Praktika
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Praktiline õpe tootmismesilas
praktikandi pilgu läbi.
Allan Sarap
EKMÜ mesinduskursusel
Olustveres 14/03/2015

MESI OM HÄÄ!
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Tutvustus
-

mesindan Tartumaal
Metsaserva talus
alates 2009
talvituma läks 17
peret
lõpetasin Olustvere
TMK 2015 aastal
Eesti Mee Ühistu
asutajaliige ja
juhatuse liige
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Mesinduspraktika

Miks ma seda esitlust teen? Miks see mulle korda läheb?

Mida on plaanis rääkida.
vEnda praktika ülevaade
vEnda praktika analüüs
vTakistused praktikakohtade leidmisel
vPraktika läbiviimise põhilised probleemid
vIdeaalne praktika
vTagasiside kursusekaaaslastelt praktika
kohta
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Praktika

Mesinduspraktika jagunes 4 osaks:
v Praktika OÜ-s TÕUMESILA
v Praktika koduses mesilas
v Praktika Olustvere TMK mesilas
v Meetaimede kasvatamine
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Praktika ettevõte:
Juhendaja ja mesinik :

Praktika TÕUMESILAS

TÕUMESILA OÜ
PRIIT PIHLIK

Mesilased:

KRAINI JA ITAALIA ( 50/60%)

Perede arv:

ca 200

Gruppe:
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Peresid grupis:

16

Taru tüüp:
Asukoht:

KORPUS ca 90% Farrar
Tartust ca 10 km põhjasuunas
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Praktika TÕUMESILAS

1. praktika – põhjade vahetuse puudusin, kuna valisin samal ajal
toimuva kooli kasuks
18.aprill – KEVADREVISJON
ü Kas ema muneb?
ü Kas ruumi on? Lahenduse variandid:
A. Farrar korpus pos. 1 üles pos. 3
B. Farrar korpus lisada üles
ü Talvitumise variandid:
A. 3 Farrarit
B. Langstroth+ Farrar
C. 2 Farrarit
D. Langstroth
ü Pere tugevuse hindamine
Läbivaadatud 150 peret.
2 inimest
5 tundi
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Praktika TÕUMESILAS

6. mai – PEREDE LAIALIVEDU GRUPPIDESSE
16 PERET gruppi
Ø Rihmadega kinnitamine ja pealetõstmine 45min
Ø Sõit gruppi ja tagasi 1,5 tundi (teeremont)
Ø Aluste paigutamine ja mahatõstmine 25 min
7. mai – PEREDE LAIALIVEDU GRUPPIDESSE
Ø Perede poolitamine emalahutusvõrega ( 3 päeva pärast vaatab kus
munad on kui just kohe ema ei näe)
Ø Perede laialivedu
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11. juuni Perede läbivaatus
v Eesmärk laiendada.
Pilt oli veel väga hea ja
lootustandev.
v Laiendatud sai 8 gruppi so
128 peret – 10 tundi

Praktika TÕUMESILAS
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21. juuni Perede läbivaatus
v Eesmärk sel ajal tavaliselt
laiendada.
Seekord pidi pigem
koondama.
v Probleemid emadega –
kus puudu läks kõrvalt
haudmeraam sisse
v Läbivaadatud sai 8 gruppi
so 128 peret – 10 tundi
v Temp 12ºC-vahepeal pidi
suitsiku ümber käsi
soojendama

Praktika TÕUMESILAS
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Praktika TÕUMESILAS

31. juuli
v Meevõtmine käsiharjaga 1 grupp
v Ühtlasi ka kohe perede koondamine 3 Farrari peale
v Mee vurritamine 60 Farrar korpust
v Minu ülesanne vurritamisel vänta keerata- lahtikaanetada
v 3 inimest 3 tundi võtmine koos sõiduga +
3 tundi vurritamine
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Praktika TÕUMESILAS

1. august
v Meevõtmine käsiharjaga 1 grupp
v Ühtlasi ka kohe perede koondamine 3 Farrari peale
v Mee vurritamine 54 Farrar korpust
v Minu ülesanne vurritamisel täita ja tühjendada vurri.
Kasutusel oli 56-raamine radiaalvurr
v 3 inimest 3 tundi võtmine koos sõiduga +
3 tundi vurritamine
13. august
v Meevõtmine käsiharjaga 1 grupp
v Ühtlasi ka kohe perede koondamine 3 Farrari peale
v Mee vurritamine 60 Farrar korpust
v Minu ülesanne vurritamisel täita ja tühjendada vurri.
Kasutusel oli 56-raamine radiaalvurr
v 3 inimest 3 tundi võtmine koos sõiduga +
3 tundi vurritamine
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Praktika TÕUMESILAS

29. august
v Perede transport
v Gruppidest baasi toomine
v 5 gruppi (80 pere) – 8 tundi
Praktika mesila varratoosiravi skeem:
v Aprilli lõpp sipelghappe 85% lahus lapiga kiire
v 1 nädal peale meevõttu oblikhappe tilgutamine
v 3 nädala pärast uuesti oblikhappe tilgutamine
v Oktoobri keskel oblikhappe tilgutamine
v Mesilas kasutusel ka leseraamid, mida sai ka lõigatud ja lesta
seiret tehtud
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Praktika TÕUMESILAS

Plussid:
v lähedal käimine ( ilm jm faktor)
v tööülesanded konkreetsed ja planeeritud
v töövahendid ettevalmistatud
v peeti kinni kellaegadest
v selgitati piisavalt ülesannete vajadust ja erinevaid lahendusi
v töö oli parajalt kiire tempoga
v töö ajal ei lobisetud, suhtlemine ja arutelud toimusid autos
gruppide vahel sõites
v kogu tegevus oli profesionaalne ja läbimõeldud
v tehti nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik
v situatsioon- emade võtmine
Miinused:
v oleks soovinud rohkem käia-polnud aega. Kevadel kool,
suvel palgatöö....
v emadekasvatuse õppimine jäi vajaka
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Praktika KODUMESILAS

Kodumesilas kevadel 6 peret, talvituma läks 17peret.
( 12 Itaalia, 2 Kraini, 2 Buckfasti ja 1 Olusvere“Kuldne“ ema)
Allolev pilt tehtud 6.jaanuar 2014, õues +6ºC, mesilased
lendavad. Sama seis oli ka 24.veebruar.
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Praktika KODUMESILAS

24. veebruar andsin Candyt, kobar oli lahti
5.märts sulgesin penoga põhja
12. aprill põhjade vahetus/puhastus
19.aprill kevadrevisjon
28.aprill läbivaatus, nõrgemate perede aitamine
Maikuul inventari valmistamine, kompekteerimine 15-le perele
VID_20140517_145552 Raamide tegemine.mp4
14.mai emavõre paigaldus, sipelghape 85% kiire lapiga
17.mai sipelghape 85% kiire lapiga
26.mai perede poolitamine / võilillemee võtmine

21

Praktika KODUMESILAS

2.juuni kuppude eemaldamine emata peredelt
7.juuni kuppude eemaldamine ja ema andmine uutele peredele
9.juuni emade vabastamine
12.juuni perede läbivaatus ja laiendus
19.juuni perede läbivaatus
28.juuni perede läbivaatus ja laiendus

5.juuli perede läbivaatus ja laiendus
17.juuli mee võtmine ja vurritamine
24.juuli mee võtmine ja vurritamine
30.juuli perede läbivaatus ja laiendus
2.august 2 varupere tegemine Buckfast emadega
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Praktika KODUMESILAS

11.august mee võtmine
..\Allani videod\VID_20140716_130308.mp4
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Praktika KODUMESILAS

18.august viimane
meevõtmine,
koondamine,
tümooliribade panek,
söötmise alustamine
suhkrulahusega
21.august söötmine
24.august söötmine
14.sept tümooli ja
söödanõude
eemaldamine
19. oktoober
oblikhappe tilgutamine
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Praktika OLUSTVERES

12 juuni perede läbivaatamine, vageldamiseks ettevalmistamine, inventari valmistamine 9h
13.juuni vageldamine 10 kuppu, inventari ettevalmistamine 8
20.juuni perede läbivaatus, kuppude andmine
15.august mee vütmine, perede koondamine, tümool,
söötmine mee vurritamine 9.00-01.30
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Toetavad tegevused

Meetaimede- tarta ja kultuurristiku kasvatamine
..\Allani videod\VID_20141004_175318.mp4

Valmistoodang 2014
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Toetavad tegevused
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Praktika

Praktika ( 20 õn)eesmärgid ja analüüs:
v On kohanenud reaalse töökeskkonnaga ja oskab iseseisvalt
lahendada töösituatsioone, teeb seda kohusetundlikult
v Peab kinni töö-ja tuleohutus jm nõuetest –eeskirjadest
v Austab tööpere traditsioone, suhtleb erinevatel tasanditel
v Dokumenteerib ja analüüsib kogutud andmeid
v Kirjeldab praktikal omandatud kogemusi
v Oskab püstitada eesmärke ja iseseisvalt töötada
v Hinnata toimetulekut ülesannete ja probleemide lahendamisel
v On kujunenud hoiakud, isikuomadused ja valmisolek asumaks
tööle antud valdkonnas
v Tekkinud vastutustunne tehtud tööde kvaliteedi ja tulemuste
osas
v Läbinud praktika: - perede hooldamine 10 õn
- Inventari valmistamine 2õn
- Korjebaas ja mesindussaaduste tootmine
7õn
- Haiguste ravi 1 õn
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Mesinduspraktika

Miks võtta praktikant? Mis kasu sellest saab?
v Missioonitunne ja vastutus Eesti mesinduse käekäigu pärast
v Enda imago kujundamine
v Korralik praktikant õpib kiiresti ning temast on palju abi näiteks
inventari valmistamisel, transpordi -ja tõstetöödel
v Tarutöödel pole endal vaja suitsikuga mässata kui see töö
praktikandile selgeks õpetada.
v Aja kokkuhoid kõikidel töödel
v Eriti igasugustel puhastus -ja desifitseerimistöödel
v Vahest on ka hea kui on seltskond, kellega mõnda teemat
arutada
v Ka praktikandi käest võib vahest huvitavat infot saada ning tema
küsimused võivad mõtlema panna uutele lahendustele
v Vurritamisel on abikäed alati väga teretulnud
v Saab uue kliendi
v Hooldusvõtete ja tavaprotseduuride väljatöötamise ajend
v Hädaabi lahendusvariant (VAP)
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Mesinduspraktika

Miks ei taheta võtta praktikanti? Kartused!
v Liigne aja – ja närvikulu
v Kurnab mesinikku info väljapumpamisega
v Vajadus arvestada ja planeerida töödega, ajaga, ilmaga,
söögiga (elukohaga), töövahenditega
v Peab omi nippe näitama
v Koolitad konkurenti
v Räägib teistele....
v Näed vaeva, õpetad välja ning siis ei tulegi tööle
v Tekitab materiaalse kahju
v Ei viitsi korralikult tööd teha –pärast peab kõik ise üle tegema
v Kuna palka ei maksta, ei saa ka nõuda
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Mesinduspraktika

Miks ei taheta või pole võimalik praktikale minna?
v
v
v
v
v
v

Peab tööd tegema.
Pole aega
Konflikt-situatsioon
Ei maksta
Kasutatakse ära
Peab palgatööl käima
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Mesinduspraktika

Mida võiks teha, et oleks soov (tung) praktikante võtta?
v Koolitus praktikaandjale
v Abimaterjalid ja selged juhised praktikaandjale,
v Toetus praktikaandjale (näiteks PRIA-st), mida ta võib maksta ka
praktikandile
v Praktika jagunemine pikemale perioodile
v Eelnev praktika kooli mesilas – elementaaroskuste omandamine
v Põhjalikud eelläbirääkimised, kokkulepped, aja – ja töögraafikud
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Mesinduspraktika

Ideaalne praktika & õppeprotsess
v Pikem periood. Kool algab jaan ja praktika 1.aastal toimub
jooksvalt kooli mesilas. Kõik saavad/peavad läbi tegema kõik
hooajalised tööoperatsioonid kuni sügiseni välja. Sügisel õppetöö
jätkub ning varakevadel minnakse tootmismesilatesse praktikale.
v Praktikaandjad on motiveeritud ja koolitatud. Suudavad
korraldada töö nii, et see oleks ka pidev õppeprotsess.
v Praktikandid on planeerinud oma tegemised vastavalt
kokkulepitud praktikaaegadele. Makstakse ka praktikanditasu.
v Praktikaandja on ka muidu muhe mesinik, jagab oma eluvaadet,
räägib juurde mesindusfilosoofiat jne
v Sügisene lõputöö ja praktikakaitsmine oleks ühtlasi ka kutseeksam
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Mesinduspraktika

Kursusekaaslaste tagasiside ja ettepanekud praktika kohta.
1. Koolil peab olema oma praktikabaas kus kõigil on võimalik põhialused üht
moodi selgeks saada.
2.
Mitte õpilane ei otsi praktika kohti aga kool pakub, sellega on tagatud
mingi kontroll praktika toimumise kvaliteedi üle.
3.
Praktika võiks olla roteeriv, ehk näiteks 3-4 eri kohas. Tekib võimalus
näha-hinnata erinevate mesinike töövõtteid ja arusaamu.
4.
Praktika tundide arv on üle mõistuse suur. arvan, et ca 100 taruga
mesinik ei tee ka nii palju tööd. Praktika kestvus võiks olla näiteks 2 korda
kuus a 4-5 päeva. Siis jääb aega oma mesila jaoks ja ka põhitöö ei kannata.
5.
Rohkem ekskursioone mesinike juurde. Hr Tull võiks ka avada
oma ,,rahalaeka,, saladusi.
Koolis tundides tuleks praktikast rääkida ka. Mitte nagu meil oli, et viimasel
nädalal oli kaitsmine, keegi midagi ei teadnud ju kuidas üldse päevikut
täitma peab ja millal toimub kaitsmine ja kuidas. Praktikal käime ja
koolitunnid ei tohi kokku langeda kevadel. Sügisel oktoobrist juba kooli ja
aprillist vabaks, siis on aega praktikal käia.
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Mesinduspraktika

Kursusekaaslaste tagasiside ja ettepanekud praktika kohta.
Minul vedas praktika kohaga, sest omasin eelteadmisi erinevate mesinike
võimaluste kohta. Kuid üldjuhul on mesinikud väga erineva tasemega ja
praktika kogemus seetõttu praktikantidel ka väga kõikuva tasemega.
1. Võiks kaaluda praktikandi suunamist näiteks 3 erineva mesiniku juurde.
Probleem: hullumeelne nii lühikese aja jooksul.
2. Praktika võiks toimuda mitme suve vältel. Probleem: õppekava ei
võimalda.
3. Praktrika kippus erinevatel põhjustel ära jääma. Peaks oleme rangem
kord ja suurem nõudlikkus praktikandi ja mesiniku suhtes. Probleem: inimlikilmastikuline faktor.
Kui sunnitakse suvi otsa mesiniku juures elama, siis ehk toimiks.
Õppetöö algab sügisel ca oktoobrist ja lõppeb jaanuari alguses ning kohe
algab ka praktika, ning praktika kestab mesindushooaja lõpuni. Praktika ise
peaks olema terviklik ja kõikehõlmav. Läbiviimise kord ja tingimused ette
antud, ning praktikakoht peaks saama tasu praktikandile töö ja oskuste
omandamise võimaldamise eest ( seda tasu võib ta ka praktikandile tasu
maksmiseks kasutada) !!!
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Mesinduspraktika

Kursusekaaslaste tagasiside ja ettepanekud praktika kohta.
Praktika võiks alata varem, vähemalt eelmine aasta tuli kevad suure hooga
peale ja esimesi kevadesi tõid enamus praktikana ilmselt ei saanud, või
teoreetiline osa ei peaks jääma kevadesse, pigem alustada sügisel varem.
Osa praktikat võiks teha kooli mesilas.
Hea ja õpetlik oleks rohkem külastada teisi mesinikke/mesilaid ja võib-olla
seda seostada praktikaga.
Vajalik õpetada ergonoomikat!
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Mesinduspraktika

TÄNAN KUULAMAST !

