
 

Harmonogram kursu sztucznego unasienniania matek pszczelich  
w Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Pszczelej Woli 
 

Kurs sztucznego unasieniania matek pszczelich w dniach 18-20 czerwca (I grupa)  

i 20-22 czerwca (II grupa). Zajęcia odbywać się będą w pawilonie pszczelarskim. 

 

Egzamin dla uczestników kursów z lat ubiegłych, którzy uzyskali certyfikaty ukończenia kursu  odbędzie się  

w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 1000 . 

 

Harmonogram kursu inseminacji matek pszczelich- grupa I 

I. Przyjazd uczestników w dniu 17.06.2018 roku w godzinach wieczornych. 

Wyjazd uczestników w dniu 20.06.2018 roku w godzinach popołudniowych. 

Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu 20.07.2018 godz. 1330 . 

 

 

Rozkład dnia: 

18.06.2018 r: 

700– 745  Śniadanie 

900 – 1400  Zajęcia: Biologia unasieniania pszczoły miodnej, zajęcia praktyczne inseminacji 

1400 – 1430   Obiad 

1430 – 1800  Zajęcia: Anatomia, fizjologia rozrodu, preparowanie narządów rozrodczych, zajęcia 

praktyczne unasieniania 

1830 – 1900   Kolacja 

 

19.06.2018 r: 

700– 745  Śniadanie 

800 – 1330  Zajęcia: Obsługa aparatury do inseminacji, zajęcia praktyczne unasieniania 

1400 – 1430   Obiad 

1430 – 1800  Zajęcia: prawne zagadnienia hodowli pszczół w Polsce, zajęcia praktyczne unasieniania 

1800 – 1900   Kolacja 

 

20.06.2018 r: 

700– 745  Śniadanie 

800 – 1400  Zajęcia: Opieka nad matkami i trutniami przed i po zabiegu, zajęcia praktyczne 
unasieniania, wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. 

 
1400 – 1430   Obiad 

 



Harmonogram kursu inseminacji matek pszczelich- grupa II 

I. Przyjazd uczestników w dniu 20.06.2018 roku w godzinach południowych. 

Wyjazd uczestników w dniu 22.06.2018 roku w godzinach wieczornych. 

Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu 22.07.2018 godz. 1700 . 

 

Rozkład dnia: 

20.06.2018 r: 

1400 – 1430   Obiad 

1430 – 1800  Zajęcia: Biologia unasieniania pszczoły miodnej, zajęcia praktyczne inseminacji 

1850 – 1900   Kolacja 

 

21.06.2018 r: 

700– 745  Śniadanie 

800 – 1400  Zajęcia: Anatomia, fizjologia rozrodu, preparowanie narządów rozrodczych, zajęcia 

praktyczne unasieniania 

1400 – 1430   Obiad 

1430 – 1800  Zajęcia:  Obsługa aparatury do inseminacji, zajęcia praktyczne unasieniania 

1830 – 1900   Kolacja 

 

22.06.2018 r: 

700– 745  Śniadanie 

800 – 1400  Zajęcia: prawne zagadnienia hodowli pszczół w Polsce, zajęcia praktyczne unasieniania 
 
1400 – 1430   Obiad 

1430 – 1830  Zajęcia: Opieka nad matkami i trutniami przed i po zabiegu, zajęcia praktyczne   
unasieniania, wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. 

 
1830 – 1900  Kolacja 

 
Organizatorzy zastrzegają, że harmonogram z przyczyn od nas niezależnych może ulec zmianie. 


