Technik pszczelarz

Kwalifikacje zawodowe
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
i pszczelarskiej.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Technik pszczelarz planuje i organizuje czynności związane z hodowlą pszczół i pozyskiwaniem
produktów pszczelarskich.
Nadzoruje funkcjonowanie pasieki i stan roju.
Nadzoruje obloty pszczół.
Dokonuje przeglądów uli.
Obsługuje urządzenia stosowane w pszczelarstwie.
Przeprowadza prace konserwacyjne uli.
Zwalcza szkodniki pszczół.
Prowadzi działania poprawiające bazę miododajną.
Organizuje i prowadzi produkcję roślinną.
Ocenia jakość produktów pszczelich.
Przygotowuje produkty pszczelarskie do dystrybucji.
Prowadzi sprzedaż produktów pszczelarskich.
Prowadzi dokumentację pasieki.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Na stanowisko technika pszczelarza pracodawcy zatrudniają osoby, które ukończyły technikum i zdały
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą
kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku rolnictwo, zootechnika bądź biologia.
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Technik pszczelarz powinien obsługiwać ciągnik rolniczy, znać zasady ruchu drogowego, posługiwać
się dokumentami technicznymi. Od technika pszczelarza wymaga się wiedzy na temat gatunków roślin
i zwierząt, nawozów i technik uprawowych, norm jakościowych i standardów, sporządzania
dokumentacji, urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, a także instytucji działających na
rzecz rolnictwa. Na tym stanowisku konieczna jest znajomość zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska. Od technika pszczelarstwa wymaga się również znajomości wpływu czynników
meteorologicznych i klimatycznych na rozwój roślin.
Technik pszczelarz powinien umieć rozróżniać rasy pszczół, znać anatomię i morfologię pszczół, znać
rośliny pożytkowe, umieć ocenić ich jakość oraz odległość względem zapotrzebowania pokarmowego
pszczół. Istotna w tym zawodzie jest znajomość metod prowadzenia pasieki, warunków
zoohigienicznych, doboru roślin uprawnych, ich nawożenia i pielęgnacji. Konieczna jest umiejętność
zarządzania rozwojem i rozmnażaniem rodzin pszczelich, a także rozpoznawania objawów
chorobowych pszczół.
Wykonywanie zawodu technika pszczelarza wymaga sprawności ruchowej, manualnej, sprawnego
zmysłu dotyku, węchu, smaku. Istotna jest dokładność, opanowanie, odpowiedzialność, dobra
organizacja pracy i umiejętność współpracy.

3 Środowisko i charakter pracy
Technik pszczelarz pracuje na powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca w tym
zawodzie może być wykonywana indywidualnie lub zespołowo, czas pracy może być nienormowany,
uzależniony od warunków atmosferycznych. Wykonywane czynności w tym zawodzie wymagają noszenia
stroju ochronnego niezależnie od warunków. Zagrożeniem w zawodzie technika pszczelarza jest
ekspozycja na użądlenia pszczół.
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