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Eesti mesindussektori praeguse olukorra ja edasise arengu ning majandusliku jätkusuutlikkuse  
seisukohast on suurimateks takistusteks probleemid järgmistes valdkondades: 

1. Mesilasperede arvukust pärssivad tegurid, sealhulgas mesilaste probleemsem tervislik 
seisund ja mesilasperede suur suremus nii mesilashaiguste tõttu kui taimekaitses 
pestitsiidide liigse ja väärkasutamise tulemusena. Sellega kaasneva mesilaste arvukuse 
ja seega ka mesilaste  tolmeldamispotentsiaali vähenemisega satub löögi alla ka  
paljude putuktolmlevate aia- ja põllukultuuride kasvatamise tulemuslikkus  ning  
looduslike taimekoosluste tasakaalu säilimine 

2. Suurenenud mesilasperede hukkumine või nõrgenemine seab ohtu  mesinduse kui 
majandustegevuse tasuvuse ja kestlikkuse. Suurenevad mesinike kulutused mesilaste 
ravimisele ja hukkunud perede asemel uute mesilasperede hankimisele. Mesindusala 
sisendite (inventar, energiakandjad, transpordivahendid jne.) hinnad on tõusutrendis. 
Samas meehinnad on Eesti meeturul suure koguse odava importmee survel suhteliselt 
madalal. Kokkuvõttes on mesinduse tasuvus tugevas languses ja mesinduse 
majanduslik jätkusuutlikkus on muutumas küsitavaks. 

3. Mesinduse vajadustele ja probleemidele ei pöörata riiklikul tasemel kahjuks piisavalt 
tähelepanu. See väljendub nii mesindust puudutava seadusandluse ja veterinaarse 
tagamise nõrkuses kui mesinike tegevuse väheses otsetoetamises või stimuleerimises. 
Võib-olla hinnatakse mesindussektorit toodangumahult liiga ahtaks teiste 
põllumajandussektoritega (aia- ja põllukultuurid, piim ja liha) võrreldes? Kui nii, siis 
unustatakse ära mesilaste tolmeldamistegevuse kaudu aia- ja põllukultuuridel ning 
looduslikel taimekooslustel tekkiv suur kaudne kasu, mis on umbes 10 korda suurem 
meetoodangu väärtusest. Kui Eesti meetoodangu keskmiseks aastaväärtuseks on ca’ 7 
miljonit eurot, siis   ulatub Eesti  mesinduse kaudne tulu orienteeruvalt 70 miljoni 
euroni aastas. See lisatulu aias, põllul või keskkonnas sünnib küll mesinike töö 
tulemusena, aga laekub kogu ühiskonna taskusse! Oleks õiglane, kui ühiskond (riik) 
selle teadmise alusel mesinikke ja mesindust ka vääriliselt hindaks ja rohkem toetaks! 

 

On siiski mitmeid häid näiteid, mis väljendavad Põllumajandusministeeriumi head tahet ja 
valmidust mesinduse probleemide lahendamisele kaasa aidata. Eesti riiklik 
mesindusprogramm Euroopa Liidu ja Eesti koosrahastamisel, mille tegevused 2004.a. algatas 
Eesti Mesinike Liit koostöös ministeeriumiga, on Eesti mesindust arengukursil hoidnud. 
Olulised ja lootustandvad mesindusala probleemide lahendamiseks on olnud ministeeriumis 
koostöös mesinike ühenduste esindajate ja VTA, PRIA ning Põllumajandusameti ametnikega 
korraldatud ümarlauad 04.11.2013, 22.01.2014, 07.03.2014 ja 21.04.2014. 



Enamik nende ümarlaudade probleeme sai küll läbi arutatud ja teadvustatud, kuid pole siiski 
seni veel lõplikku lahendust leidnud. Eelkõige puudutab see taimekaitsetöödest tulenevate 
ohtude vähendamist ja vältimist ning mesilashaiguste seire ja tõrje riigipoolsete korralduslike 
(ja seadusandlike) probleemide lahendamist. Mesilasperede pidamise riigipoolse toetamise 
küsimus leidis küll ministeeriumi poolt mõistmist, kuid pole seni veel lõpliku lahenduse ja 
tulemuseni jõudnud. Õhku on seni jäänud mitmete mesindust puudutavate seadusandlike 
aktide ja regulatsioonide teokstegemine. Ümarlaudades ühisarutamiseks ja järgnevaks 
lahendamiseks jätkub mesindusteemasid veel mitmeks korraks. 

Eesti Mesinike Liit teeb ettepaneku arutada jaanuaris 2015.a. kavandataval ümarlaua 
koosolekul järgmisi teemasid: 

1. Mesilashaiguste seire ja tõrje riiklik  korraldamine Eestis ning vastav 

seadusandlus ja regulatsioonid. See teema oli arutusel ka 21.04.2014.a. ümarlaua 
koosolekul, kuid lõplike lahendusteni ei jõutud. Mitmes punktis jäi lauale 
ministeeriumi ja VTA esindajate valmidus vastavate lahenduste väljatöötamisega 
tegeleda, et järgmise ümarlaua koosolekult teemaga edasi minna. 
Mesinike poolsed lähtekohad ja esitatavad küsimused on järgmised: 
-     2013.a. leiti Eestis kokku 25 AHM kollet, 2014.a. täiendavalt veel  5 kollet (sh. 2 
kliinilise haigestumisega). Järeldus – AHM-i seire ja tõrjega tuleb kindlasti tegeleda 
riilikul tasemel. 
-     AHM on ohtlik loomataud – 21.04.2014 PõM esindaja lootis leida võimalust 
koostada AHM-i tõrjeks tegevuskava – kas see tegevuskava on koostatud ja valmis 
mesinikega läbiarutamiseks või millal saab olema-toimima selline tegevuskava? 
-    Rahanappus - Kas AHM-i seire- ja tõrjemeetmeteks taotleti ja saadi raha 
2015.aastaks? 
-    Mesilashaiguste tõrje alased regulatsioonid PõM või VTA regulatsioonidesse? 
-   AHM-i diagnoosimine, kitsenduste rakendamine ja järelkontrolli teostamine – kas 
või kuidas need tegevused on VTA poolt korraldatud või võetakse korraldada? 
-   AHM-i kiirtestide ostmine ja (vabatahtlike võetud?) AHM-i seireanalüüside 
rahastamine? 
Ettepanekud (lisanduvad varasematele või osaliselt kordavad varasemaid 
ettepanekuid): 
1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Arendada Eestis välja vajalikule tasemele laboratoorne võimekus ja 
spetsialistide kaader  kõigi mesilashaiguste, sealhulgas mesilaste viirushaiguste 
diagnoosimiseks. 

1.4. Arendada Eestis välja usaldusmesinike võrgustik, anda neile mesilashaiguste 
alane täiendav väljaõpe ja rakendada usaldusmesinikud veterinaartöötajate 
abilistena või iseseisvalt mesilashaiguste seire ja tõrje alases töös. 
Usaldusmesinike tegevuskulud mesilashaiguste seirel ja tõrjel ning laboratoorsete 
vajalike analüüside kulud hüvitada riigieelarvelistest vahenditest. 
 

2. Taimekaitsetööde  ja –preparaatide kasutamise regulatsioonid ja järelvalve 

korraldamine eesmärgiga vältida ohtu mesilastele ja teistele kasulikele 

putukatele. 



     Eesti põlluviljeluses ja aianduses kasutatakse taimekaitsetöödel ja umbrohutõrjeks 
ebamõistlikult laialdaselt ja suures mahus erinevaid pestitsiide. Ametlikult on küll 
võetud eesmärgiks kasutada eelkõige integreeritud keskkonnasõbaralikke 
taimekaitsevõtteid ja –tehnoloogiaid. Ometi ei ole pestitsiidide kasutamine ja 
mesilaste kahjustamine seni märgatavalt vähenenud. Mida teha paremini?   

Taimekaitse teema arutelu jaanuarikuu ümarlauas oleks otstarbekas selles mõttes, et 
see aitab paremini ette valmistada veebruaris ministeeriumi kaasabil kavandatavat 
töökohtumist ja arutelu taimekaitse teemadel mesinike ühenduste ja põllumeeste 
organisatsioonide esindajate ja ametnike vahel mesilasi säästvate heade 
taimekaitsetavade kavandamise ja kasutuselevõtu teemadel. 

 

Mesinike ettepanekud arutamiseks: 

2.1. Algatada ja rakendada seadusandlikke akte ja regulatsioone või nende 
muutmist (ministri vastav määrus (lubati muuta 2015.a.?) ja Taimekaitseseadus) 
taimekaitsetööde teostajate kohustuste ja vastutuse konkreetseks sätestamiseks, 
sealhulgas kohustusega taimekaitsetööde käigus tuvastatult teistele isikutele või 
keskkonnale tekitatud kahju hüvitamiseks.  

2.2. 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. 

2.3. Taimekaitsetööde nõudeid rikkunud ja sellega mesilaste kahjustumist või 
hukkumist põhjustanud nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt võtta ära või 
vähendada PRIA kaudu neile makstavaid põllumajandusliku tegevuse toetusi 
jooksval aastal ja edaspidi. 

2.4. 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 (igakordselt 48 tundi enne 
kavandatavaid taimekaitsetöid teavitada mesinikke, kelle mesilaspered asuvad 
töödeldavale põllule lähemal kui 3 km). 

2.5. 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. 

2.6. Algatada rakendusuuringud taimekaitsetöödel kasutatavate herbitsiidide ja 
fungitsiidide ning nende lisaainete (pindaktiivsed ained, kleepained jne.) koosmõju 
uurimiseks mesilaste tervisele ja suremusele. 

Taimekaitse teema arutelu jaanuarikuu ümarlauas oleks hea selles mõttes, et aitab 
paremini ette valmistada veebruaris kavandatavat töökohtumist ja arutelu taimekaitse 
teemadel mesinike ja põllumeeste organisatsioonixe esindajate ja ametnike vahel 
mesilasi säästvate heade taimekaitsetavade teemadel. 

 

3. Mesilasperede pidamise toetuse rakendamine Eestis – mesinike jaoks mesilaste 

pidamise stimuleerimiseks, suurenenud mesilashaiguste ravikulude ja Eesti 

kliimatingimustes suurte talvesöödakulude osaliseks hüvitamiseks. 

Seda teemat arutati ka mesinduse ümarlauas 22.01.2014, kuid rakenduseni ei ole 
jõutud. 



Eesti mesindus toimib enamiku teiste Euroopa Liidu maade looduslike tingimustega 
võrreldes oluliselt raskemates põhjamaistes oludes. See tingib pika talvitumisperioodi 
tõttu Eesti mesinikele vajaduse suhteliselt suurteks kulutusteks mesilaste talvesöödale. 
Mesilashaigused, eriti varroatoos koos viirushaigustega on viimastel aastatel üha enam 
survestamas mesilasperede tervist, elujõudu ja meesaagi kogumise võimet. See nõuab 
mesinikult suuremaid kulutusi mesilashaiguste tõrjeks. Mesilasperede kohta makstav 
otsetoetus kergendaks nimetatud talvesööda ja haiguste tõrje lisakuludest põhjustatud 
Eesti mesinike koormust ning parandaks konkurentsivõimet Euroopa Liidu ühisel 
meeturul, seega mesinduse tasuvust ning jätkusuutlikkust. Sellist otsetoetuse maksmist 
rakendatakse näiteks Eesti naaberriikides Soomes ja Lätis. 

Ettepanek: viia sisse mesilasperede otsetoetus alates 1.perest ja suuruses 20 EUR / 
pere. 

 

Loodame Eesti mesinduse edendamiseks tulemuslikku koostööd Põllumajandusministeeriumi 
ja teiste seotud ametkondade ning mesinike ühenduste esindajate vahel mesinduse ümarlauas. 

Lugupidamisega, 

 

Aleksander Kilk 

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees 


