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Kelle ainuke sisstulek on mesindus ? 
Mesi, meetooted, inventar, emad, 
pered

Kes teeb koostööd teise mesinikuga 
regulaarselt ? 



• Suguvõsas puudub kokkupuude mesindusega 

• Mesinduskogemus 4 aastat

• Perede arv algas 3 perest tänaseks natuke üle 20

• Teadmiste omandamiseks läbisin ABC kursuse Rakveres

• Edasiseks arenguks pidasin vajalikuks läbida Olustvere Teenindus 

– ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala

• Olen olnud mesinikele hea partner ostnud inventari, 

mesilasperesid ja kunagi ammu ka mett

• Mesindan Mulgimaal Mõisakülas



• Praktikakoha valik polnud juhuslik, sellele eelnes info kogumine 

Googlest, muljed Mesinike Liidu koosolekult ja kohtumine kohapeal, 

millele järgnes ka koostöö 

• Praktika kohaks sai valitud Asteni mesindus, oluliseks faktoriks oli ka 

mesiniku pikk töökogemus ja spetsialiseerumine lisaks mesindusele ka 

inventari valmistamisele

• Mesitarusid 200-300 ringis, oma käitlushoone koos vajaliku 

inventariga, lisaks võimalus koostada mesitarusid. Läbiv sõnum Ardilt 

oli, et mesindus peab võimalikult lihtne olema

• Ettevõte toimetab paljuski Ardi end peal ja vaid lisatöödeks tulevad 

abikäed



Praktikakoha valikul oli kool abiks ja praktikakoha leidmiseks 
küsiti vähemasti 10 korda üle, et kõik saaks ikka aru selle 
vajalikkusest ja teeks aegsasti kokkulepped.
Kooli soov oli, et mesila oleks vähemalt 50 mesilasperega mesila ja 
tänapäevased metoodikad 
Vajalik oli leping allkirjastada ja pärast koostada praktikapäevik ja 
esitlus.

Kui pidada silmas praktika pikkust, siis keegi ilmselt ei kahtle selle 
tähtsuses, aga selle täitmine keeruline, just ajalise mahu suhtes, 
enamus õpilasi on ikkagi nö teise ringi õpilased ja paljudel pered ja 
kohustused üleval, mis tahavad igakuiselt täitmist.
Mina isiklikult võtsin palgalise puhkuse kuuks ajaks, et saada 
pikemalt kohal olla, aga seda imestanud tööandja nägu ei unusta 
ma ilmselt iialgi.

Praktikamaht 580 akadeemilist tundi mina kindlasti 100% ei 
täitnud, kuid suures osas küll, mina laseks praktikantidel alustada 
praktikat meevõtmisest mõnes suures mesilas, siis oleks osadel 
õppuritel koolis õppides natuke realistlikumad plaanid



Praktikale minnes olin valmis küll igasugusteks töödeks ja 
alustasin juba aprillis vaha sulatamisega

• Vaha sulatamine
• Korpustes raamide sorteerimine
• Paarumistarude ettevalmistamine
• Põhjade vahetus, desinfitseerimine
• Laiendamine
• Mesilasemade vahetus
• Mesilasemade vageldamine
• Mesilasemade märkimine
• Mesilasemade andmine
• Iduperede tegemine
• Meevõtt
• Vurritamine, lahtikaanetamine
• Valmistoodangu pakendamine
• Koondamine
• Oblikhappega aurutamine







Teistelt kursusel osalejatelt väga tagasisidet ei saanud, kas on siis 
midagi varjata või ei taheta mesinikule halba valgust heita

Praktikakohad olid paljuski õpilaste valik ja rahulolu sellest ilmselt 
ka suurem, kuid üks mõte mis välja tuli, et arvati

Mesinikud ise ei tohiks kergekäeliselt praktikat arvestada ja peaksid 
ikkagi nõudma kohal käimist.

Mõni mesinik pani praktikandi nö proovile, kas siis ema otsima või 
raame traatima ? On see oluline ?



Mida soovitada mesinikele ?

• Tehke endale selgeks, mida teil oleks öelda ja näidata tulevastele mesinikele 

( enda presenteerimine, mida praktikant saab, kui ta tuleb teie juurde ) 

( teeme lühemad suitsupausid, siis jõuab rohkem tööd teha ? )

• Tehke uksed lahti nii ekskursioonideks kui ka praktika ajaks – kinnised uksed 

tekitavad kahtlusi

• Hästi ütles üks kursusekaaslane, et kool on lahe küll, aga ega siin mingeid 

nippe ei õpetata. Õpetage ja näidake. Omamoodi palju nippe näitas Leo Vari.



• Harige nii oma praktikante kui kindlasti ka kliente, ärge väsige 

seletamast. Kogemus Olustvere laadalt oli proovimist väärt.

• Praktikante võttes tehke neile võimalus kasvõi 1-2 perega ja 

andke see nö nende kätesse, kuhu te ennast ei segaks, aga 

laseksite neil endil toimetada. Praktikandi lahkudes võite ju pere 

üle vaadata, et midagi väga tuksi ei keerata, aga vastutus oleks 

hea võimalus õpilane mõtlema panna.

• Minule hea võimaluse emade vageldamisel andis Ardi oma 

vageldusraami tegemisel, millest ei tulnud küll teab mis hea 

tulemus, aga see nö oma vageldamine oli ka Aivar Raudmetsa 

sõnul hea võimalus praktikandile



• Tehke praktikandile ajakava, inimene kes teie juurde tuleb võiks saada 

teada, kuidas tööpäev kulgeb, millal on söögipausid ja millal lõpp ja 

algus. Siinkohal suured tänud Ardi emale heade söökide eest !

• Minul oli hea õpetaja, kes nähes, et üks töövõte on omandatud, annab 

midagi muud teha, et mitte liigselt rutiini sattuda ja saada proovida 

erinevaid töövõtteid

• Mesinike huvi praktikantide vastu võiks suurendada praktikatoetus. 

Nt kalakasvatuses on see olemas, aga see PRIA ja kooli vaheline 

kokkulepe, et seda makstaks. Kas sama oleks võimalik ka mesinduses 

rakendada ?



Tänan kuulamast !


