
„Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

 Fundacja EKOOSTOJA zaprasza na spotkanie informacyjne na temat bezpłatnego  szkolenia 

„Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne"

uwaga!
bezpłatne szkolenia!

www.ekoostoja.com

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Każdy z uczestników 

otrzyma bezpłatnie:

• książkę o tematyce 

pszczelarskiej

• materiały szkoleniowe na nośniku 

pendrive

• certyfikat uczestnictwa

• kalendarz pszczelarski

•  poczęstunek, catering

•  długopis, smycz

-upowszechnienie wiedzy

z zakresu pszczelarskiej edukacji 

ekologicznej -propagowanie zawodu 

pszczelarza

-ograniczenie chemizacji w rolnictwie 

negatywnie wpływającej na pracę 

i ochronę owadów zapylających.

Celem projektu jest:

Zapraszamy do 

udziału w projekcie

 

-osoby zamieszkujące województwa: 

łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie 

(zgodnie z rozumieniem przepisów 

Kodeksu Cywilnego), w szczególności 

na terenach wiejskich.

-osoby w wieku powyżej 18 lat

Czas 

Każde szkolenie obejmie 3 dni 

po min.6 godzin, a więc łącznie 

będzie trwało ok. 18 godzin.

 Projekt przewidziany dla 300 osób, 

20 grup po 15 osób.

Szczegółowe 

informacje:

- pod numerem tel: 

506-976-920

pod adresem: 

Plac Wolności 26

97-540 Pławno

-www.ekoostoja.com
Serdecznie zapraszamy 

 do udziału w projekcie!

Zachęcamy do 

odwiedzenia 

portalu internetowego 

http://ksow.pl 

oraz zarejestrowania się jako 

Partner KSOW w bazie 

partnerów.

Na szkolenie można się 

również zapisać podczas 

spotkania informacyjnego, 

które odbędzie się:

Miejsce i termin:

Warunkiem udziału w projekcie jest 

wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego w trakcie spotkania 

informacyjnego lub wysłanie 

zgłoszenia e-mailem.

Grupa podstawowa 

Program szkoleń – tematyka:

1. Charakterystyka owadów zapylających, 

rodzaje i zagrożenia wyginięciem

2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli

3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej

4. Powiększenie pasieki

5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych

6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej 

7. Asortyment produktów pszczelich

8. Choroby pszczół i ich zwalczanie

9. Przygotowanie rodzin do zimowli

10. Prawne regulacje prowadzenia 

pasieki,sprzedaży produktów 

pszczelich

Grupa zaawansowana

Program szkoleń 

stacjonarnych – tematyka:
1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli

2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki 

pasiecznej

3. Powiększenie pasieki

4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek

5. Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń 

niestacjonarnych – wyjazd 

do pasieki (obowiązuje obie grupy) 

– 3 dzień szkolenia:

1. Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy 

zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).

2. Wspólny przejazd do pasieki.

3. Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki 

i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja 

ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja 

asortymentu produktów pszczelich,

prezentacja gospodarki pasiecznej 

w praktyce).

4. Poczęstunek dla uczestników.

5. Powrót pod salę szkoleniową.


