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Esimehe veerg 

Augustikuu lõpp annab mesinikule ka tänavu nagu tavapäraselt tunda, et sügis on saabumas. Ja ega talvgi siis enam 
kaugel ole. Veel viimased vurritamised, mesilasperede pesaruumi koondamine, pikaks talveks valmistudes lisasöötmine, 
varroatoosi ravi... Võimalustpidi tuleb ka aega kulutada ja pingutada, et mett müüa – ega meesaaki ju sahvritäiteks 
kogutud. 

Enamik mesinikke kinnitab, et tänavu on olnud keskmiselt hea meesaak. See ei küüni küll just möödunud 2006.a 
tasemele – siis kogusid enamiku piirkondade mesinikud üle paljude aastate rekordsaagid. Tänavugi ei või kurta – on, 
mida süüa ja müüa. Omajagu saadi ka kanarbikumett, mida paljud tarbijad on viimastel aastatel õppinud kõrgelt hindama 
ja meelsati ostma. 

Mõnevõrra probleeme on mesinikel muidugi mee müügiga, et selle raskelt kogutud saagi eest ka väärilist hinda saada. 
Mee turuhinnad pole küll palju langenud ja meehuvi on ostjatel üsna suur. Eriti on seda tunda püsiklientide ja otsemüügi 
korral. Aga eelmise aasta meesaagist jäänud laovarud hoiavad hulgimüügil mee hinnad madalal. Mõnigi mesinik kavatseb 
mee müügiga talve poole oodata lootuses, et siis võiks hinnad vähehaaval kerkima hakata. Aga kes söandab siin prohvet 
olla ja ennustada. 

Augustikuul on sedakorda veel eriline märk – nimelt jõuab lõpule Eesti mesindusprogrammi kolm aastat kestnud 
tegevuste jada. Eks mesinikele on kõige vahetumalt mesindusprogrammi tuge tunda olnud rohketest mesinduspäevadest 
ja –õppustest nii kohalikes seltsides kui vabariiklikul tasemel. Teisalt on piirkondlike mesinduspäevade toel tuntavalt 
elavnenud mesinike seltsielu ja tugevnenud või koguni tekkinud uued mesinike seltsid. 

Kolme aastaga on toimunud enam kui kakssada sellist mesinduspäeva, mida on programmi poolt rahaliselt toetatud 
rohkem kui poole miljoni krooniga. See raha on kulunud lektoritasudele, ruumide rendile, ajalehe kuulutustele, õppustel 
jaotatud materjalidele. Lisaks on trükitud mitmesuguseid teabe- ja nõuandematerjale, mida EML liikmed on lausa posti 
teel koju kätte saanud. 

Mesindusprogrammi ühe suunana oleme võtnud tõsise vaatluse alla Eestis turustatava mee kvaliteedi. Seda ees-
märgiga, et meeturg korrastuks ja tarbijad võiksid ostetava mee kvaliteedis kindlad olla. Igal aastal tehtud 150 meeproovi 
analüüside kaudu on esile toodud mõnedki kehva kvaliteediga meed. Rohkem probleeme on olnud importmeega. Aga ega 
kõik Eesti mesinikud oska ka alati mee kvaliteeti hoida, eriti kui mett sulatatakse või ülemäära soojendatakse. Hea on aga 
see, et mee kvaliteedi uuringute tulemustest ja halbadest käitlemisvõtetest mesinikke teavitades on nende kolme aastaga 
saavutatud tuntav kvaliteedi üldine tõus. 

Suur abi on mesindusprogrammist olnud mesilashaiguste seire ja varroatoosi ravi oskuste edendamisel. Meeproovide 
analüüsi kaudu on saadud ülevaade ameerika haudmemädaniku levikust ja mesinikele nõu antud, kuidas seda kurja tõbe 
vältida ning vajadusel tõrjuda. Kevadel kogutud mesilate langetise proovid andsid ülevaate nosematoosi ja ka varroatoosi 
nakkustasemest. Kui nosematoosiga väga suuri probleeme praegu ei näi olevat, siis varroatoosi tõrjega tuleks pidevalt ja 
kõikjal tegelda. Nagu näitab mitmete talvede kogemus, siis tugeva varroanakkuse korral võib mesinik kaotada talvega 
üsna suure osa oma mesilasperedest. Suve lõpus või sügisel tehtud ravi aitab vähendada mesilasperede talvist 
hukkumist. 

Eesti mesindusprogramm 2004 – 2007 saab augustiga ümber. Septembrist algab aga uus Eesti mesindusprogramm 
2007 – 2010. Mesinike kiitus ja tunnustus lahkujale – oleme Eesti mesinduses pika sammu edasi astunud. Samas 
mesinike ootus ja usk uue tulija võimekusse ja võimalustesse Eesti mesinduse edendamisel! 

Mesindusprogrammi toel ja mesinike koostöös saame ühise kasu nimel paljugi ära teha! 

Aleksander Kilk 

EML juhatuse esimees 



30 Eesti mesinikku käis Lätis-Leedus 

02. august 2007 
Sõit sai alguse neljapäeva pärastlõunal Tapalt, kus esimesed reisiseltsilised juba varakult mõnusad istekohad leidsid. 
Järgmine peatus oli Jänedal ja sealt edasi Tallinna. Siit lisandus juba peamine osa mesinikke, kes olid otsustanud sõita 
Läti-Leedu mesinduse õppereisile. Kaugemas sihtpunktiks just Birzai – väikelinn Põhja-Leedus, kus seekordne mesindus-
festifal toimus. Eelteadmiseks, eelmisel aastal külastasid mitmed eesti mesinikud samuti Leedu traditsioonilist igasuvist 
mesindusfestivali, kusjuures igal aastal selle asukoht muutub. Seega olid veel meeles varasemad kogemused ja tuttavad, 
keda loodetati taas kohata. 

Eesti–Läti piiril selgus tõsiasi, et üks dokument meie bussijuhi paberimapis on aegunud ja seda täpselt ühe päeva 
võrra. Lätlannast piirivalvurlanna oli aga väga kannatlik ja vähese nõupidamise järel Eesti piirivalvuriga õnnestus meil 
edasi söita. Maha jätsime “mesiniku ausõna”, et meile vajalik dokument faksitakse järgmisel päeval Lätti meie järgmisse 
peatuskohta. 

– – – 
03. august 2007 

– – – 
Janis Sietinsonsi mesila Kalna Smaides lähistel 

– – – 
Mesindusfirma “Miandum” 

– – – 
04. august 2007 

– – – 
Kokkuvõtteks 

Hea oli näha mesinike suurürituse korralduslikke õnnestumisi ja ka vajaka jäämisi. Samaväärseid üritusi tuleks korraldada 
meilgi, mistõttu sellistel üritustel osalemine oleks esialgu kindlasti vajalik. Mesinikud täiendavad erialaseid teadmisi-oskusi 
eelkõige vahetul suhtlemisel oma ametivendadega. Ja suhtlema peab, sest jalgratas on ammu leiutatud. 

 Kõrvaltvaatajana – Aivo Sildnik 

Mesilasperede ettevalmistamine talveks 

Perede kevadine areng oleneb põhiliselt heast talvitumisest. Seega algab mesinduse hooaeg juba praegu. Väga oluline 
on, et mesilaspered talvituksid tugevatena. Tugeva pere talvekobaras hoitakse ühtlast madalat temperatuuri. 

Juba praegu peaksid olema kõik mesilaspered talveks ette valmistatud. Juhul, kui mõnel mesinikul on mingil põhjusel 
pered veel koondamata, peab seda viivitamatult tegema. Arvestada tuleb, et septembri keskpaigaks peavad olema me-
silaspered ka talveks söödetud. 

Talvepessa tuleb jätta nii palju kärgi, kui palju mesilased neid katta suudavad. Kõik kärjeraamid peavad külmade 
saabudes olema tihedalt mesilastega kaetud. Praegu koondades jääb suur hulk mesilasi vahelaua taha. 

– – – 
Ärge unustage peresid varraotoosi vastu ravida! 

Kui tõesti olete kindlad, et teie peredes lesta ei ole (olen seda arvamust küllalt kuulnud), siis palun ravige igaks juhuks. 
Pange paber raamidele alla ja veenduge, et lesta tuleb maha küll ka sellest perest kus teie arvates kindlasti lesti ei olnud. 
Kui kasutate raviks Apistani, siis pange need lehed kohe sisse ja hoidke neid peres kolm nädalat. Oblikhappega tuleb 
ravida aga oktoobrikuus, kui peres on võimalikult vähe hauet. Välisõhu temperatuur peaks olema vähemalt +7°C. Hooletul 
ravimisel või ravimata jätmisel hukkub pere ca kolme aasta möödudes tavaliselt augusti lõpus. 

Mai Endla 

Mesindushooaja lõpetuseks 

Mesindushooaeg hakkab läbi saama. Muidugi on lõpusirge väga pingeline, mis sisuliselt on summa-summaarum viimane 
meevõtmine, talvepesade tegemine ja söötmine. Lisandub veel varroatoosi ravi, aga see on juba ... 

– – – 
Mati Haabel 



Avati uuendatud püsinäitus “Mesindus Eestis” 

Eesti Põllumajandusmuseumis Tartumaal Ülenurmes peeti 18. augustil rukkimaarjapäeva ja korraldati meepäev ning 
uuendatud püsinäituse “Mesindus Eestis” avamine. Sel puhul oli muuseum üsna rahvarohke. Teiste hulgas jäi silma üsna 
palju mesinikke, kes olid huviga kohale tulnud, et mõnusas õhkkonnas toredat laupäeva veeta. Sündmuse tähelepanu-
väärsust kinnitas ka kohale saabunud põllumajandusministeeriumi esindus, samuti meie eelmine presidendipaar Arnold ja 
Ingrid Rüütel. 

– – – 
Võib öelda, et praktiliselt kogu mesindusmaja väljakujundamise ja uuenenud püsinäituse “Mesindus Eestis” loomise 

rasket ülesannet tegi teoks muuseumi kauaaegne mesindusnäituse hoolas edendaja ja mesinduse hea haldjas pr. Ellen 
Pärn. Tulemus on suurepärane! Suur tänu Eesti Mesinike Liidu ja kogu meie mesinikkonna poolt – ja küllap kiidavad ka 
kõik meie mesilasperede umbes 3 miljardit mesilast suminal kaasa! 

Aleksander Kilk 

Suurkiskjate seadusest 

Juba 4. aprillil k.a jõustusid Looduskaitse seaduse muudatused, millega lisati liikide nimekirja, kelle tekitatud kahjusid riik 
osaliselt kompenseerib ja kahjude ennetamist osaliselt toetab, teiste hulgas ka karu. Aga niinimetatud „karuseadus” eks-
leb ikka veel ministeeriumides ja ametkondades, sest vastuvõetud seaduse rakendusmäärus käib kooskõlastamiste ringi 
mööda. 

Ilmselt jõuavad karud enne talveunne jääda, kui seadus lõplikult välja tuleb. 

Sellegipoolest on võimalik taotleda kompensatsiooni nende kahjustuste eest, mis on tekitatud pärast 4. aprilli 2007, 
sest seadus on jõustunud. 

Mesinike mõtteid Eesti meeturust ja selle tulevikust  

2007. aasta alguses viis Socio Uuringukeskus koostöös Eesti Mesinike Liiduga läbi mesinike fookusgrupiuuringu, mille 
mõtteks oli leida mesinike arvamusi Eesti meeturu ning mee turustamise kohta. Idee oli just keskenduda arutelu käigus 
kooruvatele arvamustele ja mõtetele, mitte nö valmis vastustele, mis ilmneksid lihtsa anketeerimise käigus. 

Esimeses fookusgrupis Jänedal tõusis meeturuga seoses keskseks teemaks mee reklaam – mida saaksid mesinikud 
ette võtta, et mesi oleks tuntud ning armastatud. Meereklaam jagunes kahte ossa – kontseptuaalne osa, kus arutleti ja 
nenditi reklaami tähtsust tänapäeva turu tingimustes; ning konkreetne osa, kus toodi välja mõtteid ja ideid mee reklaa-
mimiseks. 

– – – 
Kokkuvõte ettekandest Karksi-Nuia mesinduspäeval 21. juulil 2007 

Martin Rebane 

Varsti saab mesilaid kindlustada 

Riik soovib juurutada mesilate kindlustamise süsteemi. Esialgse plaani kohaselt on kindlustamine vabatahtlik ja hüvitist 
makstakse ikaldusaastatel saamata jäänud tulult. 

24. juulil viibisin EML esindajana Põllumajandusministeerimis, kus arutasime mesilate kindlustamise juurutamist 

– – – 
Mesinike eest kostis riigiisade juures Martin Rebane 

Varroatoosiravist veel ja veel ... 

Kahjuks on ka Eestis juba mitme aaste eest märgatud, et Apistan ei toimi. Kuidas muidu seletada, et pärast kuuaegset 
ravi apistaniribade tarust välja võtmisel sibavad nendel ringi täiesti elujõulised lestad! 

Apistanile resistentseid lesti märgati meilt põhjapool Soomes veelgi varem. 

– – – 
Ravimine piserdamise / pihustamisega 

– – – 
Uku Pihlak 



Meie juubilare juulis-augustis 

Teated ja kuulutused 

 

Eesti mesindust arendatakse käesoleval ajal Eesti Mesindusprogrammi 
“Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2004 – 31.08.2007” tegevuste kaudu 

Mesindusprogrammi eesmärkideks on: mesinike ja mesindusseltside abistamine ja toetamine mesinduspäevade ja –õppuste korraldamisel ning 

kohaliku mesinduselu edendamisel; teabelevi arendamine ja mesinike erialane parem teavitamine; mesinduse efektiivsete tehnoloogiliste 

lahenduste arendamine, tutvustamine ja propageerimine; toote- ja turuarenduse tegevuste suunamine ja toetamine; varroatoosi ja teiste 

mesilashaiguste tõhusate tõrjemeetodite ja –võtete propageerimine ning mesinike nõustamine mesilashaiguste tõrjel; mee kvaliteedi 

seireuuringute korraldamine ja mesinike teavitamine ning nõustamine küsimustes, kuidas mee tootmise ja käitlemise protsessis mee kvaliteeti 

säästa ja parandada. 


