Pracovní společnost nástavkových
včelařů CZ, o. s.

e-Věstník PSNV-CZ 3/2009
Vážení členové PSNV, vážení uživatelé VMS,
v krátkém časovém intervalu po druhém e-Věstníku přichází třetí stručné vydání. Takto rychlý sled si vyžádalo
rozšíření informací v pozvánce na každoročně pořádanou včelařskou prodejní výstavu v Ostravě, která se koná
tentokrát v jiných prostorách než bylo zvykem.
Lukáš Matela – lukas.matela@vemat.cz
včelař – začátečník

Apimondia 2009 je již minulostí
Do ČR se vrátil pracovní tým, který na světovém včelařském kongresu Apimondia a doprovodné výstavě Apiexpo
ve francouzském Montpellier zabezpečoval expozici PSNV-CZ, která byla především zaměřena na prezentaci
Varroamonitoring systému (VMS). Stánek byl v nepřetržitém obležení, jak laické včelařské veřejnosti, tak
i včelařských odborníků z celého světa.
Návštěvníky přitahoval nejen VMS, ale také předvádění zdobení medových perníků, ochutnávka druhových medů
vyprodukovaných v ČR a v neposlední řadě patent Jaroslava Vodičky – fluidní odvíčkování medných plástů.
ČR měla ještě další prezentaci včelařství a to v podobě expozice ČSV. Ve stánku ČSV byl vystavován m.j. řez
palubkovým zatepleným nástavkovým úlem 39x24 a šnekový separátor víček od medu po odvíčkování.
Další úspěch na Apimondii lze vidět ve zlaté medaili, kterou obdržela Dolská medovina v soutěži medovin.
Velká část odborných přednášek a posterů byla na této akci věnována problematice varroózy, zejména
monitorování a hledání varoatolerantních (VT) linií. Téměř ve všech „včelařsky“ vyspělých státech se touto
problematikou zabývají a vidí ve šlechtění VT cestu jak tuto hrozbu pro včelařství eliminovat. Náš přístup pomocí
VMS je asi ojedinělý, ale zapadá do konceptu a vědeckých studií v této problematice. Podle ohlasů na stánku je
jeho velkým přínosem sběr dat z velkého území, od velkého množství včelstev a z normální běžné populace
včelstev. Odborníci také obdivovali nadšení včelařů poskytovat data do VMS a zájem samotných včelařů
na vyhledávání VT včelstev.
Stánek PSNV-CZ navštívili kromě známých českých včelařů také naší známí z ciziny z odborných zájezdů: např.
pan Lega (Itálie), pan Mauro (Itálie, velkochovatel matek, studuje VT linie), pan Koch (SRN, obdržel zlatou medaili
za elektrický rudl Apilift).
Na stánku s námi pracoval a propagoval moderní úlové systémy také Robert Löffler, předseda PSNV-D, který m.j.
předvedl „výukový kufr“ pro učitele včelařství na téma Organické léčení včelstev proti varroóze (odpařovače
kyseliny mravenčí, aplikátory kyseliny šťavelové, DVD na toto téma).
Nedaleko našeho stánku byla expozice Slovenského zväzu včelárov, takže časté oboustranné návštěvy byly
samozřejmostí. Slováci obstáli několikanásobně výborně v soutěži medů a medovin. V tomto směru byl
koncipován i jejich stánek – prezentace druhových medů ze Slovenska a mnoho medoviny.
Na závěrečném jednání Apimondie byl zvolen organizátor kongresu v roce 2013 – je jím Ukrajina. V roce 2011 se
toto včelařské klání bude konat v Argentině.
Podrobnosti o zajímavých exponátech a zejména poznatky z přednášek a posterů budou postupně uváděny
v časopise Moderní včelař.
Ing. Petr Texl – ptexl@email.cz
předseda PSNV-CZ
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Žhavé zprávy z APIMONDIE
PSNV-CZ pro Vás na svém webu připravila seriál Žhavé zprávy z APIMONDIE, kde lze najít vedle stručných
informací také fotografie. Věříme, že jsme dění alespoň trochu pomohli přiblížit Těm z Vás, kteří se této světové
včelařské události nezúčastnili. Děkujeme i za kladné ohlasy, které jsme obdržely.
redakce webu www.n-vcelari.cz

Začínající včelař zvolil úlový systém Langstroth
Z prvního e-Věstníku jsem byl příjemně překvapený, z druhého zejména díky článku o sledování spadu jsem byl
potěšen ještě více. Nedalo mi to a oslovil jsem autora a položil mu pár otázek. Za svou aktivitu jsem byl po
zásluze odměněn a byl jsem požádán, abych sám něco napsal s tím, že to hoří.
Co s tím, o čem psát jako začátečník? O mém způsobu včelaření? Nevím, dost věcí se mi mění pod rukama,
cestu zatím hledám, často šlapu vedle. Dodávám si tedy odvahy s tím, že se poté třeba odhodlá někdo další,
zkušenější napsat také.
Za pět sezon u mě proběhla výměna úlů za nástavkové vlastní výroby s varroadny, přibyly 2 nová stanoviště,
a asi 20 včelstev. S dědou jsem včelařil jednu sezonu dvouprostorově s 10ti včelstvy na míře 39x24. Tu jsem si
ponechal a přidělal jsem si domů na druhé stanoviště Langstroth 159. Letos jsem zazimoval 30 včelstev.
Chov matek se mi letos opravdu dařil, choval jsem druhým rokem. Začal jsem v květnu pomocí směsných
oddělků, počasí mi dopřálo 18 oplozených matek z 20ti a pak se hned zkazilo. Matky se oplozovaly v sekcích dle
Liebiga, v plemenáčích, vyzkoušel jsem i oplodňáčky. Usadil jsem několik smetenců, jeden do medné krávy.
Zajímavá ukázka toho jakou šanci má roj v přírodě na přežití.
Výnosem medu jsem byl nejdříve docela zklamán, ale 22 kg na včelstvo se nakonec ukázalo ne tak zlé
v porovnáním s kolegy u nás. Snůšku máme pouze z ovocných stromů, louky a lesa. Stále totiž přemlouvám
některá včelstva aby se zúčastnila medobraní. Brzkým chovem jsem medu také nepomohl, ale priority byly jiné:
naučit se chovat matky a tvorbou oddělků předejít rojení.
Letos docela poctivě sleduji spad roztočů ve 4/5 včelstev před i po léčení. Po malém červencovém spadu jsem se
rozhodl vynechat gabon. Vyčnívají mi 3 včelstva s celkovým spadem kolem 150 roztočů za 3 měsíce sledovaní.
Během této doby jsem léčil koncem července kyselinou mravenčí, ve dvou včelstvech jsem dal gabon, abych měl
nějaké srovnání. Kyselinu jsem aplikoval Formidolem, odpařovači Nassenheider a letos prvně i odpařovači MiteGone. Subjektivně z hlediska rizika manipulace s kyselinou preferuji Nassenheider. Formidol se mi nelibí díky
velké pracnosti.
V červnu jsem objevil vir pytlíčkového plodu ve dvou včelstvech. Následoval rozbor na mor včelího plodu a má
ztráta chuti něco dělat. Vše však dopadlo dobře.
Co na závěr? Snad jen malá zmínka, že velmi mnoho se toho také nepovedlo a stále nedaří :-)
Ing. Tomáš Heřman - Stříbrná Skalice
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Pozvánka na zajímavou akci
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Vás zve na expozici PSNV-CZ na včelařské výstavě Včelaři na Landeku, která se koná již tento víkend.
termín: 25. - 27. září 2009
místo konání: Hornické muzeum OKD Pod Landekem, Ostrava-Petřkovice
K vidění zde bude:
– postery prezentované na APIMONDII ve stánku PSNV-CZ
– v rámci přednášek zde bude Ing. Petr Texl prezentovat získané poznatky a novinky z této mezinárodní
včelařské výstavy
– exponát Jiřího Přesličky z Apimondie 2009 – upravené úlové víko pro inhalaci úlového media
– prosklené pozorovací úly Langstroth 2/3 (jeden i se včelami), jejichž hromadné objednávání PSNV-CZ
zajišťuje u českého, exportně zaměřeného výrobce. Ti z vás, kteří si je objednali si jej po dohodě budou
moci vyzvednout právě zde
– samozřejmostí je prezentace úlového systému Langstroth

–
–
–
–

–
–

nástavky Langstroth v plochém balení – mimořádná sleva při objednání přímo na výstavě
varroadna a VMS podložky, alternativní odpařovače kyseliny mravenčí (Mite-gone, Nassenheider,
Liebigův odpařovač)
na stánku bude možné zakoupit starší čísla časopisu Moderní včelař a brožurku Pylové rousky
prezentační materiály PSNV-CZ (mj. i ty, které se rozdávaly na APIMONDII)
svou expozici bude mít na výstavě také výrobce úlů a včelař Miroslav Zelený z Východních Čech
zajímavé medomety „Mamut“ zde bude vystavovat český výrobce - www.vcely-novo.cz

Jste srdečně zváni

Cukr krupice v Kauflandech za 11,90
V těchto dnech probíhá v Kauflandech akce na cukr krupici v ceně 11,90 Kč/kg. Bohužel v místní Krnovské
prodejně byl prostor označený cedulí cukr krupice již první den beznadějně prázdný. Naštěstí si včely nanosily
v podletí dostatek zásob a tak bylo krmení (které již je v tuto chvíli ukončeno) jen symbolické. Spíše mělo za cíl
dostat do zimního sediska cukrové zásoby, protože v podletí byla v okolí melecitózní snůška.
Lukáš Matela – lukas.matela@vemat.cz
včelař – začátečník

Máte-li zajímavou informaci ke zveřejnění? Koná se také u vás nějaká akce? Zaznamenali jste reinvazi roztočů
V. d.? „Je na vás, jak bude další e-Věstník vypadat“
Kontakt na redakci: e-vestnik@n-vcelari.cz

