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1. Całoroczna gospodarka pasieczna w 
ulach Dadant - czemu nie wybrałem 
wielkopolskich? 

2. Możliwości wykorzystania doświadczeń 
brytyjskich pszczelarzy w polskich 
pasiekach towarowych. Prowadzenie 
innowacyjnego biznesu pszczelarskiego 
w oparciu o model angielski. 

3. Aktualne zagrożenia i 
problemy europejskiego i polskiego 
pszczelarstwa - czy jesteśmy gotowi? 

4. Gospodarka pasieczna na terenie o 
ubogiej i bogatej bazie pożytkowej  

5. Wpływ pożytecznych mikroorganizmów 
probiotycznych na kondycję rodzin 
pszczelich - przegląd doniesień 
naukowych i doświadczeń własnych 

6. Żywienie pszczół i rola składników 
pokarmowych w zrównoważonej 
hodowli 
pszczół 

7. Renesans Apiterapii i Apifitoterapii. Co 
nam zostawili po sobie profesorowie: 
Czarnecki i Kędzia, Tichonow i Isidorow? 

8. Kupujemy pierwsze pszczoły - know how 
czyli projektowanie i organizacja pasieki 
we własnym designie 

9. Pełnia sezonu okiem biotechnologa - 
wykorzystanie pożytków letnich i 
kierowanie strategią produkcyjną 

10. Współczesne, światowe metody, trendy 
i kierunki walki z warrozą 

11. Całoroczna gospodarka pasieczna w 
ulach warszawskich zwykłych i 
poszerzanych 

12. Wybrane, kombinacyjne zabiegi 
hodowlane zwiększające 
produktywność polskich pasiek na 
mikro- i makroskalę 

13. Praktyczne przygotowania jesienne do 
zimy oraz przygotowania rodzin 
pszczelich do pożytków późnych 

14. Możliwości wykorzytania produktów 
pszczelich jako źródeł o właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych 

15. Pszczoły Primorska VSH - linia 
doskonała, linia przyszłości 
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16. Pszczoły Elgon - gospodarka pasieczna 
bez stresu 

17. Pszczoły Buckfast - czy słusznie 
krytykowane i odrzucane? 

18. Choroby i zagrożenia zdrowotne pszczół 
okiem mikrobiologa - czy tylko 
nosemozę powinniśmy brać pod lupę? 
Wczesna diagnostyka chorób w 
warunkach polowych 

19. Wiosenny rozwój rodzin pszczelich 
kluczem do udanego sezonu - 
przygotowania rodzin pszczelich do 
pożytków wczesnowiosennych w 
oparciu o potrzeby żywieniowe i 
hodowlane pszczół 

20. Biologia rodziny pszczelej - cykl życiowy 
pszczół 

21. Wykorzystanie pożytków rzepakowych, 
lipowych i gryczanych - wieloletnie 
doświadczenia i obserwacje terenowe 

22. Akarycydy i pyretroidy vs .kwasy 
organiczne i tymol w zrównoważonej 
produkcji pszczelarskiej na przykładach 
wybranych państw Unii Europejskiej i 
sposoby kontroli ich zużycia 

23. Aktualny stan wiedzy o pszczołach - 
gdzie jesteśmy, a gdzie powinniśmy być? 

24. Nastrój rojowy - przyczyny i skuteczne 
techniki rozładowujące. Tworzenie 
odkładów po angielsku jako brytyjski 
model poszerzania pasieki 

25. Trudne przypadki w pasiece - 
rozpoznanie sytuacji i szybkie 
reagowanie 

26. Jak zwiększyć dochodowość pasieki? 
Podstawy marketingu dla pszczelarzy 
amatorów. Rozwój innowacyjnych 
produktów na bazie miodu i dodatków 
smakowych. 

27. Jak pszczelarze powinni odpowiedzieć 
na postanowienia Zielonego Ładu? 
Implementacja unijnej strategii "Od pola 
do stołu" w polskich pasiekach 

28. Ocena terenowa rodzin pszczoły 
irańskiej Meda - pierwsze doniesienia 
polowe i obserwacje własne 

29. Ocena terenowa pszczół Sahariensis - 
pierwsze doniesienia polowe i 
obserwacje własne 

30. Nowe bezpieczeństwo żywności i 
zarządzanie jakością w produkcji 
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zwierzęcej przy stale wzrastającej 
antybiotykooporności; 

Prelegent Lista tematów szkoleniowych 

 
 

Piotr Szyszko 
e-mail: piotr.szyszkoo@gmail.com 

tel.: + 48 506 617 741 

1. Gospodarka pasieczna w kanadyjskich 
pasiekach towarowych 

2. BeeStrong - nowy, skuteczny środek 
wspomagający rodziny pszczele 

3. Gospodarka pasieczna w świetle 
współczesnych zmian środowiskowych 

4. Gospodarka pasieczna w ulu 
Langstrotha. Porównanie z gospodarką 
w innych ulach wielokorpusowych 

5. Nowoczesna gospodarka pasieczna 
wdrożeniem do pszczelarstwa 
towarowego 

6. Poddawanie matek pszczelich z 
sukcesem 

7. Zajęcia praktyczne przy ulu 
8. Sposoby (w tym kanadyjskie) zwalczania 

chorób pszczelich 
9. Przygotowanie rodzin pszczelich do 

zimowli 
10. Wiosenny rozwój rodzin pszczelich 
11. Rójka - przyczyny i metody zwalczania 

nastroju rojowego. Tworzenie i 
pielęgnacja odkładów oraz pakietów 
 

Prelegent Lista tematów szkoleniowych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inż. Wojciech Kotlicki 
e-mail: wojtek100@opoczta.pl  

tel.: +48 666 515 085 

1. Gospodarka pasieczna dla 
początkujących i 
średniozaawansowanych 

2. Bioasekuracja rodzin pszczelich w 
gospodarstwie pasiecznym 

3. Historia pszczelarstwa i bartnictwa w 
Polsce 

4. Drzewa i krzewy szczególnie przydatne 
do wzbogacenia pastwiska pszczelego 

5. Podstawy wychowu matek pszczelich 
6. Metody oceny bazy pożytkowej i 

planowanie jej wykorzystania 
7. Wykorzystywanie pożytków pszczelich 
8. Przygotowanie rodzin pszczelich do zimy 

i przebieg  zimowli 
9. Kto rządzi w ulu? Przegląd wiadomości 

na temat zachowania się rodziny 
pszczelej jako superorganizmu 

10. Biologia i genetyka pszczoły miodnej 
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Prelegent Lista tematów szkoleniowych 

 
 

mgr inż. Sebastian Górecki 
e-mail: szebagorecki@gmail.com 

tel.: +48 737 495 767 
 

1. Innowacyjność w gospodarce pasiecznej 
w kontekście Zielonego Ładu 

2. Innowacje wśród infrastruktury i uli 
3. Udoskonalenia elementów gospodarki 

pasiecznej w ciągu ostatnich lat 
4. Analiza czynników środowiskowych w 

ulu 
5. Innowacja czy głupota - podgrzewanie 

uli 
6. Innowacyjny monitoring pszczelich 

rodzin 
7. Co kryje za sobą dźwięk pszczół? 
8. Odkrycia i osiągnięcia naukowo-

badawcze w pszczelarstwie 
9. Innowacyjne monitorowanie ula – 

praktyczne zastosowanie systemu 
monitorowania ula 

10. Czy innowacyjne technologie pomogą 
uratować pszczoły? 

Konspekty wszystkich wykładów znajdują się na stronie www.pasiekamichalow.com/oferta-szkoleniowa 

Wszystkie szczegóły szkolenia prosimy ustalać indywidualnie z każdym z Wykładowców poprzez telefon lub e-mail 

 

Zapraszamy do współpracy, 

 

www.pasiekamichalow.com 

pasiekamichalow@wp.pl 

 

Z pszczelarskim pozdrowieniem, 

Wykładowcy 

 


