
 
 
 

Mesinduskonverents  "Keskkonnahoidlik majandamine läbi 
mesinduse".   
 
 
 

          Kokkuvõte  töögrupi : „Mesilased, nende elupaigad ja 
intensiivpõllumajandus. Mesindusalased uuringud ja nende 
vajalikkus”  tööst. 
 
 
Töögrupi juht Antu Rohtla. 
 
Töögrupp arutas järgmisi  küsimusi: 
1. Kuidas on monokultuurne  põllumajandus  mõjutanud  mesilastepidamist?  
Arutelul selgus, et intensiivse  põllumajandusega piirkondades on monokultuurne 
põllumajandus  mõjutanud  mesilastepidamist  olulisel   määral, sest mesilaste 
elupaigad on muutunud  haavatavateks (suured põllumassiivid, ühekülgne 
taimestik, suurte alade  mittesobival ajal niitmine jne) mistõttu  mesilaste 
looduslik korjeperiood on  lühenenud  ja  korje on viimasel aastakümnel  ligi kuu 
aja  võrra ja  lõppenud praktiliselt  20-21  juuli paiku. 
 Seevastu liigestatud maastikul  ja kohtades, kus looduslik korje saadakse 
valdavalt mittepõllumajanduslikelt aladelt  on  intensiivpõllumajandus  
mesilastepidamist  mõjutanud  mitteoluliselt ( u. 40% mesinikest). 
 
2. Küsimusele, kuidas on pestitsiidide kasutamine  mõjutanud mesilastepidamist 
ühes  või teises piirkonnas vastas  60%  töögrupis osalenud mesinikest, et  
pestitsiidide kasutamine on nende mesilastepidamist  mõjutanud  olulisel  
määral. ( perede  märgatav  nõrgenemine korjeperioodil , ka perede  
hukkumine). 
 
3. Pikaajaliste rohumaade  niitmise  mõju peeti üheks olulisemaks teguriks 
mesilaste  korjeperioodi  lühenemisel. Teiseks mesilasi kahjustavaks  teguriks 
loeti  rohumaade ebaõigel ajal  niitmist (peamiselt rohumassi purustamist), mille 
tagajärjel  hävitatakse  enneaegselt (enne õitsemise  lõppu) suur osa  õitsvaid  
korjetaimi , koos märkimisväärse hulga seal korjel  käivate  mesilastega. Arutelu 
käigus  jõuti järeldusele, et  niitmise  tähtaegade  kehtestamisel tuleb  lähtuda  
taimiku  botaanilisest  koostisest ja  valge ristiku või teiste  liblikõieliste alusheinte  
suure osakaalu  korral  niita  kaks  korda. ( esimest  korda  juuni  lõpus  ja teist  
korda  augustikuu lõpus). 
 



 4.Arutelu  käigus selgus, et  kultuurmaastikul, intensiivse põllumajanduse 
piirkondades on  kadumas (või juba kadunud)  liblikõieliste (valge ristiku)  rikkad  
rohumaad, mis  varasemal perioodil andsid  olulise osa mesilaste  
produktiivkorjest.   Leiti, et  karja-ja rohumaadele antavad  ülisuured lämmastik- 
ja  muude väetiste  kogused  pärsivad  mitmete õistaimede  arengut  ja ka 
nektarieritust. 
 
5. Töögrupis arutleti ka mesindusalase informatsiooni sisu ja  mahu üle. 
Töögrupp leidis, et  üldine informatsiooni maht  rahuldab, kuid  probleemide 
sisuline  käsitlemine  on puudulik. 
 
6. Põhiliste informatsiooni puudustena  toodi  välja et  juhised  mesilaste haiguste 
ja parasiitide  tõrjevahendite kasutamise, töölahuste  valmistamise ning 
doseerimise  kohta on  ebapiisavad. Kantakse  valdavalt üks-ühele üle Euroopas 
väljatöötatud  tõrjetehnoloogiaid, mis  pahatihti ei sobi  Eesti klimaatilistes 
tingimustes, sest  mesilasperede  arengutsüklid ei lange  suures ulatuses kokku. 
Tihti  puuduvad  turustatavatel  tõrjevahenditel  kasutusjuhendid üldse  või on 
need puudulikud. Sageli on  tõrjevahendite  (ravimite  ) pakenditel toodud ravimi 
efektiivsuse  näitajad ülepakutud, ega vasta  tegelikkusele. 
 
7. Väga  vähe kasutavad mesinikud  looduslikke  (taimseid) tõrjevahendeid 
mitmesuguste mesilaste  parasiitide  ja kahjurite ( varroalest,  mullamurelane  jt.) 
vastu. Nimetatud taimsete vahendite kasutamine vajab täiendavat  uurimist ja 
tõrjemeetodid väljatöötamist. Samuti  kasutatakse Eesti mesinduses väga vähe  
looduslikke vahendeid  mesilaste  tervise tugevdamiseks ja  haiguste  (näit. 
nosematoos ) profülaktikaks  (ravimiseks). 
 
8. Töögrupp leidis, et  mesindusalased  rakendusuuringud on  vajalikud. Uurida 
tuleks mitmete ravivahendite  ja söödalisandite toimet, nende  
kasutamismeetodeid  ja tähtaegu, mis omakorda seostub  suurel määral  
mesindustehnoloogiaga  tervikuna.Uuringute  tulemused  tuleb  publitseerida ja 
teha  kättesaadavaks  kõigile mesinikele. 
 
9. Töögrupis leiti, et  informatsioon  mesilaste haiguste  ja parasiitide 
tõrjevahendite  kohta  on ebapiisav. Samuti  on puudulik informatsioon mujal 
maailmas kasutuselolevate uute ravimite ja ravivõtete efektiivsuse kohta. Märgiti 
, et informatsioon  mitmesuguste ravimite, biostimulaatorite muude mesinduses 
kasutatavate vahendite kohta  peab olema  põhjalikum ja süsteemne  ( lähtuma 
mesilasperest ja selle olukorrast). 
 
10. Töögrupis  märgiti, et  mesindusalane koolitus vajab arendamist. Koolitama ei 
pea  mitte üksnes mesinikke vaid ka  taimekaitsetöötajaid, VTA ja ministeeriumi 
ametnikke  ning piirkonna  loomaarste.   
 
11. Peeti vajalikuks  usaldusmesinike ( nõustajate )  institutsiooni  loomist, nende 
leidmist  tegevmesinike hulgast ja nende  koolitamist. 



 
12.  Euroopa  Liidu  toetusmeetmete  hulgas on  ka loomade heaolu meede.  
Nimetatud  meetme alt  võiks toetada  ka  mesilaste ja teiste taimi  tolmeldavate  
putukate heaolu.Nimetatud  meetme laialdasemaks rakendamiseks on vajalik 
põllumajanduse ja keskkonnaministeeriumi  igakükgne  koostöö.  Mitmesuguste  
suurehitiste,teede ehituse, maaparandustööde, metsaraie jms.  
keskkonnamõjude  hindamisel tuleb lähtuda  ka  mesilaste  ja teiste  looduses 
elunevate  putukate elupaikade säilitamise  vajadusest. 
 
 
 
................................................................................................................................. 
Rahastus konverentsi korralduseks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise 
põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 1.1.1 raames. 

 

 


