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KOOLITUSKESKUS ALUSTAME ALGUSEST
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Mesilaspere aastaring 
Mesiniku aastaring



Millest lähtume
 Kuidas mesindussektor inimeste seisukohalt jaguneb:

 Mesilaste pidamine kui harrastus - hobimesinik

 Mesindus kui põllumajandusharu  - mesilaste pidamine 
suurtootjana (kutselise mesinikuna) – mesindus on ainsaks 
sissetuleku  allikaks

 Mesilaspere elab looduse tsüklite järgi ja inimene seda 
muuta ei saa – peab teadma aastaaegade mõju

 Mesilaspere jaoks elutähtsad ressursid tulevad loodusest

 Eesti oludes saab mesilasi pidada kõikjal, sest looduslikud 
korjemaad on olemas - tänapäeval siiski veidi heitlikud

 Allergia ja mesilasmürk

 Mesindus ja seadusandlus
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Koolituste eesmärk
 Anda edasi põhilised vajalikud esmateadmised 

väikemesila rajamiseks ja hooldamiseks koduaias, et 
saaks minimeerida käibetõde: vigadest õpitakse

 uus võimalus oma vigu parandada on aastase intervalliga

 oskamatu tegutsemise tulemusena mesilaspere sureb ära

 Lähtume sellest, et  oskaksite „lugeda“, mis mesilasperel 
teile öelda on

 peab teadma mesilaspere loomulikku toimimist 

 peab arvestama, et mesinik suunab või pärsib oma 
tegevusega mesilaspere arengut

 tänapäeval ei saa lähtuda sellest: räägi, mis ma taru juures 
tegema pean
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Millistel teemadel peatume

 Mesinduse otsene ja kaudne tulu. Mesindusalased mõisted.
 Väikemesila rajamine ja hooldamine koduaias (alustuseks 3 kuni 

5 mesilaspere)
 Mesilasisendite ja mesilaspere bioloogia
 Milline mesindusinventar esialgu  muretseda

 Lamavtaru või korpustaru + ülevaade erinevatest raamimõõtudest
 Mesilaspere hooldusinventar – võimaluste  paljusus 

kaubandusvõrgus

 Mesilasperede ostmine – millega arvestada, mida eelistada
 Sülem või mesilaspere
 Erinevate tõugude omadused 

 Mesilaste korjemaa – mida mesilane korjab ja mis seda mõjutab
 Vaha – kärjemajandus
 Mesi  - mee käitlemine
 Mesilaspere haigused 

5

Mesinduse

alustajatele



Millistel teemadel peatume

 Mesilaspere hooldamise võtete paljusus
 Ei saa üle ega ümber mesilaspere bioloogiast ☺
 Mesilaspere pidamine korpustarus ja lamavtarus
 Sülemlemine
 Mesilasperede paljundamine
 Mesilaste korjemaa – erinevate korjete mõju mesilaspere 

arengufaasidele
 Vaha – kärjemajanduse korrastamine
 Mesi  - mee käitlemine
 Mesilaspere haigused. Hügieen ja bioohutus mesilas.
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Mesinduse

edasijõudnutele



Mesilaspere soetamisel 
võetakse vastutus:

elusorganismide  eest hoolitsemine 

toiduainete tootmine
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Miks ma tahan mesilasi pidada?



Erialane kaasaegne kirjandus
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https://mesilaspere.com/koolitused-mesinikele/koolitusmaterjalid-mesinikele

https://mesilaspere.com/koolitused-mesinikele/koolitusmaterjalid-mesinikele
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TÄNAN!

Kohtumiseni loengutel
ja vaatluspraktikatel 
mesilates 


