9.00-9.15

ÚVOD

9.15-9.30

PŘEDSTAVENÍ
ZAŘÍZENÍ

9.40-10.30

JAK ZAČÍT
VČELAŘIT

10.45-11.15

JAK ZAČÍT
VČELAŘIT

11.20-12.00

VČELSTVO

• Prezentace účastníků
• Seznámení s obsahem kurzu, organizační pokyny
•
•
•
•
•

6. 12. 2021

• Definice včelstva a jeho základní složky
• Funkce jednotlivých složek
• Včelařská terminologie
oběd (v ceně), možnost nákupu v prodejně

12.00-12.50
12.50 – 14.00

VČELSTVO

14.10-15.30
ÚL
15.40-16.40

16.50-18.20

7.30 – 10.30

VČELAŘSKÝ ROK

10.40–12.00

NEMOCI VČEL

Vztahy ve včelstvu, dorozumívání včel, pudy včel
Principy fungování včelstva
Základy biologie
Vývoj úlů u nás
Části úlu a jejich funkce
Základní typy úlů, rozmístění úlů
Včelaření v jednotlivých systémech
Ukázky různých typů úlů a úlových sestav, různé
materiály, různé konstrukční řešení, aspekty volby úlu
• Základní potřeby a pomůcky, jejich používání
• Zásady práce se včelami, manipulace se včelstvy
Základy prohlídek včelstev, záznamy o prohlídkách

•
•
•
•
•
•
•
•

• Základní rozdělení včelařského roku
• Projevy včel a práce včelaře v jednotlivých obdobích
včelařského roku
• Nemoci včel

7. 12 .2021

12.00-12.30
12.30-13.00

13.10-15.10

15.20– 17.20

Historie a současnost zařízení, další vzdělávací aktivity a
možnosti, nabídka akcí
Povinnosti včelaře při chovu včel
Volba stanoviště, BOZP při práci se včelstvy
Legislativa; dotační politika
Ekonomika včelaření

NEMOCI VČEL

VČELÍ PASTVA

PRÁCE VČELAŘE
V ZIMĚ

•

•
•
•
•
•

oběd (v ceně)
Nemoci včelího plodu
Základní pojmy včelí pastvy, význam znalostí
Hodnocení kvality na vlastním stanovišti; možnosti
zlepšování včelí pastvy na svém stanovišti
Včelí pastva podle místa a doby výskytu
Sbíjení rámků, drátkování, zatavování mezistěn
Údržba a dezinfekce úlů

8. 12. 2021

7.30 – 9.00

ROZMNOŽOVÁ
NÍ VČELSTEV

9.10-11.00

VČELÍ
PRODUKTY

11.10 -12.00

ZÁSAHY DO
VČELSTEV

•
•
•
•
•

Rojení, rojová nálada, předcházení rojení, péče o roje
Tvorba oddělků a smetenců
Rozdělení včelích produktů
Vznik a složení jednotlivých produktů
Získávání a využití včelích produktů

•

Modelové situace, rozšiřování včelstev
oběd (v ceně)

12.00-12.30

•

Modelové situace, péče o oddělky

12.30-13.00

ZÁSAHY DO
VČELSTEV

13.00

UKONČENÍ I. ČÁSTI - ZHODNOCENÍ, DOTAZY, NÁMĚTY, NÁZORY

27. 4. 2022

7.30 – 9.00

ZÍSKÁVÁNÍ VČELÍCH
PRODUKTŮ

9.10-12.10

PRÁCE NA VČELNICI

•
•
•
•
•
•

Získávání medu a jeho další úpravy
Zpracování vosku, výroba mezistěn
Základní manipulace se včelstvy
Prohlídky včelstev, záznamy
Rozmnožování včelstev
Praktické zásahy ve včelstvu v závislosti na
stavu a období
oběd (v ceně)

12.10-12.40
12.40-13.40

PRÁCE NA VČELNICI

13.40-14.40

PROHLÍDKA ARBORETA, ZDROJE VČELÍ PASTVY

14.40

UKONČENÍ KURZU, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ

Cena: 2.400,-- Kč – zahrnuje lektorné, tištěné materiály, 4 x oběd
Lze přiobjednat ubytování:340,-- Kč/os./den; jednolůžkový pokoj 500,--Kč/os./den
Lze přiobjednat snídani: 80,-- Kč

