
PRAŽSKÁ VČELAŘSKÁ SETKÁVÁNÍ 2018/2019

Milé kolegyně, milí kolegové, zveme Vás na
IV. večer VI. ročníku cyklu pro chovatele včel i veřejnost Pražská včelařská setkávání

Pořádají:
Pracovní společnost nástavkových včelařů-CZ, Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7  a spolek Hradčanské
včely.

Termín: úterý 22. 1. 2019 v 18 hodin
Místo konání: Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 - Nové Město).

Téma: Včelí pastva a životní prostředí včel ve městě
Lektor: Mgr. Bronislav Gruna

O lektorovi:

Mgr. Bronislav Gruna je vystudovaný přírodovědec, obor botanika. Od roku 1998 je profesionálním
včelařem. Rodinná včelařská farma je zaměřena na produkci druhových medů, šlechtění a chov matek,
tvorbu oddělků. Včelnice mají převážně na jižní Moravě v rozpětí nadmořských výšek 180-650 m. n. m.
Bronislav Gruna se zabývá také problematikou varroózy, zejména hlubším poznáním biologie kleštíka
včelího.

O přednášce:

V první  části  přednášky se seznámíme s hlavními  zdroji  nektarové  snůšky v  městském prostředí.
Kromě ovocných a parkových dřevin obohacují snůšku ve městě některé druhy invazních rostlin. V
druhé části se budeme zabývat specifickými rysy města jako životního prostředí včel. Ve srovnání s
venkovem je městské prostředí obecně pestřejší, což se projevuje vyššími výnosy medu, ale také větší
úrovní napadení včelstev kleštíkem.

Bonus veterinární: 

V úvodu večera vystoupí  MVDr. Markéta Kopečná, PhD., vrchní rada – vedoucí oddělení ochrany
zdraví zvířat a ekologie Městské veterinární správy v Praze, a seznámí včelaře, kteří mají včelstva na
území velké Prahy, s aktuální Metodikou kontroly zdraví pro rok 2019 a přesně určí, který katastr Prahy
bude mít letos povinnost odevzdat měl na vyšetření moru včelího plodu.

Další informace i registrační formulář naleznete na webu PSNV-CZ. Sledujte i Facebook cyklu.

Vstupné na 1 přednášku: při registraci předem: 100,-Kč, bez předchozí registrace: 150,-Kč. 
Registrace se uzavírá 48 hodin před začátkem přednášky.
Změna programu kvůli zásahu vyšší moci (vis maior) vyhrazena.

https://www.facebook.com/Pra%C5%BEsk%C3%A1-v%C4%8Dela%C5%99sk%C3%A1-setk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-1105250002844561/
http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Dokument-67435-2018-MZE-17212.pdf
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html
http://www.hradcanskevcely.cz/
http://www.hradcanskevcely.cz/
http://www.vcelarivpraze.cz/
http://www.psnv.cz/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_kurzy&task=pvs

