Mededeling van het Bijen@wur Team
Vanaf heden komt de mogelijkheid van het aanvragen van lezingen op locatie, gegeven door een
teamlid, te vervallen. In plaats van deze lezingen zal er een jaarlijkse lezingen dag komen die voor
het eerst plaats zal vinden in de winter van 2011-2012.
De afgelopen jaren hebben de meesten van onze teamgenoten veel lezingen gegeven bij
verschillende verenigingen in het land. Deze lezingen richtten zich vooral op bijengezondheid,
bijvoorbeeld: varroabestrijding, drachtplanten en pollendiversiteit, vitaliteit van de bijen, Nosema sp,
enz. De inhoud van deze lezingen is gebaseerd op het onderzoek dat het team heeft gedaan in de
voorgaande jaren of op lopend onderzoek.
Het kost ons ontzettend veel tijd om steeds weer nieuwe praatjes voor te bereiden, die aan te passen
aan de specifieke wensen van de verschillende verenigingen, en dan avond aan avond het hele land
door te rijden naar de meest uiteenlopende locaties. Als gevolg daarvan, is het Bijen@wur
genoodzaakt om de luisteraars een flink bedrag neer te laten tellen voor deze lezingen.
We willen echter wel graag gevoel houden met de praktijk en nieuwe kennis uitdragen naar de
imkers. We hebben daarom besloten in plaats van lezingen in het land een jaarlijkse lezingendag te
gaan organiseren in Wageningen. Deze lezingendag zal twee keer gehouden worden en voor het
eerst plaatsvinden in de winter van 2011/2012.
Op deze lezingendag zullen we lezingen geven over het lopend onderzoek, wat de meest recente
bevindingen zijn op het gebied van varroabestrijding, bijengezondheid, en bedrijfsmethodes, en
andere onderwerpen waar de laatste jaren veel vraag naar was vanuit de verenigingen. Op deze
manier kunnen we de hoeveelheid aangeboden informatie flink vergroten en willen we ook de
mogelijkheid geven voor discussie met en tussen verenigingen. U krijgt zo de kans om meerdere
lezingen bij te wonen tegen reiskosten naar Wageningen en een kleine tegemoetkoming voor koffie
en lunch.
Nadere informatie volgt over de registratie en de datum van de eerstvolgende Bijen@wur
lezingendag.
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