Bydgoszcz, 20 lutego 2012 r.

P-KZP/7/12

Pomorsko- Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy organizuje kurs nt.
„Intensywna gospodarka w pasiece”, który jednocześnie jest przygotowaniem
do zdawania egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną na tytuły:
1) wykwalifikowanego pszczelarza
2) mistrza pszczelarza
W kursie uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają tytułu mistrza
pszczelarskiego.
Kurs odbędzie się w dniach: 17-18 marca 2012 r. i 24-25 marca 2012 r. oraz
część praktyczna 28-29 kwietnia 2012 r.
Koszty organizacyjne wynoszą 100 zł od uczestnika i zostaną zebrane w
pierwszym dniu szkolenia. Organizator gwarantuje pełne wyżywienie dla
wszystkich uczestników i noclegi dla osób zainteresowanych. Korzystanie z
noclegu należy zgłosić do biura PKZP w Bydgoszczy do 10 marca br.
Szkolenie rozpoczyna się w dniu 17 marca br. od godziny 9.00 i każdorazowo
będzie trwało 9 godzin lekcyjnych w internacie Szkół Drzewnych w
Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 44-46. Każdy uczestnik kursu otrzyma
certyfikat.
Jednocześnie informujemy, że do egzaminu państwowego może przystąpić
osoba, która ma co najmniej:
- 3-letnią praktykę w przypadku egzaminu na tytuł pszczelarz – robotnik
wykwalifikowany.
Koszt egzaminu: 750,00 zł
- 6-letnią praktykę w przypadku egzaminu na tytuł mistrz-pszczelarz oraz tytuł
pszczelarz lub wykształcenie minimum średnie rolnicze.
Koszt egzaminu: 1150,00 zł.
Osoby, które będą chciały przystąpić do egzaminu, powinny zabrać ze sobą na
szkolenie:
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły
- kserokopię dowodu osobistego
- zaświadczenie, najlepiej od prezesa koła o odbytej lub prowadzonej praktyce
pszczelarskiej ( prowadzenie pasieki )
- 2 zdjęcia ( jak do dowodu osobistego)
Wpłaty za egzamin dla osób zainteresowanych pobierane będą podczas kursu.
Z poważaniem
Jacek Paul

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W OPARCIU
O ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA
I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA
PT. „INTENSYWNA GOSPODARKA W PASIECE”
Szkolenia odbędą się w soboty i niedziele: 17-18 marca, 24-25 marca 2012
roku w świetlicy internatu Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, przy
ulicy Toruńskiej 44-46.
Zajęcia praktyczne w grupach odbędą się naprzemiennie w pasiekach,
28 (sobota) i 29 (niedziela) kwietnia br. :
1. Hanna Idziorek – w pasiece „NEKTAR” w Nowym Dworze,
gm. Dąbrowa Chełmińska
2. Jerzy Różański – w pasiece „MAJA” w Topolnie, gm. Świecie n/Wisłą

SOBOTA 17 marca 2012 r.
I. Zakwaterowanie i śniadanie w internacie Zespołu Szkół Drzewnych
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 46; godz. 8.00 – 9.00
II. Prowadząca: mgr Hanna Idziorek - Program wsparcia pszczelarstwa,
godz. 9.00- 9.45 (1 godzina)
III. Prowadzący; dr inż. Piotr Wasilewski- Morfologia i anatomia pszczoły
miodnej, godz. 10.00-11.40 (2 godziny)
IV. Prowadząca: mgr Hanna Idziorek – Zasady obchodzenia się z pszczołami,
żywienie pszczół godz. 11.50-16.00 (4 godziny)
V. Przerwa obiadowa; 13.30 – 14.30
VI. Prowadząca: mgr Hanna Idziorek- Produkty pszczele,
godz. 16.00-17.35 (2 godziny)
VII.Godz. 17.35-18.00 kolacja i zakwaterowanie.

NIEDZIELA 18 marca 2012 r.
I. Śniadanie; godz. 8.30 – 9.00
II. Prowadzący: dr inż. Piotr Wasilewski- Fizjologia pszczoły miodnej,
godz. 9.00-10.30 (2 godziny)
III. Prowadzący: Jacek Paul- Ekonomika i organizacja produkcji pszczelarskiej,
godz.10.35- 13.00 (3 godziny),
IV.Przerwa obiadowa – 13.05- 14.00
V. Prowadzący: Jacek Paul- Choroby pszczół i ich zwalczanie,
godz.14.00-16.25 ( 3 godziny)

SOBOTA - 24 MARCA 2012 r.
I. Prowadzący: mgr inż. Piotr Okniański- Biologia pszczoły miodnej,
godz. 12.15- 17.15 (5 godzin)
II. Przerwa obiadowa: 13.00-14.00
III. Prowadzący: dr inż. Piotr Wasilewski- Pożytki pszczele, kalendarz kwitnienia
roślin. Rola pszczół w zapylaniu i plonowaniu roślin, 17.20-21.oo ( 4 godziny)
IV. Kolacja 18.05-18.35
NIEDZIELA -25 MARCA 2012 R.
I. Śniadanie: 7.30-8.00
II. Prowadzący: dr inż. Piotr Wasilewski - Zakładanie pasieki i ocena zasobów
pożytkowych, wybór miejsca na pasieczysko, zatrucia pszczół, 8,00-13.00
(5godzin)
III. Przerwa obiadowa: 13.00-13.30
IV. Prowadzący: inż. Jerzy Różański – Prace pasieczne w roku kalendarzowym,
godz. 13.30- 17.40 (5 godzin)

SOBOTA I NIEDZIELA 28 I 29 KWIETNIA 2012 R.
Szkolenia praktyczne w dwóch grupach w pasiekach po 9 godzin;
godz. 9.00-17.30,
prowadzący;
1. inż. Jerzy Różański
- wychów matek pszczelich na potrzeby własne – 2 h
- tworzenie nowych rodzin – 2 h
- wyrób uli sposobem gospodarczym -2 h
- przeglądy rodzin pszczelich- 2 h
- karmienie pobudzające- 1h
2. mgr Hanna Idziorek
- znakowanie matek pszczelich- 2 h
- wytop wosku pszczelego- 1 h
- wirowanie miodu – 1h
- poławianie pyłku – 2 h
- badanie miodu- 1 h
- poznawanie roślin miododajnych – 2 h

