi vyhodnocujeme
anonymně, zdrojová data samozřejmě
nikomu neposkytujeme.

českého včelařství. Úspěch a smysl celého
projektu však závisí Vás!

Těším se na hojnou účast v projektu, díky
kterému získáme informace o stavu a vývoji
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Za realizační tým
Jiří Danihlík
www.coloss.cz
monitoring.vcely@gmail.com

