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Suve lõpp ja sügis on maal saagikoristuse aeg nii mesinikele kui põlluharijatele ja aiapidajatele. 
Mesinike koristustöö algab teistest varem ja augusti lõpuks saab põhiline saak salve. Täpsemalt küll 
voolab mesi nõudesse tallele. Suurem või väiksem osa värsket kuldkollaselt veiklevat mett jõuab 
kärmelt ka tarbija lauale – rõõmuks meemaiale ja kasuks mesinikule.

Tänavune meesaak on mesinikule õige rõõmustav olnud. Juba üsna mitmes suvi järjestikku hellitab 
meid hea või väga hea meesaagiga. Taas räägib mõnigi mesinik rekordsaakidest ja seda võib uskuda. 
Ikaldust või päris kehvapoolset saaki pole vist üheski mesilas. Suvepõud ja mõnel pool ka tavalisest 
suurem sülemlemine ei kärpinud meesaaki kuigi palju. Või nagu mõni mesinik väljendus – tänavu tuli 
mett ka kiviaiast ja aiateibaist. Kuna juulis ja augustis tõid mesilased tarudesse rohkesti lehemett, siis 
võib see küll põhjustada perede rasket talvitumist. Et seda ohtu vältida, peaks talvepesa tegemisel ja 
söötmisel piisavalt targalt talitama.

Hea meesaak on mesinikule ka väsitav ja võib tekitada väiksemaid või suuremaid muremõtteid. 
Pikad tööpäe, väsitav ja rammestav leitsak, rasked kärjekastid teevad õhtuks keha üsna pehmeks. 
Vurritamine on augustis mõnegi mesiniku kukalt kratsima pannud, sest sitke lehemesi ei tule just lihtsalt 
kärgedest välja. Siis võib näiteks ootamatult selguda, et meenõude varu on otsakorral. Ootamatusi tuleb 
ette igasuguseid.

Vurritamise vahel higi pühkides või meenõusid üle lugedes jõuab mingil hetkel pähe küsimus, kuidas 
see suur meesaak hea hinnaga maha müüa. Ja see võtab näo tõsiseks või lausa murelikuks. Müügitöö 
on mesiniku jaoks mee tootmisest palju keerulisem, eriti hea meesaagi aastal.

Ühest küljest oleks vaja võimalikult kiiresti vähemalt osa mett realiseerida, et mesilaste talvesöödaks 
suhkrut hankida ja muid kulusid katta. Teisalt pole mõtet kiirustades töövilja väga odavalt või poolmuidu 
käest ära anda. Kuuldavasti on mõni mesinik tänavu juba müünud mett kilohinnaga 40 või isegi 30 kr. 
See pole küll mõistlik tegu. Nõnda jääb mesinikul oma töö eest õiglane tasu saamata ja rikutakse ka 
teiste mesinike meeturu tasakaalu.

Eesti meeturul on hinnad olnud stabiilsed juba paari viimase aasta vältel. Käesoleva augustikuu 
seisuga on meekilo turuhinnad enamasti 70–80 kr piires ja kauplustes 100 – 120 kr lähistel. Väheste 
hulgimüügi võimaluste korral võib tänavu arvestada meekilo eest hinnaga umbes 40 – 42 kr, harva 
rohkem. Taustaks võiks mee hinda võrrelda suhkru hinnaga, mis on hulgiostul leitav 12,40 – 13,50 
piires.

Lätis on mee hind umbes Eestiga samal tasemel. Augusti alguses Leedu mesindusfestivali 
külastades ja kohalikku meeturgu uurides veendusime, et sealne hind on meiega võrreldes märgatavalt 
madalam. Näiteks turgudel on mee hind 45 – 55 kr kandis ja kauplustes keskmiselt 55 – 70 kr piires. 
Hulgimüügil on mesinikud valmis mett ära andma hinnaga 28 – 33 kr kilogrammi eest. Samasuguse või 
veelgi madalama hulgihinnaga on Leedu mesinikud eksportinud väikeseid meekoguseid ka Taani, 
Saksamaale ja Prantsusmaale.

Et Eestis meemüüki kergendada, tuleks saavutada, et tarbijad sooviksid rohkem mett osta, 
eelistades sealjuures kodumaist mett importmeele. Sellise tulemuse nimel tuleb mesinikel endil ühiselt 
vaeva näha ja ka kulutusi teha. Septembris käivitub EML koostöös põllumajandusministeeriumiga ja EL 
rahade osalisel toetusel Eesti meeturu arendamise projekt. Selle sihiks on eelkõige tarbijate suunamine 
suuremale mee ostmisele, seda just mee kasulike omaduste tutvustamise ja mee tarvitamise 
propageerimise kaudu.

Et projekti saaks ellu viia, tuleb ka mesinikel oma osamaksuga EML turuarendustööd toetada. Kui 
me ei suuda saada projektile mesinikelt kui kasusaajate sihtgrupilt piisavat rahalist osalemist, jääb ka 
Eesti riigi ja EL raha meeturu arendamiseks saamata. Tänapäeva turumajanduses on ju enamasti nii, et 
tasuta lõunasööke ei jagata. Samas antakse meeturu arendusprojekti kaudu riigi ja EL-poolse toetusega 
piltlikult öeldes mesinikele meetarbija püüdmiseks õng kätte. Aga meeostjate peibutus- ja püügitöö tuleb 
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meil endil ära teha. Loodame, et kui EML saadab mesinikele konkreetse ettepaneku meeturu 
arendamise fondi osamaksu tasumiseks, siis tullakse sellega kaasa.

Soovime mesinikele mõnusat meesuve lõppu ja mesilaste talvekorda saamist. Sügisel saavad 
mesinikud taas tubastel mesinduspäevadel ja nõupidamistel kokku, et uusi plaane pidada. Siis arutame 
üheskoos edasi, kuidas mesinduse kandi pealt maailma või vähemalt Eesti olusid parandada – ikka 
kõigi mesinike kasuks.

Aleksander Kilk
EML juhatuse esimees

Sisukord

Mida on meil õppida Prokopovitšilt? Antu Rohtla 
Praktilistest õppustest. Maire Valtin
Perede talvekorda seadmisest. Evald Übi 

Millal alustada perede talvekorda seadmist?
Mida teha nõrkade peredega?
Vargusest ja tigedatest mesilastest
Talvepesa moodustamine
Hiirtest ja nugistest

Õppepäevade sari “Hobimesiniku aastaring”. Jaak ja Marje Riis 
Ida-Viru mesinike toimetamisi. Külli Reinberk 
Veelkord varroatoosi tõrjest. Raimo Kiudorf ja Albert Kolbe

Mida oleme teinud, et päästa oma peresid?
Milliseid vahendeid kasutanud ja millised on olnud tulemused?
Mis on määranud tõrje vajaduse?

Leedu mesinikud oskavad pidutseda. Aleksander Kilk 
Retsepte: Kuidas teha head mõdu. Luule Toomingas
Eesti Mesinike Liit laieneb. Õppepäev ja Põltsamaa Mesindusseltsi asutamine 
Pajusis. Luule Toomingas 
Maaturismi pöördumine mesinike poole.
Meie juubilare juulis-augustis
Teated ja kuulutused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus
teostab mee analüüse
Niiskus, Vabad happed, HMF, Diastaasiarv, Elektrijuhtivus, pH..
Võimalik on teostada õietolmu analüüsi korjemaa täpsustamiseks.
Meeproove saab analüüsiks tuua järgmistel aadressidel:

• Raplas Alu tee 13a, tel 4894403
• Tallinnas Marja 4d valvelaud, tel 611 2966 või 611 2900
• Pärnus Roheline 64, tel 442 4210
• Jõhvis Pargi 15, tel 332 4700

Kontaktisik Anna Aunap, Rapla filiaali juhataja, tel 56 488454.

Meepurgi etiketid EML-st
EML liikmete jaoks on valmis saanud meepurgi etikettide viievärviline aluspõhi koos purgi kaanele 
kinnitatava turvaribaga. Etiketil on EML logo, kiri “Hea Eestimaa mesi” ja vaba ruumi, kuhu trükitakse 
etiketi tellija soovi kohaselt muud vajalikud andmed. Etiketid on isekleepuval paberil mõõdus 90 × 50 mm.
Soovist etikette saada palume teatada EML kontorisse telefoni, kirja või E-posti teel. Ärge unustage 
lisamast, milliseid andmeid oma etiketil soovite näha.
Kes tellivad septembrikuu jooksul vähemalt 800 komplekti (etikett koos turvaribaga), saavad etiketid nn 
tutvumishinnaga.
Täiendav info Uku Pihlak, tel 50 52736.
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Eesti mesindust arendatakse käesoleval ajal Eesti Mesindusprogrammi
“Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2004 – 31.08.2007” tegevuste 

kaudu
Mesindusprogrammi eesmärkideks on: mesinike ja mesindusseltside abistamine ja toetamine mesinduspäevade ja 
–õppuste korraldamisel ning kohaliku mesinduselu edendamisel; teabelevi arendamine ja mesinike erialane parem 
teavitamine; mesinduse efektiivsete tehnoloogiliste lahenduste arendamine, tutvustamine ja propageerimine; toote-
ja turuarenduse tegevuste suunamine ja toetamine; varroatoosi ja teiste mesilashaiguste tõhusate tõrjemeetodite ja –
võtete propageerimine ning mesinike nõustamine mesilashaiguste tõrjel; mee kvaliteedi seireuuringute 
korraldamine ja mesinike teavitamine ning nõustamine küsimustes, kuidas mee tootmise ja käitlemise protsessis 
mee kvaliteeti säästa ja parandada.
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