Včelárstvo
Tradičné remeslá na Slovensku

Včelia farma Včelí kút
Dobrý deň, volám sa Ondrej Gajdoš. A chcel by som vás privítať na našej včelej
farme Včelí kút. Venujeme sa včeláreniui od roku 2013. Vyrábame rôzne výrobky: med,
propolis, peľ, výbornú medovinu. A chcel by som vám to tu ukázať.
K včeláreniu som sa dostal v roku 2013. Môj priateľ sa chystal navštíviť včelára, že
sa zaujíma o včelárenie, tak išiel som s ním a chytilo ma to a začal som sa o to vážne
zaujímať. S tou myšlienkou, že budem včelár, som sa hral už dlhšie, ale vlastne tu bol taký
impulz, že ma popohnal. Neskôr som si spravil včelársku školu. Dozvedel som sa vlastne,
že aj môj starý otec bol včelár, ale nakoľko ja som ho už nezažil, tak som to ani nevedel, až
potom vlastne otcovia a strýkovia mi povedali, že starký bol včelár, takže možno to nejako
mám aj geneticky dané alebo v podvedomí som to mal. A v podstate čím ďalej ma to chytá
viac a viac, a viac času tomu venujem.
Na včelárení sa mi páči to, že tá práca sa vykonáva v prírode. Nie je to práca
monotónna, je vždy zaujímavá, kreatívna. Včely ma zakaždým niečím prekvapia. Proste je
to vždy niečo nové a stále sa tu človek musí učiť a v podstate rozvíjať a rásť.
Svoje produkty: med, medovinu, rôzne... propolis, peľ predávam, väčšinou z dvora
známym, klientela sa mi postupne rozrastá. Začínam navštevovať už aj nejaké jarmoky
a festivaly. Zatiaľ s predajom nemám problém, zatiaľ je skôr nedostatok... (nedostatok)
mám svojich produktov, takže tým pádom rozrastám aj počty včelstiev a chcel by som
vybudovať tú včeliu farmu, aby som mal dostatok kvalitných produktov.
Včely ma naučili trpezlivosti, alebo učia trpezlivosti, pokore a skoro vždy mi
ukazujú, že vždy sa ešte mám čo učiť. Takže je to asi trvalý proces. Vždy sú o krok pred
nami alebo stále sa je čo učiť. Nikdy nemôže včelár povedať, že vie všetko.
O regionálnej značke Produkt Novohrad si myslím, že je to dobrá myšlienka. Ľudia
sa o regionálne produkty zaujímajú čím ďalej tým viacej. Vyhľadávajú ich.

Reno Videotéka, zo 14. 6. 2019, minutáž: 00:03:15 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=m9r-dCoBtD8)
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