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Včelařská kavárna opět na stánku PSNV-CZ
Již jsme Vás informovali, že také letos bude stánek PSNV-CZ na ostravské výstavě Život na zahradě 
pojat jako včelařská kavárna. Letošní zajímavostí na stánku bude mimo jiné ochutnávka medoviny 
a medového vína, zejména z produkce Ing. J. Lstibůrka, předního českého odborníka na tuto pro-
blematiku, který bude mít v sobotu na výstavě v rámci odborného programu i přednášku týkající se 
medoviny a zpracování plástů s melecitozním medem na medovinu. Téma je v letech vysoké sklizně 
medu vždy velmi aktuální.

Tradičně bude na stánku PSNV-CZ prezentován úlový systém Langstroth, kolem něhož před 10 lety 
PSNV-CZ vznikla. Další letošní novinkou, která je při letošní nadprůměrné úrodě medu nanejvýš ak-
tuální, je představení systému pro podporu prodeje medu přímo od včelaře. Prodej medu přímo od 
včelaře PSNV-CZ dlouhodobě propaguje, jako nejvhodnější způsob zhodnocení celoroční práce nejen 
hobby včelařů, ale také menších i středně velkých profesionálních provozů. K vidění i k prodeji tak 
budou pod heslem „MED PŘÍMO OD VČELAŘE“ nové cedule, plachty a etikety na sklenice s atraktiv-
ním motivem.

Jako překvapení PSNV-CZ pro Vás připravila možnost ražby první včelařské mince v ČR.

Na stánku bude možné získat (zdarma) nové tradiční nástěnné kalendáře pro rok 2012, dále zakoupit 
nová i starší čísla časopisu Moderní včelař a v neposlední řadě i řadu dalších informačních letáků, 
brožur (např. pylové rousky) či zajímavých pomůcek (např. letošní novinky – šablonka pro provádění 
hygienických testů).

Srdečně Vás tímto zveme k návštěvě stánku

tým vystavovatelů

Kyselina mravenčí 
V souvislosti s trvale udržitelným včelařením (stále častěji se objevující informace o snížení účinnosti 
syntetických akaricidů na bázi pyrethroidů a kumulace jejich reziduí ve vosku) se stále více prosazu-
je tlumení varroózy některou z vhodných aplikací kyseliny mravenčí. Tato nejjednodušší organická 
kyselina navíc ničí spory nosemy a lze ji používat vhodnou aplikací např. při skladování souší (velmi 
brzdí vývoj zavíječe) i pro další desinfekci. Z reality v našem blízkém okolí víme, že je pro řadu včelařů 
poměrně problematické tuto látku sehnat (a nebo je v malém balení v lékárně poněkud drahá, což 
je však dáno velmi vysokou čistotou). Pro včelaře s desítkou včelstev již pak jde o poměrně vysokou 
cenu za kyselinu. 

Proto jsme letos na stánku PSNV-CZ na ostravské výstavě konané o tomto víkendu připravili novinku 
– možnost nákupu kanystru s kyselinou mravenčí. V kanystru je 4,8 kg 85% kyseliny mravenčí a doli-
tím cca 1,5 l (1,5 kg) vody lze získat 65% roztok (v případě kyseliny mravenčí lze bez obav lít vodu do 
kyseliny). Návod je přiložen. Zájemci o kyselinu prosím dejte vědět nejlépe předem, počet kanystrů 
je omezen, cena jednoho kanystru je 380,- Kč.

Lukáš Matela – jednatel PSNV-CZ
jednatel@n-vcelari.cz
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Včelařské potřeby na ostravské výstavě Život na zahradě
Ti z vás, kteří navštíví letošní výstavu budou moci shlédnout nebo i zakoupit některé včelařské potře-
by. Například novinky letošního (nebo konce loňského) roku:
–  matečníkové misky – dovoz z USA, lze vyvářet,
–  ochranné krytky matečníků (2 typy),
–  přidávací klícky s přídavkem feromonu – údajně usnadňuje přijetí, hlavně velmi praktická.

Shlédnout a v omezeném množství zakoupit bude možné také některé další pomůcky:
–  plastové mezistěny pro rámky Langstroth 2/3, 3/4 i 1/1,
–  formistopy – pomůcka pro zamezení vstupu mravenců (vynášející roztoče) na podložky,
–  mateří mřížky Langstroth plastové i kovové (velmi pevné, obojí osvědčené).

V případě zájmu i o jiné položky ze sortimentu www.nastavky.cz pište na adresu info@nastavky.cz

Váš dodavatel světově nejrozšířenějších a u nás stále oblíbenějších nástavkových úlů Lansgtroth.

Včelařská konference
V posledním e-Věstníku (13/2011) byly členové PSNV-CZ přednostně informováni o chystané pod-
zimní konferenci pořádané výzkumnou organizací MSVV (více je možno se dočíst v Moderním včelaři 
4/2011). Řada včelařů tuto nabídku využila a přihlásila se. Protože je stále ještě několik posledních 
volných míst, posíláme tentokrát e-Věstník s pozvánkou (na další stránce) širšímu okruhu adresátů.
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MENDELOVA SPOLEČNOST PRO VČELAŘSKÝ VÝZKUM

Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., Zemědělský výzkum, s. r. o. Troubsko
Ing. Květoslav Čermák, CSc., Včelařská šlechtitelská stanice Petrušov
MVDr. Zdeněk Klíma, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Mgr. Bronislav Gruna, Včelí farma Petrovice
Mgr. Jiří Danihlík, Univerzita Palackého v Olomouci

Program konference:

 08.30–09.00   Registrace

 09.00–09.20   Úvod, vystoupení ředitele muzea O. Dostála

 09.20–09.40   Představení Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum – A. Přidal

 09.40–10.30    

 10.30–11.00   Poznatky o varroatoleranci včel ve světě  K. Čermák 

 11.50–13.00   Přestávka na oběd

 13.00–13.30   

 13.30–14.00     

 14.00–14.30   

 14.30–14.50   Přestávka na občerstvení

 14.50–15.10   Existuje u včely medonosné vztah mezi ovogenezí a odolností?  V. Ptáček

 15.10–16.00   Panelová diskuse

 16.00–17.30   Prohlídka Mendelova muzea a Mendelova včelína 

Mendelův včelín – první výzkumné včelařské pracoviště – V. Ptáček

–

 11.00–11.50   Program selekce varroatolerantních včel v Německu – Z. Klíma 

Zootechnický význam klasifikace plemen včel rodu Apis – A. Přidal

Vývoj včelí matky od vajíčka k rozkladení – B. Gruna

Imunita včel – J. Danihlík

–

Mendelova společnost pro včelařský výzkum (MSVV)
si Vás dovoluje pozvat na odbornou včelařskou konferenci

VČELAŘSKÝ  VÝZKUM  V  DOBĚ J. G. MENDELA  A  DNES
MSVV sdružuje včelařské odborníky z řad včelařské veřejnosti i pracovníků univerzit. 

Činnost sdružení je zaměřena na včelařský výzkum, poradenskou činnost a vzdělávání.

Konference se bude konat 15. 10. 2011 od 9.00 do 17.30 hod.
v prostorách Mendelova muzea v Brně 

(Mendelovo náměstí 1a, Brno, tel: + 420 543 424 043, www.mendelmuseum.muni.cz)

K účasti na konferenci je nutné se přihlásit do 30. 9. 2011 kvůli kapacitě sálu i zajištění oběda. 
Účastnický poplatek je 100 Kč, platí se na místě. Oběd si hradí každý sám. 

Případný zájem o ubytování v Brně oznamte prosím s přihlášením na konferenci. 

Těšíme se na Vaši účast!

Přednášející:

Kontakt pro přihlášení: 

ředitel kanceláře MSVV
Tomáš Heller

e-mail: t.heller@email.cz 




