
Mesinduse ümarlaua töökoosolek põllumajandusministeeriumis 22. jaanuaril 

Mesindusala ümarlaua teine töökoosolek toimus põllumajandusministeeriumis 22. jaanuaril k.a. 

Ametnike poolt osalesid ministeeriumi erinevate osakondade, PRIA ja Põllumajandusameti 

esindajad. Mesinike huvisid esindasid ja ettepanekuid esitasid Eesti Mesinike Liit (Aivo Sildnik, 

Aado Oherd, Raigo Kebja ja Aleksander Kilk), Eesti Kutsemesinike Ühing (Taavi Tull ja Mart 

Kullamaa) ning Saaremaa Meetootjate Ühing (Aimar Lauge ja Ergo Oolup). Koosolekut juhatas 

ministeeriumi asekantsler Illar Lemetti. 

Mesinduses lahendamist vajavate probleemide ülevaade ja ettepanekud saadeti ministeeriumile 

juba 2013.a. oktoobris enne 04.11.2013.a. toimunud esimest ümarlaua koosolekut. Tookord jõuti 

ümarlauas vaid mõningaid tõstatatud probleemidest arutada. Seekordse 22.01.2014.a. ümarlaua 

koosoleku teemadeks valiti mõned neist valdkondadest, mida eelmisel korral ei jõutud arutada. 

Nii käsitleti seekord PRIA mesilate registri edasiarendamist, mesinike riikliku toetamise 

võimalikke lahendusi ning taimekaitsetöödega seoses mesilastele põhjustatavate ohtude 

vältimist. 

Arutamisele tulevate teemade osas pidasid mesinike esindajad enne ümarlaua koosolekut 

omavahel üsna põhjalikult nõu. Nii mindi kohtumisele ministeeriumi ja teiste ametnikega välja 

ühtsete ettevalmistatud seisukohtadega. Omavahel jaotati juhtrollid erinevate teemade kaupa. See 

ettevalmistav kodutöö andis ümarlaua aruteludele rahuliku, ratsionaalse ja üsna tulemusliku 

suuna. 

Esimese teemana võeti arutada mesinike ettepanekud PRIA mesilate registri arendamiseks 

ja paremaks kasutatavuseks. Siin lähtuti nii EML ja EKMÜ ettepanekutest 2013.a. oktoobrist 

kui täpsustavatest ettepanekutest vahetult enne ümarlauda. Täiendavalt selgitas Taavi Tull 

EKMÜ poolt esitatavaid ettepanekuid, mis täpsustavalt kordasid eelnevalt esitatud mesinike 

ettepanekuid. PRIA andmetel on praegu registrisse kantud kokku 1 458 mesilat ja vastavalt 

14 317 mesilasperet. See moodustab umbes veerandi kõigist mesilatest ja ligi kolmandiku kõigist 

mesilasperedest. Seega ei ole register praeguse seisuga piisavalt täielik, et selle abil saaks näiteks 

vajaduse korral hinnata mesilashaiguste võimalikku levikut kaardistatud mesilate vahel või 

taimekaitsetööde riske mesilasperedele.  

Et mesilate register kiiresti täieneks, tuleks teha registri kasutamine lihtsamaks ja samas 

mesinike jaoks atraktiivsemaks. Mis pidurdab mesilate registri laialdasemat kasutamist? Arutati 

mesilate ja mesilagruppide registriandmete sisestamise ja kasutamise muutmist tehniliselt 

lihtsamaks ja selgemaks ning kasutajasõbralikumaks. Näiteks mesilasperede arvu sisestamisel e-

PRIA lehel võiks automaatselt olla nähtav mesilat identifitseeriv ehitise number, mida praeguse 

seisuga tuleb otsida hoopis teisest andmebaasi osast. Probleeme on mesilagrupi asukoha 

märkimisega või kustutamisega näiteks rändmesinduse korral. 

Mesilate registri üheks eeliseks kavandati algselt seda, et põllumehed saavad sealt oma põldude 

lähipiirkonnas asuvate mesilate omanike kontaktandmed. See võimaldaks põllumehel teatada 

vähemalt 2 päeva varem taimekaitsetööde kavatsusest  mesinikele, kelle mesilad asuvad kuni 2 

km raadiuses töödeldavast põllust. Kui praegune ministri määrus nõuab, et mesinik peab ise otse 

põllumeest oma mesilast teavitama, siis tulevikus võiks põllumees selle teavituse saada PRIA 

mesilate registri kaardirakenduse abil. Ministeerium on valmis muutma ka vastavat ministri 

määrust, mis loeks mesiniku oma mesilast teavitanuks, kui mesila on registris kirjas. 

Mesinike poolt tehti PRIA mesilate registri täiendamiseks ettepanek fikseerida registris 

mesilasperede arv nii sügisel talvituma jäetud perede kui kevadel 1. mai seisuga ületalve tulnud 

perede alusel. Selle kaudu saaks lihtsalt teada talvekadude suuruse. Sügisene mesilasperede arv 

iseloomustab mesiniku kulutusi perede talvitumisele panekul, sealhulgas talvesööda ja ravimite 

kulu. Samuti on sügisene mesilasperede arv ametliku statistika aluseks nii Eestis kui Euroopa 



Liidu tasemel. Samas kevadine ületalvitunud mesilasperede arv on aluseks suviste 

meekorjeperede arvu hindamisele. 

Kui koosoleku alguses näis PRIA esindaja suhtuvat mesinike ettepanekutesse pisut ettevatlikult, 

siis arutelu edenedes kujunes sellest üsna konstruktiivne ja lahendusi otsiv diskussioon. 

Võimalik, et muutusi ja täiendusi saab reaalselt sisse viia etapiviisiliselt vastavalt tehnilistele 

võimalustele. Samuti analüüsitakse PRIA poolt mesilate registri arendustööks vajalike kulutuste 

suurust ja tööjõukulu. Seejärel püütakse ministeeriumist otsida ja leida vajalikku rahalist katet. 

Ministeeriumi poolt väljendati valmisolekut toetada mesilate registri edasiarendamist nii sõna 

kui teoga. 

Järgmise teemana käsitleti mesinike toetuse teemat. Alustuseks esitas Illar Lemetti slaidide 

abil ülevaate võimalikust mesiniku toetuse määramise skeemist. Selle aluseks saavad olla reeglid 

vastavalt vähese tähtsusega riigiabi andmise põhimõtetele. Sellist vähese tähtsusega riigiabi tohib 

anda registreeritud ettevõtlusega tegelevatele isikutele maksimaalses mahus kuni 15 000 EUR 3 

aasta kohta kokku. Seega saaks põhimõtteliselt toetusi anda mesinikele, kes tegutsevad 

mesinduses FIE või osaühingu vormis. 

Eesti mesinduses mesilaspere kohta toetuse taotlemise põhjenduseks oleks asjaolu, et asume 

enamiku teiste Euroopa maadega võrreldes põhjamaise külma kliima ja pika talveperioodi 

piirkonnas, kus tuleb teha suuri kulutusi mesilasperede talvesöödale ja ravile. Aimar Lauge 

(SMÜ) tõi esile põhjendused, miks toetuse määramine mesinikele oleks oluline. Toetuse 

võimaliku suuruse kohta tegid mesindusorganisatsioonide esindajad ettepaneku, et see võiks olla 

ca’ 20 EUR mesilaspere kohta. See kataks olulise osa talvesööda ja varroatoosiravi kuludest ja 

annaks meile võrdsema konkurentsivõime teiste Euroopa maade mesinikega võrreldes.  

Ministeeriumi esindajad nõustusid mesinike toetusevajadusega ja võimaliku toetuse määraga 20 

EUR mesilaspere kohta. Täiendavat arutelu jätkatakse selle üle, kas toetust võiksid taotleda 

mesinikud alates teatud minimaalsest mesilasperede arvust mesilas (näiteks 10 või 20 peret). 

Mõju poolest keskkonnale näiteks tolmeldamise läbi oleks õiglane, kui toetusi saaksid kõik 

mesinikud ja alates ühest perest mesilas. Kahjuks näib vähese tähtsusega riigiabi reeglite 

kohaselt siin olevat piiranguid ja nõuded, mida nüüd täpsemalt uuritakse. Siis saame 

konkreetsemad toetuse taotlemise põhimõtted kokku leppida. Samas on ministeerium valmis 

esitama valitsusele ettepaneku, et järgmise 2015. aasta riigieelarve kavandamisel planeeritaks 

ministeeriumi eelarvereale ka vajalik rahasumma mesinike toetuseks.  

Kolmanda teemana arutati taimekaitsetööde poolt mesilastele põhjustatavaid ohte ja nende 

vältimise või vähendamise võimalusi. Aleksander Kilk andis ülevaate pestitsiidide jääkide 

mõjust mesilaste tervisele ja elujõulisusele ning suurenenud suremusele. Teadlaste väide, et 

mesilased on keskkonna seisundi indikaatoriks, on kahtlemata õige. Kui mesilased hakkavad 

surema, siis enamasti tuleb otsida põhjust keskkonna saastumisest või olulistest muutustest.  

Üheks keskkonna seisundi muutuseks võib olla suurenev pestitsiidide kasutamine ja kuhjumine 

keskkonda. Kui veel 12-15 aastat tagasi oli mesilasperede talvine hukkumine Eesti mesilates 

keskmiselt 5-8%, siis viimastel aastatel on see keskmiselt 20-25%. Kas ei ole see märk 

keskkonna seisundi halvenemisest? Kui meie toidulaual on viimase 6-7 aastaga vastavalt VTA 

seireuuringu tulemustele vähesel määral pestitsiidijääke sisaldavate Eesti aia- ja põllusaaduste 

osakaal suurenenud 20–25% tasemelt 35–40%-ni, siis on ka see selge ohu märk. 

Põllumajandusmürkide otsest mõju mesilastele võime märgata siis, kui mesilased vahetult pärast 

taimekaitsetöid massiliselt surevad. Kuid taimekaitsevahendite jääkidel on ka nõrgemas 

kontsentratsioonis pikaajaline mesilasi kahjustav toime.  Selles on tõenäoliselt üks põhjus, miks 

Eestis mesilasperede suremus sügisest kevadeni on viimase kümnekonna aastaga kolm korda 



suurenenud. Pestitsiidijääkidega õietolm ja nektar  jõuavad  tarusse ning kahjustavad hiilivalt 

ning pikaajaliselt haudme ja mesilaste tervist ja elujõudu.  

Erinevus taimekaitsetööde tõttu tekkiva mesilaste otsese suremusega mürgistuse tõttu on vaid 

see, et haue ja mesilased nõrgenevad ja surevad aeglaselt pikema perioodi vältel. Sellised 

nõrgestatud elujõu ja immuunsüsteemiga talvemesilased hääbuvad ja lendavad tarust välja 

surema juba hilissügisel ning kevadeks on taru mesilastest tühi. See situatsioon võib olla väga 

sarnane varroatoosi ja viirushaiguste toimel tekkiva mesilaspere sügisese hääbumisega. 

Niisugust subletaalses koguses pestitsiidijääkide mõju mesilaste ja haudme tervisele ja 

käitumisele uurivad praegu paljude maade teadlased.  

Selle teemaga tegeletakse ka Eesti Maaülikoolis. Näiteks 2013. uuringute käigus mesilasperedest 

võetud 21 suiraproovis leiti kokku 10 erineva pestitsiidi jääke, millest 5 puhul ületati lubatud 

piirnorme. Suir ehk mesilasleib on mesilashaudme olululine toit, mis kahtlemata mõjutab 

kasvavate mesilaste tervist ja elujõudu. Pestitsiidijääkide küllaltki sage esinemine suiras ja mõnel 

juhul ka tarusse toodud nektaris lühendab mesilaste elukaare ootuspärast pikkust, mis annab 

tunda eriti talvemesilaste korral.  

Ümarlaua arutelus selgitas Põllumajandusameti taimekaitse osakonna juhataja Jan-Roland 

Raukas olukorda taimekaitsevahendite turule lubamise ja kasutamise reeglitest. Ametnike üheks 

eesmärgiks on võimalikult vältida ohtusid mesilastele. Uute taimekaitsevahendite turule 

lubamise Eestis otsustavad eksperdid, kuid mesindusala inimesi pole sellise hindamise juurde 

kaasatud. Preparaatide ohutuse või ohtlikkuse üle mesilastele ja teistele kasulikele putukatele 

otsustatakse praktiliselt tootjafirma poolt kaasa antud dokumentide põhjal. Seal sisalduvad küll 

viited teaduslike katsete tulemustele, aga mesinikud on skeptilised nende andmete kohaldamise 

suhtes Eesti tingimustes ilma kohapealse kontrollita. 

Taimekaitsevahendite kasutamise reegleid mesilasi arvestavalt reguleerib ministri vastav määrus 

nr. 90 (29.11.2011) „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Määruses 

§4 p.8 esitab nõude, et õitsvaid taimi ei tohi pritsida taimekaitsevahendiga, kui selle märgistusel 

puudub märge, et seda võib kasutada taimede õitsemise ja mesilaste lendluse ajal. Lisaks 

määruse §4 p.7 kohustab taimekaitsevahendi kasutajat teavitama oma kavandatavast pritsimisest 

vähemalt 48 tundi varem mesinikku, kelle mesilastarud asuvad kuni 2 km kaugusel pritsitavast 

põllust, kui mesinik on eelnevalt taimekaitsevahendi kasutajat teavitanud oma mesilast. 

Õitsvate taimede pritsimise keeld peaks üldiselt kaitsma mesilasi hästi mürgise preparaadi otsese 

toime ees. Seda muidugi juhul, kui põllumees ei riku määruse nõudeid ega pritsi õitsvat põldu 

tugevatoimeliste putukamürkidega ja seda ka mesilaste lennuajal. Need on otsesed räiged 

rikkumised, mille tulemusel mesilased nähtavalt massiliselt surevad. Kuid teisalt pole praktiliselt 

ühegi putukamürgi pakendil märget, et nendega tohiks pritsida õitsvaid taimi. 

Putukamürkide pritsimise kõrval teeb mesinikele suurt muret õitsvate umbrohualade pritsimine 

umbrohutõrjeks mõeldud preparaatidega (herbitsiididega), sealhulgas glüfosaatidega. Nende 

preparaatide vähesed kogused enamasti otseselt ei tapa mesilasi. Kuid õietolmu ja nektariga 

tarusse tooduna need ained kindlasti kahjustavad hauet ja mesilasi ning lühendavad mesilaste 

elujõudu ja elukaare pikkust.  

Ministri määruse kohaselt ei tohiks Roundupi ja teiste herbitsiididega umbrohutõrjeks pritsida 

õitsvaid taimi, sest nende preparaatide pakendi märgistusel puudub luba kasutada neid taimede 

õitsemise ja mesilaste lendluse ajal. Kahjuks sageli sellest reeglist kinni ei peeta. Mesinike poolt 

kavatseme selles küsimuses survet jätkata, et lõpetada mesilaste ohustamine herbitsiidide 

väärkasutamisega. 



Eelnevast tuleb taas kord esile probleem taimekaitsevahendite pakendite puuduliku või ebatäpse 

märgistuse osas, lähtudes võimalikest ohtudest mesilastele ja teistele kasulikele putukatele. 

Sellest oli juba arutelu novembrikuus toimunud ümarlauas, mis nüüd taas jätkus. See teema jääb 

edasiseks käsitlemiseks taimekaitsealases töögrupis.  

Ümarlaua arutelus käsitleti veel mesilaste mürgistusjuhtumite korral proovivõtmisega seotud 

üksikasju ja olukordi, kus mürgistuse põhjustajat ei õnnestu tuvastada. Ametnike kinnitusel tuleb 

inspektor helistamise järel mürgistuskohale võimalikult operatiivselt. Probleeme võib tekkida 

näiteks reedeti või nädalavahetustel, kui inspektoritel ja laboratooriumil on puhkepäev. Keerukas 

võib olla olukord ka siis, kui mesilastarude ees on rohkesti surnud mesilasi ja võib-olla ka 

mürgistustunnustega, kuid lähikonnas pole märgatud taimekaitsetööde tegemist. Siis oleks õige 

helistada maakonna veterinaarkeskusesse, kust tullakse olukorda hindama ja vajadusel proove 

võtma. Nii taimekaitse- kui veterinaarinspektori kohaletulek on mesinikule tasuta. Kui aga 

kutsuda kohale näiteks kohalik volitatud vetarst, siis tuleb kulud tasuda mesinikul. 

Üks mesiniku jaoks murettekitav olukord mesilaste mürgistuse korral taimekaitsemürkide tõttu 

võib olla see, kui  süüdlane jääb leidmata. Kui mesilaspered on mürgistuse tõttu hukkunud või 

nõrgenenud, siis pole sel juhul kellelki kahjutasu nõuda. EML on teinud ettepaneku, et riigi 

initsiatiivil asutatakse vastav taimekaitsekahjude hüvitamise fond. Sellesse teeksid sissemakseid 

nii taimekaitsemürkide maaletoojad ja kasutajad kui ka riik, tunnustamaks mesilaste poolt 

taimede tolmeldamise kaudu toodetavat suut kaudest kasu keskkonnale. 

Ega parem pole olukord ka siis, kui põllumehe süü mesilaste hukkumises on tõestamist leidnud, 

kuid ta keeldub mesinikule kahjusid hüvitama. Sel juhul jääb mesinikule vaid võimalus süüdlane 

kohtusse kaevata ja loota, et kohtu hinnangul on tõendeid piisavalt ja võib-olla õnnestub paari 

aasta pärast kahjutasu kätte saada. Kohtuteed ei taha enamik mesinikke ette võtta. Mesinike 

arvates peaks Eesti seadusandlus analoogselt Taani vastava rakendusmäärusega siduma 

taimekaitsetööde regulatsioonid nende reeglite rikkumistega põhjustatavate kahjude hüvitamise 

seadusest tuleneva kohustusega. 

Ümarlaua koosoleku lõpus otsustati, et järgmine mesindusala ümarlaua kogunemine 

toimub aprillis. Vahepealsel perioodil tegelevad ametnike ja mesinike organisatsioonide ühised 

töögrupid taimekaitse ja mesilashaiguste alal sellega, et koostöös otsida lahendusi mesindusala 

organisatsioonide poolt esitatud ja ümarlauas aruteluga alustatud küsimustes. Järgmisel ümarlaua 

koosolekul saab siis juba töögruppide ettepanekute põhjal laiapõhjalisemas üldises arutelus 

otsustada, milliste konkreetsete tegevustega lahendusteni jõuda. 

Ümarlaua järel kogunesid osalenud EML, EKMÜ ja SMÜ esindajad EML kontorisse, kus arutati 

läbi nii toimunud ümarlaua koosoleku esmased tulemused kui ka edaspidised tegevused. Leiti, et 

ümarlauale eelnenud omavaheline koostöö ühiste seisukohtade kujundamiseks ja teemade kaupa 

läbitöötamiseks andis ümarlaua arutelule konstruktiivsust ja üsna häid tulemusi. Ühtlasi arutati, 

kes mesinike esindajatena võiksid osaleda loodavates taimekaitse ja mesilashaiguste alastes 

töögruppides. Otsustati selles küsimuses veel mesinikega ja eelkõige oma liikmeskonnaga nõu 

pidada, et seejärel esindajad nimetada. 

 

Kokkuvõtte ümarlauast koostas Aleksander Kilk 


