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Určené: ZO SZV, OZ ZSV

Bratislava, 19.05.2016

Obežník ZSV č. 5/2016
Prieskum úspešnosti zimovania včelstiev na Slovensku v sezóne
2015 /2016 a projekt o záchrane pôvodných populácií včelstiev
Vážené včelárky, vážení včelári!
zahájili sme 6. ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku. Prosíme
Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania
získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou
štandardnou formou v mnohých krajinách sveta, bude hromadne štatisticky spracované
a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám. Vyplnenie dotazníka zaberie max. 10
minút.
Získané údaje slúžia na dlhodobé sledovanie trendov v európskom včelárstve, porovnanie
úspešnosti liečenia, zistenie regionálnych rozdielov úspešnosti prezimovania a porovnanie
úhynov včelstiev s ostatnými európskymi krajinami.
Dotazník bude prístupný do 10. júna 2016. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie
výsledky získame, rozošlite preto nasledovný link on-line dotazníka čo najväčšiemu počtu
Vašich členov a včelárskych kolegov:
On-line dotazník o úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku – kliknite tu:

http://goo.gl/forms/fWecFtR1vs
V prípade, že v najbližších dňoch plánujete včelárske akcie ako sú výročné schôdze,
prednášky, školenia, výstavy a pod. a Vaši členovia uprednostňujú ručné vypĺňanie
dotazníkov, napíšte prosím na adresu robo.chlebo@gmail.com predpokladaný počet
dotazníkov a my Vám ich zašleme v tlačenej forme poštou. Zaradením včelárov, ktorí nemajú
pravidelný prístup na internet, by sa výpovedná hodnota získaných údajov zvýšila.
Ďalším medzinárodným projektom je projekt o záchrane pôvodných populácií včiel Smart
Bees (http://www.smartbees-fp7.eu/). V rámci tohto projektu sa plánuje zostaviť genetická
mapa pôvodných populácií včely medonosnej v Európe, ktorá vyžaduje zozbierať stovky
vzoriek včiel z celého európskeho kontinentu. Ak by ste mali záujem prispieť do tohto
projektu vzorkami z Vašich včelstiev, kontaktujte nás na adrese robo.chlebo@gmail.com.
Záujem je hlavne o vzorky včiel reprezentujúce čo najpôvodnejší genofond – teda ideálne zo
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včelstiev bez kupovaných matiek, s ktorými sa nekočuje a pochádzajúcich z oblastí s nižšou
zavčelenosťou. Typická vzorka pozostáva z cca 30 včiel (z toho 5 až 10 trúdov) odobratých
z plodiska jedného včelstva zaliatych v 96 % etanole. Na požiadanie Vám zašleme
vzorkovnicu, sprievodné informácie aj odpovednú obálku.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
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