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Esimehe veerg 

Päikese jõud on see vägi, mis looduse talvest kevadesse juhib ja ka mesilastele kevadisteks 
toimetusteks võimaluse annab. Tänavu seisis talv kevade tulekule väga visalt ja kaua vastu. Mõned 
kõhuhädas mesilaspered tegid küll juba märtsi teises pooles hädist lendu. Aga alles aprilli algupoolel 
läks õhk päikesepaistel nõnda soojaks, et kõik mesilaspered pääsesid puhastuslennule. 

Möödunud talve kohta hinnangut andes on mesinikud eri meelt. Paljud on väga rahul, sest pered 
tulid tervete ja tugevatena ületalve. Aga mõneski mesilas on kevadine olukord nukker ja suur hulk 
talvituma pandud peredest on kevadeks hääbunud. Kui näiteks kümnest talvituvast perest vaid 2 on 
kevadel elus või teises mesilas on hukkunud pooled peredest, siis selline talvekadu teeb ikka morniks 
küll. On räägitud ka üksikutest väikemesilatest, kus kevadeks polnud ühtki peret järel. Taolisi suuri või 
väga suuri talvekadusid esines tänavu üle kogu Eesti, kuigi õnneks mitte massiliselt. Keskmiselt kogu 
Eesti kohta näivad talvekaod siiski olevat 10 % piires, mis on tavalisest suurem. 

Mesinikud on enamasti visa meelega ega kavatse alla anda. Kes peab plaani talvel hukkunud 
mesilasperede asemel ise uusi kasvatada, kes ostab uued pered teistelt mesinikelt. Kevadel on nii aja-
lehtedes kui mesi.ee-internetlehe kaudu üsna palju kuulutatud nii mesilasperede ostu- kui müügisoovist. 
Ja huvi jätkub. Näiteks üks vanem Kesk-Eesti mesinik, kes tervise tõttu kavatseb oma poolesaja perega 
mesilat poole võrra vähendada, sai kiiresti perede müügikuulutusele vastuseks paarkümmend ostu-
huvilise telefonikõnet. 

Soomes ja ka teises riikides on mesilasperede kasvatamine müügiks mesinike hulgas üsna levinud 
tegevussuundi. See võib toimuda oma mesila vajaduseks perede kasvatamise kõrvalt, aga võib olla ka 
omaette äritegevus. Eestiski võiks selline tegevus end ära tasuda. Kuid eetilisest vaatevinklist olgu 
selline mesilasperede müügiga tegelev mesila kindlasti haudmehaigustest vaba ja paljundatavad 
mesilaspered peaks olema võimalikult heade tõuliste omadustega. 

Mõnikord kerkib üles küsimus, kui palju on Eestis mesinikke ja mesilasperesid või kui palju 
toodetakse ja tarbitakse mett. Võiks arvata, et Statistikaamet suudab neile küsimustele täpse vastuse 
anda. Paraku on see arvamus ekslik. Aastatel 1993 kuni 2000 oli Statistikaameti andmetel 
mesilasperede arv Eestis vahemikus 19,9 kuni 23,7 tuhat. Põllumajandusloenduse käigus 2001.a suvel 
loendati ligi 7600 mesilas kokku 47,5 tuhat mesilasperet, seega senisest arvatavast hulgast poole 
rohkem. Sealjuures loendustehnilistel põhjustel jäi loendamata veel umbes viis tuhat peret. 

Järgmise 2002.a ametlik statistika näitab mesilasperede arvuks 50,5 tuhat. Kuid 2003.a andmetel 
vähenes mesilasperede arv järsult 34,5 tuhandeni ja 2004.a koguni 32,7 tuhandeni! Samas EML poolt 
mesinikelt kogutud andmete alusel koostatud hinnangu kohaselt läks Eesti mesilates 2003.a talvituma 
umbes 55 tuhat peret ja 2004. ning 2005.a vastavalt 62 ja 63 tuhat mesilasperet. EML andmetel toodeti 
Eestis mett 2003.a 900 tonni ja 2004. ning 2005.a vastavalt 940 ja 1100 t. Samas toodeti Statistikaameti 
andmetel Eestis 2003.a mett vaid 535 t ja 2004.a 555 t. Möödunud aasta kohta seni veel ametlikud 
andmed puuduvad. 

Statistikaameti väitel võib liiga tagasihoidlike statistiliste mesindusnäitajate põhjus olla mesinikes, 
keda andmete kogumiseks küsitletakse ja kes enda mesila kohta võib-olla tegelikust tunduvalt väiksema 
mesilasperede arvu ja meesaagi näitajad kirja panevad. Kuid küsitlusele vastanud mesinike endi väitel 
on enamik neist aruandes esitanud tõesed andmed. Loodame, et esitatakse tõesti õigeid andmeid ja 
mesinikud ei lase end eksitada kas hirmust Maksuameti ees või muudest põhjustest. Samas püüab 
EML abistada Statistikaametit senisega võrreldes otstarbekama andmekogumise küsitlusskeemi välja-
töötamisel ja rakendamisel, mis annaks täpsema pildi tegelikust olukorrast meie mesinduses. 

Peatselt on suur kevad kohal ja nii mesilastel kui mesinikel algab kibekiire aeg. Mesinikele tähendab 
see sageli rasket ja väsitavat tööd ning ajuti ka ebaõnnestumisi. Samas on mesilastega toimetamises 
kindlasti ka rohkesti rõõmu ja hingerahu, mis aitab muudest muredest kosutust leida. Kui aga suve 
peale juba meevurritamiseks läheb ning hea meesaak silma ja südant rõõmustab, siis taas kord võib 
mesinik oma valitud ametit või harrastust maailma parimaks nimetada. 

Ilusat mesinduskevadet ja –suve! 

Aleksander Kilk 
EML juhatuse esimees 



 Aprill 2006.a nr.2(34) MESINIK 2

  

Mõtteid mesinduskursustest Jäneda nõupäevade 
jälgedes 
algus vt.MESINIK nr. 1(33) 

Nõvale, Priidu Kase mesilasse, kus ta juunikuus 1900 korraldas kahenädalase praktilise 
mesinduskursuse, tuli 26 mesindushuvilist üle kogu Eesti. Kursus oli kavandatud peamiselt algajatele 
mesinikele. Aga nagu ütleb üks hilisem kursuse kohta avaldatud kirjatükk: “Ligidalt ja kaugelt olivad 
mitmed kursusest osavõtjad, kellele juba mesilaste-pidamises enne teadust oli, aga nad tahtsi-
vad oma teadust selles asjas veel täiendada.” Nõnda sünnib sageli ka tänastel kursustel, et algajate 
kõrval üsna palju mõningase kogemusega mesinikke uusi teadmisi ja oskusi nõutamas käib.- - - - - - 

Aleksander Kilk 

Kuidas kevadel mesilaspere paremini areneks 

Lembit Sirge 

Meie sõpru kaugemalt: hiidmesilased Aasiast 

Arvatavasti ei oleks Eesti mesinikel midagi selle vastu, kui talvesööda ostmise ning hiirte-nugiste eest 
kaitsmise asemel saaks sügiseti oma mesilindudele “head teed ja kohtumiseni kevadel” soovida. 
Paraku tundub jutt talveks lõunasse lendavatest mesilastest meie jaoks pigem muinasjutu kui 
tõelisusena. 

Martin Rebane 

Vahelaudade kinnitamisest ja äravõtmisest 

Jätkame emalahutusvõrede kasutamise teemat lamavtarudes. Võredega vahelaudade kasutamise 
korral on olulise tähtsusega nende tarusse kinnitamine viis. Korpustarudega mesindamisel mingeid 
probleeme ei ole, sest emalahutusvõre pannakse korpuste vahele. 

Mati Haabel 

Võru mesinduspäev 

Võrus toimus üle mitme aasta jälle mesinduspäev. Juba paar aastat on Võrumaa mesinikel olnud 
võimalus käia inventari ostmas Rein Talmeti mesinduskaupluses. Samas on paaril päeval nädalas 
toimunud ka mesinike väikeste gruppide kohtumisi ja arutelusid. Nüüd otsustas Rein Talmet kutsuda 
kõik Võrumaa mesindushuvilised kokku, et koos suures ringis mesindusala uudiseid kuulata ja kõiki 
huvitavatel teemadel vestelda. 

Aleksander Kilk 

Lembit Sirge – 80 

Seekordne juubilar on Eesti mesinduse grand old man Lembit Sirge, kirju ja omapärase 
saatusega mees. 

Evald Übi 
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Varroatoosiravimite efektiivsusest 

Selle uurimuse üheks järelduseks oli, et varroatoosivastaste ravimite tõhususe säilitamiseks tuleb preparaati 
vahetada iga 2 – 3 aasta järel. Üheks selliseks ravimiks sobib Poolas Apifos’i nime all toodetud preparaat. Selle 
keskmine effektiivsus kuue aasta jooksul (vt. tabel) ei erine Gabon’i ja Apistan’i omast. Preparaatide rotatsiooni 
on tarvis võtta ka oblikhape ja sipelghape. Nende effektiivsus on ühesugune. Pärast perede töötlemist nende 
orgaaniliste hapetega jääb neis alles 7 korda rohkem varroalesti kui Apistan’i, Gabon’i või Apifos’i kasutades. Si-
pelghape varroalestade hävitamiseks koos ühe riba Gabon’i Apistan’i või Apifos’iga vähendab ravimijääkide 
mesindusproduktidesse akumuleerumise võimalust. 

Jonas A.Balzekas 
Jonas J.Balzekas 

Leedu Mesinike Liit 

Lühidalt 

Kuidas vaenlaste hulgast sõpru leida 

Uku Pihlak Hiiumaal 

Meie juubilare 

Repliik. Lugeja küsib ja tahab teada 

TEATED – KUS, MIS JA MILLAL 


