KURZ ZÁKLADŮ CHOVU VČEL
I.
pro úplné začátečníky
Kurz je určen zájemcům o chov včel, zvlášť těm, kteří to myslí vážně,
nebojí se včelího bodnutí a chtěli by poznat přírodu z blízka.

Datum konání: 14. 4. 2018
Kurz bude probíhat na včelí farmě ve Skaličce a včelnicích v terénu
(praxe), (teorii) blíže upřesníme.
Rozsah Kurzu:
Začátek kurzu:
Konec kurzu:
Počet účastníků:

9 - 10 hod.
8:00
cca 18:00
max. 15

Závazné přihlášky posílejte na: vcelarstvi.juran@email.cz
Obratem Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu na uhrazení
kurzu.
Cena kurzu: 1100 Kč / osobu
V ceně kurzu odborný výklad farmáře a učitele včelařství + pracovní
sešit (sešit je pro všechny tři kurzy), praktické ukázky, oběd, pití,
káva, čaj a drobné pohoštění.
Je vhodné absolvovat všechny tři po sobě jdoucí kurzy najednou,
z důvodu návaznosti výuky.
Kurz povede lektor - včelař: Jaroslav Juráň - majitel včelí farmy
Skalička (cca 400 včelstev).
Kontakt:

Jaroslav Juráň

Tel.:

604 639 406

Co si z kurzu můžu odnést? Vědomosti a zkušenosti praktického
včelaře. Nové metody a směry vedení včelstev. Osvědčení o
absolvování kurzu základů chovu včel.

Program:
- Organizační záležitosti celého kurzu
- Kdo může chovat včely
- Co od včelaření a včel můžu očekávat
- Vzdělání - jaké minimální znalosti bych měl mít
- Jaké jsou podmínky pro včelařství v našem regionu
- Práva a povinnosti včelaře - na co máme právo a co nemůžeme
- Legislativa chovatele – kde se přihlásit a pod koho spadáme
- Bezpečnost při práci se včelami - ochranné pomůcky
- Proč se dnes vyplatí včelařit - výhody, nevýhody
- První krok k pořízení nových včelstev - případná rizika
- Co potřebuji k chovu včel - základy
- Včelařova lékárnička - co obsahuje a na co si dát pozor
- Základní včelařské pojmy
- Včelařský kuřák (dýmák) - jak ho rozdělat, palivo do kuřáků
- Jak a kde si koupit základní vybavení - úly, včelařské nářadí,
medomet

Co budu potřebovat a co bych měl
znát
- Kdo obývá úl? Rozdělení - matka, trubec, dělnice. Co tvoří
včelstvo?
- Úl v historickém vývoji
- Úly podle konstrukce - uteplené, neuteplené - výhody, nevýhody
- Typy úlu, používaný materiál - dřevo, plast, stylodur…
- Základní rozdělení úlů - adamcova míra, dadant, langstroth,
optimal
- Úlové systémy - vysokonástavkový, nízkonástavkový, kombinovaný
- Proč nepořizovat staré úly a dát přednost novým?
- Teplá nebo studená stavba? Co je lepší pro včelaře a co pro včely
- Zhotovení včelařského rámku - čím a jak? Hřebík, drátek, mezerník
- Zatavování mezistěn - na co si dát pozor
- Dno - varoadno, plné, kočovné, mezidno, nízké - a další požadavky
- Výkluzy a jejich použití - typy výkluzů a uvedení do praxe
- Krmítka - použití, typy
- Mateří mřížky - ano či ne? Jaké typy použít, umístění
- Použití oček - ano či ne?

