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Maribor, 10. januar 2018

Spoštovani
VLJUDNO VAS VABIMO
na 1. aktivnost izobraževalnega programa ZID Maribor za leto 2018:
strokovno predavanje

MALI PANJSKI HROŠČ,
ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 17:00 v predavalnici B-304 v prostorih
Tehniških fakultet, Smetanova ulica 17, Maribor.

Predavatelj: mag. Gregor Pen, dr. vet. med
Vsebina: Mali panjski hrošč se naseli v panjih, uničuje čebelji zarod in
posledično celotne čebelje družine. Poznan je od 1896. Ugotovljen je bil na
afriških čebelah, bolj točno v podsaharski Afriki. Ni znano, kako se je po letu
1992 razširil v Ameriko, Avstralijo, Portugalsko in, kar nas najbolj skrbi, v letu
2014 v italijansko Kalabrijo in na Sicilijo. To pa ni daleč od Slovenije ob dejstvu,
da je MPH dober letalec, ki z lahkoto zmore preleteti 15 km (nekateri avtorji
omenjajo razdalje do 100 km).
Širi se tudi s prometom čebel, čebeljih proizvodov, voska, s prometom sadja in
lončnic, prometom čmrljev itd. Nemogoče ga je popolnoma izolirati in verjetno je
samo vprašanje časa kdaj se bo pojavil tudi v Sloveniji.
Na predavanju bomo spoznali razvojni krog malega čebeljega hrošča in
diagnostiko. Ker ni ustrezne terapije, je znanje o preventivni zaščiti čebelnjakov
izrednega pomena. In prav to je osrednja tema predavanja.
Predavanje nas bo vsekakor pritegnilo ob dejstvu, da Slovenci cenimo
čebelje pridelke kot hrano, še bolj pa kot zdravilo. Tudi z gospodarskega
vidika je čebelarstvo naša pomembna panoga. Poseg v zdravje čebeljih
družin lahko predstavlja nacionalno katastrofo.
Na predavanje vljudno vabimo tudi čebelarje s širšega mariborskega
območja.
Mag. Gregor Pen je predsednik Veterinarskega društva Maribor, ki je
pripravilo to predavanje.
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