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Arutelus osales kokku 8 mesinikku  

 

Koheselt peab märkima, et nimetatud teema oli liiga mahukas ainult 1,5 tunnise arutelu tarbeks. 

Töögrupp formeerus peamiselt väikemesinikest ja enamikul puudus otsene töökogemus kaasaegses 

tootmismesilas. 

 

Töögrupp arutas : 

Kuhu kvalifitseerub mesindustehnoloogia? 

Mesinduses kasutatav tehnoloogia kvalifitseerub keskkonnatehnoloogiaks ehk roheliseks 
tehnoloogiaks ehk ökoloogiliseks tehnoloogiaks.  Need on tehnoloogiad, mille kasutamisega 
saab säästa loodusressursse ja vähendada tekkivat saasteheidet ning jäätmeteket. Mesindus 
on valdkond, mis võimaldab jätkusuutlikku rohelist eluviisi. 

Et mistahes tehnoloogia (menetlustehnika) sisaldab mitmeid komponente, siis arutelus püüti 

määratleda neist esmased. Tõdeti, et eesti erinevates mesilates on hetkel suuri tehnoloogilisi 

erinevusi.  Põhimõtteliselt saab eesti mesinikke liigitada tootmistasemest lähtuvalt kolmeks grupiks: 

1. Väike- ehk hobimesinikud 

2. Poolkutselised 

3. Kutselised mesinikud  

 

Tehnoloogia on kõige kiiremini muutunud just kutseliste mesinike tegevuses, samas on nende 

osatähtsus kõige madalam. Arvukaim ja ilmselgelt seda ka lähitulevikus, on hobimesinikud.  Viimaseid 

http://et.wikipedia.org/wiki/Loodusvarad
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4tkusuutlik_areng
http://et.wikipedia.org/wiki/Roheline_elamisviis


iseloomustab pigem ekstensiivne tootmistase, kuid paljud probleemid on ühised, sõltumata 

tootmistasemest võivad probleemi lahendid olla samad. 

 

1. Mesindusinventar: 

1.1. Tarutüüp ja mesilaspere produktiivsus. Kas lamav- või korpustaru? 

1.2. Taru ja ehitusmaterjalid? Näiteks plasttaru, ja selle toime mesilasperele. 

1.3. Muu kaasaegne inventar, näiteks … 

On selge, et sajandivahetusega sai suurimaks muutuseks tarutüübi vahetus. Lamavtaru 

vahetub korpustaru vastu, samas ei tähenda see veel lamavtaru lõplikku  kadumist. 

Eelkõige sõltuvalt mõtteviisist, samuti vajadustest lähtuvalt, valitakse tarutüüp ja taru 

ehitusmaterjal. Seoses intensiivse tootmisega on lisandunud palju kaasaegset inventari ka 

väikemesinike tegevusse, mis aitab oluliselt parandada majanduslikke näitajaid. 

 

2. Mesilasrassid: 

2.1. Nende sobivus Eesti tingimustes 

2.2. Tõuaretus või tõuparandus Eesti tingimustes 

2.3. Mesilasemade insemineerimine? 

 

Mitmed rassid on juba pikas ajas tõestanud oma sobivust Eesti tingimustesse. 

Lisandanud on Buckfasti tõug. Eesti kliima on suhteliselt erinev, samuti korjealad ja 

vegetatsiooni periood, mistõttu aeg näitab nende sobivust. Ka erinevad 

mesindustehnoloogiad eeldavad teatud tõuomaduste olemasolu, eelkõige kõrget 

produktiivsust ja nende haiguskindlust. Mesilasemade insemineerimine on Eestis taas 

alustatud tegevus, eeldab initsiatiivi ja loodetavasti annab ka soovitud tulemusi. Küsimus 

on eelkõige hinna ja kvaliteedi suhtes. 

 

3. Mesilasemade kasvatamine: 

3.1. Mesilasemade regulaarne asendamine 

 

Mesilasemade regulaarset asendamist ei tee paljud väikemesinikud, mistõttu paljudel 

juhtudel on meesaagid suhteliselt madalad. Palju esineb sülemlemist ja sülemitega 

mesilasperede paljundamist. Hetkel on esmatähtis kvaliteetsete mesilasemade 

kättesaadavus ka väikemesinikule. Erinevate rasside mesilasemade müügiks 

kasvatamisele on orienteerunud mitmed kutselised mesinikud.  Loodetavasti saab 

tulevikus olukord ainult paraneda ning sellega kaasneb ka mesinike teadlikkuse tõus. 

 

4. Tootmissuund: 

4.1. Õietolmu tootmine –lubihaue? 

4.2. Mesilasemade kasvatamine 

 



Tootmissuund peab olemas suhteliselt kiiresti orienteeritud turusituatsiooni muutustele. 

Viimane ei kehti niivõrd väikemesinike kohta, kes küll toodavad märkimisväärse osa eesti 

meest, kuid ilmselgelt seda ekstensiivselt. Vastavalt korjebaasile, mesilasrassile, 

inventarile või mistahes muust tegurist sõltuvalt eristub hästi uute mesilasemade 

kasvatamine ning uute perede moodustamine müügiks. Tagasihoidlikuks on jäämas 

õietolmu tootmine, seda ilmselt kõrgete tootmiskulude tõttu. 

 

5. Tootmise efektiivsus: 

5.1. Ekstensiivne või intensiivne tootmine 

 

Jätkusuutlik majandustegevus saab olla ainult intensiivse tootmistasemega mesilas. Mistahes 

ressursid on piiratud , mistõttu majandusanalüüs on paratamatu. Paljudel juhtudel see lihtsalt 

puudub ja mesinik ei pruugi  peagi konkurentsivõimeline olla. Pahatihti ei arvesta mesinik enda 

tervisega, mistõttu teadlikkust peab tõstma ka ergonoomika valdkonnas. Ei saa vaadata ainult 

mesilase vajadusi, esmatähtis on ka mesiniku tervist arvestav mesindustehnoloogia.  

 

 

6. Mesilaspere hooldamine: 

6.1. Nõrkade perede ühendamine 

6.2. Ravimeetodid 

6.3. Söötmine ja söödad, talvesööda asendamine suhkrulahusega 

6.4. Sülemlemise vastased võtted 

6.5. Transportimine korjealadele, näiteks kanarbikukorjele 

6.6. Talvepesa moodustamine 

jne 

 

Eespool on ainult väike loetelu mesiniku tegevustest, mis võimaldavad maksimaalselt 

realiseerida mesilaspere potentsiaali. Väga paljudel juhtudel on probleemiks mesiniku 

kompetentsus. Loodetavasti aitab mesinike koolitamine Olustveres, samuti EML 

koolitustegevus seda lünka parandada.  

 

7. Korjeala valik 

7.1. Mesilasperede arv korjealal, olukord, kontsentratsioon 

 

Korjeala on vägagi limiteeriv tegur, mis määrab mee ja teiste mesindussaaduste tootmise ja  

toodangumahu. On võimalik,  et oskamatu mesinik ei suuda seda ka parimates korjeala 

tingimustes realiseerida. Viimasel ajal on esinenud juhtumeid, kus ei arvestata 

korjepiirkonnas olemasolevate mesilasgruppidega ja tuuakse samasse lähipiirkonda lisaks 

oma pered. Tulemus võib olla mesilasperede haigestumine, madal toodang jpm. Hea 

mesindustava peaks olema kõigile mesinikele ühiselt ja eetiliselt mõistetav, millele oma 

tegevust planeerida. 

 



8. Kärjepõhi kui „bioloogiline selgroog“ 

8.1.  Kärjepõhja kvaliteet 

8.2.  Asendamine plastkärjega 

Kvaliteetne mesilasvahast kärjepõhi on mesilaspere elutegevuse alus, mis kajastub ka 

majandustegevuses.  OÜ Sermesto tegevus Eestis on suuresti kaasa aidanud mesilaspere 

elukvaliteedi jätkumisele. 

Plastkärjega asendumist ei oska hetkel veel prognoosida, kuid suurmesilas on tõene  selle 

kasutamine just majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt. 

       

 

9. Profülaktika 

Põhineb peremehetundel ja teadlikkusel. Nii kaua kui mesila tootmistegevuses esinevad mitmed 

järjepidevalt lahendamata probleemid, kulub mesinikul liiga palju ressursse ellujäämiseks! 

 

10. Mesilaste heaolu  

 

Nii mesinike kui mesilaste partneriks peab esmalt olema riik, sest  mesindustegevus 

võimaldab looduse mitmekesisust ja selle jätkumist? Akuutseks probleemiks on keemilised 

taimekaitsevahendid ja nende intensiivne kasutamine põllumajanduses, mistõttu paljud 

mesinikud kaotavad oma tootmisvahendi so mesilaspere. Parimal juhul jääb pere ellu, kuid 

nõrgeneb oluliselt. Paraku on küsimus ka mee kvaliteedis, mis paljudel juhtudel jõuab 

tarbijani. Põllumajanduslik suurtootmine ja mesindamine on ajaliselt paralleelsed tegevused, 

mõlemad  aktiivsed vegetatsiooniperioodil. Viimastel aastatel on iseloomulik kõrge 

toodanguga perede hukkumine. See eeldab, et mesinikud kasutavad rohkem ressursse, mida 

niigi napib.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et liigselt on survestatud nii mesilaspere kui ka mesinik. 

 


