
 

Harmonogram realizacji szkolenia w dniach 28-30 stycznia 2022 r. w ramach 

mechanizmu WPR w sezonie 2021/2022,   

                           Kościelna 7, 78-132 Grzybowo  Pensjonat Gwiazda Morza 

Temat szkolenia: Gospodarka pasieczna w zmieniających się warunkach klimatyczno-

przyrodniczych Polski ;  24 godziny lekcyjne 
 

Lp. Temat Czas 

28 stycznia /piątek/ - prowadzący zajęcia mgr Mariusz Chachuła - 4 godzin  

1 Powiększanie pasieki: produkcja odkładów i pakietów pszczelich (2 godz.) 8.30-10.00 

2 Przerwa kawowa 10.00-10.15 

3 Powiększanie pasieki:produkcja odkładów i pakietów pszczelich.c.d (2 godz.) 10.15-11.45 

4 Przerwa  11.45-11.55 

 
 Prowadzący zajęcia  mgr inż.Tomasz Kędziora – 4 godziny  

 

5 
Prawidłowe przygotowanie rodzin do zimowli szansą na sukces w nowym 

sezonie pasiecznym (2 godz.) 
11.55-13.25 

6 Obiad 13.25-14.00 

7 
Prawidłowe przygotowanie rodzin do zimowli szansą na sukces w nowym 

sezonie pasiecznym c.d (2 godz.) 
14.00-15.30 

29 stycznia /sobota/ - prowadzący zajęcia mgr Mariusz Chachuła - 4 godziny  

1 Wychów matek pszczelich na własne potrzeby. (2 godz.) 8.30-10.00 

2 Przerwa kawowa 10.00-10.15 

3 Wychów matek pszczelich na własne potrzeby. - ciąg dalszy (2 godz.) 10.15-11.45 

5 Przerwa 11.45-11.55 

prowadząca zajęcia mgr inż. Tomasz Kędziora - 4 godziny 

6 
Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych (2 

godz.) 
11.55-13.25 

7 Obiad 13.25-14.00 

8 
Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych - 

ciąg dalszy (2 godz.) 
14.00-15.30 

30 stycznia /niedziela/ - prowadzący zajęcia mgr Mariusz Chachuła- 4 godziny  

1 
Pozwól pszczołom, aby Ci powiedziały, czyli rzecz o uważnym 

obserwowaniu i słuchaniu pszczół.  (2 godz.) 
8.30-10.00 

2 Przerwa kawowa 10.00-10.15 

3 
Pozwól pszczołom, aby Ci powiedziały, czyli rzecz o uważnym 

obserwowaniu i słuchaniu pszczół.  (2 godz.) 
10.15-11.45 

4 Przerwa 11.45-11.55 

prowadząca zajęcia mgr inż. Tomasz Kędziora - 4 godziny 

5 Pozyskiwanie i wymiana matek pszczelich w pasiece towarowej (2 godz.) 11.55-13.25 

6 Obiad 13.25-14.00 

7 
Nastrój rojowy – czy to ciągle problem w nowoczesnej gospodarce pasiecznej 

(2 godz.) 
14.00-15.30 

 

 

 

                                                                         Opracował: Tadeusz Dussa 
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