Mida saaks ja peaks mesinik sellisel juhul tegema ja kellelt abi otsima?
Kui samal ajal on mesila lähedal põllul näha taimekaitsepritsi töötamas, tuleks püüda
see töö seisma panna, et võimalikud kahjud veelgi suuremaks ei kujuneks.
Taimekaitsetööde nõuete rikkumisest tuleks teatada Põllumajandusameti taimekaitse
valdkonna maakonna inspektorile, kes hakkab suhtlema reegleid rikkunud
põllumehega.

臈

Inspektoril ei ole veterinaartoimingute alast p evust ja tema mesilasse proovi
v ma ei tule. Inspektorite kontaktandmed leiab P lumajandusameti veebilehelt
www.pma.agri.ee taimekaitse valdkonna info hulgast.





Mesilaste suremise fikseerimiseks tuleb aga kohale kutsuda veterinaartöötaja –
kas volitatud vetarst või maakonna VTA keskuse spetsialist.
Veterinaartöötaja koostab mesilaste hukkumise kohta akti, võtab surnud mesilaste
proovi ja kui on kahtlus mesilaste mürgistusest taimekaitsevahendite toimeainete
tõttu, siis see proov toimetatakse Saku vastava ala laboratooriumisse analüüsiks.
See analüüs maksab umbes 400 EUR ja selle peab maksma kas analüüsi tellija või
süüdlane, kui selleks osutub taimekaitsetööde tegija. Mõne analüüsi maksumuse on
Põllumajandusamet valmis tasuma ka oma seireuuringuteks ettenähtud vahenditest,
kui muid lahendusi ei ole.
Kui mesilaspered on mürgistuse tõttu tugevasti kannatanud (kaotanud
lennumesilased või on surnud kõik mesilased), siis kahjuhüvitamise lihtsaim viis on
see, kui kahjutekitaja vabatahtlikult kahjud kinni maksab.
Taimekaitseinspektor saab taimekaitsetööde reeglite rikkumise eest küll põllumeest
trahvida, kuid ei saa sundida mesinikule kahju hüvitama.
Juhul kui mesiniku ja mesilaste hukkumise põhjustanud põllumehe vahel
kokkuleppele ei jõuta, siis saab probleemi lahendada vaid kohus. Mesiniku
argumentideks on mesilaste hukkumist tõendav akt ja laborianalüüsi tulemused
surnud mesilastes leitud surmavate taimekaitsevahendite jääkide kontsentratsiooni
kohta. Sellele lisandub taimekaitseinspektori akt taimekaitsetööde reeglite rikkumise
ja põlluraamatu alusel tuvastatud taimekaitsevahendi lubamatu kasutamise kohta.
Kui sellised tõendid on olemas, siis mesinik ilmselt võidab kohtuprotsessi, aga kiiresti
see ei lähe. Ja sama ilmselt on põllumehe ja mesiniku suhted sellega aastateks
rikutud. Kohtutee on see viimane viis, kuidas sellised erinevad huvid või konfliktid
peaksid lahenema. Suhtlemine, läbirääkimine ja olgu või vastumeelne kompromissi
otsimine on mõlema osapoole jaoks palju mõistlikum käitumismall.
Mõistvat suhtlemist kõigile!

