
HARMONOGRAM SZKOLENIA KOWR 

Temat: Nowoczesność w ochronie pasieki przed chorobami pszczół i jej wpływ na zdrowie człowieka. 

Godzina rozpoczęcia szkolenia każdego dnia o godz. 9.00  zakończenie około godz.16.00 , 

Dokładny adres szkolenia zostanie podany w m-c marcu 
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10.04.2021 
Wąbrzeźno 

Zdrowie ludzi zależy od zdrowia pszczół.  
1. Sprzedaż miodu i produktów pszczelich w ramach SB i RHD - aktualizacja. 
2. Dobrostan pszczół - dobrobyt nie dla wszystkich. 
3. Jedno zdrowie. Pomijane połączenie zdrowia ludzi i pszczół. 
4. Aktualizacja wiadomości dotycząca chorób pszczół. 

Artur Arszułowicz 
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10.04.2021 
Toruń 

Działania pszczelarza w zakresie ochrony pszczół przed chorobami, w 
warunkach nowoczesnej gospodarce pasiecznej.  
1. Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza 
warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą.  
2. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu różnych metod i warunki 
bezpiecznego pozyskiwania miodu. Zwalczanie inwazji przy użyciu kwasów 
organicznych. 
3. Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec 
amerykański i europejski, nosemoza, grzybica otorbielakowa, Zasady 
postępowanie w ognisku choroby zakaźnej.  
4. Zasady higieny w pasiece. Odkażanie w pasiece.  
5. Szkodniki pszczół i produktów pasiecznych. 

dr hab.  
Paweł Chorbiński 
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11.04.2021 
Toruń 

Zdrowie ludzi zależy od zdrowia pszczół.  
1. Sprzedaż miodu i produktów pszczelich w ramach SB i RHD - aktualizacja. 
2. Dobrostan pszczół - dobrobyt nie dla wszystkich. 
3. Jedno zdrowie. Pomijane połączenie zdrowia ludzi i pszczół. 
4. Aktualizacja wiadomości dotycząca chorób pszczół. 

Artur Arszułowicz 
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11.04.2021 
Wąbrzeźno 

Działania pszczelarza w zakresie ochrony pszczół przed chorobami, w 
warunkach nowoczesnej gospodarce pasiecznej.  
1. Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza 
warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą.  
2. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu różnych metod i warunki 
bezpiecznego pozyskiwania miodu. Zwalczanie inwazji przy użyciu kwasów 
organicznych. 
3. Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec 
amerykański i europejski, nosemoza, grzybica otorbielakowa, Zasady 
postępowanie w ognisku choroby zakaźnej.  
4. Zasady higieny w pasiece. Odkażanie w pasiece.  
5. Szkodniki pszczół i produktów pasiecznych. 

dr hab.  
Paweł Chorbiński 
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Zasady uczestnictwa w szkoleniu;  Zapisy za pośrednictwem Kół do 20 marca br. Uczestnikami szkolenia mogą być 

członkowie Kół zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu, posiadający numer wet. pasieki,  

jednocześnie będący członkiem Koła minimum od 30 września 2020 r./ baza danych/. Słuchacz powinien zapisać się na 

dwa dni wykładu w jednej miejscowości. 

Każdy otrzymuje materiał szkoleniowy w formie papierowej, kawę , herbatę oraz  obiad  a przede wszystkim  wiedzę 

procentującą w prowadzeniu pasieki na najbliższe lata.  

Wpłata na konto macierzystego Koła 10 zł/osobodzień.  

                                                                                                            Opracował ;Tadeusz Dussa 


