Mehiläisiä
maatiloille

Mehiläisiä maatiloille – mesikasveja viljelykiertoon
Tule mukaan opiskelemaan mehiläishoitoa ja mesikasvien viljelyä!
Hunajantuotanto sopii hyvin maatilayrityksen yhdeksi tuotantosuunnaksi. Maatilaympäristössä on
monia mehiläistarhausta ja hunajantuotantoa tukevia vahvuuksia ja resursseja, esim.
paikallistuntemusta ja rakennuksia. Monipuolistamalla viljely- ja kesantopeltojen käyttöä on
mahdollista lisätä taloudellista tuottoa eri elinkeino- ja intressiryhmille. Samalla luodaan paremmat
elinolot pölyttäjille, joista moni viljelykasvi on riippuvainen. Mehiläisiä maatiloille -hankkeessa
valmennetaan kiinnostuneista maatalousyrittäjistä uusia mehiläistarhaajia hunajantuottajiksi.
Hankkeessa myös selvitetään erilaisten mesikasvien viljelyä käytännön viljelmillä ja arvioidaan niiden
vaikutusta hunajantuotantoon. Hankkeen kohdealueina ovat Varsinais-Suomi, Satakunta ja
Pirkanmaa.

Hunajantuottajavalmennus
2.9.2017 - 9.10.2018
Valmennuksen tavoitteena on elinkeinollisesti
merkittävän hunajantuotannon käynnistäminen.
Aiempi kokemus mehiläisten hoidosta ei ole
välttämätöntä, mutta siitä on hyötyä.
Koulutuspaikkakuntana toimii v. 2017
koulutuspäivinä Huittinen sekä lähialueella
sijaitsevat mehiläispesät. V. 2018 osalta
koulutuspaikka on vielä avoin.

Valmennuspäivät: 14 pv teoriaa
2017: 2.9., 19.9., 17.10., 7.11. ja 5.12.
2018: 9.1., 23.1., 2.2., 27.2., 6.3., 20.3., 10.4.,
2.8. ja 9.10.
Lisäksi touko-elokuun 2018 aikana on 8 pv
käytännön hoitotekniikan harjoittelua
mehiläispesillä sekä ulkomaanmatka (2 pv)
kesäkuun alussa.

Infotilaisuudet hunajantuotannosta ja valmennuksestamme
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai

7. elokuuta
8. elokuuta
9. elokuuta
10. elokuuta

klo 18:00 Kankaanpää, ProAgrian toimisto, Keskuskatu 51 b, Kankaanpää
klo 18:00 Huittinen, ABC-aseman kabinetti, Loimijoentie 89, Huittinen
klo 18:00 Aura, ABC-aseman kabinetti, Valtatie 36, Aura
klo 18:00 Akaa, Kaupungintalon valtuustosali, Myllytie 3, Akaa

Lisätiedot ja ilmoittautuminen valmennukseen: Infotilaisuuksissa ja 27.8.2017 mennessä sähköisellä
lomakkeella www.hunajaluotsi.fi. Tiedustelut Lauri Ruottinen 040 547 3652 / Hunajaluotsi Oy.

Mehiläisiä
maatiloille
Tämä valmennus on edullista
Hunajantuottajavalmennukseen on saatu rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Valmennuksen hinta osallistujille on vain 280 euroa, joka sisältää www-kurssin valmennusoikeuden ja
materiaalit Moodle-ympäristössä. Hankkeen puitteissa tehdään myös ulkomaanmatka, joka laskutetaan
erikseen.
Mitä tarkoittaa www-valmennus?
Voit opiskella mehiläishoitoa kotikoneella, tarvitset vain toimivan nettiyhteyden. Valmennusaineistoa voi
tulostaa tai tallentaa omalle koneelle. Tärkein tuotos tästä valmennuksesta on oman henkilökohtaisen
mehiläishoitosuunnitelman valmistuminen.

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla on hyvät mahdollisuudet hunajantuotannolle
Suomessa on noin 2 500 mehiläistarhaajaa, joista
päätoimisia ammattitarhaajia noin sata. Hunajaa
tuotetaan keskimäärin vajaa 2 miljoonaa kiloa vuodessa.
Puhtaan suomalaisen hunajan kysyntä on ollut selvässä
nousussa kotimaassa ja erityisesti vientimarkkinoilla.
Mehiläisiä maatiloille -hankkeen kohdealueella on
hunajan tuotantoedellytyksiä runsaasti käyttämättä.
Omilla mehiläisillä tai yhteystyöllä mehiläistarhaajien
kanssa alkutuottajat voivat vaikuttaa hyönteispölytteisten
viljelykasvien pölytykseen ja sadontuottoon.
Hyönteispölytteisillä viljelykasveilla arvioidaan olevan
selkeä pölytysvaje. Monipuolistamalla viljely-ympäristöjä
esimerkiksi mesikasveja viljelemällä viljelijät luovat paremmat elinolot myös luonnonpölyttäjille.

Tervetuloa sopimustuottajaksi Hunajayhtymään!
Loimaalla toimiva Hunajayhtymä Oy on Suomen suurin kotimaisen hunajan pakkaaja, jolla on
sopimustuottajia noin 125. Hunajan kysynnän kasvu ja toimivien mehiläistarhaajien ikääntyminen
edellyttävät uusien hunajantuottajien koulutusta. Sopimustuottaja voi keskittyä tehokkaaseen ja
kannattavaan tuotantoon, kun hunajalle on tiedossa varma ostaja ja varastoija. Hunajayhtymän
myymälässä ja verkkokaupassa tuottajaa palvelee maan laajin mehiläishoitotarvikkeiden valikoima.
Lisätietoja www.hunaja.fi.

Yhteystiedot:
Kouluttaja: Lauri Ruottinen, Hunajaluotsi Oy
Tiilenlyöjänkatu 5, 30100 Forssa.
040 547 3652, lauri.ruottinen(at)hunajaluotsi.fi
Hanketyöntekijä: Jenni Tanski, Hunajaluotsi Oy
050 304 3955, jenni.tanski(at)hunajaluotsi.fi
Mesikasviselvitys: Jaana Laurila, Satafood Kehittämisyhdistys ry
050 527 6128, jaana.laurila(at)satafood.net

