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Kurz ošetrovania včelstiev aerosólom
Stupava 23.10.2010.
ZO SZV v Stupave uskutoční kurz ošetrovania včelstiev aerosólom v sobotu
23.10.2010 v priestoroch MKSC Stupava v čase od 830 do 1500 (mapka v prílohe).
Kurz je určený včelárom, ktorí budú ošetrovať včelstvá na včelniciach v rámci ZO
SZV alebo SVS. Absolventi kurzu dostanú osvedčenie, ktoré ich bude oprávňovať
k ošetrovaniu včelstiev podľa platných zásad a umožni čerpať prostriedky (preplatiť
ošetrovanie včelstiev) z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja
včelstiev na Slovensku 2007 -2010. Poznamenávame, že v novom NPSRVč na
obdobie 2011 -2014 bude taktiež podmienkou na preplatenie absolvovanie kurzu
ošetrovania včelstiev aerosólom. Kurz je teda určený pre členov ZO SZV, alebo
SVS, ktoré majú kúpené aerosólové vyvíjače VAT 1a a nemajú dostatok vyškolených
včelárov na jeho používanie. Kurz je bezplatný. Účastníci kurzu znášajú iba náklady
na cestovné a stravné počas trvania kurz.
Kurz povedie akreditovaný lektor doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Osvedčenie účastníkom kurzu na základe propozícií lektora vystaví a zašle
sekretariát SZV.
Program kurzu aerosólového ošetrovania včelstiev:
1. Registrácia účastníkov kurzu 800 -830
2. Prednáška – časový rozvrh a osnova
Prvá časť 830 - 1000
n Pôvod a rozšírenie roztoča varroa destructor
n Biológia roztoča varroa d.
Prestávka 1000 - 1015
Druhá časť 1015 - 1145
n Spôsobené škody a vývoj napadnutia
n Zásady celoročného ošetrovania včelstiev proti roztočovi varroa destructor
Prestávka na obed 1145 - 1230
Tretia časť 1230 – 1430
n Biotechnické opatrenia
n Medikamentózne opatrenia
Prestávka a premiestnenie do vonkajších priestorov 1430 - 1445
n Praktická ukážka aerosólového ošetrenia včelstiev a skúsenosti s jej aplikáciou
1445 – 1530
n Diskusia k prednáške a ukážke aerosólového ošetrenia včelstiev 1530 - 1600
Prihlášky na kurz posielajte na adresu jan.hascik@stuba.sk. Maximálny počet
účastníkov kurzu je 40 (kapacita miestnosti). Do kapacity miestnosti budú
zaregistrovaní aj neprihlásení účastníci, ktorí sa pre účasť rozhodnú na poslednú
chvíľu.
Predseda ZO SZV: Anton Gramblička
Tajomník ZO SZV: doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
telefón: 0903 418 308
stupava@vcelari.sk
IČO: 00178349
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.; číslo účtu: 0019197560 - 0900

Výbor ZO SZV sa teší na stretnutie včelárov z celého Slovenska v Stupave.
V Stupave 8. októbra 2010.

Výbor ZO SZV v Stupave

Prístup k Mestskému kultúrnemu a spoločenskému centru v Stupave
Prístup k MKSC Stupava zo smeru od Bratislavy je na priloženej sekvencii mapy Stupavy
vyznačený červenými a od Malaciek a Lozorna modrými šípkami. Žltou je označená Hlavná ulica.
Ak prichádzate od Bratislavy z Hlavnej ulice je potrebné odbočiť pri obchode BILLA.
Prichádzajúci zo smeru od Malaciek a Lozorna po prechode prvej veľkej križovatky pokračujú v
priamom smere. Po pravej strane minú Mestský úrad, v ľavo začne oplotenie parku až prídu
k prvej možnosti odbočenia v pravo. Tu budú pokračovať po trase vyznačenej modrými šípkami
až prídu na Agátovú ulicu, kde sa obe prístupové trasy spoja. Ďalej pokračovať po vyznačenej
trase na parkovisko pri zadnom vchode do budovy MKSC.
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