Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskus
Mesinduse ABC jätkukursus Tallinnas 2016
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Teoreetiline õppus:
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Koolituse kogumaht tundides:
Koolituspäevade arv:
Õppegrupi suurus:
Koolituspäevade pikkus:
Alguse kellaaeg
Toimumise periood
Kursuse sihtgrupp

Eeldused kursusel osalemiseks
Eeldused kursuse lõpetamiseks

Kursuse lõpetaja oskused

MTÜ Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskus
Mesinduse ABC kursus_tase B
MTÜ Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuse juht Marianne Rosenfeld
Ehitajate tee 5, (VII)- auditoorium 323, TTÜ energeetika hoone,
3.korrus
1. Vaatluspraktika päev – 22.mai, Maire Valtini mesilas
2. Vaatluspraktika päev – 03. juuli, perekond Talimaa mesilas
3. Vaatluspraktika päev - 06. august – Ülo Lippa mesilas
4. Lisanduv mesila päev - 11. september (aud.loeng Jaanus
Tõnissoni mesilas koos vaatluspraktikaga)- lisandus
õppekavasse 20.03.2016
46 tundi
11 päeva
20 inimest
Seminarisaalis 4 tundi, mesilates 4 tundi, kursuse viimane päev kuni
7 tundi
Auditooriumis kell 17.30, mesilates kell 10.00 (puhkepäeviti) või kell
16.00 (tööpäeviti).
03.veebruar 2016 – 30.september 2016
Kõik inimesed, kes on huvitatud mesindusest, ja kel on juba eelnev
kokkupuude mesindusega või on läbinud ABC kursuse. Kursuse
lõpetaja on omandanud töövõtteid mesilastega tegelemisel ja
läbinud vaatluspraktika erinevates mesilates. Oskab korraldada oma
mesitaru juures mesindamist kui protsessi. Samuti on saanud
ülevaate võimalikest mesindussaadustest, mee omadustest ja
kvaliteedist, mee hoiustamise tingimustest, oskab korraldada oma
arvepidamist ja kalkuleerida kulusid-tulusid ning turundada.
Kindlaksmääratud haridustaset ei nõuta. Vanus alates 16.aastat
Osalemine vähemalt 8.õppepäeval, sh 2 mesilapäeval. Kursuse
kirjalike tööde tegemine testi vormis positiivse tulemusega vastavalt
kursusel käsitletud teemadel. Testi tegemisel võib kasutada
õppematerjale ja testid on valikvastustega. Kirjalikud kursusetööd
„Minu ettevõtte turundamisplaan“ ja „Enesekontrolliplan“
esitatakse 31.augustiks 2016.
Eelpool loetletud nõuetele vastajale (täitjale) väljastatakse tunnistus
46-tunnilise mesinduse ABCedasijõudnute kursuse läbimise kohta.
Kõigile teistele väljastatakse tõend kursuse teemade kuulamise
kohta.
Oskab oma väikemesilas (keskmiselt 5 -10 mesilasperet)
aastaringselt hooldada mesilasperesid, oskab tagada
mesindusinventari korrasoleku ning oskab arvestada mesila
majandamisega seonduvaid kulusid ja tulusid ning on kursis
mesinikku puudutava seadusandlusega.
Kursuse lõpetaja on võimeline töötama iseseisvalt oma väikemesilas
või abilisena kutselise mesiniku juures.
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Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskus
Õppekava lühiandmed
Õppekava koostamise alus:
 HTM poolt kinnitatud koolituskava nr.7121HTM (kehtib 30.06.2016)
 Mesinik, tase 4 kutsestandard
 Kehtiv seadusandlus
Õppekava eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse)
 Kursusel osaleja on omandanud mesindusega tegelemisel algteadmised: mesilaspere bioloogia, mesila
rajamine ja vajaminev inventar, mesilaspere kimbutavad erinevad haigused ja kahjurid ning nende
ennetamistegevusus kui ka ravimine, mesilaste korjemaa ja selle kasutamise võimalused, mee
kvaliteet ja meekäitlemine, mesila majandamine ja vajalik seadusandluse ABC, töö ja tervise ohutus
mesilas!
 Praktiliste teabepäevade raames saadakse ülevaade eelkõige mesilasperede eluperioodidest ja
arengust tarude kaasabil, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise ärahoidmine, mesilasemade
tähtsusest ja kasvatamisest ning andmisest peresse. Oskus hinnata mesilaspere vajadusi ja nende
alusel mesilasperet hooldada.

Kursuse ajakava ja koolitusteemad päevade kaupa
õppepäev

kuupäev

Toimumise koht

Ajaline maht

Lektor

Teema

1.päev

03.02.2016

Ehitajate tee 5
auditooriumis

1 tund

Marianne
Rosenfeld

3 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Marje Riis

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Arvi Raie

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Ingo Põder

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Astrid

Kursuse töökorralduse ja
koolituskava põhjalik
tutvustamine. Osalejate
registreerimine ja kursuslastega
lepingute sõlmimine.
Koolitusmaterjalide tutvustamine.
Kursuslaste tutvumisring
Mesilasperede talvitumine :
kadude hindamine, kuidas määrata
hukkumise põhjuseid, mesilaste
kahjurid ja võimalused nende
eemale hoidmiseks
Mesilaspere eluprisma:
mesindussaadused läbi
mesilaspere eluprisma
Mesilasperede hooldamine:
tegevuste läbimõtlemine
mesilasperede hooldamisel –
töövõtted, ratsionaliseerimine.
Varakevadised tööd mesilas –
kevadine perede kiirläbivaatus ja
täiendussööda andmine
Mesilaspere haigused ja nende
ravi: Varroatoosi mõju mesilaspere
arengule. Kuidas planeerida ravi?
Mesilaspere hooldamine jätkub:
hooldamine kevadisel
uuenemisperioodil ja hooldamine
kasvuperioodil
Praktiliste kogemuste näpunäited :
mida vältida, mida soovitada
Sülemlemine: sülemlemise
olemus, selle vältimine, sülemi
tarru panek ja hooldamine
Apiteraapia: selle olemus,

2.päev

3. päev

4. päev

5. päev

17.02.2016

02.03.2016

09.03.2016

16.03.2016

Ehitajate tee 5
auditooriumis

Ehitajate tee 5
auditooriumis

Ehitajate tee 5
auditooriumis

Ehitajate tee 5
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auditooriumis

6. päev

7. päev

23.03.2016

06.04.2016

Ehitajate tee 5
auditooriumis

Ehitajate tee 5
auditooriumis

Oolberg

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Arvi Raie

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Marianne
Rosenfeld

2 tundi

Aleksander
Kilk

8. päev

22.05.2016

Maire Valtini
mesila Injus,
Lääne-Virumaal

4 tundi

Maire Valtin

9. päev

03.07.2016

4 tundi

Vahur
Talimaa

10.päev

06.08.2016

Perekond Talimaa
mesila
Pärnumaal, Tori
vald
Ülo Lippa mesila
Aegviidus

4 tundi

Ülo Lippa

11. päev

04.09.2016

Soodevahe külas,
Jaanus Tõnissoni
mesilas

2 tundi

Marianne
Rosenfeld

2 tundi

Aleksander
Kilk

2 tundi

Jaanus
Tõnisson

Kursuse
viimane
päev

vajalikkus ja võimalikkus. Mee ja
teiste mesindussaaduste ning
mesilaste kasutamine tervislikel
eesmärkidel
Seadusandlus, regulatsioonid ja
mesiniku paberimajandus:
enesekontrolliplaan (koostamine
ja esitamine hiljemalt 31.juuli),
suhtlemine VTA ja teiste
ametkondadega ning
põllumeestega. Mesinike õigused.
Mesilaspere haigused ja nende
ravi jätkub: AHM. Tegutsemine
AHMi eoste puhul. Millised need
on, kuidas levcivad, kuidas ravida
ja profülaktika. Kuidas ennetada?
Vaha ja teised mesindussaadused:
Vaha omadused, kvaliteet ja
sularamine. Üietolm, suir ja
taruvaik – omadused ja tootmine
Turundamine: tootearendus,
turundusplaan ja selle olemus ning
vajalikkus. (Turundusplaani
esitamine hiljemalt 31.juuli)
Mesilaspere läheb talvele vastu:
mesilaspere suvelõpu ja sügisene
hooldamine, talvepesa,
lisasöötmine, ravi
Ergonoomilised mesindusvõtted
meekeskuses. Vastavad seadmed,
kui soovime edendada tootmist.
Mee kvaliteet ja meesegude
tootmine, nõuded
tootmisruumidele ja
pakendamisele. Praktilised
töövõtted kevadistel töödel
Mesilasemade kasvatuse tähtsus.
Praktilised töövõtted.

Perede koondamine ja sügisene
ravi. Ettevalmistus talveks.
Talvesõõda vajaduse arvestamine
ja mesilaspere täiendav söötmine.
Praktilised töövõtted
Kokkuvõtvalt kursusest:
ettevõtjatele mõeldud toetused,
test, kokkuvõte kursusest,
tagasiside iseseisvast
kodutööst_turundusplaan
Aastaring mesilas: märksõnad
tegevustest, mis tuleb kindlasti
teha ja mitte unustada. Tagasiside
kodutööst_enesekontrolliplaan
Tutvumine mesilaga
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1 tund

Aleksander
Kilk/Marianne
Rosenfeld

Tagasisidestamine, küsimusedvastused

Kursuse maksumus





EML liikmele 220.-eurot/teistele 240.-eurot
Tulumaksutagastus vastavalt seaduses ettenähtud sätestele
Osalustasu makstakse väljastatud arve alusel, osamaksete võimalus kokkuleppel
Maksumus sisaldab loengute kuulamist ja õppematerjale elektroonilisel teel või
google-drive keskkonnas
 Võimalus juurde osta EML-i poolt kirjastatud õppekirjandust (EML liikmetele
soodushind, täpsem info www.mesinikeliit.ee)
 Kohalesõit mesilatesse toimub iseseisvalt
Registreerimine kursusele




Soovitavalt EML-i kodulehel asuva registreerimisvormi kaudu
Kirjutades EML-i tegevjuhile aadressil mesilaspere@gmail.com
Helistades 5029006 – Marianne Rosenfeld

Kursuse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel teha muudatusi õppekavas, kui selleks ilmnevad
olulised põhjused (näiteks lektori haigus, looduslikult mittesobivad ilmastikunähtused mesilas toimuval
õppepäeval jm.taoline). Muudatustest teatatakse kursuslastele e-kirjaga koheselt, kui selleks vajadus
tekib.
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