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A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők alapismereteket szerezzenek a
méz és a méhészeti termékek előállításáról, szabadforgalomba hozataláról és az
értékesítés alapvető lépéseiről, az ide vonatkozó főbb jogszabályokról és a
támogatási lehetőségekről.
Megismerjék a méhbetegségek elleni védekezés alternatív formáit, a szerves
savak használatát, és a többlépcsős biológiai védekezés technológiáját.
Gyakorlati tudást szerezzenek a kártevők elleni védekezésről, a védekezés
gazdaságos végrehajtásáról a munka-, tűz-, környezetvédelmi követelmények
előírásainak maradéktalan betartásával.
Cél, hogy a fiatal gazdák megismerjék a méhészetekben megjelent új, korszerű
innovatív eszközöket illetve használatukat.
A képzés célcsoportját a Vidékfejlesztési Program „A fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott
támogatás közvetlen kedvezményezettjei, valamint a korszerű módszerek a
méhészetben ismeretek téma iránt érdeklődők alkotják.
A képzés díja 32.886 Ft, melyből „A fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtott induló támogatás” műveletében támogatást nyert fiatal gazdálkodók
számára a támogatás mértéke 90%, így ezen gazdálkodók 10%
hozzájárulási díj, azaz 3.289 Ft befizetése mellett vehetnek részt a
képzésben.
A képzési idő 20 %-a, azaz 8 óra. Vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hiányzás
nem haladja meg a megengedett mértéket.
Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a
jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat,
valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát
legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja.
A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével
történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes
(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a
résztvevő.
Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium
nevében vesz részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető
ide kattintva)
o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság
nyilvántartásba vételi határozat
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a

meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési
megállapodás
TEMATIKA
Tananyagegységek
A kifejlett méhek és a fiasítás betegségei. Méhbetegségek
1.
elleni védekezés, méhkártevők
2.
A méhek és a méhész egészségvédelme
3.
Az élelmiszerbiztonsági követelmények a méhészetben
4.
Korszerű eszközök a méhészetben

Időtartam
20 óra
6 óra
7 óra
5 óra

Tananyagegységek
1. A kifejlett méhek és a fiasítás betegségei. Méhbetegségek elleni védekezés,
méhkártevők
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők a méhbetegségek elleni védekezés
hagyományos módszerei mellett sajátítsák el és gyakorolják be az alternatív és a biológiai
védekezés gyakorlatát.
Tartalma
- Kifejlett méhek és a fiasítás betegségei
- A méhek kórokozói
- A méhek kártevői
- Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés
- Varroa atka elleni alternatív védekezés természetes savak használatával
- Varroa atka visszaszorítása a fiasítás elvételével, többlépcsős biológiai védekezéssel
- Nozematozis elleni védekezés
2. A méhek és a méhész egészségvédelme
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismereteik alkalmazásával
minimális vegyszerterhelés mellett tudják biztosítani a méhcsaládok jó egészségi állapotát. Jó
méhlegelő választással, helyes élelempótlási gyakorlattal folyamatosan képesek legyenek
biztosítani a méhállományok jó erőnlétét. A méhészeti munkák során megfelelő védőfelszerelés
használatával tudják biztosítani saját egészségüket.
Tartalma:
- A méhek táplálkozása, hiánybetegségek
- A méhbetegségek elleni védekezés során alkalmazott szerek hatásai a méhek és a méhész
szervezetére
- A varroa atka elleni védekezés kémiai és technológiai variánsai az éves védekezési tervben
3. Az élelmiszerbiztonsági követelmények a méhészetben
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a méhészeti
termékek termelésével, tárolásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos élelmiszerbiztonsági
előírásokat, jogszabályokat és támogatási lehetőségeket.
Tartalma:
- Európa Parlament és a Tanács 178/2002. EK rendelet
- 2003. évi LXXXII. Törvény Élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő
előállítására, forgalomba helyezésére
- Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110. számú előírás (Méz)

-

52/2010. (IV.30.) FVM Rendelet a kistermelői élelmiszer- termelés- előállítás- és értékesítés
feltételeiről
Támogatási lehetőségek
Rendeletek áttekintése
 higiénia a méhészetben
 szermaradvány határértékek a méhészeti termékekben
 méhészeti termékek tárolása, kezelése, kiszerelése, értékesítése

4. Korszerű eszközök a méhészetben
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a méhészetekben
megjelent új, korszerű, innovatív eszközöket. Kellő gyakorlati tudásalappal rendelkezzenek
használatukról.
Tartalma
- Méhészetek vagyonvédelme
 RPID chipp, kaptárriasztó, kaptárőr, műholdas kaptárvédelem, kamerarendszerek
- Vándorlást segítő eszközök
 Rakodógépek, daruk, egységrakományok
- Méz kinyerésének korszerű gépi berendezései
 Automata sugaras pörgetők, univerzális fedelező aszalok, viaszprések, mézszivattyúk
- Viasz feldolgozásának eszközei
- Virágporszedők, tisztítók
- Mézletöltő gépek, méz krémesítő és mézszárító Dehumifikátor

