KURZ ZÁKLADŮ CHOVU VČEL
III.
pro 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: 5. 5. 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.

Chov včelích matek
- Příprava a ukázka chovatelských pomůcek pro chov matek
- Kdy začít s chovem včelích matek - co od toho očekávat?
- Požadavky na chov matek - výběr, hodnocení, selekce
- Výběr plemeniva - s čeho budeme chovat - kvalita plemeniva
- Šlechtění včelích matek - stanovit si chovatelský cíl
- Na jaké vlastnosti šlechtíme? Nerozbíhavost, čistící pud, nerojivost
- Důvody k chovu vlastních včelích matek - výběr těch nejlepších
- Způsob chovu matek - při matce, bez matky, osiřelec
- Odchov kvalitních trubců - jak to zvládnout?
- Páření matek- snubní let
- Způsoby výměny matek - napřímo, s odkladem, vyjídací klícky
- Způsoby přelarvení - lžičkou a na co přelarvit? - mat.kašičku,
vodu…
- Chov pomocí nicotu, janteru a dalších
- Chovné úlky, plemenáče, chovné sekce, oplodňáčky…
- Úlový deník, matriční kniha - jejich vedení - jak je psát?
- Značení matek, zastřihávání křídel, evidence matek…
- Zasílání včelích matek - poštou, přepravní službou, vlastní odběr…
- Cena kvalitních včelích matek

Nemoci a léčení včel
- Imunitní systém včel - přirozená schopnost bránit se různým
nemocem
- Léčení a prevence včelstev během kalendářního roku.
- Alternativní metody - kyselina šťavelová, mléčná, mravenčí
- Otravy včel- příčiny, nápravy, klinické příznaky, hlášení

Nemoci včelího plodu:
- Mor včelího plodu - jak ho najít a na co si dát pozor?
-

Varroáza - opatření proti varroáze po celý rok
Hniloba včelího plodu
Zvápenatění včelího plodu - klinické příznaky. Co s tím?
Zkamenění včelího plodu

Nemoci dospělých včel:
-

Nosemóza
Měňanková nákaza
Roztočíková nákaza včel - akarapidóza
Tumidoza
Včelomorka

Škůdci včel:
-

Sršni
Mravenci
Ptáci - datli, žluny
Hlodavci - myši, rejsek

Krádeže včelstev
- Jak zabránit krádeží? - výběr stanoviště, příjezdové cesty
- Jak zabezpečit včelstva proti odcizení? - značení rámků, úlů, cejch
- Postup při zjištění krádeže včelstev a zařízení - oznámení policii
- Pojištění, svépomocný fond - kdy krádež nahlásit
- Fotopasti, alarmy, zabezpečení

Propagace a marketing včelích
produktů
- Získávání včelích produktů - med, propolis, pyl, jed, mat.kašička
- Využití včelích produktů
- Plnění, balení a skladování včelích produktů
- Prodej včelích produktů - jak si získat zákazníky
- Jak vytvořit cenu medu a včelích produktů
- Jakým způsobem nabídnout zákazníkovi kvalitu
- Podmínky pro veřejný prodej (trhy, obchod), prodej ze dvora
- Cedule, etikety, letáky, upoutávky,…

