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Více medu s Mendelem? A ne jen to...
Možná se ptáte, co je to za nesmysl – jak
Johan Gregor Mendel souvisí s tím, kolik
budu mít ve svých úlech medu? Světe div
se, souvisí. Při otázce na práci a odkaz
J. G. Mendela asi většině z vás v mysli
naskočí hrášek. A to naprosto správně.
Pro některé je však již méně známá
skutečnost, že se rodák z Hynčic mimo jiné
věnoval i chovu včel a jejich vlastnostem.
To, jaké máme ve svých úlech včely
– kolik nám postaví nového díla, jaký mají
temperament, kolik nám donesou medu
a v neposlední řadě také jak jsou vitální
a odolná vůči patogenům, s genetikou bez
pochyby velmi úzce souvisí. Takže mezi
včelařem Mendelem a tím, jaké jsou
či budou naše včelstva, je nepochybnitelná souvislost.
Letos je tomu 200 let, co se narodil biolog,
matematik, botanik, zakladatel genetiky
a objevitel základních zákonů dědičnosti
a včelař, Johan Gregor Mendel. Při této

příležitosti pořádáme konferenci Mendel
včelařem. Podrobnosti o této konferenci
naleznete například ZDE. Možná, že někoho z vás po přečtení programu napadne,
že se jedná o příliš odborný a specializovaný program, vhodný tak akorát
pro vědce a výzkumníky či špičkové
šlechtitele. A že vůbec není vhodný
pro vás, protože se šlechtěním a genetikou
včel rozhodně zabývat nehodláte. Bylo by
však chybou si myslet, že program není
určen právě vám. Využijte tuto jedinečnou
příležitost vyslechnout si na jednom místě
přední domácí i zahraniční odborníky
v oblasti genetiky včel. A to bez ohledu
na skutečnost, že se považujete za pouze
„obyčejného včelaře“. Vždyť to, jaké včely
máme ve svých úlech a jaký z nich máme
užitek, může, a také by měl, ovlivňovat
každý z nás. Chcete vědět jak? Přijeďte
v sobotu 2. července 2022 do Hynčic.
Jiří Mohelník
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