O ošetřování včelstev na podzim a problematika kyseliny šťavelové
V posledních číslech časopisu Moderní včelař jsme uveřejnili články, vycházející jak
z dat z dotazníku, tak i z praktických zkušeností. Články jsou on-line dostupné na
našem webu:




Roste obliba použití kyseliny šťavelové v létě: o tom, jaká jsou specifika použití
kyseliny šťavelové v létě.
Podzimní léčení včelstev je rutina i tenký led: jaké jsou veterinární změny
v podzimním ošetřování včelstev proti varroóze i na co si dát pozor, aby bylo ošetření
účinné.
Ne každé včelstvo je zdravé a silné natolik, aby přečkalo zimu: o tom, co s uhynulými
včelstvy i specifika různých nezanedbatelných „maličkostí“ při zvládání varroózy.

Další články budou následovat, postupně je budeme zveřejňovat na našem webu a
budeme na upozorňovat i na Facebooku, kde nás můžete sledovat, aby Vám nic
neuniklo.
Porovnání imunity zimní a letní generace včel
Spolu s našimi výzkumnými kolegy jsme publikovali článek v mezinárodním
vědeckém časopise o rozdílech v imunitních reakcích letní a zimní populace včel.
Výsledky našeho dvouletého výzkumu ukazují, že indukce imunity zimní populace
včel je silnější ve srovnání s letní populací, zároveň ale imunitní stimul snižuje
produkci látek, které jsou považovány za markery dlouhověkosti včel. Abstrakt
článku v angličtině je zde, chystáme populárně naučnou verzi článku v češtině, kde
se dozvíte detaily z objevených fyziologických pochodů i případné důsledky do
včelařské praxe.
Jak a kde čerpáte odborné informace?
Naši kolegové a spolupracovníci z asociace COLOSS provádějí rozsáhlý průzkum
mezi včelaři o tom, jak a kde čerpají informace o včelařství. Z Česka se zapojilo jen
asi 200 respondentů, pomozte zvýšit hlas ČR v tomto průzkumu a vyplňte online dotazník, čas je jen do 31. prosince 2020. Díky spolupráci s kolegy ze
Slovenska, používáme dotazník ve slovenštině.
Čas potřebný k vyplnění dotazníku je srovnatelný pro spořádání 5 vanilkových
rohlíčků, 2 perníčků a 2 vosích hnízd (nebo košnic) .
Vaše odeslané dotazníky = inspirace, analýzy, výstupy

Rád bych poděkoval Vám všem, účastníkům projektu COLOSS: Monitoring
úspěšnosti zimování včelstev, za poskytnutí cenných pozorování a informací, které
dále zpracováváme a jsou pro nás inspirací pro základní výzkum i pro vyvozování
praktických doporučení pro včelařskou praxi.
Přeji poklidné Vánoce, pevné zdraví, radost ze včelaření a vše dobré v osobním i
profesním životě.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám i Vašim včelám hodně zdraví!
S pozdravem
Jiří Danihlík
Národní koordinátor projektu
monitoring.vcely@gmail.com
www.coloss.cz

