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Eesti Mesinike Liidu 

Pöördumine 

 

seoses vajadusega lahendada riiklikul tasemel Eesti mesinduse olukorda raskendavaid ning 

mesinduse arengut ja jätkusuutlikkust pidurdavaid probleeme 

 

1. Pestitsiidide suuremahuline kasutamine taimekaitsetöödel põhjustab mesilasperede suurenevat 

hukkumist, ohustab eesti mee kvaliteeti ja tekitab mesinikele majanduslikku kahju.   

Eesti põlluviljeluses ja aianduses kasutatakse taimekaitsetöödel ja umbrohutõrjeks ebamõistlikult 

laialdaselt ja suures mahus erinevaid pestitsiide. Kuigi põllumajanduses on ametlikult võetud 

eesmärgiks kasutada eelkõige integreeritud keskkonnasõbaralikke taimekaitsevõtteid ja –

tehnoloogiaid, ei ole pestitsiidide kasutamine seni vähenenud. Igal aastal jõuab avalikkuse ette 

mitmeid juhtumeid, kus taimekaitsetööde tõttu saavad mesilaspered kannatada või hävivad. Selle 

põhjuseks on enamasti taimekaitsetööde teostajate poolt õitsvate põllu- või aiakultuuride 

pritsimine taimekaitsevahenditega mesilaste lennualal ja mesilaste lendluse ajal.  

Kui insektitsiidide liigne või väärkasutamine põhjustab otseselt mesilaste mürgistusi ja surma, 

siis fungitsiidide ja herbitsiidide kasutamise pikaldane järelmõju saastunud õietolmu või nektari 

toimel avaldub mesilashaudme hukkumise ja noormesilaste eluea tunduva lühenemise kaudu.  

Tulemus on mesinikule kurb – mesilased kui tema tootmisvahend on hävinud või kahjustatud ja 

meetoodang väheneb või jääb hoopis saamata. Lisaks on oht, et pestitsiidide jäägid võivad 

sattuda mee hulka ja rikkuda mee kvaliteeti. Ja enamasti pole mesinikel võimalik tekitatud 

kahjude eest hüvitist või kompensatsiooni saada. 

Mesilased on keskkonna seisundi indikaatoriks ning olulisteks aia- ja põllukultuuride, samuti 

looduslike taimeliikide tolmeldajateks. Mesilaste hukkumine või mesilasperede tunduv 

nõrgenemine on sageli signaaliks inimtegevuse tulemusena keskkonna seisundi halvenemisest ja 

saastetaseme ohtlikust tõusust. Keskkonna seisundi halvenemise tulemusena väheneb ka 

kimalaste ja teiste looduslike putuktolmeldajate arvukus. Selle tagajärjel pole tagatud ei 

looduslike taimekoosluste ega kultuurtaimede piisav tolmeldamine, nende saagikus ega elujõud. 

Nii võib pestitsiidide suurenevast survest tingitud keskkonna kahjustumine ja mesilaste arvukuse 

tunduv vähenemine tuua kaasa ohu meie kodumaise toidutootmise võimekusele. 

Eesti Mesinike Liit teeb ettepanekud: 

1. Vähendada konkreetse plaani kohaselt jõuliselt pestitsiidide kasutamist põllumajanduses 

ja viia ellu integreeritud taimekaitse põhimõtete laialdane kiire rakendamine, kasutades 

selleks vajalikke seadusandlikke ja ametkondlikke meetmeid ning regulatsioone. 

2. Algatada ja rakendada seadusandlikke akte ja regulatsioone või nende muutmist (ministri 

vastav määrus ja Taimekaitseseadus) taimekaitsetööde teostajate kohustuste ja vastutuse 

konkreetseks sätestamiseks, sealhulgas kohustusega taimekaitsetööde käigus tuvastatult 

teistele isikutele või keskkonnale tekitatud kahju hüvitamiseks.  

3. Taimekaitsetööde nõudeid rikkunud füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt võtta ära või 

vähendada PRIA kaudu neile makstavaid toetusi. 

4. Algatada taimekaitsetööde käigus mesinikele või teistele isikutele tekkinud kahjude 

hüvitamiseks kaitsefondi loomine (näiteks MES juurde). Fondi vahendid moodustuvad 

taimekaitsevahendite kui kõrgendatud keskkonnaohu allika maaletoojate ja 

hulgimüügifirmade poolt tehtavatest sissemaksetest. Sellele lisandub riiklik osamakse, 



tunnustamaks riigi ja ühiskonna poolt mesilaste kui oluliste tolmeldajate väga suurt kasu 

ja tähtsust keskkonnale ning põllu- ja aiakultuuride saagikusele. 

5. Täiendada ja arendada PRIA mesilate registrit eesmärgiga pakkuda taimekaitsetööde 

planeerijatele paremaid võimalusi nende põldude või aedade lähialal asuvate mesilate 

mesinike kontaktandmete saamiseks, et mesinikke nõutavalt teavitada kavandatavatest 

taimekaitsetöödest. 

2. Vajadus põllumajandusministeeriumi poolt mesilashaiguste osas tauditõrje eeskirjade 

kehtestamiseks, sealhulgas kohustusliku riigipoolse seire korraldamiseks ameerika 

haudmemädaniku kui väga ohtliku teatamiskohustusliku mesilashaiguse osas.   

Praeguse seisuga kahjuks ei ole mesilashaigused ja nende seire lülitatud riiklikku 

loomatauditõrje plaani ning selle tõttu pole nende seireks ka ette nähtud rahalisi vahendeid ega 

tegevusi. Euroopa Liidu toetusel läbiviidud mesilashaiguste levimuse pilootuuringu raames 

2012-2014.a. avastati Eestis 2013.a. 25 ameerika haudmemädaniku kollet. Samas on ameerika 

haudmemädanik väga ohtlik mesilashaigus, mis levib kergesti mesilasperede vahel mesila piires 

ning mesilate vahel mesilaste lennukauguse ulatuses ja mis tõrje puudumisel lõpeb 

mesilasperede massilise hukkumisega. Selle tõttu on enamikus maailma maades ameerika 

haudmemädaniku seire ja tõrje võetud riikliku tähelepanu ja hoole alla ning selleks on eraldatud 

riiklikke vahendeid diagnostiliseks ja tõrjetööks.  

Seoses vajadusega nakkuse leviku piiramiseks kehtestatakse tavaliselt ameerika 

haudmemädanikku nakatunud mesilatele piirangud (varem nimetatud karantiiniks). Nii oli see 

kuni 2013.a lõpuni ka Eestis. Kuid kahjuks VTA otsusega piirangud lõpetati ning praegu puudub 

Eestis regulatsioon ja tegevuskava ameerika haudmemädaniku leviku tõkestamiseks. Samuti 

katkes pärast Euroopa Liidu poolt rahastatud mesilashaiguste seire pilootprojekti lõppu 2014.a. 

juulis Eesti mesindussektorit kattev ja toetav sellealane tegevus.  

Eesti Mesinike Liit teeb ettepanekud: 

1. Koostada ja rakendada Eestis mesilashaiguste seire ja tõrje üldine programm ja 

tegevuskava ning tagada see vastavate seadusandlike aktidega, sealhulgas vajaliku 

tauditõrje eeskirjaga, samuti spetsialistide ja vajalike rahaliste vahenditega. 

2. Koostada tegevuskava ja regulatsioon ameerika haudmemädaniku seire ja tõrje 

läbiviimiseks, kaasates selleks vajadusel vastava väljaõppe saanud kogenud mesinikke 

(Eestis loodud piirkondade usaldusmesinike võrgustikust) ja tagades tegevuskava täitmise 

vajalike rahaliste vahenditega. 

3. Arendada Eestis välja vajalikule tasemele laboratoorne võimekus ja spetsialistide kaader  

kõigi mesilashaiguste, sealhulgas mesilaste viirushaiguste diagnoosimiseks. 

3. Mesinikele mesilasperede pidamise toetuse rakendamine analoogiliselt Soomes, Lätis ja 

teistes riikides rakendatule  ning vastavalt vähese tähtsusega riigiabi reeglitele.  

Mesinikele mesilasperede pidamise toetuse kohaldamine aitaks arendada Eesti mesindust, 

suurendaks konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning oleks tootjate võrdse kohtlemise printsiibi 

kohaselt õiglane. See toetus võiks olla suunatud mesilasperede talvesööda maksumuse osaliseks 

hüvitamiseks, sest see kulu on Eestis kliimatingimuste tõttu suur võrreldes Euroopa Liidu 

lõunapoolsete liikmesmaadega. Mesinduse ümarlaua arutusel otsustati toetada seda ettepanekut. 

Eesti mesindus annab mett meie toidulauale aastas ca’ 7 miljoni euro eest. Kuid mesilaste 

tolmeldamistegevuse kaudne kasu on sellest vähemalt 8...10 korda suurema väärtusega, ulatudes 

60-70 miljoni euro tasemele. Seega mesinike töö teenib läbi mesilaste kogu ühiskonda ja väärib 

ühiskonna poolt nii moraalset kui rahalist toetust.  

 

Eesti Mesinike Liit loodab koostöös põllumajandusministeeriumiga jätkuvalt edendada Eesti 

mesindust kui meie maaelu lahutamatut osa, mis on kasuks keskkonnale ja kogu ühiskonnale.  
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