ZO SZV STUPAVA
Malacká 13; 900 31 S T U P A V A

„Seminár - chov včelích matiek“
Termín konania: 21. apríla 2012 (zmena pôvodne plánovaného termínu 28.04.2012)
Organizátor seminára: ZO SZV Stupava
Miesto konania: Stupava – Pri Bindrovom sade; včelnica Rudolfa Predajňu.
Hlavný prednášajúci a vedúci seminára: Ing. Ľudovít Gál -registrovaný chovateľ matiek
Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné občerstvenie.
Program seminára:
830 - 845 - Stretnutie a registrácia účastníkov seminára na parkovisku pred reštauráciou
Stupavská krčma, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti autobusovej stanice
v Stupave.
845 - 900 Presun účastníkov na včelnicu R. Predajňu
900 – 910 Otvorenie seminára a oboznámenie s organizačnými otázkami
910 – 1100 Prednáška – Zásady a význam chovu včelích matiek
1100 – 1115 Prestávka spojená s občerstvením
1115 – 1300 Techniky používané pri chove matiek- pri matke, bez prítomnosti matky (výhody
a nevýhody), používané pomôcky pri chove, prelarvovanie, Jenterov rámik, chovné zariadenie
CUPULARVE, použitie štartera, technická inseminácia matiek a pod.
1300 – 1330 Obedňajšia prestávka
1330 – 1500 Praktické ukážky jednotlivých činností pri chove matiek: príprava včelstiev na chov,
vyber vhodných plástov na prelarvovanie, prelarvovacie pomôcky, postup pri prelarvovaní,
tvorba štartéra, škôlkovanie matečníkov, značenie matiek a pod.
1500-1510 Prestávka – občerstvenie.
1510 – 1700 Praktický nácvik činností pri chove matiek
1700 ukončenie seminára
Prihlášky na seminár zasielajte elektronickou poštou na adresu lubica.predajnova@gmail.com
alebo jan.hascik@stuba.sk. Prihlásiť sa možno u A. Grambličku aj telefonicky na 0903 418 308.
Prihlášky na seminár možno podávať do 20.apríla 2012.! Nakoľko v čase konania seminára
sa predpokladá znáška z repky olejky kedy sú včely agresívnejšie ako obyčajne, odporúčame
aby si na podujatie každý účastník priniesol vlastnú kuklu/klobúk!

V Bratislave 13.04.2012

..........................................
tajomník ZO SZV Stupava v.r.

Poznámka: v prípade nepriaznivého počasia sa seminár uskutoční v náhradnom termíne!
Maximálny počet účastníkov na seminári je 25 osôb, preto sa prihláste včas! Záujemcov
o seminár budeme evidovať podľa poradia poslania záväznej prihlášky.

Predseda ZO SZV: Anton Gramblička

Tajomník ZO SZV: doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

telefón: 0903 418 308

stupava@vcelari.sk
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