Pozvánka na akce v průběhu roku 2019
pořádané ZO ČSV Hutisko-Solanec
Pro ZO ČSV sestavil nákazový referent Petr Vičan

Všichni, nejen včelaři, jste srdečně zváni na veškeré akce
4. Vigantický košt medu 2019
11.1.2019 v 16,00 hodin Restaurace Tatra ve Viganticích uskutečníme již čtvrtou soutěžní ochutnávku medů včelařů naší ZO,
kteří můžou poskytnout ke koštu max.2 vzorky svého medu cca.0,3kg a se všemi přítomnými anonymně rozhodnout o kvalitě
našich medů o hodnotnou cenou. Bude možnost ochutnat zahraniční i ochucené medy. Zvána je i široká veřejnost.

Zimní přednáška nejen pro včelaře ale i širokou veřejnost
únor 2019 přednáška nejen pro včelaře, ale hlavně pro širokou veřejnost o využití medu v kuchyni.

Výroční členská schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec
17.3.2019 ve 14,00 hodin Restaurace Myslivna na Hutisku-Solanci Výroční členská schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec
Zhodnocení včelařského roku a výsledků vyšetření na Varroa.
Hospodaření ZO ČSV Hutisko-Solanec

Zájezd Polsko - Kamianna, pasieka BARČ skanzen včelařství
květen 2019 Zájezd pořádá ZO ČSV Hutisko-Solanec pro své členy a členy dalších spolků.
Program zájezdu : Krakow, solný důl Vieliczka, skanzen včelařství pasieka Barč Kamianna, hrad Stará Lubovňa, Starý
Smokovec.

Praktická ukázka tvorby oddělků, larvování matečníků, zjištění čistíciho pudu včel PIN test,
vyšetření nosemy, Varroamonitoring, získávání vosku.
7.6.2019 v 16,00 hodin bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194
Názorná ukázka jak si udělat zběrný oddělek, smetenec, oddělek, nalarvovat matečníky, klíckování matečníků, značení a
přidávánání matek. Ukázka využití ometače včel nebo smyku k odebrání včel na smetenec. Vyfukování včel z nádstavků.
Předvedení PIN testu na plodu k zjištění kvality čistíciho pudu včelstva. Varroamonitoring - ukázka smyv, sfum, flokace,
odstraňení trubčího plodu. Izolátory ke klíckování včelích matek v boji z varroazou. Použití kyselin mléčné, mravenčí a
šťavelové k ošetření včel. Aerosolový vyvíječ a Varroa lampa - ukázka aplikace léčiva. Mikroskopické vyšetření nosemy.
Vařák a ždímačka vosku, parní a sluneční tavidlo k získání čistého vosku. Parafinování den a nádstavků.
Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách.

Veřejné medobraní a ochutnávka pro všechny co mají rádi med a včelí produkty
12.7.2019 v 16,00 hodin do 18,00 bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194
Předvedení medobraní široké veřejnosti. Ukázka odebírání plástů z úlů, odvíčkování, vytáčení a stáčení medu do sklenic.
Získávání propolisu, pylu a vosku. Inhalace úlového vzduchu a ochutnávka ovčelené vody. Život včel v pozorovacím úlu.
Poskytneme informace k používání postřiků na zahradě, aby neškodily včelám.
Doporučení které rostliny sázet pro užitek nejen pro člověka ale i pro včely.
V průběhu možnost zakoupit med a ostatní včelí produkty jako pyl, propolisovou tinktůru a mast, medovinu a medový burčák.
Bude připravena ochutnávka různých medů, pylu a ochucených medů včetně občerstvení.
Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách.
Pozvánka na akce a její aktualizace je k nahlédnutí na facebooku skupina Včelaři Vigantice
nebo na stránkách obce Vigantice v sekci spolky a sdružení -Včelaři www.vigantice.cz/spolky-sdruzeni/vcelari/

