TÁJÉKOZTATÓ

MÉHÉSZ
08113004 sz. szakképesítés
240 óra | hagyományos és online órák
Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
A képzés díja:

210 000 Ft

(A vizsga díja várhatóan: 45 000 Ft)

A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel
biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek
gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a
méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a
viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre
cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd beműlépezi.
Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait,
bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és
betelepíti a rajokat. Felkészíti a méhcsaládokat az aktuális
hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó
növénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére,
előkészíti a terepet a kaptárak lepakolásához. Vándoroltatja
méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt
jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszti. Mézet, lépesmézet,
viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket, beszállítja, lefedelezi
és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja.
Kezeli a mézes fedelezést. Virágport termel, összegyűjti,
megszárítja, megtisztítja és tárolja. Méhpempőt, méhmérget
termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároztat és anyásít.
Méhcsaládokat szaporít. Feldolgozza a méhészeti termékeket.
Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket,
berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi,
higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan dolgozik, deegyüttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát,
figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új
megoldásokat.
Miért jelentkezz hozzánk?
- Célunk a minőségi képzés. Ennek érdekében
optimálisan ötvözzük a hagyományos és online
oktatást.
- A képzés végén nem engedjük el a kezed,
segítünk az akkreditált vizsgaközpontba
bejelentett vizsgára való jelentkezésben,
közreműködünk a vizsga lebonyolításában.
- Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.
- Értelemmel, érzelemmel, eredményesen állunk
a felnőttképzés szolgálatában 1996 óta.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

Iskolai előképzettség: alapfokú
iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági
követelmény

A képzés intenzitása, időtartama:
1 alkalom/hét, 8 hónap
A képzés helyszíne:

-

Miskolc (igény esetén más
helyszínen is), és
digitális tér

Képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR)
szerinti kód:
0811 Haszonállat tenyésztés
A vizsga akkreditált vizsgaközpontban
zajlik, amelynek vizsgatevékenységei:

-

írásbeli vizsga
projektfeladat

KAPCSOLAT
Zsigus Attila
70/324-7065
46/347-207
zsigusattila@jakaboktatas.hu

