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III. setkání užIvatelů

varroamonItorIng systému (vms)
se uskuteční v neděli 9. ledna 2011 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

Začátek akce je plánován od 9.00 hodin. Na programu budou přednášky související 
s varroózou a zejména s monitoringem kleštíka včelího (Varroa destructor). Nosné přednášky 
budou jako v minulých ročnících doplněny příspěvky z praxe na dané téma. Pokud máte 
chu vystoupit s vlastní prezentací, zašlete její název a krátký souhrn na e-mailovou adresu 
vms-setkani@n-vcelari.cz. Akce je přístupná nejširší včelařské veřejnosti, registrace ve VMS 
není podmínkou. Vstupné je 200 Kč, členové PSNV-CZ mají slevu 50 %. Aktivní zadavatelé 
VMS mají vstup zdarma (osobní pozvánka přijde dodatečně e-mailem).

Setkání proběhne v prostorách Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity, v posluchárně 
„Auditorium maximum“ v přízemí budovy A.

Sledujte internetové stránky www.n-vcelari.cz. Najdete tam podrobné informace (program, 
mapku místa konání aj.). V případě extrémně špatného počasí zde také najdete aktuální infor-
mace o zrušení nebo přeložení termínu.

Pokud s sebou vezmete do Brna vzorek minimálně 10 včel ze své včelnice pro morfometric-
kou analýzu křídel, za účelem zjištění plemenné příslušnosti včel, bude možno zaslat Vám 
obratem zdarma výsledek. 

Srdečně zvou pořadatelé 

Váš VMS tým

Na III. setkání uživatelů VMS bude možné zakoupit výhodněji (bez nákladů na dopravu) 
některé zboží z nabídky včelařského vybavení na www.nastavky.cz:
• Formistopy – podzimní novinka – mimořádná cena 150 Kč/ks (vč. DPH)
• Papírové tašky – pro zvýšení úrovně prodeje medu ze dvora (3,80 Kč/ks – při 200 ks)
• Cedule Med přímo od včelaře – 360 Kč/ks (vč. DPH)
• Strůpkové fólie na půdorys Langstroth (515 x 425 mm) – 17 Kč/ks
• Vlasec proti žlunám – 20 / 30 Kč/cívku
• Krmítka Langstroth – stropní – kapsová – 2/3 – celo Langstroth
• Plastové mezistěny Langstroth 2/3 a 3/4.

Vše ale pouze po předchozí domluvě.

V případě zájmu prosím piště na info@nastavky.cz
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