Ilmunud on värske mesinik. Eesti mesinike Liidu liikmena saad selle postiga tasuta koju kätte!

Mepettus tekitab hinnasurvet. Aleksander Kilk
Eesti meeturul moodustab importmesi keskmiselt 20–25% Eestis toodetava mee kogusega
võrreldes. Nähtavalt on Hiinast pärineva mee osakaal meie impordis väike, kuid see võib olla
osaliselt peidetud mõnest teisest riigist saabuva meepartii taha. Meile imporditav mesi
pärineb valdavalt teistest EL maadest ja Ukrainast ning selle keskmine sisse ostuhind on
viimastel aastatel olnud umbes 2.70 eurot/kg.
Mida peaks sellest olukorrast järeldama Eesti mesinik? Ühelt poolt tuleb olla hoolas oma
mee kvaliteedi hoidmisega. Teisalt tuleb hoida silm peal importmeel. Hiljuti
mesindusprogrammi raames kaubandusest kogutud meeproovide analüüsil leiti, et suur osa
kontrollitud importmeest oli ebakvaliteetne.
.............
PERSOON. Rein Männiste: „Küll tulevad paremad ajad!“
Päikest täis veebruaripäeval veereb Lossikülas metsade vahel asuva mesindusettevõtte
Sangaste Mesi õuele sinine kaubik. Peremees Rein Männiste võtab tulija vastu, avab
meemaja laoruumi ukse ja kärutab kaubaalusel välja terve tonni kärjepõhju. Klient,
Võrtsjärve äärsest mesilast Lõuna-Eesti Mesi, on Reinu tehtud kärjepõhjaga väga rahul.
„Kõrge kvaliteet, hea hind ja aus kaup – kärjepõhi on meie oma vahast,“ loetleb mees
põhjusi, miks Rannu kandist Sangastesse sõita tasub.
..............

ARVAMUS. Soe talv pani mesilased sööma. Antu Rohtla
Tänavune talv on olnud täiesti eripärane – sellele analoogi varasematest aastatest on raske
leida, mõtiskleb Eesti Mesinike Liidu auliige Antu Rohtla.
Üldiselt kiputakse arvama, et soojemal talvel on mesilaste söödatarve väiksem, sest nad
peavad kulutama vähem energiat pesas vajaliku temperatuuri hoidmiseks. Tegelikult on
olukord vastupidine. Juba oktoobris kulutasid pered sööta 2,4 kg, mis on viimase kümne
aasta keskmisest 1,1 kg võrra rohkem. Sama suur oli söödakulu ka 2017. aasta oktoobris (2,5
kg). Novembris-detsembris söödakulu stabiliseerus ja oli kümne aasta keskmisel tasemel
(novembris 1,0 kg ja detsembris 0,9 kg).
..............
FOOKUS. Maailm mesilaste tiibadel. Krista Kivisalu
Londoni kuninglik geograafi aselts kuulutas aastal 2019 mesilased kõige tähtsamateks
elusolenditeks maailmas. Mis mesilased nii tähtsaks teeb?
Üle miljoni liigi on väljasuremisohus, mesilaste ja teiste tolmeldajate populatsioon väheneb.
.................
MESILASTE TERVIS. Varakevadine tervisekontroll. Hagbard Räis
Kohe kevadel on Kohe kevadel on mesinikul mõistlik uurida, ega tema mesilasperesid ei ole
tabanud nosemoos ja milline on lestaga nakatumise tase.
Mesilaste nosemoosil (varasema nimetusega nosematoos) on kaks liiki haigustekitajaid:
mikrosporiidid ehk rakusisesed seened Nosema apis ja Nosema ceranae. Neist esimene liik
on meie laiuskraadil vana tuttav, teine aga saabus alles paarkümmend aastat tagasi.
...............
REIS. Kuidas elad, naabermesinik? Aleksander Kilk
Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakonverentsil Oslos olid jutuks naaberriikide
mesinike murekohad koostöö ja innovatsioon.
................
TOETUSED. Kuidas taotleda mesilaspere toetust?
Mai alguses on taas aeg logida sisse e-PRIAsse ning taotleda mesilaspere toetust.
....................
MESINIKU KALENDER. Kevadtööd mesilas. Antu Rohtla
Kuigi mõned pered tulevad päikesepaistelise ilmaga puhastuslennule juba 5–6 ºC juures,
toimub massiline puhastuslend ikkagi 8–10 ºC juures. Et puhastuslend oleks massiline, võib
päikesepaistelisel päeval eemaldada tarudelt katuse ja laekatte, et päike pääseks
soojendama pesaruumi. See on eriti oluline käesoleval kevad-talvel, sest pidev suur
õhuniiskus on tunginud ka tarude katuste alla ja muutnud laekatted niiskeks .
...........
Kõike seda ja paljut muudki huvitavat ning kasulikku saad värskest "Mesinikust" lugeda.
Liitu Eesti Mesinike Liiduga juba täna!

