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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
v tomto, letos již 16. čísle, se zaměřujeme na dvě témata. Jednak je to pozvánka na
lednový a únorový kurs o nemocech včel (ten prosincový brněnský je již obsazen). Ten
lednový bude v Blatné, únorový pak v Brně. Podrobnosti níže.
Ale to hlavní, co chceme v tomto čísle sdělit, je, že se podařilo dovalit na kopec jeden
z „balvanů“ delší dobu mnohými kolegyněmi a kolegy valených. Završuje se jedna
etapa velmi intensivní práce řady odborníků na nové publikaci VČELAŘSTVÍ.
PSNV má vzdělávání jako jednu ze svých priorit. A vedle toho také ediční činnost. Při
shromažďování výukových textů k projektu Včelař – Farmář vyvstala naléhavá potřeba
většinu témat a oblastí formulovat nově. Stávající literatura se stala problematickou.
Proč? Protože náš obor se překotně vyvíjí. Nové technologie, proměny zootechniky,
prudce se komplikující zdravotní situace včelstev v hustě zavčelených lokalitách... V
zahraničí dospěli ku značné variabilitě fungujících metod, výzkum pokročil a nabízí
velice zajímavé výsledky …
Včelaření už prostě není tím, čím bylo za časů našich otců a dědů. Nebo i za časů
našich včelařských začátků, což pro někoho může být tak trochu šok...
Vznikl tedy pro praktické účely výuky v rámci projektu Včelař – Farmář soubor textů
pokrývající komplexně problematiku oboru. Byl testován při výuce, měněn,
aktualizován, vylepšován. A nyní vychází jako ucelená učebnice.
Pozor: zatím jenom 1. svazek, celé dílo bude mít svazky čtyři, které se budou objevovat
postupně. V tom prvním se dozvíte něco o zootechnice a o nemocech včel včetně
toho, jak jim předcházet.
Klidné dny letošního Adventu přeje
redakce

Ze společnosti
Jsme také na Google+
Jelikož se snažíme plnit i přání našich členů, tak nás od 1. 12. 2015 najdete i na
Google+.
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Vzdělávání včelařů
VČELAŘSTVÍ – nová publikace
Aneb poznámka o tom, jak dobrých
zpráv je v současném katastrofickém
bahně plném mega průšvihů třeba
měrou vrchovatou. Tož tu je jedna z nich.
Nová publikace Včelařství I., vydávaná
PSNV-CZ, z. s., spatří světlo tohoto
světa v řádu dnů. Poslední zpráva hovoří
o tom, že finální korektury náhledu
odešly do tiskárny 2. 12. A kniha by měla
být venku 15. 12. Už nyní si ji můžete
objednat na e-shopu PSNV a udělat
vánoční radost sobě či svým blízkým.
Je velmi pravděpodobné, že ji bude
možno koupit také v dobrých kamenných
obchodech. A to i na Slovensku.
Původ textů a důvod k vydání jsme již
nakousli v úvodníku. Nyní konkrétněji: o
co tedy půjde?
Již jsme výše uvedli, že jde o 1. svazek
čtyřdílné učebnice, která se bude
zabývat vším, co je pro moderní či současné včelaření podstatné. Informace si v ní
najdou jak začátečníci, tak i ti, kteří už mají určité zkušenosti.
Celé dílo je strukturováno do deseti kapitol, které budou náplní čtyř svazků a budou
vycházet v průběhu roků 2016 a 2017.
Nyní tedy jde do světa téma zootechniky a nemocí včel. Proč zrovna tahle dvě velice
složitá témata? Samozřejmě proto, že jsou velmi aktuální a že spolu souvisí. Možná
víc, než by se na první pohled zdálo...
Zootechnika včelařství seznamuje chovatele včel s projevy včelstva během roku a je
předpokladem pro úspěšné vedení včelstva. Její součástí jsou provozní metody
významných českých včelařů, podle nichž se může inspirovat každý chovatel včel.
V pasáži o nemocech včel se dozvíte informace nejen o nemocech samotných a o tom,
jak se s nimi vyrovnávat, ale samozřejmě také o možnostech prevence.
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V poslední době se hodně změnil přístup k varroóze, k moru včelího plodu.
Významnou úlohu ve zdraví včelstev hrají viry a vliv okolního prostředí, zejména
v souvislosti s chemizací zemědělské výroby. Autoři zareagovali na současný stav
v této oblasti a nabízejí prakticky použitelné postupy řešení problémů spojených se
včelími chorobami, využívající posledních vědeckých poznatků.
A když už jsme u kolektivu autorů: na publikaci pracoval velmi široký autorský tým,
jenž zaručuje vysokou odbornou i didaktickou úroveň celého díla, jež je vlastně
primárně učebnicí. Jmenujme je tedy. Zaslouží si to.












Ing. Květoslav Čermák, CSc.
Mgr. Bronislav Gruna
MUDr. Jana Hajdušková
Pavel Holub, Ing.
Zdeněk Klíma, MVDr.
Ing. Ivo Kovařík
Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
Ing. Petr Texl
Ing. František Texl
Ing. Lukáš Rytina
Ing. Zdeněk Tůma

Rozpis témat zahrnutých do obou nyní vydávaných kapitol, obsah prvního svazku a
náhledy několika stránek najdete v e-shopu PSNV.
Celkový rozpis témat:
1. Zootechnika včelařství
2. Nemoci včel – prevence a terapie
3. Biologie včely medonosné
4. Šlechtění včel a chov matek
5. Včelí pastva a její zdroje
6. Včelí produkty
7. Medovina a nápoje z medu
8. Zařízení pro získávání včelích produktů
9. Profesionální včelařství
10. Marketing a vedení malého podniku
Celkový počet stran I. svazku je 180. Kniha vychází ve formátu A4. ISBN 978-80-2609090-8. Cena 1. svazku bude 385 Kč.
Další informace na webu PSNV-CZ.
redakce
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Kurs Nemoci včel
Prosincový brněnský kurs je již obsazen, ale je možno se přihlásit na kursy konané v
lednu a v únoru. Lednový bude na SOU Blatná, únorový se pak uskuteční v Brně.
Kursy pořádá PSNV-CZ, z. s., a vede je MVDr. Zdeněk Klíma. Cyklus běží jednou
měsíčně střídavě na SOU v Blatné a v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě
od října do dubna.
Termíny a místa jednotlivých kursů, včetně přihlašovacích formulářů a organizačních
pokynů najdete průběžně na webu PSNV. Nyní jsou nabízeny tyto termíny:



16. – 17. 1. 2016. v Blatné (přihláška zde)
6. – 7. 2. 2016 v Brně (přihláška zde).
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Setkávání včelařů
Slezánek

Zveme vás besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015 v clubu Hospůdky
u Jury při Háji ve Slezsku. Začátek v 16,00 hodin.
Téma besedy: Pastva, ekologie a kočování se včelstvy.
Přednášející: Ing. Petr Texl, Vítězslav Žídek
Oslava zimního slunovratu.
Hosté naší besedy: zástupci zemědělských podniků Agronet Smolkov, s. r. o. a Ing.
Josef Dihel, Jilešovice.
zvou Slezanisté
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Ano, přátelé. Nastává čas dlouhých nocí a krátkých dnů a s tím úvah, co vše je nutno
udělat pro zdárnou nadcházející včelařskou sezonu. Naše včelstva v tom mají jasno.
O půl noci z 20. na 21. prosince jim zazvoní budík, který jich uvědomí, že je čas se
připravovat na příchod jara.
Uvolní plástové komůrky ve středu zimního chumáče. Uklízečky je vyčistí, vydezinfikují
propolisem a připraví je pro první včelí mimina. Včely topičky začnou přijímat více
medu a jeho spalováním zvýší teplotu ve středu chumáče z 25 na 35 °C. Včely krmičky
začnou pojídat včelí chléb a tvořit mateří kašičku, kterou začnou krmit svou matku. Ta
nabere na váze a začne klást první vajíčka do připravených komůrek. Po třech dnech
se líhnou první larvičky. Nejdříve je včely krmičky krmí mateří kašičkou a po třech
dnech kaší s pylem.
A tak už to jde den za dnem. Líhnou se mladé včely. Nahrazují ty, které se prací
upracovaly a hynou. Mají to úkol nadlidský, neboť do konce dubna musí vyměnit
všechny dnešní úlové včely za nové. Včelstvo v této době nesílí, ale udržuje svou
stálou početnost. Že se tak děje, nám ukazuje úlová váha úbytkem hmotnosti celého
úlu.
Po přečtení těchto pár řádků by si měli začínající včelaři uvědomit, jak je důležité
nezasahovat včelstvům do uspořádání úlového prostoru po letním slunovratu. Neboť
v této době již mají včely prostor úlu uspořádán pro období po zimním slunovratu a
jakákoliv úprava naruší zdárné přezimování včelstva.
Aby byl i nadále chod našeho clubu úspěšný, je nutno zavést zpřesněnou evidenci
jeho členů.
Proto Vás žádám o zaslání těchto údajů: Příjmení, jméno, povoláni, bydliště, e-mail,
telefon.
V. Žídek

Vánoční okénko
Dárkové poukazy na LŠNV
Vánoce se blíží … Darujte svému blízkému poukaz na Letní školu nástavkového
včelaření!
K dárkovému poukazu na roční předplatné časopisu Moderní včelař jsme pro Vás
připravili možnost věnovat i dárkový poukaz na Letní školu nástavkového včelaření
v roce 2016. Termíny letních škol jsou již na webu www.lsnv.cz, kompletní program
letních škol bude k dispozici od 1. 1. 2016, kdy také spustíme registraci. Program
přípravek bude znám již v polovině prosince.
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