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Infokilde mesindushuvilistele ja harrastusmesinikele

Veebileht www.mesilaspere.com sai loodud 2019.aasta algul ja siis tekkis
mõte hakata huvilistele saatma ka uudiskirju. Ikka selleks, et märku anda, 
kui  me oma väikese meeskonnaga midagi uut ja põnevat teeme või kui
satume huvitavale infole mesindusmaailmast, mida ka teistega jagada.

Mõte mõtteks, aga nagu näha, selle idee teostamiseks kulus terve aasta.
Kodulehel olev liitumisvorm aga kogus sooviavaldusi ning kursusel
osalejatelt ning trükiste tellijatelt saadi nõusolek uudiskirja saamiseks oma
postkasti. 

Uuel aastal uue hooga ja teie ees ongi Mesilaspere uudiskiri nr.1.

Ootame infot ja kirjatükke ka teilt, head lugejad!  Koos tehes on kindlasti
põnevam ja infokilde koguneb rohkem. Sellest oleneb, kui tihedalt
uudiskirja ka saatma saame hakata. 

Infokirja listist saab alati lahkuda, saates e-kiri aadressile

mesilaspere@gmail.com 

MIKS UUDISKIRI?
Marianne Rosenfeld
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Mesindust õppida ei ole kunagi hilja. 
Meie poolt korraldatav õpe toimub õppekava
"Esimesed sammud koos mesilastega" alusel. Kava on
koostatud selliselt, et esimesed teadmised tuleksid ikka
samm-sammult asjatundjate suunamisel. Samuti sobib
see õpe väga hästi ka neile, kes on iseseisvalt kuni paar
aastat mesindusega tegelenud, kuid tahaksid kinnitust
oma tegevusele ja uusi tarkuseteri. Õppetasult
tulumaksu tagastus. 
Tallinnas alustab õppegrupp juba 5.jaanuaril. See
sobib hästi neile, kel muidu tööpäevad pikad ja
õhtusele õppele tulla ei saaks. Grupis veel paar vaba
kohta.Vajuta lingile ja uuri lähemalt. 
 
Tartu kursuse 1.õppepäev on küll toimunud, kuid see
oli sissejuhatav. Edukalt saab grupiga liituda veel
2.õppepäevast, mis toimub 9.jaanuaril. Tartu õpe
toimub kahjuks neljapäeva õhtuti.
Täpsem info kursuste kohta koos registreerimisvormiga
asub kodulehel

 
 
 
 
 
 
 
 

MESINDUSE ABC KURSUSED

Mesindus mandril ja mesindus saarel - see on
mesinduse kaks erinevat tahku. Kindlasti on õppida
vastastikku, kuid esmaseks võtame
mandrimesinikega õppereisi ette Saaremaale.
 
Tegelikult kõigepealt ootab meid  Muhumaal Aimar
Lauge, kelle kohta võib öelda, et ta on üks
tuntumaid mesinikke Eestis. Kuidas ta selleks sai ja
mida ta oskab õpetada meile mesindusest, seda
kuuleme tema juures.
 
Saaremaal on ka väga põnev kloostrimesindus. Juba
kasvõi seepärast, et nunn Theofili on lõpetanud
Olustveres mesinduse täiendõppe. Kuidas
mesilastega toimetamine kloostris toimub, uurime
juba kohapeal.
Ja palju muud põnevat hingele ja kehale!
 
Vaata õppereisikava siit
 
 
 
 
 

MANDRIMESINIKE
TALVEKOOL  SAAREMAAL

ÜKS TORE MUHUMAA MESINIK - AIMAR
LAUGE

MEES, KES TEAB MESINDUSEST PALJU JA
JAGAB OMA OSKUSI HEATAHTLIKULT KA
TEISTEGA. KOOS TEMAGA KÄIB KAASAS

ALATI MUHE SAARE HUUMOR

http://www.mesilaspere.com/koolitused-mesinikele/mesinduskursused
http://www.mesilaspere.com/
http://www.mesilaspere.com/koolitused-mesinikele
http://www.alustamealgusest.ee/


Meie üks tegevussuundadest on ka trükiste koostamine
mesindushuvilistele. Esmatrükisena valmis koostööna
veteranmesinik Antu Rohtlaga nõuande-kalender. 
Kui soovite seda veel endale soetada, siis viimased
eksemplarid peaksid olema saadaval Rahva Raamatus
ja Coopi-kauplustes. Meilon kaupluste nimekiri,
huvilistel palun ühendust võtta, kui muidu ei leia.
Saame anda infot lähima kaupluseni.
 
2019.aasta viimastel nädalatel nägi trükivalgust
järgmine trükis. Meekvaliteedist ehk täpsemalt mee
teekond tarust tarbijani. Ei maksa end heidutada
pealkirjast, et soovitatav tarbijale. Sellega oleks nö
kohustus ikka ka igal mesinikul tutvuda. Eelkõige
seepärast, et mitte teha vigu mee käitlemisel.
Autoriks on Anna Aunap - keemik, kes ca 20 aastat on
uurinud erinevat mett. Peale selle on ta ka mesinik ja
omab ka sellealast täiendõpet.
Tellimiseks tuleb minna meie Mesilaspere Kirjastuse
lehele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESILASPERE KIRJASTUS

Jaanuarikuu on tavaliselt see kuu, kus mesinik saab
natukene hinge tõmmata ja ka puhkusel käia. Kuid
kindlasti ei tasu unustada teatuid soovituslikke
tegevusi.  Saab ju läbi pool pikast talveperioodist ja
oleks vaja jälgida, kas mesilaspere söödakulu on
normis.
Peale selle tuleb jaanuaris lõpetada raamide
traatimine ja vabade tarude või tarukorpuste
korrastamine.
Valmistuma tuleb hakata ka vaha vahetamiseks
kärjepõhja vastu.
 
Pikemalt saab lugeda Antu Rohtla nõuandeid meie
veebilehelt nõuande rubriigist
 

MIDA PEAB MESINIK
TEGEMA JAANUARIKUUS

MESILASPERE  KOOLITUSED JA
ÕPPEREISID  ON MTÜ
ALUSTAME ALGUSEST

TEGEVUSSUUND
TUTVU KODULEHEGA

http://www.mesilaspere.com/mesilaspere-kirjastus
http://www.mesilaspere.com/nouanne
http://www.alustamealgusest.ee/

