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SISSEJUHATUS 
 

Meemesilane on veise ja sea järel tähtsuselt kolmas produktiivloom. ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul sõltub 100-st tarbetaimest 71 tolmeldamine peamiselt 

mesilastest. Seejuures annavad need 100 taime 90% maailma toidusest. Seega ei ole 

mesindussektori arendamine oluline ainult mesinike jaoks, vaid ka kogu riigi- ning isegi Euroopa 

Liidu- ja maailma tasemel. 

 

Mee tootmine ehk mesindamine on keeruline protsess ning erineb tunduvalt teiste 

loomakasvatussaaduste tootmisest. Selle edukusele avaldavad mõju nii mesilaspere omadustest 

tulenevad sisemised tegurid kui ka mesilasperest sõltumatud välised tegurid. Mõlemad tegurid 

mõjutavad meetootmise intensiivsust ja mee kvaliteeti.  

 

Mesinduses, nagu teisteski tootmisharudes on oluline otstarbekas majandamine. Mesindamise 

efektiivsust mõjutavad mitmedki täiendavad asjaolud – eelkõige mesiniku kogemused, 

olemasolev mesindustehnoloogia, mesilastarude arv ning nende paiknemine, meeturg ja kindlasti 

ilmastikutingimused. Põhiliseks faktoriks, mis määrab mesindamise otstarbekuse, on mee 

omahind. Seega tuleb oluliseks pidada kulude analüüsimist. Vajadus kulusid kokku hoida on 

järjest teravam. Üheks oluliseks võimaluseks kokku hoida, on vähendada kulusid ühe mesilaspere 

kohta. See on saavutatav mitmeti: näiteks ratsonaalsete mesindamisvõtete ja mesilasperede arvu 

suurendamisega. See on üheks eelduseks ka mee toodangu kasvule. Loomulikult avaldab 

mesinike tuludele mõju ka mee müügihind, mis sõltub nii kogu Eesti suvise meesaagi suurusest 

aga ka Eesti turul kohaliku meega konkureeriva importmee hinnast.  

 

Käesoleva töö eesmärk on uurida, kuidas Eesti tingimustes rajada mesila ja seda kasumlikult 

majandada. Töös analüüsitakse, milliseks kujunevad rajatava mesila aastased majandustulemused 

ning kas need on piisavad, et mesila rajamiseks tehtav alginvesteering end mõistliku aja jooksul 

tagasi teenib ja võimaldab ka tootmismahtu edasi suurendada. Analüüs teostatakse erinevate 

mesilasperede arvu korral. 
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Töös on lähtuvalt eesmärgist tehtud järgmist: 

1. Esitatud kasumlikuks mesindamiseks vajalikud mesindamise põhialused kirjanduse 

põhjal.  

2. Arvutatud mesindamisega alustamiseks vajaliku alginvesteeringu suurus ja leitud mesila 

aastane majandustulemus, esitatud majandusnäitajad. 

3. Hinnatud alginvesteeringu vajaduse ja aasta majandustulemuse muutust analüüsis 

osalevate parameetrite muutmisel.  

 

Töö koostamisel on kasutatud erialast kirjandust, Eesti Konjunktuuriinstituudi-, uuringutekeskuse 

SOCIO- ja põllumajandusministeeriumi väljaandeid. 

 

Töö esimeses osas on toodud Eesti mesindussektori ülevaade ja selle riikliku korralduse alused 

ning käsitletud Eesti mesinduse hetkeolukorda. Teises osas on selgitatud, millised on eeldused 

kasumliku mesila rajamiseks: millistest mesindamise alusprintsiipidest alustav mesinik kinni 

pidama peab. Kolmandas osas teostatakse praktiline mesila rajamise tasuvuse analüüs. Saadud 

tulemusi kasutades antakse hinnang mesila rajamise ja majandamise kasumlikkusele.  
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1. EESTI MESINDUSSEKTORI ÜLEVAADE 
 
 

1.1. Eesti mesindussektori ülevaade 
 

Mesinike arvu kohta Eestis on erinevaid statistilisi andmeid, ühed sisaldavad ainult 

põllumajanduslikke majapidamisi, teised ka kodumajapidamisi. 2012. aastal oli Eestis 

Statistikaameti andmetel mesilasi pidavate põllumajanduslike- ja kodumajapidamiste arv kokku 

5 934. Nendest tootjad olid 648. Üle 150 mesilasperega mesinikke oli 2012. aasta 1. mai seisuga 

PRIA andmetel 12. PRIA-s registreeritud ja Statistikaametis loendatud mesinike hulga vahel 

valitseb suur erinevus ja seda eelkõige hobimesinike andmete tõttu. Mesindusorganisatsioonide 

hinnangul tegutseb Eestis ka selliseid mesindusest põhisissetulekut teenivaid mesinikke, kes ei 

kajastu üheski registris. Nende hinnangul võib Eestis kuni poolsada mesinikku teenida peamise 

sissetuleku mesilaste pidamisest ja umbes paarsada saada mesindusest olulist palga- või 

pensionilisa. Ülejäänud mesinikud saavad väiksemat lisasissetulekut või tegutsevad eelkõige hobi 

korras, tarbides oma toodangut ise või müües seda peamiselt tutvusringkonnas. (EKI, 2013) 

 

Tabel 1.1. Mesinike arv Eestis 2012. aastal. 

mesilasperede arv PRIA Statistikaamet 
  1.05.2012   

  mesinike arv osakaal % mesinike arv 
osakaal 
% 

kutselised mesinikud ≥ 150 12 1,1 17 0,3 
suurtootjad 100..149 11 1,0 11 0,2 
keskmised tootjad 25..99 79 7,0 124 2,1 
väiketootjad 10..24 325 28,6 496 8,4 
hobimesinikud ≤ 10 708 62,3 5286* 89,1 
kokku  1135 100,0 5934 100 
sh tootjad kokku   427 37,7 648 10,9 

Allikas: PRIA, Statistikaamet *1467 on põllumajanduslikest ja 3819 kodumajapidamistest. 
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Eesti mesinikest 80% omab liiga vähe peresid, et neid tootjate alla liigitada, samas on nende 

hulgas ka kogenud mesinikke, kellel on tugevad pered, hea korjemaa ja väga kõrge tootlikkus 

pere kohta, mis võimaldab toota väiketootja mahus toodangut. Üldiselt hinnatakse, et alla 10 

perega mesilal on raske teenida piisavalt tulu, mis võimaldaks teha investeeringuid mesila 

laiendamisse või mee käitlemise tehnoloogia ja inventari kaasajastamisse. (EKI, 2013) 

 

Statistikaameti andmetel oli mesilasperede arv Eesti taasiseseisvumisele järgsetel aastatel suurim 

2002. aastal (50,5 tuhat), järgnevatel aastatel oli perede arv oluliselt väiksem (joonis 1.1.). Üheks 

seletuseks, lisaks külmadele talvedele ja mesilaste haiguste levikule, on ilmselt asjaolu, et Eestis 

toimus 2001. aastal kõikne põllumajandusloendus ja seeläbi suudeti registreerida suuremal hulgal 

peresid kui muidu. (EKI, 2013) 
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Joonis 1.1. Mesilasperede arv Eestis, tuhat peret. 

Allikas: Statistikaamet (PM09, loomad ja linnud). 

 

Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 2011. aastal ligi 700 tonni mett (joonis 1.2). Varasematel 

aastatel on meetoodang varieerunud üsna suures ulatuses, olles 2008. aastal 501 tonni ja 2006. 

aastal 1 033 tonni. Kümne aasta (2002 – 2011) keskmine meetoodang on olnud 674 tonni. 2012. 

aasta arvestuslik meetoodang oli Eesti Konjunktuuuriinstituudi (EKI) andmetel 1 000 tonni, 

millest läks müügiks arvestuslikult 748 tonni ja millest omakorda tootjate osa oli 460 tonni. Ligi 
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kümnendik kutselistest mesinikest müüs 2012. aastal rohkem kui tootis, ehk lisaks värskele 

toodangule müüdi ka möödunud aasta varusid. Kolmveerand meest müüdi otse tarbijale ja ligi 

kümnendik kaubandusele ning pakendajatele. Otse tarbijale müügi osakaal on eriti kõrge 

hobimesinikel (97%) ja väiketootjatel (88%). Kutselised mesinikud müüsid enam kui kolmandiku 

meest (36%) pakendajale, ligi veerandi (24%) otse tarbijale, 21% kaubandusele ja 19% läks 

ekspordiks. (EKI, 2013) 
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Joonis 1.2. Meetoodang Eestis, tonni. 

Allikas: Statistikaameti andmed, (PM10, loomakasvatussaaduste toodang). 

 

EKI andmetel oli keskmine meetoodang pere kohta 2012. aastal 27,8 kg. Toodang pere kohta oli 

suurim kutsemesinikel ning suur- ja keskmistel tootjatel. Üle 10 perega mesinike keskmine 

meetoodang pere kohta oli 33,3 kg. Sarnaselt eelmise uuringuga oli toodang pere kohta madalaim 

alla 10 perega hobimesinikel (tabel 1.2.). Tõenäoliselt on hobimesinikel inventaris rohkem 

lamavtarusid, ei kasutata nii palju tõuemasid ja kõrge toodang pere kohta pole sageli eesmärgiks. 

Toodang pere kohta ei näita otseselt mesiniku efektiivsust, sest selles näitajas ei kajastu kulud, 

mille arvel selline toodang saavutati. (EKI, 2013) 

 

EKI 2013. aasta uuringule 2012. aasta tulemuste kohta vastanud mesinikud müüsid 2012. aastal 

mett tarbijale keskmiselt hinnaga 6,06 €/kg (ilma käibemaksuta) ja kaubandusele 5,98 €/kg (km-
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ta). Pakendajale või kokkuostjale mett müües on hind madalam, 2012. aastal keskmiselt 3,59 €/kg 

(km-ta). Tööstusele (5,38 €/kg) ja ekspordiks (4,33 €/kg) müüsid mesinikud 2012. aastal mett 

keskmiselt veidi kõrgema hinnaga, kui kokkuostjale müües. 2012. aastal on uuringule vastanud 

mesinikud müünud mett tarbijale hinnaga vahemikus 4 – 8 €/kg, kauplusele 4,5 – 8 €/kg ja 

kokkuostjale 3 – 4,5 €/kg. Võrreldes EKI 2008. aastal korraldatud uuringu tulemustega, on 

keskmised meemüügi hinnad tõusnud tarbijale müügil kolmandiku, kaubandusele müügil ligi 

neljandiku ning kokkuostjale müügil viiendiku võrra. (EKI, 2013) 

 

Tabel.1.2. Meetoodang mesilaspere kohta, kg.  

mesilasperede arv 2008 2009 2012 
kutselised mesinikud ≥ 150 24,8 24,2 35,3 
suurtootjad 100..149 22,4 21,7 34,6 
keskmised tootjad 25..99 28,1 26 34,2 
väiketootjad 10..24 28,1 26,4 31,4 
hobimesinikud ≤ 10 21,6 15,7 23,6 
kaalutud keskmine 24,5 20,9 27,8 
sh tootjate kaalutud keskmine     33,3 

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu andmed. 

 

2010. aastal läbi viidud uuringu kohaselt kasutab mett sagedasti (vähemalt korra nädalas) 40% 

ning igapäevaselt 13% eestimaalastest. Keskmine aastane meetarbimine leibkonna kohta oli 

2010. aastal 4,7 kg. Mett tarvitatakse peamiselt tema tervislikkuse ja raviomaduste pärast (76%), 

põhjustest järgnevad mee maitse (36%) ning harjumus (17%). Mee ostumustrite analüüs näitab, 

et mesi on võrdselt nii planeeritud kui impulssost. 44% eestimaalastest planeerib mee ostmist ette 

ja ostab kas pikemaks perioodiks või koguni terve aasta varu ühekorraga ära, samas kui 41% 

elanikest ostab mett juhuslikult väikestes kogustes. Kõige mugavamaks mee hankimise viisiks 

peavad mee tarbijad mee saamist tuttavalt mesinikult (65%) ning aastatega see tendents pigem 

suureneb. Seda just seetõttu, et mee ostmisel hinnatakse seda, et mesi pärineb usaldusväärselt 

tootjalt, kelle puhul saab olla kindel mee heas kvaliteedis. 99% uuringus osalejatest eelistasid 

võimalusel eesti mett importmeele. Kodumaist mett peetakse välismaisega võrreldes puhtamaks, 

tervislikumaks ja maitsvamaks (89% vastanutest), samuti hinnatakse selle kvaliteeti importmeest 

ühtlasemaks (85%). (SOCIO, 2010) 
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1.2. Eesti mesinduse hetkeseis 
 
Mesinduse olukord erinevates piirkondades: maailmas, Skandinaavias ja Baltikumis, on 

suhteliselt sarnane. On toimumas produktiivsuse tõus – mesinike arvukus ja mesilasperede arv 

pigem vähenevad, samas meetoodang pere kohta pigem suureneb. Meesaagid võivad aastati 

kõikuda kordades. Eesti mesindus järgib maailma mesinduse arengut, kuid oluliselt ollakse maha 

jäänud just tehniliste vahendite kasutamisega. Oluliseks mahajäämuse põhjuseks saaks pidada 

omaaegsete majandimesilate väljaarendamist NSVL ühtset süsteemi järgides. Nüüdseks on 

toonastele majandimesilatetele omased töövõtted enamjaolt asendumas kaasaegsele tarutüübile 

omaste töövõtetega, millede omandamine sõltub suuresti uue põlvkonna mesinike koolitamisest. 

(Sildnik, 2009) 

 

Mesindusliku tootmise tasemelt on eesti mesilad väga ebaühtlase tehnilise tasemega.  Viimasel 

aastakümnel on Eestis väljaarendatud nii mõnigi suurmesila ja seda peamiselt Soome mesilate 

tehnilise skeemi eeskujul. Eesti suurmesilate esmaseks tunnuseks saab lugeda korpustaru 

kasutamist. See tarutüüp võimaldab mesinduslikke tegevusi oluliselt mehhaniseerida, mida 

tavatasandil on vägagi raske teha, seda just mesinduse spetsiifikast lähtuvalt. Mehhaniseerimine 

säästab tööaega ja samuti töötaja tervist, tõstes seega tööviljakust, mis väljendub eelkõige 

majanduslikus arvestuses. (Sildnik, 2009) 

 

Aia- ja põllukultuuride ning looduslike taimekoosluste piisavalt hea tolmeldamise tagamiseks 

peaks Eestis olema vähemalt 75 – 80 tuhat mesilasperet. Eesti looduslikud ja põllumajanduslikud 

korjealad suudaksid pakkuda piisavat meekorjet kuni 150 – 160 tuhandele mesilasperele. 

Põhjuseid, miks sellist meekorje potentsiaali Eestis ära kasutada ei suudeta on mitmeid. Perede 

arvu ei ole võimalik suurendada kuna: 

1) Ei suudeta pidurdada haiguste levikut. Pikka aega Puudus peaaegu täielikult 

veterinaarkontroll. Haigused on levinud vahaga (ebaõige sulatustemperatuur, toorvaha ja 

kärjepõhjade ühes ruumis hoidmine), sissetoodavate mesilasemadega. Haigusi oleks ka 

siis vähem, kui mesinikud kasutaksid ravimeid õigesti (sama ravimit kasutatakse pikka 

aega, tekib ravimiresistentsus, kuigi ravimeid tuleks iga kahe kuni kolme aasta tagant 

vahetada). 
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2) Mesinike kaader vananeb (pikka aega puudus koolitus). 

3) Puudub ühtne arengusuund ja organisatsioonide tööst osavõtmine on vähene. 

4) Mesindus on majanduslikult mittetasuv. Peetakse II ja III põlvkonna ristandperesid või 

vanemaid ristandperesid, mis annavad 30 – 50% vähem toodangut kui puhtatõulised ja I 

põlvkonna ristandid. 

5) Mesilasemasid ei vahetata iga kahe aasta tagant. 

6) Kasutatakse mittesobivaid tarusid. (Sissejuhatus mesindusse ja ...) 

 

1.3.  Eesti meesektori riiklik korraldus 
 
Eestis ei rakendata mesindusele suunatud struktuurabi, samuti ei anta mesindusele riiklikku 

toetust. Kuid Eesti mesindussektori arendamiseks mesindussaaduste tootmise ja turustamise 

tingimuste parandamise kaudu, on Eesti mesinikele ja mesindusorganisatsioonidele loodud 

mesindussektori arenguprogramm „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik 

programm“. Programmi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik. Praegu on käimas programmi 

neljas periood. Programm toetab etteantud meetmeid (tegevusi) EL-i kinnitatud summade 

ulatuses. Lisaks programmi peaeesmärgile, on selle kaasnevateks eesmärkideks: 

1) Eestis maalähedase elulaadi säilitamine, maapiirkondade arengu toetamine ja tööhõive 

suurendamine mesinduse kaudu. 

2) Piisavas koguses kodumaise mee jt. mesindussaaduste tootmine, et rahuldada laieneva 

meeturu vajadusi. 

3) Looduslike taimeliikide ja kultuurtaimede koosluse tasakaalu säilitamine ja 

parandamine mesilasperede arvukuse suurendamise ja mesilaste tolmeldamistegevuse 

laiendamise abil. 

 

Programm koosneb neljast meetmest: 

1) Tehniline abi mesinikele ja mesinike ühendustele tugevdamaks mesindussektori 

jätkusuutlikkust ja arengutaset, samas laiendades mesinduse kandepinda. 

2) Varroatoosi tõrje ja profülaktika vähendamaks varroatoosi tõttu mesilasperede 

nõrgenemisest ja hukkumisest tekkivaid kahjusid mesinduses, parandades selle kaudu 

mee tootmise tasuvust ning suurendades meetoodangut.  
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3) Meekvaliteedi hindamine ja juhtimine Eestis toodetava ja turustatava mee kvaliteedi 

tõstmiseks, aitamaks arendada ja korrastada meeturgu. 

4) Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö Eestis mesilasperede arvukuse ja 

meetootmise potentsiaali suurendamiseks, rakendades selleks mesilaste tõuparanduse ja 

talve- ning haiguskindluse parandamise võtteid. (Mee tootmise ja ...) 

 

Mee omahinna alandamise ja mesiniku kasumi suurendamise seisukohalt on tähtis just tehnilise 

abi meede, kätkedes endas järgmisi arengule eriti olulisi tegevussuundi: 

o Mesindusõppuste ja teabematerjalide levitamise kaudu propageerida mesinike hulgas 

efektiivsemaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi ning töövõtteid, et vähendada 

tööajakulu mesilaspere ja toodetava mee koguse kohta, suurendades tööviljakust ning 

ühtlasi vähendades toodetava mee omahinda; 

o Rakendada senisest rohkem tähelepanu korpustarude laialdasema kasutamise 

propageerimisele ja korpustarudega mesindustehnoloogia võtete tutvustamisele, et 

suurendada mesinduse tootlikkust ja tööviljakust ning tasuvust; 

o Propageerida mesinike hulgas lisaks meele ka teiste mesindussaaduste (vaha, õietolm, suir 

jms.) laialdasemat tootmist ja väärindamist ning turustamist, et mitmekesistada mesinike 

majandustegevust ja laiendada nende turustamisvõimalusi. 

Mesinikele peaks kõige enam tunda olema, et kolme eelneva mesindusprogrammi perioodi 

jooksul on programmi toel Eesti kõigi maakondade mesindusseltsides kokku toimunud hulgaliselt 

loenguid ja õppepäevi, mis kindlasti on tugevdanud seltsi liikmete omavahelist koostööd ja 

ühistegevust – just sellest võivad enamus mesinikke tuntavat kasu saada. (Mee tootmise ja ...) 

 

1. jaanuaril 2010. aastal jõustus põllumajandusministri määrus, millega nähakse ette mesilate 

registreerimine PRIA juures olevasse mesilate registrisse. Mesinikel tekkis kohustus oma mesilad 

registreerida eelkõige just seetõttu, et Eesti mesindussektorile antav toetus on otseses seoses 

mesilasperede arvuga. Samuti seetõttu, et probleemseks muutus mesilastaudide seire 

kavandamine ja juba avastatud ohtlike mesilashaiguste avastamisel oli võimatu rakendada 

taudistunud piirkondadele kitsendusi ja mesilaste haigusi tõrjuda. Selline olukord kujutas 

mesilasemade või ka –peredega kauplemisel suurendatud riski mesilaste haiguste levikule. 

Keeruline oli saada ülevaateid talvekadudest, mis seadis ohtu mesilastaudide leviku määramise. 
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Ka 1998. aasta suurema ikalduse korral, polnud võimalust taotleda riigipoolset hüvitust, sest 

vastavaid andmeid ei olnud võimalik tõestada. Mesilate registri teke oli riigi poolt üks samm 

selles suunas, et saada mesindusest ülevaade ja teha otsuseid nii mesinduse kui riigi huvides. 

(Kilk, 2010) (Raie, 2010)  
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2. EELDUSED KASUMLIKU MESILA RAJAMISEKS 
 

2.1. Mesilasrassid. Mesilasemade kasvatamine ja mesilaste tõuaretus 
 

2.1.1. Mesilasrassid 
MESILASTE HINDAMISE ALUSED 

Eesti riikliku mesindusprogrammi peamiseks eesmärgiks on Eesti mesilates mesinduse 

efektiivsuse ja meetoodangu suurendamine, mille üheks aluseks peaks olema heade tõuliste ja 

jõudlusomadustega mesilaspered. Meetoodangu suhtes on määrava tähtsusega mesilaspere 

omadused, eriti meekorjevõime. See sõltub loomulikult esmalt mesilaspere suurusest (tugevusest) 

ja tervislikust seisundist. Kuid nii mesilaspere suurus ja meekorjevõime kui ka paljud teised 

erinevad omadused on suures osas iseloomustatavad mesilaspere tõuliste omaduste baasil. Ja 

antud piirkonna kliimatingimustesse ja korjeoludesse sobiva mesilasrassi (-tõu) valiku ja 

kasutamisega ning vastava tõuparandustööga saab mesinik luua head eeldused võimalikult 

suurteks meesaakideks. (Tõuparandustööst ja ...) Seega mesilat soetades peab kõigepealt 

otsustama, millisest rassist mesilasi muretseda. Silmas tuleb pidada kohalikku korjet ja 

ümbritsevat mikrokliimat. Mesilasrassiks nimetatakse ühe liigi mesilasperesid, kellel on sarnased 

järglastele edasiantavad füsioloogilised, morfoloogilised ja majanduslikult kasulikud tunnused 

ning kes on kohastunud teatud väliskeskkonna tingimustega (Mesilaspere koosseis ja ...). Heal 

mesilasperel peavad olema järgmised omadused: 

1) Suur toodanguvõime; 

2) Suur munemisvõime; 

3) Hea talvekindlus; 

4) Hügieeniline käitumine ja haiguskindlus; 

5) Korjeaegadele vastav haudmekasvatus; 

6) Rahulikkus – hea kärjel püsimise võime; 

7) Sülemlemiskainus; 

8) Korralik kärjeehitus; 
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9) Sobiv mee paigutus; 

10) Meie kliimale vastav valge meekaanetis. (Tull, 2009) 

 

Talvitumise puhul hinnatakse mesilaste talverahu kestust ja sügavust, talvevarude kasutamise 

ökonoomsust ja mesilaste suremust talvitumisperioodil. Talverahu kestus on oluline näitaja, sest 

mida sügavam ja kestvam on talverahu, seda väiksem on söödakulutus ja mesilased on kevadel 

jõulisemad ja pikema elueaga. Kõige parem on, kui talverahu on väga sügav ja kestab põhjaliku 

puhastuslendluseni. Talvevarude kasutamise ökonoomsuse hindamiseks võetakse mesila 

keskmine talvesööda kulutus. (Tull, 2009) 

 

Jõudlusvõime puhul hinnatakse mesilaste mee-, vaha-, taruvaigu- ja õietolmutoodangut. 

Meetoodangu hindamisel võrreldakse iga pere toodangut mesila keskmise toodanguga, näitaja 

arvutatakse protsentides. Vahatoodangu hindamisel vaadatakse ülesehitatud kärgede pindala 

(dm2) ja ehituse korralikkust, s.o kärje korrapärasust, ühtlust ja vahast liidete olemasolu. Kärjel 

püsimise võime on oluline pere läbi vaatamisel, haudme mittejahtumisel ja ema ülesleidmisel. 

Rahulikkus on mesilaste puhul oluline omadus kuna rahulikke mesilasi on hea läbi vaadata, 

sellega hoitakse kokku tööaega, ema on kerge üles leida ja mesilased ei nõela mesilas viibivaid 

inimesi. (Tull, 2009) 

 

Munemisvõime väljendub munade arvus, mida ema suudab muneda 24 tunni jooksul. 

Mõõdetakse tavaliselt ristiku õitsemise alguses. Munemisvõime on oluline pere tugevaks 

arenemisel peakorje ajaks. Kevadel peab ema õigel ajal munema hakkama. Sobivaim aeg selleks 

on natuke enne täielikku puhastuslendlust, et ammmesilastel oleks võimalik sool roojast 

tühjendada ja edaspidine haudme areng peab olema kiire, et pere jõuaks peakorje ajaks tugevaks 

saada. (Tull, 2009) 

 

Sülemlemiskainus on mesilasrassi valides või aretustööd tehes oluline faktor mida jälgida kuna 

perede sülemlemine põhjustab mesinikule liigset ajakulu ning saamata jääb ka tulu. Kõige 

sülemlemiskainemad mesilased ei sülemle isegi siis, kui pesaruum on jäänud kitsaks. 

Sülemlemist takistada on väga raske. Mesilasperesid hinnatakse veel ka hügieenilise käitumise ja 

haiguskindluse järgi. Vaadatakse üldist pesa puhtust – raamid, taru seinad ja põrand. 



 18

Haiguskindluse üheks näitajaks on see, kui kiiresti suudavad mesilased hukkunud haudme pesast 

välja kanda. Oluline on jälgida ka mesilaste väliseid tunnuseid – keha suurus ja mass, värvus, 

karvkatte värvus, iminoka pikkus, tiiva suurus, radiaal- ja kubitaalindeks, eluiga. (Tull, 2009) 

 

Euroopas on levinud peamiselt kolm mesilasrassi, kelleks on tumemesilased (Apis mellifera 

mellifera), kraini mesilased (Apis mellifera carnica) ja itaalia mesilased (Apis mellifera ligustica).  

Eestis on ajalooliselt olnud levinud tumemesilased, kes suutsid kohaneda siinsete karmide 

kliimaoludega ning puuõõnsustes elades ja talvitudes ellu jääda. Praeguseks ajaks on 

tumemesilased oma asustusaladel tugeva itaalia ja kraini mesilaste surve all. Neil on ilmnenud 

rohkem negatiivseid omadusi, mistõttu nende arvukus on tugevasti vähenenud. Itaalia mesilastel 

on meie kliima tingimustes mitmeid ebasobivaid omadusi, mistõttu pigem kraini mesilane on 

meie kohaliku mesilase tõuomaduste parandamiseks kõige kohasemaks võõrtõuks. Eestisse on 

toodud ka Inglismaal aretatud buckfasti mesilasi, kelle aretuses on kasutatud tumemesilasi, 

itaalia-, prantsuse-, aafrika- jne. mesilasi.  (Nõmmisto, 2009) (Mesilaspere koosseis ja ...) 

 

2.1.2. Kvaliteetse mesilasema tähtsus 
Tänapäeval on tegevmesinikud aina enam jõudmas arusaamiseni, et kui soovitakse ära elada 

mesilasi pidades ja mett tootes, peab selgeks õppima emakasvatuse. Vastasel juhul ei tasu 

mesindus ennast ära. Mesiniku eesmärgiks peaks olema viia meetoodang tänu heade emade 

kasutamisele maksimumini. Mesinik ei pea pidama palju peresid, vaid peab kasvatama häid 

tootmisperesid. Mesilasema määrab orienteeruvalt 75% meilaspere kasvust ja mee toodangust. 

Seepärast peab mesilasemadele, kes suuresti annavad edasi mesilastõu või -liini pärilikke 

omadusi, pöörama suurt tähelepanu. Pole võimalik pidevalt loota suuri saake, kui ei pöörata 

tähelepanu mesilastõu järjepidevusele – pole muretsetud uusi emasid puhtatõulistest liinidest. 

(Kajander jt, 2009) 

 

Mesilasema kvaliteeti mõjutavad tegureid on päris palju mida tuleks jälgida. Need oleks – 

rikkalik korje olemasolu, mesilasemade üleskasvatamise aeg, pere suurus, kus mesilasema üles 

kasvatatakse, erinevas vanuses haudme olemasolu, mesilasema toitepiima küllus, vagla vanuse 
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määramine vageldamise korral, perele antavate üleskasvtatavate emakuppude arv. (Sissejuhatus 

mesindusse ja ...) 

 

Mesilasema väärtus oleneb tema vanusest ja massist. Mesilasema võib soodsatel tingimustel 

elada kuni viis aastat, kuid tavaliselt ta ei sure loomulikku surma, vaid asendatakse juba teisel või 

kolmandal aastal mesiniku poolt, vahel aga ka mesilaspere enda poolt n.-ö. salajase emavahetuse 

teel. Paarunud mesilasema ülesandeks on munade munemine ja kogu pere tervikuks liitmine. 

Ema munemisest oleneb pere tugevus, sest mida rohkem ema ööpäevas muneb, seda tugevamaks 

kujuneb pere. Ema eest hoolitsevad saatjamesilased nn. sviit, kes toidab ja puhastab ema. Ilma 

saatjaskonnata ei elaks ema kuigi kaua (kaks kuni kolm päeva) ja ilma emata hääbub ka pere 

küllalt kiiresti. Seega mida tugevam on pere, seda rohkem saab ema muneda ja seda suuremaks 

areneb pere. Mesilasema viljakus on aga otseses sõltuvuses tema kehamassist, sest mida raskem 

on ema, seda suuremad on tema munasarjad, seda rohkem on munasarjades munatorusid ja seda 

rohkem valmib neis mune. Ka töömesilased võtavad meelsamini vastu suuremaid mesilasemasid. 

Suurem ema muneb suuremaid mune, milledest kasvavad suuremad uued mesilasemad ning 

suurematest munadest arenevad ka suuremad töömesilased ja suuremad töömesilased kannavad 

tarru rohkem nektarit kui väiksema kehamassiga töömesilased. (Mesilaspere koosseis ja ...) 

Noored emad munevad suuremaid mune kui vanad emad. Kõige intensiivsemalt munevad emad 

kahel esimesel aastal. Munemisvõime alaneb kolmandal aastal võrreldes esimese aastaga 60 – 

70% ja neljandal aastal 70 – 80% võrreldes esimese aastaga. Vanad emad munevad rohkem 

viljastamata mune, kelledest arenevad lesed. Suurema kehamassiga emad elavad talve rasked 

tingimused paremini üle kui väiksed emad. (Mesilaspere koosseis ja ...) (Sissejuhatusmesindusse 

ja ...) 

 

2.1.3. Mesilaste tõuaretus 
Enamlevinud mesilaste aretamise meetodid on järgmised: puhasaretus, vältav ristamine, ühe- või 

mitmekordne ristamine, tarberistlus, plaanitu ehk metsik ristlus. Puhasaretust rakendatakse siis, 

kui on leitud antud piirkonnale sobiv tõug. Oluline on seejuures see, et aretuses kasutatav 

materjal oleks sarnaste tunnustega, ainult siis saab kinnistada antud tõu omadused. Puhasaretuse 

korral on vajalik aeg ajalt tuua sisse värsket verd, et vältida suguluspaarumist. Vältava ristamise 
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puhul muudetakse segaverelised mesilased puhtatõulisteks mesilasteks. Ühe- või mitmekordset 

ristamist kasutatakse, siis kui mesinikul on olemas juba tõupuhtad mesilased, kuid oleks vaja neid 

mingis suunas veel aretada (suuremad tiivad, pikem iminokk jne). Samuti kasutatakse seda 

aretust siis, kui on vaja ühendada ühes uues tõus mitme tõu häid omadusi, vältides nende halbu 

omadusi (nii saadi buckfasti tõug). Tarberistluse korral paaritatakse omavahel erinevat tõugu 

mesilasi, kasutades ära esimeses põlvkonnas tekkivad head omadused (heteroosi efekt), mis aga 

järgmistes põlvkondades laguneb ja kaob ning asemele tulevad hoopis halvad omadused. Kuna 

efekt on lühiajaline ja hilisem kahju, mida tehakse teistele ümbruskonna mesinikele segavereliste 

leskedega, ei ole see aretusviis soovitatav. (Pihilik, 2009) 

 

Plaanitu ehk metsik ristlus on Eestis väga levinud aretuse vorm. See tekib piirkondades, kus on 

koos erinevad tõud või ristatakse mesilasi ilma kindla kavata. Tekkinud halbade omadustega 

mesilased (teise ja kolmanda põlvkonna ristandid) viivad alla kogu piirkonna mesilaste 

tõuomadused, tekitades sellega suurt majanduslikku kahju. Kahjuks ei teadvusta paljud 

mesinikud selle probleemi olemust. Eesti väiksust arvestades, oleks normaalne, kui siin ei peetaks 

üle kahe tõu ja veel parem oleks, kui oleks üks mesilastõug. Siis langeksid ära probleemid 

ristandmesilastega, kes on madala toodanguga, suured sülemlejad, tigedad ja haigustele 

vastuvõtlikud. Kui keegi alustab mesindusega, siis oleks mõttekas uurida, milliseid mesilasi 

lähikonnas peetakse ja eelistada siis sama tõugu mesilasi. Mett toodavad kõik mesilastõud, ainult 

pidamise tehnoloogiad on erinevad. Ühe tõu kasutamisel on lihtsam organiseerida mesinike 

väljaõpet ja ka aretustöö mesilates kannaks rohkem vilja. (Pihilik, 2009) 

 

Vältimaks mesilasemade vabaltpaarumist aretuseks mittesobivate leskedega luuakse isoleeritud 

paarumisalasid või seemendatakse mesilasemasid kunstlikult. Eestis on kahest nimetatud 

võimalusest valitud esimene – tehakse puhaspaarumist väikesaartel ja laidudel. Seda eelkõige 

seetõttu, et Eesti tingimustes on nende kahe variandi rakendamiseks vajalikud ressursid ja nende 

maht ligilähedased. Mõlemal juhul on tarvis osta tõuemasid ja väike- või paarumistarusid ning 

korraldada „õigete“ leseperede isoleerimine. Kuna rahalised kulutused tõuemade ja vastava 

inventari ostmisel on samad ning parim viis leseperede isoleerimiseks, on viia nad väikesaarele 

või laiule, siis on mõistlikum, nii aja kui raha kokkuhoiu mõttes, lasta leskedel endil mesilasemad 
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loomulikul viisil ära paaritada, millega kaasneb ka looduslik valik ning tulemuseks on tugevamad 

ja elujõulisemad mesilased. (Lauge, 2010)   

 

Selleks, et Eesti mesindust paremuse poole suunata, loodi 2010. aastal Eesti Mesilaste 

Tõuaretajate Selts. Seltsi peamisteks eesmärkideks on: 

1) Eestis tegutsevate mesilaste tõuaretajate ühendamine; 

2) Eestis kasvatatavate kraini ja itaalia mesilasrasside ning buckfasti ristandmesilaste 

aretustegevuse koordineerimine; 

3) Eestis kasvatatavate kraini ja itaalia mesilasrasside ning buckfasti ristandmesilaste 

omaduste parandamine, et suurendada mesilasperede jõudlusvõimet ja geneetilist väärtust 

ning parandada mesinduse majanduslikku tasuvust; 

4) Parandatud tõuomadustega mesilasperede eeliste propageerimine ja tõuaretusevajalikkuse 

tutvustamine. Sealhulgas selgitustöö tegemine hobimesinike hulgas, mis on vajalik kogu 

Eesti mesinduse üldise taseme tõstmiseks. (Raudmets, 2010) 

 

2.2. Tarude asukoha valik ja olulised meetaimed 
 

2.2.1. Tarude asukoha valik 
Mesilased vajavad oma elutegevuseks taimede nektarit ja õietolmu. Aasta jooksul kulutab üks 

mesilaspere toiduks 86 - 90 kg mett, sellest 12 - 20 kg süüakse ära talvel. 1 kg vaha tootmiseks 

kulutavad mesilased ligikaudu 3,5 kg mett ja üha töömesilase vagla üleskasvatamiseks kulub 

0,145 g õietolmu. Seega on pere aastane õietolmuvajadus 17 - 25 kg. Peamine tegur mesila 

paigutamisel on korjemaa lähedus. Korjemaaks nimetatakse taimede kasvukohta, kus mesilased 

endale toiduvarusid koguvad. Mida lähemal on õitsvad taimed mesilale, seda rohkem saavad 

mesilased nektarit tarru kanda, kuna siis kulub vähem nektarit mesilastele enda toitmiseks. 

(Mesilaste korjemaa ja ...) On teada, et ühe kilomeetri kauguselt jõuab tarru pool sellest 

meekogusest, mida korjab samasugune pere söödamaa kõrvalt. Kaugemalt kui kaks kilomeetrit 

mesilased nektarit tarru ei too, sest siis kulub kogu kogutud nektar mesilasel endal ära. Samuti 

kulutavad mesilased end lennates läbi ja pere jääb seetõttu väiksemaks. Kevadiste nõrkade 

mesilaste jaoks on värske toidu lähedalolek eriti oluline, arvestades ka heitlikke ja petlikke ilmu. 
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Sellest lähtudes on soodne mesilaplats pajuvõsas. Paju on arvestatavaist meetaimedest esimene ja 

võibolla tähtsaim. Eestis leidub kümneid pajuliike, millest tulenevalt võib pajukorje kesta üle kuu 

aja. (Vabar, 2012) 

 

Kui mesipuid kasutatakse põllukultuuride tolmeldamiseks, peab teadma, et erinevate uurimuste 

kohaselt seemnesaak suureneb mesitarust umbes paarisaja meetri raadiuses, juhul kui korje on nii 

tugev, et mesilastel vajadust kaugemale lennata pole. Kuid monokultuursetele põldudele viidud 

mesilased lendavad ka palju kaugemale – põllult välja – et leida toidulauale veidigi vaheldust. 

Sellest tulenevalt võib osutuda mõistlikuks põldu tolmeldavad tarud asetada võimalusel põllu 

äärde, mitte väga keskele. (Vabar,2012) 

  

Mesilasperede pidamisel on tähtis nii korjemaa suurus ja taimekooslus kui ka mesilasperede 

tihedus ühe ruutkilomeetri kohta. Korjemaa suuruse ja seal oleva taimekoosluse järgi saab 

mesinik välja arvutada kui palu peresid ta ühte koht paigutada võib. Keskmiselt on ühes mesilas 

10 - 12 peret ja mesilate vahele peaks jääma vähemalt 2 km. (Mesilaste korjemaa ja ...) 

 

Vältida tuleb mesipuude paigutamist tuulisesse kohta, eriti talvel ja kevadel. Veekogude 

ümbruses on sageli tuulisem kui mujal – seega ei ole mõtet pidada tarusid veekogude vahetus 

naabruses. Ka laugastest ja lahtise veega lompidest soovitatakse vähemalt 100 m eemale hoida, et 

vähem mesilasi upuks. Kevadel on hea, kui taru päikese käes soojeneb, südasuvel võib sellest aga 

ülekuumenemise oht tekkida. Paikse mesitaru jaoks oleks sobiv koht puu all: kevadel on päike 

madalal ja puu raagus, kiired ulatuvad taruni. Suvel läheb puu lehte ja päevane päike on 

kõrgemal, nii et taru jääb varju. (Vabar,2013)  

 

2.2.2. Olulised meetaimed 
Eestis on enamus metsadest segametsad. Meeproduktiivsuse seisukohalt jaotatakse metsad 

kasvutiheduse ja liigilise kooseisu järgi 3 rühma: tihedad metsad, hõredad metsad ja 

metsalagendikud ning raiesmikud. Tihedas metsas korje peaaegu puudub. Hõredates metsades 

kasvab juba küllalt palju nektarit andvaid taimi kuid nad pole nii nektaririkkad kui lagendike 

taimed. Kõige nektaririkkamad alad on raiesmikud. Seal kasvavad headest meetaimedest vaarikas 
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ja pajulill. Linnades ja asulates enim leiduvad meetaimed on harilik vaher, pajud, remmelgad, 

hobukastan, pihlakas, suur läätspuu, pärn, lumimari jt. Pihlakas ja hobukastan on traditsiooniliselt 

olnud head korjevaheaja sisustajad. Kuid ka läätspuu õitsedes mai lõpul, juuni algul, leevendab 

vaesemat nektariaega tunduvalt. Hilissügisese korje parandajana on mitmeaastaste taimede seast 

parim just lumimari. Kahjuks on nimetatud korjevaheaega pehmendavad taimed vähese levikuga. 

(Vabar, 2012)  

 

Rohttaimed on  mitmesugused looduslikud taimed, mis kasvavad aiaäärtes, teeservades, söötidel 

ja teistel kasutamata maa-aladel. Sellisteks taimedeks on näiteks võilill, paiseleht, mets-

harakputk, metsmaasikas, mägi-pajulill, naat, ahtalehine põdrakanep, kevadine seahernes, harilik 

sealõuarohi, soopihl, siberi karuputk, harilik kopsurohi, harilik angervaks, heinputk, harilik 

mailane, põldrõigas, põldsinep, ojamõõl jne. Neist produktiivsemad on harilik sealõuarohi (600 

kg/ha) ja ahtalehine põdrakanep (400 kg/ha). Võilill annab nii korjet kui ka rikkalikult õietolmu. 

Paiseleht ja ojamõõl on peamiselt õietolmu andjad. (Rohtla, 2001) 

 
Puisniit on Eesti traditsioonilise talumajapidamisega kaasnev ökosüsteem. Seal kasvab sadu 

erinevaid õistaimi, mis moodustavad pideva meekonveieri kevadest sügiseni. Niidud jaotatakse 

taimede liigilise kooseisu järgi aru-, üleajutus-, soostunud ja võsastunud niitudeks. Neist kõige 

liigirikkamad on aruniidud. (Rohtla, 2001) Tänapäeval kipuvad liigirikkad niidualad hooletusse 

jääma, võsa täis kasvama. Haritaval maal kohtab vaid üksikuid liike. Seetõttu on pidevat korjet 

ilma rändmesinduseta võimatu saavutada. (Vabar, 2012) Looduslikel karjamaadel on 

meetaimestik enam-vähem sarnane niitudel leiduvaga. Kultuurkarjamaadel on liigirikkus küll 

väike, kuid seal on suur osa liblikõielistel taimedel, mis on head meetaimed. Niidu ja 

karjamaataimed on näiteks aedvaak, arujumikas (130 – 150 kg/ha), harilik hiirehernes, hiirekõrv, 

harilik härghein, imikas (120 kg/ha), valge iminõges, haisev jooksjarohi, kaarkollakas, longus 

karuohakas jne. (Rohtla, 2001) 

 

Põllukultuuridest on head meetaimed valge mesikas (200 kg/ha), põlduba (135–175 kg/ha), raps, 

valge sinep, tatar, roosa ristik (120 kg/ha), valge ristik ja lutsern. Raps ja tatar annavad lisaks 

meesaagile ka õietolmu. Viljapuudelt ja marjapõõsastelt ei saada mett rikkalikult, keskmiselt 20 -

30 kg/ha, kuid nad annavad kevadise elatuskorje, soodustades seega pere tugevnemist peakorje 
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ajaks. Viljapuudest ja marjapõõsastest alustab kõige varem õitsemist pirnipuu – õitsemine algab 

juba mai algul. Aedvaarikas hakkab õitsema hiljem kui teised viljapuud ja marjapõõsad – alles 

juuni esimesel poolel. Seevastu meeproduktiivsus on neil taimedel vastupidine – aedvaarikas on 

annab enim meesaaki samas kui pirnipuu on väikseima meeproduktiivsusega. Sõstrad ja 

aedvaarikas annavad lisaks nektarile ka rikkalikult õietolmu. (Rohtla, 2001)   

 

Mesilaste korjemaa parandamiseks ja laiendamiseks külvatakse meetaimi põldudele, viljapuude 

reavahedesse, niitudele, karjamaadele ja jäätmaadele. Meetaimede külviga saab korjet rikastada, 

pikendada, täita korjevaheaegu ja täiendada korjevaeseid perioode. Spetsiaalsed meetaimed on 

keerispea, moldaavia tondipea (250 kg/ha), kurgirohi (200-300 kg/ha), veiste-südamerohi, 

mesiohakas, meliss, iisop, ussikeel (400-500 kg/ha) ja naistenõges. (Rohtla, 2001) 

 

MEETAIMEDE KONVEIER 

Pidev korje ehk meetaimede konveier on niisugune mesilaste korjemaa kasutamise viis, kus 

mesilased kevadest sügiseni saavad rikkalikult nektarit ja õietolmu. On olemas looduslik, sega- ja 

kultuurtaimede konveier. Looduslik meetaimede konveier esineb neis paikades, kus mesilaste 

lennuraadiuses kasvavad ainult looduslikud meetaimed. Kuigi looduslikud meetaimed õitsevad 

pidevalt kevadest sügiseni, on mõnel perioodil saak nõrk, sest meetaimi leidub väikesel pinnal 

või esinevad liigid eritavad vähe nektarit. Looduslike meetaimede vahel esinevaid korjevaeseid 

perioode täiendatakse korjega kultuurtaimedelt, seega on tegemist segakonveieriga. Meetaimede 

segakonveierit võib luua seal, kus heade looduslike meetaimede kõrval on võimalik kasvatada 

täienduseks kultuurmeetaimi. Mesilastega rännatakse siis ühelt korje objektilt teisele. 

Kultuurmeetaimede konveierit kasutatakse korje saamiseks külvatud või istutatud 

kultuurmeetaimedelt. (Rohtla, 2001) 
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2.3. Mesila inventar. Mesindusvõtted ja mesindamistehnoloogia. Mesilaste 
kahjurid ja haigused. Mesilased ja taimekaitsetööd, mesilaste kollaps 
 

2.3.1. Mesila inventar  
TARUD JA TARUINVENTAR 

Looduslikult asuvad mesilased puuõõnes, kuhu nad ehitavad enda poolt eritatud vahast 

keeletaolised kärjed. Looduslik kärg on ümara vormiga ja nad ehitatakse igas suunas. Looduslik 

mesilaste pesa on väike ja ta mahutab 20 000 – 30 000 mesilast. Inimesed on mesilased elama 

pannud tarru, kus on üksteise kõrval olevad sirged neljakandilised kärjed. Taru on kast, kuhu 

paigutatakse kärjed. Taru võib olla lahtikäiva või pesakasti külge kinnitatud põhjaga. Tänapäeval 

kasutataval tarul on järgmised osad: tarupõhi (põrand), pesakast haudmeraamide jaoks, 

emalahutusvõre, magasinid (meekogumiskastid), tarulagi, tarukatus. Kindlasti käib kaasaegse 

mesindamise juurde emalahutusvõre, ema eraldamiseks pesakasti. Emalahutusvõreks on plekist 

või plastmassist võre, mille avadest, mahuvad läbi töölismesilased, mitte aga mesilasema ja lesed. 

(Nõmmisto jt, 2003) 

 

Vastavalt tarumahu suurendamise suundadele eristatakse lamav- ja korpustarusid:  

1) lamavtarud, kus pesa mahtu suurendatakse külgede suunas – kärgi lisatakase pesa 

külgedele (horisontaalsuunas);  

2) püst- e. korpustarud, kus pesa mahtu suurendatakse nii külg- kui ka püstsuunas – raame 

täis korpused lisatakse pesa peale või alla (vertikaalselt). (Riis, 2014) 

Lamavtarudest on enimlevinud 22-raamiline eesti taru. Pesa suuruse reguleerimiseks ja 

fikseerimiseks kasutatakse kahte vahelauda (otsalauda), mis ei ulatu taru põhjani. Pere 

poolitamise jaoks on ka kolmas, taru põhjani ulatuv vahelaud. Lamavtarul on kaks lennuava ja 

nende ees lennulaud. Lamavtarus kasutatakse kahesuguseid kärjeraame: pesa- ja magasiniraamid. 

Raamivahede (kärjetänavate) fikseerimiseks kasutatakse vaheliiste. Kasutatakse ka laekattepatju 

ja küljematte. (Riis, 2014) 

 

Korpustarud koosnevad üksikutest korpustest, mis asetatakse eraldiseisvale põhjale. Külg- ega 

laematte ei kasutata, sest korpused on valmistatud kergplastikust või on kasutatud seintes ja 



 26

katuse all soojustusmaterjali. Eraldi lennulauda ei ole, seda võib asendada korpuse eesotsas veidi 

pikemalt väljaulatuv tarupõhi. Ka vaheliiste ei kasutata, sest mesilased peavad saama korpuste 

vahel liikuda. Eestis on praegu kasutusel mitut tüüpi korpustarusid, mis erinevad üksteisest 

korpuse kõrguse ja laiuse ning raamide arvu poolest. (Riis, 2014) 

 

Mesindamisega tegelema hakates, tuleb langetada põhimõtteline otsus, kas mesilasi peetakse 

korpustarudes või lamavtarudes või mõlemates taruliikides. Tarude valikul peab silmas pidama, 

et neis kasutatakse erinevate mõõtmetega kärjeraame. Ühes mesilas on otstarbekas kasutada 

ühesuguste mõõtmetega kärjeraame. (Riis, 2014) Mõlemad tarutüübid omavad nii häid kui halbu 

külgi (tabel 2.1.). Lamavtaru üheks suureks eeliseks on see, et lamavtaruga saab töötada ka ainult 

üks inimene. Samuti võimaldab pere raamhaaval läbivaatamise võimalus mesinikul (eriti algajal) 

olla kursis pere tegevusega. Ent samas ei saa lamavtaru suure raskuse tõttu temaga minna 

rändele, et pikendada korjeperioodi ja suurendada toodangut. Korpustaru mahu suurendamine 

pole piiratud, kuna alati saab lisada uusi korpusi, seevastu võib aga pesakorpuse läbivaatamine 

olla tülikas ja põhjustada mesinikul seljavalusid, kuna pesakorpus on kõige alumine korpus ja 

asub seega ebamugavalt madalal. (Nõmmisto jt, 2003)   

 

Tabel. 2.1. Lamavtaru ja korpustaru eelised ja puudused. (Nõmmisto jt, 2003) 

  lamavtaru korpustaru 
saab töötada ka ainult üks inimene mesindamine vähem tööd ja ajakulu nõudev 
võimalik peret läbi vaadata raamhaaval taru mahu suurendamine pole piiratud 
saab pidada kahe emaga peresid võimalik minna rändele 
hea moodustada varuperesid haue ja mesi eraldi raamidel 

eelised 

  lihtsam avastada sülemlemismeeleolu 
ei saa minna rändele pesakorpus läbivaatamiseks ebamugavalt madalal 
sageli haue ja mesi samal raamil korpuste tõstmiseks vajalik kaks inimest 
tarupõhi halvasti nähtav ja puhastatav korpused võivad viltu vajuda 
pesa saab laiendada raamhaaval taru katusele tarvilik asetada raskus tuule kaitseks 

puudused 

täiendsöötmine aeganõudev ja töömahukas   
 

Lisaks taruliigi valikule tuleb alustaval mesinikul ka otsustada, milline kärjeraam valida. Kärjed 

koosnevad kuuenurksetest käjekannudest, mida mesilased ehitavad enda poolt eritatud vahast kas 

vahast või plastmassist kärjepõhjale (kunstkärjele). Kunstkärjele on pressitud kärjekannu põhja 
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jäljend. Kärg on ümbritsetud raami liistudega, millest tuleneb ka nimetus kärjeraam (kärg + 

raam). Kasutatakse väga erineva kuju ja mõõtmetega kärjeraame, mis jaotuvad järgmiselt: 

1) Kõrged (sügavad) – kärjeraami kõrgus ületab laiuse (Layence’i, Levitski, ukraina ja 

viljandi taru raamid). Lääne-Euroopas loetakse sügavaks kärjeraami kõrgusega üle 270 

mm; 

2) Madalad – kärjeraami laius ületab kõrguse (Dadanti, Langstrothi ja eesti taru raamid). 

Lääne-Euroopas loetakse madalaks kärjeraami sügavusega kuni 160 mm; 

3) Ruudukujulised – kärjeraami laius ja sügavus on peaaegu võrdsed (kasutusel mitmel pool 

Lääne-Euroopas: Inglismaal, Belgias, Saksamaal). (Allikivi, 2003) 

 

SÖÖDANÕUD 

Söödanõud on lisasööda andmiseks mesilastele. Neid on kahte tüüpi: raamsöödanõud või pesa 

laele asetatavad kastsöödanõud. Raamsöödanõu on puust ja vineerist, pesaraami kujuline, ent 

paksem kaanega kast, mille ülaosas on pilud, kustkaudu mesilased saavad söömas käia. Kasti 

sees ujub parveke, et mesilased vedelasse sööta ei upuks. See on Eestis enim levinud söödanõu. 

Kastsöödanõusid kasutatakse pere täiendsöötmiseks pesa pealt. Kastsöödanõud võivad olla puust, 

plastmassist või plekist. Jooginõu on anum veega, millel on parv (või sammal), et mesilased ei 

upuks. See seatakse üles tarude lähedale varakevadel pärast puhastuslendu. Kasutatakse selleks, 

et mesilased ei peaks kaugele puhta vee jäerele lendama. Suuremates mesilates kasutatakse 

kraaniga jooginõud, mis on 15 – 20 l mahutav paak, kust vesi tilgub kraanist kaldu asetatud 

lauale. Pesaraamide peale võib paigutada ka pesapealse jooginõu. (Riis, 2014) (Allikivi, 2003) 

 

TÖÖRIISTAD JA HOOLDUSINVENTAR 

Selleks, et avatud tarus oleks võimalik mesilaspere läbi vaadata, on vaja soetada mõningad 

spetsiifilised vahendid, mida kasutatakse ainult mesilasperede hooldamisel. Väga oluline on 

kasutada näovarju. See on spetsiaalne näokaitsevahend, kus laiaäärelise kübara külge on 

kinnitatud võrk, mille alumises osas on kumm või rõngas. Näovari ei tohi näo vastu liibuda. 

Mesiniku riietus peab olema siledapinnaline ja heleda värvusega. Kasutusel on spetsiaalsed 

kaitsejakid ja –ülikonnad (kombinesoonid), mille üheks osaks on ka näovari. Jaki või 

kombinesooni käisesuud ja püksisääred peavad tihedalt liibuma vastu rannet või jalga mesilaste 

sissepääsu takistamiseks. Lisaks jakile või kaitseülikonnale võib kasutada ka veel põlle, et vältida 
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riietuse määrdumist. Käte kaitseks kasutatakse nahast või kummist kindaid, millest mesilane läbi 

ei nõela. Rahulike mesilaste puhul pole kevadel ja suvel kaitseriietust vaja, nad ei nõela. (Riis, 

2014) (Allikivi, 2003) 

 

Mesilasperede läbivaatamiseks kasutatakse suitsu. Suitsu tootmiseks on vajalik suitsik 

(suitsulõõts), mis koosneb lõõtsast ja plekist korpusest, millele on hingedega kinnitatud 

suitsuavaga kooniline kaas. Korpuse sees paikneb seesmine silinder, mille põhjas on augud. 

Silindri põhjale asetatakse põletusmaterjal – kuivad kõdu lehtpuu tükikesed ja paber – ning 

süüdatakse. Lõõtsa abil juhitakse õhku põlevale materjalile. Suitsikule on võimalus panna ka 

hästi pika koonuse, mille abil on võimalik tarru viia ravimeid suitsu näol. Tööriistadest on 

vajalikud veel konkspeitel, taruhari, tarulabidas, mesindusnuga, kärjeraamitangid ja 

kärjekandekast. (Allikivi,2003) 

 

INVENTAR MESILASTE PALJUNDAMISEKS JA KASVATAMISEKS 

Mesilaste paljundamise ja emakasvatuse inventari moodustavad emapuur, suur ja väike 

emakattepuur, emapüüdmistangid, emasaatepuur, emaisolaator, emakasvatusraam, kupušabloon, 

vageldusnõel, emakupualged, emamärkimispuur, emapiip, emalahutusvõre, paarumistaru, 

emakuppude inkubaator ja mesilasema seemendus aparatuur.  

 

MEEKÄITLEMISE INVENTAR 

Meekäitlemise inventari moodustavad tööriistad ja –vahendid meekärgede lahtikaanetamiseks, 

mee kärgedest eemaldamiseks ning mee puhastamiseks, selitamiseks ja segamiseks. Meevurr on 

spetsiifiline mesindusinventar, mida kasutatakse mee eemaldamiseks kärgedelt tsentrifugaaljõu 

abil. Meevurr koosneb roostevabast metallpaagist, kassettidega rootorist, ajamist kärgede jaoks ja 

kraanist paagi allosas. Meevurrid võivad töötada mehaaniliselt käsiajamiga või elektrimootoriga. 

Meevurrid jagunevad kärgede asetuse järgi vurris järgmiselt:  

 Hordiaalmeevurr – 2 – 4-raamiline meevurr, milles kärjed asetsevad vurritamise ajal 

küljega vurri seina poole. Mesi tuleb korraga välja ainult ühelt kärje poolelt ning seetõttu 

tuleb kärgi pöörata ja vurritada ka teiselt küljelt. Selline vurr sobib kasutamiseks 

väikemesilas. 
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 Radiaalmeevurr – 6 – 50-raamiline meevurr, kus kärjed asetsevad ümber vurri telje 

radiaalselt, ülemiste liistudega vurri seina poole. Mesi tuleb välja kärje mõlemalt küljelt 

korraga. Radiaalmeevurri kasutatakse suurtes mesilates. 

 Rõhtteljeline meevurr (lähkervurr) – kärjed asetsevad vurritamise ajal pakettidena ümber 

vurri telje radiaalselt. Sarnaselt radiaalmeevurrile tuleb mesi välja kärje mõlemalt küljelt 

korraga ning samuti leiab see vurr kasutust suurtes mesilates. (Riis, 2014) 

 

Mee väljavurritamiseks sobivad kärjed, mis on 2/3 ulatuses kaanetatud. Kärgede 

lahtikaanetamine ja kaanetisvahast mee kättesaamine on mee vurritamisel üks enim aega 

nõudvaid töölõike. Meekaanetise eemaldamiseks meekärgedelt on vajalik üks järgmistest: 

kärjenuga, kärjekahvel, auru- või elektriline kärjenuga, elektriline kärjekahvel, viilkoorija, 

lahtikaanetuse vann koos alusega, meekobesti. Väikestes mesilates kasutatakse 

lahtikaanetamiseks peamiselt kärjekahvlit ja erinevaid nuge. Suurtes tootmismesilates kasutatakse 

mitmesuguseid kaanetise eemaldamise masinaid või isegi selleotstarbelisi konveieriliine, ka 

vurritamine on automatiseeritud. (Riis, 2014) (Allikivi, 2003)  

 

Mee vurritamisel koguneb meevurri põhja mesi, mis tuleb sealt välja lasta. Meevurri ja –nõu 

vahele asetatakse meesõel, mis on roostevabast või tinutatud materjalist võrk. Sõel on vajalik 

võõrkehade (kärjetükid, mesilased või nende kehaosad jms) eemaldamiseks meest. Meenõud on 

vajalikud mee säilitamiseks pärast vurritamist. (Riis, 2014)  

 

MUUDE MEEPRODUKTIDE TOOTMISE JA KÄITLEMISE INVENTAR 

Lisaks meele saadakse mesilas veel ka teisi mesilaste toodetud meeprodukte. Nendeks on 

mesilasvaha, õietolm, taruvaik ehk proopolis, mesilasema toitepiim ehk apilak ja mesilasmürk. 

Mesilasvaha puhul on tähtsamaks töövahendiks vahasulataja. Kasutatakse auruvahasulatajat ja 

päikese-vahasulatajat. Õietolmu kogutakse õietolmukogujaga, mis koosneb karkassist, aukudega 

õietolmueemaldajast, õietolmukoguja kastist, võrest ja mesilaste väljatuleku torust. 

Õietolmukoguja kinnitatakse taru eesseinale alumise lennuava ette. Õietolmukuivataja on 

metallist kapp, milles on kuivatusrestid, kuivatamine toimub elektriventilaatori abil. Taruvaiku 

kogutakse kogumisresti abil ja seda eemaldatakse restilt eemaldamise rulliku abil. Kui mesilas 
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tegeldakse ka mesilasemade kasvatusega ja on olemas selleks vajalik inventar, siis on ühtlasi 

olemas ka kõik vajalik apilaki tootmiseks. Mesilasmürki kogutakse mürgikogumisraamidega, mis 

on elektroodidega (traatidega) kaetud klaasplaadid, mis paiknevad kassetis. (Riis, 2014) (Allikivi, 

2003) 

 

2.3.2. Mesindusvõtted ja mesindamistehnoloogia 
MESILASTE EDUKAS TALVITUMINE, VALMISTUMINE KEVADEKS 

Mesilaspere aastaring ja aastaaegade vaheldumine on teineteisega tihedalt seotud, nad on otseses 

sõltuvuses ja mesinik oma hooldusvõtetega peaks seda sõltuvust toetama. Hästi talvituvad need 

mesilaspered, kellel on küllaldane ja kvaliteetne kogus sööta, tugevad mesilasisendid (ka 

mesilasema) ja talvekobara tegevust soodustav taru. Talvekobara moodustavad mesilased 

ebasoodsate tingimuste – külma ja korjeta perioodi üleelamiseks. Tavaliselt eelneb sellele 

septembrikuus, ilmade jahenedes, eelkobara moodustamine. Talvekobar moodustatakse taru 

lennuava lähedale, viimastele haudme all olnud kärgedele, kus asub mesilasema. Talvesööda 

kogus ja kvaliteet on otseselt seotud mesilasisendite tugevusega. Edukaks talvitumiseks vajab 

mesilaspere 18 – 25 kg sööta. (Riis, 2014) 

 

Tugevamad mesilasisendid ja nende vajalik hulk (10 – 15 tuhat mesilast) suudavad optimaalse 

energiakulu ja söödatarbimisega hoida kobara vajalikku soojus- ja gaasirežiimi. Kobara keskel on 

erinevatel andmetel temperatuur 18 – 34°C ja välispinnal 8°C. Hapnikku on kobara keskel 18% 

ja süsihappegaasi kontsentratsioon 3 – 9%. Kõrge CO2 sisaldus aeglustab ainevahetust, mis 

omakorda vähendab talvituvate mesilaste energia- ja söödakulu ning mesilaste ära kurnamist 

Mesilaste elutegevuse tõttu tekib talvekobaras veeaur (niiskus), mis vajaliku ventilatsiooni 

puudumisel kondenseerub taru sees, põhjustades jäätumist ja ilmade soojenemisel hallitust. Seega 

peab talveperioodil kobarale olema tagatud ventilatsioon – õhk peab saama ümber talvekobara 

liikuda, pidurdades kondensvee ja hallituse teket ning parandades kobara gaasirežiimi. Talveks 

avatakse korpustaru lennuava täiesti, lamavtaru lennuava suurendatakse. (Riis, 2014) (Vabar, 

2012)  
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Kui mesilaspere talvel hukkub või tugevalt nõrgeneb, on sellel põhjus. Eesti kliimas on 

talvitumine mesilastele küll raske pingutus, kui mitte ülejõu käiv ülesanne. Seega mesilaspere 

talvitumisedukus sõltub eelkõige tema enda seisundist, millele mesinikud on hooldusvõtetega 

teadlikult kaasa aidanud eelmisel suvel ja sügise hakul. Sellest tulenevalt peab mesilaste 

talvitumise ebaõnnestumise korral mesinik täiendama oma teadmisi mesilaspere bioloogias, 

levinumates haigustes jms ning neid tõhusalt rakendama juba pere uuenemise perioodil läheneval 

kevadel. (Riis, 2014) (Vabar, 2012) 

 

MESILASPERE KEVADINE ARENG 

Kevadel hakkavad mesilasperes toimuma ettevalmistused korjeperioodiks. Talvitumisperioodi 

lõpu tunnuseks on mesilasema poolt munetud esimesed munad. Haudmetegevuse algus toob 

kaasa suurema söödatarbimise, mille tõttu täituvad mesilaste pärasooled kiiresti ja loovad 

vajaduse töömesilastel tühjendada oma pärasooled talvistest seedejäätmetest. Mesinik peaks juba 

veebruaris olema soodsate ilmade korral valmis puhastuslendluse korraldamiseks. Varajane 

puhastuslend on võimalus arenguga edasi minna, suvel saaki koguda ja peresid uuendada. Hiline 

puhastuslend on iga päevaga üha suurenev oht mesilaste hukkumiseks. Minimaalne temperatuur 

puhastuslennuks on vähemalt 5°C. Tingimata on vajalik päikesepaiste ja tuulekiirus soovitavalt 

alla 5 m/s. Pärast puhastuslendu tuleks lennuava kitsendada miinimumini, kuna siis on vaja 

hakata üles kasvatama uut mesilaspõlvkonda, aga öökülmad võivad seejuures põhjustada 

tagasilööke. Kevadised temperatuuri kõikumised on suureks takistuseks pere arengule. Seega 

pärast puhastuslendu on tihti kasulik pesa kitsendada – jätta alles täpselt nii palju kärgi, kui 

mesilased katavad. Seda eelkõige selleks, et haudmevälja soojas hoida. (Vabar, 2012) (Riis, 

2012) (Riis, 2014) 

 

SUVISED TÖÖD MESILAS 

1) Peameekorje periood tarus 

Peameekorje ajal soodsa ilmastiku korral tõuseb tugevates peredes korjele suunduvate mesilaste 

hulk mitmekordseks – kuni 2/3 mesilastest. Tühjadesse kärjekannudesse paigutatakse nüüd nektar 

ja seega on ema munemine piiratud. Nõrkades peredes korjele suunduvate mesilaste hulk ei 

suurene, kuna nad on seotud haudme toitmise ja hooldamisega. Pere küll areneb tugevamaks, 

kuid selleks ajaks, kui on piisavalt lennumesilasi, on väliskorje juba taandumas. Peakorje ajal 
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suureneb ka mesilaste töökoormus, mis põhjustab nende kiiret vananemist. Mesilasemast ja 

mesilaste hulgast sõltub uute kärgede ülesehitamine ja nektari ning õietolmu tarru toomine. Eesti 

põhjamaises suves on see aeg suhteliselt lühike: mai algusest kuni intensiivse korje 

(metsvaarikas, raps, põdrakanep) lõppemiseni augusti alguses. Seega, kui küllusliku korje ajaks ei 

ole tarus piisavalt lennule minevaid mesilasi, jääb perel korje maksimaalselt kasutamata. 

Sellepärast ongi oluline munemist ergutada perioodil, kui munetakse peakorjele lendavaid 

mesilasi. (Vabar, 2012) (Riis, 2014) 

 

2) Sülemlemine 

Kevad-suvisel perioodil toimub ka mesilasperes sülemlemine. Sülemlemine on mesilasperede 

loomulik paljunemisviis, mis kujunes välja metsikult elunevate mesilasperede juures. 

Sülemlemise tõttu jääb aga tunduvalt madalamaks mesilasperede toodang, langeb mesiniku 

tööjõudlus ja kaasneb toodangu omahinna tõus. Seepärast peetakse sülemlemist majanduslikult 

kahjulikuks. Sülemlemiseks valmistuvad mesilaspered lülituvad praktiliselt kolmeks kuni neljaks 

nädalaks tööst välja ja kui see periood langeb kokku peakorjele eelneva ajaga, siis nad ei kasuta 

seda sellisel määral kui mittesülemlevad pered. Sülemlenud mesilaspere mee ja vahatoodang 

langeb tunduvalt. (Riis, 2014) (Suvised tööd ...) 

 

Sülemlemist ei saa päriselt likvideerida ega olematuks teha, sest sülemlemistungi tekkimise 

võimalused on igas mesilas. Kuid mesilas, kus tahetakse arendada kõrgetoodangulisi 

mesilasperesid ja saada suurt meesaaki, peab põhjalikult tundma sülemlemist soodustavaid 

tegureid ja teadlikult ning järjekindlalt töötama selles suunas, et vältida mesilasperede 

sülemlemist. Sülemlemist soodustavad tegurid on: mesilasema vanus, noorte mesilaste üleküllus, 

korje puudus, pesa on kas kitsas või halvasti ventileeritav, tõulised ja pärilikud omadused.  

Mesilas tuleb pidada ainult sülemlemiskaineid peresid. Tuleb teha pidevat valikut – suurema  

sülemlemistungiga mesilaspered kas emastada ümber või praakida välja ja asendada tugevatest 

ning sülemlemiskainetest peredest pärinevate emade ning peredega. (Suvised tööd ...) 

 

3) Mesilaspere paljundamine 

Levinumad mesilasperede paljundamise meetodid on sülemi kasutamine ja kunstperede 

moodustamine. Kuivõrd nagu eelnevalt selgus, sülemi kasitamist ei soovitata, siis tuleks 
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paljundamiseks kasutada just kunstperede moodustamist. Kunstperesid moodustatakse maikuu 

lõpul või juunikuu algul. Kõige lihtsam on individuaalse võrsikpere (kunstpere) moodustamine, 

kuid kunstpere võib moodustada ka koondvõrsikperena. Koondvõrsikperesid võib teha ainult 

tervete mesilasperedega, vastasel juhul kanduvad haigused uude peresse. Üheks kunstpere 

moodustamise võtteks on lendpere moodustamine. Lendpere moodustamise aeg on vahetult enne 

peakorje algust, kui tugevas peres on tekkinud sülemlemismeeleolu (emakupu algete ehitus). 

(Suvised tööd …) 

 

Mesilasperesid paljundatakse ka  perede poolitamise teel. Perede poolitamine toimub ajaliselt 

kõige hiljem – peameekorje lõpul. Seda saab teha ainult tugevate peredega. Ajaliselt peaks see 

olema juulikuu keskel. Perede poolitamise eelis seisneb selles, et eraldatud peredes on igas 

arengustaadiumis hauet, noori ja vanu mesilasi. Perede poolitamise puuduseks on halb uute 

emade vastuvõtt. Veel üheks kunstpere moodustamise meetodiks on varuemaperede 

moodustamine. Varuemapered on kunstpered, kus hoitakse ületalve varuemasid, kellega 

asendatakse talvitumisel hukkunud mesilasemad. Varuemasid peaks olema vähemalt 10%, veel 

parem kui koguni 25% mesilasperede arvust. Varuemapered tuleb moodustada tugevatest 

peredest kas individuaalsete või koondvõrsikperena. Väiksemad varuemapered võib jätta 

talvituma kahekaupa ühes tarus, pannes vahelaua vahele. Kui mesinik jätab sügisel lisaks 

põhiperedele talvituma ka parasjagu varuemaperesid, siis on kevadel vajaduse korral võimalik 

kergema vaevaga tootmisperede arvukust taastada. Teisalt on kevadeti üsna palju 

mesindushuvilisi, kes sooviksid peresid osta. Kui mesinikul jääb omatarbest varuemaperesid üle, 

saab need kevadel soodsalt turustada. Ning samas võibki mesiniku üheks majandustegevuse 

suunaks olla mesilasperede paljundamine ja kevadine müük. Muidugi tuleks kasvatada ja 

paljundada enda tarbeks või müügiks vaid heade tõuliste omadustega terveid peresid. (Suvised 

tööd ...) 

 

4) Rändmesindus 

Rändmesindus on mesilasperede vedamine rikkaliku meetaimestikuga alale. Tugeva pere puhul 

võib rände eesmärk olla toodangu saamine, nõrga pere puhul aga selle sügiseks jõusseviimine 

(Vabar, 2009) Rändmesindust tuleb kasutada siis, kui mesilasperede arv ühes asukohas on üle 10 

ja mesilastele on antud asukohas korjemaad vähe. Rändmesindus tasub ainult siis ära, kui on 
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loota pere kohta vähemalt 5 – 6 kg lisamee saamist. Pered tuleks vanast kohast soovitatavalt 

vähemalt kahe kilomeetri kaugusele viia, et poleks vaja karta tagasilendu. Tarud võib ära 

vedamiseks panna platvormile kas õhtul hilja või enne päikesetõusu, kui kõik mesilased on tarus. 

Tarusid võib vedada öösel või varahommikul. See on ohutum viis inimeste jaoks. Rändele 

mineku puhul on kõige olulisem hea ventilatsiooni kindlustamine ja taru soojenemise vältimine. 

Tarust tuleb eemaldada laematid, rasked meega täidetud raamid, ülesehitamata kärjepõhjaga ja 

heledad raamid, mis võivad mesilaste raskuse all rebeneda. Samuti tuleks tarust välja võtta vedela 

meega raamid. Eriti rebenemisohtlikud on suured raamid lamavtarudes. Tarude peale- ja 

mahalaadimise ajal peab automootor töötama, kuna mesilasi ei häiri vibratsioon, küll aga vaikus 

peale laadimist. Kui mesilased on kahe kuni kolme tunni pärast rahunenud, koristatakse ära 

ventilatsiooni kindlustanud abinõud, seatakse korda raamid, pannakse endised raamid tagasi. Kui 

tarusid veeti öösel, võib neid korda seadma hakata alles järgmisel päeval. Kui aga öö on jahe, 

tuleb ventilatsiooni taganud abivahendid kohe ära koristada, sest muidu haue jauhtub. (Suvised 

tööd ...) Rändele viidud mesilastest eksib uues kohas ära palju lennumesilasi, kohati on arvestatud 

isegi 30 – 50% kadu. See ei tähenda, et jõudlus langeks samavõrd. Kaovad eelkõige vanad 

töömesilased, uued tulevad iga päev nende asemele. Küll aga on see üks põhjusi, miks peaks 

rändekohale jõudma vähemalt mõni päev enne vastava kultuuri õitsemahakkamist. Võimalusel 

tuleks mesilased viia korjekohale isegi nädal-paar enne massilise õitsemise algust, et mesilased 

uues kohas rahuneda ning orienteeruda jõuaksid. Mida lähemale peakorje algusele, seda 

suuremaks kasvab pere ning talub ka sellevõrra halvemini transporti. Rändmesilat peaks 

vähemalt kord nädalas vaatamas käima. Rändelt tagasi tulles peaks pered juba rändekohas ette 

valmistama talvesööda vastuvõtmiseks, transportima need algsesse kohta tagasi ja kohe alustama 

söötmisega. (Vabar, 2009)  

 

Eesti tingimustes tasub rännet korralada näiteks rapsi põllule, raiesmikele, kus kasvab vaarikaid 

ja põdrakanepit piisavalt tihedalt. Valge ristiku ja mesika põllud tasuvad end paremini ära, aga 

siis osutub vajalikuks tihe koostöö põllu omanikuga, kaitsmaks mesilase silo tegemise või 

taimekaitsetööde eest. Soodsad on valge mesika kauem õitsvad seemnepõllud. Kohati kasvab 

mesikat ka metsistunult, sealt saab mesilane korjet kuni sügiseni. Parimad paigad 

rändmesinduseks on need, kus kasvab mitu erineval ajal õitsevat meetaime. Soovitavalt peaks 

need õitsema järjest, mitte korjevaheajaga. (Vabar, 2009) 
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Enne mesilasperede rännule viimist peaks Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt mesinikul olema 

arstitõend mesilaste tervisliku seisundi kohta ja rände sihtkoha omanikuga tehtud kirjalik leping 

mesilaste lubamise kohta tema territooriumile. Samuti peaks olema lepingus märgitud see, et maa 

omanik teavitab mesinikku taimekaitsevahendite kasutamise kohta mesilaste lennuraadiuse – 

kahe kuni nelja kilomeetri – ulatuses (Suvised tööd ...). Kuivõrd sellisel juhul saab suuremat kasu 

just maa omanik – taimede tolmeldamise näol mesilaste kaasabil – on mujal maailmas ränne 

taimede tolmeldamiseks mesinike peamine tuluallikas ning mesi ja muud saadused annavad 

lisatulu. Eestis selline praktika veel väga levinud ei ole. (Vabar, 2009) 

 

5) Mee võtmine 

Peakorje ajal jälgitakse kärgede täitumist meega ja kontrolltaru kaalu. Kärgede täitumisel meega 

või tarukaalu näidu langemisel, alustatakse mee väljavõtmist. Mee väljavõtmist võib teha mitu 

korda suve jooksul, kui korje on hea, või teha seda üks kord juuli lõpul, augusti algul. Ühekordset 

meevõtmist saab käsitleda kui tööjõukulude optimeerimist, kuna siis ei lähe inventari pesemisega 

nii palju toodangut kaduma. Mitmekordsel vurritamisel võetakse mesilastelt ära peaaegu 

täielikult kinnikaanetatud mesi, ühekordsel mee võtmisel võib ära võtta ka pooleldi 

kinnikaanetatud meekärjed. Mitte kunagi ei vurritata mett haudmeraamidest. Tugeva meekorje 

puhul kontrollitakse meekärgede kaanetamist iga nelja kuni viie päeva järel. Mesi tuleks 

kärgedest koheselt välja vurritada, sest siis on ta soe ja tuleb kergemini kärjekannudest välja. 

Meeraamide väljavõtmisel tuleb tarust ära võtta ristõieliste (raps, sinep) mesi, mis kergesti 

kristalliseerub ega sobi talviseks söödaks. Samuti ei tohi mesilastele jätta lehemett, mille 

seedimine on raske ja viib kõhulahtisusele. Lehemett mesilased kinni ei kaaneta, ta on sitke ja 

kärgede kallutamisel kärjekannust välja ei tilgu. (Suvised tööd ...) 

 

MESILASPERE SÜGISENE KOONDAMINE 

Et mesilased korjeta perioodi üle elaks, tekitab mesinik suhkrulahuga söötmise näol tarusisese 

kunstliku korje. Samas vähendatakse oluliselt ka pesaruumi suurust, silmas pidades seda, et suur 

hulk mesilasi veel sureb ja kärjepinda ei ole enam nii palju vaja. Jälgitakse peres kooruva haudme 

hulka ja üldjuhul jäetakse mesilaspered talvituma lamavtarudes 8 – 10 raamile ja korpustarudes 

ühte või kahte korpusesse. Kitsendatakse ka lennuavasid, kuna algab peredevaheliste varguste 
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aeg. Teades, kuidas mesilased oma talvepesa moodustavad, aitab mesinik sellele kaasa ja 

paigutab tarru jäävad raamid vastavalt bioloogilise pesa olemusele: haudmeraamid keskele, 

seejärel mõlemale äärele suirakärjed ja siis kattekärgedeks vähese meega või tühjad kärjed kuhu 

mesilased saavad paigutada suhkrulahu. Sooja ja pika sügise korral võivad mesilased 

kattekärgede väliskülgedel oleva sööda kanda hiljem pesa keskele, haudme alt vabanenud 

kannudesse. (Vabar, 2012) (Riis, 2014) 

 

Söötmisega ei tohi hilineda, sest kui söötmine jääb juba septembrisse, siis võtavad suhkrulahuse 

ümbertöötamisest osa ka talvituma jäävad mesilased ja nad ei suuda olla kevadel elujõulised, 

kasvatamaks üles vahetuspõlvkonna mesilasi. Talvituma jäävad mesilased on munetud juuli 

lõpust alates. Teades, et töömesilase haudme areng kestab 21 päeva, kooruvad need alates augusti 

teisest poolest. Seega mesiniku poolt peaks täiendussöötmisega alustama augustikuus ja see peab 

lõpetatud olema septembri esimese 10 päeva jooksul. Siis ei kurnata üleliia talvituma jäävaid 

mesilasi. Septembris on mesilaste väljalennud vähenenud ja sügisese uuenemise käigus koorunud 

mesilased teevad puhastuslennu oktoobrikuus, üksikul ilusal soojal päikesepaistelisel päeval. 

Seega liiga hiline haue ei pruugi jõuda sügisesele puhastuslennule oma soolestikku tühjendama, 

enne talvituma jäämist. (Riis, 2014) 

 

2.3.3. Mesilaste haigused ja kahjurid ning nende tõrje 
MESILASTE HAIGUSED 

Mesilaste tervist mõjutavad erinevad haigustekitajad (bakterid, viirused, parasiidid jne). Vähe on 

teada nii selle kohta, kui palju mesilaste haigused suurendavad mesilaste suremust, kui ka selle 

kohta, milline on haigustekitajate ja muude tegurite vastastikune mõju mesilaste tervisele. Muud 

mesilaste tervist mõjutavad tegurid on: mesilaste pidamise võtted, ravivõimaluste ja ravimite 

kättesaadavus ning keskkond ise. Negatiivsed keskkonnategurid on pestitsiidide kasutamine 

põllumajanduses, kliimamuutus, toidupuudus ja looduslike elupaikade hävimine. (Raie, 2011) 

Mesilaspere haigestumise korral ei ole võimalik terveks ravida haiget mesilast või haigestunud 

hauet, vaid mesilaspere, mis tähendab, et haigestunud haue või mesilased hukkuvad, kuid 

efektiivse ravi korral mesilaspere terveneb. (Riis, 2014) 
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Mesilaspere haigused jaotatakse kahte suurde rühma: nakkus ja mittenakkushaigused. 

Nakkushaigustesse nakatub nii haue kui ka täiskasvanud mesilased. Haigustekitaja kandub edasi 

ja nakatumine toimub ühel viisil kolmest: peresiseselt, perest peresse või mesilast mesilasse.  

Mittenakkushaigustel puuduvad haigustekitajad ja need on põhjustatud põhiliselt halbadest 

toitumis- ja/või pidamistingimustest. Mesilaste nakkushaigused jaotatakse haigustekitajate järgi 

infektisoon- ja invasioonhaigusteks (parasitaarhaigusteks). (Riis, 2014) 

  

Mesilaste haigused jagunevad veel ka haudmehaigusteks ja täiskasvanud mesilaste haigusteks. 

Põhilisteks haudme nakkushaigusteks on euroopa haudemädanik, ameerika haudemädanik, 

lubihaue ehk askosferoos, kivihaue ehk aspergilloos ja suirahallitus. Mittenakkavad 

haudmehaigused on haudme jahtumine, elujõuetu haue ja küürakhaue. (Mesilaste haigused ...) 

 

Täiskasvanud mesilaste levinumad nakkushaigused on: varroatoos, nosematoos, amööbtõbi ehk 

amöbiaas, lesttõbi ehk akarapidoos, brauloos ehk täikärbes, senatainioos, meloeoos ehk 

villimardika kahjustused, salmonelloos, halfinoos, kolibakterioos ja sepitseemia ehk roiskveresus. 

Täiskasvanud mesilaste nakkushaigustest kõige levinuim ning ka kõige rohkem kahju tekitavaim 

on kindlasti varroatoos. Haigustekitaja on lest Varrroa destructor, kes on mesilaste väliparasiit. 

1950. aastast on see mesindamisega kaasa rännates jõudnud peaaegu kõigisse mesindusega 

tegelevatesse maadesse. Euroopas levib 70-ndatest aastatest alates. Varroalest toitub vagla ja 

täiskasvanud mesilase hemolümfist, põhjustades neil hemolümfi kaotust, alatoitlust ja vähest 

elujõudu. Madala nakkusastme korral võivad need sümptomid jääda märkamatuks. Varroatoos on 

levinud kõikides mesilasperedes ja sellel haigusel ei ole 100% ravi. Haigust saab kontrolli all 

hoida pideva lestade tõrjumisega raviskeemi alusel. Põhiliselt tehakse ravi sügisel pärast mee 

võtmist. Suure nakkuse korral saadakse haigus kontrolli alla ka siis, kui ravi tehakse kevadel. 

Varroalestad kannavad endaga kaasas viiruseid, mis omakorda põhjustavad mesilaspere 

haigestumist ja hukkumist. Viirused pääsevad mesilase organismi lesta tekitatud haavade kaudu.  

Tõrjudes varroalesta, on võimalik ennetada ka tema poolt levitatavate viiruste tekitatud kahju. 

(Korpela jt, 2003) (Riis, 2014)  

 

Varroatoosi ravimine on mesilaspere hooldamise üheks osaks. Kindla raviskeemi alusel ravimeid 

vahetades ja igal aastal ravi tehes, suudetakse varroatoosi lestade paljunemine mesilasperes 
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kontrolli all hoida. Pärast mesilasperede koondamist (mee võtmist) on vaja augustis ja septembris 

viia läbi ravikuur. Varroatoosi raviks kasutatavad vahendid on orgaanilised happed, eeterlikud 

õlid ja ka mõningad keemilised vahendid – sünteetilised püretriinid. Elimineerimaks lestade 

tõrjevahendi suhtes resistentseks muutumise riski ja vähendamaks võimalikke tõrjevahendi jääke 

meeproduktides, kasutatakse varroatoosi raviks mitmeid erinevate efektiivsuseastmetega 

orgaanilisi vahendeid. Oht lestade resistentsuse tekkimisele on suur. Ühe ja sama ravimiga 

ravimine mitme aasta vältel järjest kaotab oma efektiivsuse, sest lestad on muutunud 

resistentseteks ja ravi ei mõju neile enam. Näiteks on paljudes mesilates Soomes ja Eestiski oma 

raviomadused kaotanud varroalesta vastane preparaat Apistan, kuna lestad on muutunud tema 

toimeaine – fluvalinaadi – suhtes resistentseteks. Tõrjeaine toime taastub, kui lestaliini omadused 

endiseks muutuvad. Seega ongi kasutatavate tõrjemeetodite rotatsioon väga oluline. 

Orgaanilistest hapetest leiavad varroalesta tõrjel enim kasutust oblik- ja sipelghape. Eeterlikest 

õlidest kasutatakse laialdaselt tümooli, mis on tüümianiõli, mida saadakse värsketest või 

kuivatatud tüümiani õitest või lehtedest vee või auruga destilleerides. Tümool on toimeaineks 

näiteks preparaatides Thymovar ja Apiguard. Tõrjeomadusi on avastatud veel ka ümaralehise 

uibulehe- (luuvalurohi), salvei-, iisopi- ja majoraaniõlil, aga ka mentoolil ja kampril. Nii 

orgaanilised oblik- ja sipelghape kui ka tümool, esinevad ka looduses ja ka mee koostises ning ei 

jäta mesindussaadustesse kahjulikke jääkaineid. Oblik- ja sipelghappe kasutamise võimalusi on 

mitmeid ning nende hulgast tuleb valida endale meelepäraseim ja oma mesilas kõige paremaid 

tulemusi andev. (Riis, 2014) (Korpela jt, 2003) (Gregorc jt, 2012)    

 

Peale varroatoosi on järgmine kõige enam mesilasi ründav ning rohkelt kahju tekitav 

nakkushaigus nosematoos, mis on täiskasvanud mesilase seedetrakti haigus, mis põhjustab 

varakevadel kõhulahtisust. Nosematoosi põhjustjaks on parasiit Nosema apis, kes elab ja paljuneb 

ainult elevate mesilaste kesksoole epiteelirakkudes. Tervetele mesilastele levib haigus eostega 

saastunud mee, vee, suira, kärgede jne. kaudu. Mesilas levitavad haigust haiged mesilased, 

mesinik ise ja teised mesilaste kahjurid. Nosematoosi soodustab pikk talvitumine, halb talvesööt, 

mesilaste sage häirimine. Haiguse raviks tuleb peredele võimaldada varajane puhastuslend. 

Seejärel tõsta pered ümber puhastesse tarudesse ja anda neile puhtad kärjed. Preparaatidest on 

kasutusel fumagiliin ja fumidiil-B. Need ravimid küll ei surma eoseid, kuid pärsivad eoste edasist 

arengut. (Mesilaste haigused ...) 
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Täiskasvanud mesilaste mittenakkushaigused on maihaigus, lehemeemürgistus, nektarimürgistus, 

keemiline mürgistus, nälgimine ja kõhulahtisus. Mittenakkushaigused ei levi perest peresse, kuna 

puuduvad edasikantavad haigusttekitavad mikroorganismid. Tekkepõhjusteks on normaalsete 

toitumis-, pidamis- ja paljunemistingimuste rikkumine. Toidumürgitust võivad põhjustada 

kemikaalid, lehemee liigtarbimine (talveks ei tohi lehemett pessa jätta), mürgistelt taimedelt 

kogutud nektar või õietolm. Toidu puudujääk avaldub valgu (õietolm) või süsivesikute (mesi) 

puuduses. Pidamistingimuste rikkumine avaldub avaldub pesa ala- või ülekuumenemises ja pesa 

ebapuhtuses. Paljunemistingimusi rikutakse siis, kui ristamisel ei peeta kinni tõuaretuse 

eesmärkidest (haigus- ja talvekindlus, sülemlemistung jt) ning veresuguluse vältimisest. 

Mittenakkushaiguste korral on mesilasperes soodsad tingimused nakkushaiguste levikuks. (Riis, 

2014) 

 

MESILASTE KAHJURID 

Mesilaste kahjuriteks on mitmed erinevad putukad, väikeloomad ja linnud, aga ka karu ning 

pahatahtlikud inimesed. Putukatest on sagedamini esinevad kahjurid kärjeleedik ehk suur 

kärjekoi, harilik nahanäkk, harilik teesklane, kõrvahark, jahulest, viljalest, sipelgad, herilased, 

mesilashunt, tondihobu ja soomuklane. Neist ohtlikeim on kärjeleedik, kes on mesilaste haiguste 

levitaja ja kärjekahjur. Kärjeleediku tõrjumiseks on oluline lisaks tarude korrashoiule hoida 

korras ka kärgede panipaigad – need peavad olema puhtad kuivad, valgusküllased ja 

tuulutatavad. Olulist kahju võivad tekitada ka sipelgad, kuna varastavad mett ja suira. Ka 

herilased on mesilastele ohtlikud kahjurid. Lindudest on mesilaste sagedasemateks kahjuriteks 

hall-kärbsenäpp, õgijad, rasvatihane, herilaseviu, rähnid, pääsukesed jt putuktoidulised linnud. 

Loomadest on tuntumad mesilaste kahjurid erinevad hiirlased (kodurott, rändrott, koduhiir), nugis 

ja pruunkaru. Hiirte tarudesse tungimise vältimiseks peavad lennuavad olema õige kõrgusega, 

samuti tuleks hiirte tõrjeks kasutada mehaanilisi ja keemilisi meetodeid. Piirkondades, kus 

elutsevad karud, tuleks ümber mesila vedada elektritara või siis taodelda luba karu 

mahalaskmiseks, sest kui karu on avastanud mesila, siis külastab ta seda jälle. (Mesilaste 

haigused ...)  
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2.3.4. Mesilased ja taimekaitsetööd, mesilaste kollaps 
Taimekasvatuse seisukohast aitavad tugevatoimelised taimekaitsevahendid tõhusalt kaitsta 

paljusid põllumajanduskultuure kahjurputukate rünnete vastu. Ühe uue taimekaitsevahendite 

rühmana on viimase kümnekonna aasta vältel laiemalt levimas neonikotinoidid. Taimekaitses on 

juba enam kui saja aasta vältel kasutatud tubakaleotisi, milles sisalduv nikotiin aitab tõrjuda taimi 

ründavaid putukaid. Seda tõrjevõtet on ka Eestis rohkesti kasutatud, eelkõige kasvuhoonetes ja 

iluaianduses. Paraku on taime varre ja lehtede pinnale kantud tubakaleotise toime lühiaegne ja 

seda töömahukat taimede piserdamist tuleb teha hooaja vältel mitmeid kordi. Uue põlvkonna 

neonikotinoidid kuuluvad süsteemsete taimekaitsevahendite hulka, mille toimeaine levib taime 

sees kõigisse taime osadesse ja mõjutab seal otseselt taime närivaid putukaid. Sageli kasutatakse 

neonikotinoide taimeseemnete (näiteks rapsi, päevalille või maisi seemnete) puhtimiseks. 

Süsteemsete taimekaitsevahendite jäägid satuvad puhitud taimeseemnete pinnalt või ka järgneval 

kasvuperioodil taimemahla ja -jääkide kaudu pinnasesse. Need neonikotinoidide jäägid säilivad 

põllupinnases pikka aega ja levivad järgneva külvikorra kultuurtaimedele, sealhulgas nende 

õietolmule, umbrohtudele ja ka looduslikele taimedele. Sellest tulenevalt on erinevate riikide 

teadlased uurinud, kuidas mõjutavad neonikotinoidide vähese kontsentratsiooniga jäägid 

taimedes mesilaste tervist. Uuringute tulemused on kinnitanud mesinike kahtlusi, et ulatuslik 

neonikotinoidide kasutamine võib olla üheks põhjuseks mesilaste hukkumises või kadumises. 

2009. aastal jõudsid kaks teadlastegruppi (üks Prantsusmaal ja teine USA-s) üksteisest 

sõltumatult järelduseni, et väikesed kogused neonikotinoide mesilaste toidus põhjustavad 

mesilaste immuunsüsteemi nõrgenemist ja perede hääbumist. 2012. aastal uuris Prantsuse 

teadlane Mickael Henry oma katses neonikotinoide sisaldavat sööta kasutanud ja mitte-kasutanud 

mesilaste tarusse tagasijõudmiste määra. Osutus, et neonikotinoide söönud mesilaste grupi hulgas 

olid kaod ligi kaks korda suuremad, võrreldes tavasööta söönud mesilastega. Ent, samuti 2012. 

aastal uuris grupp Poola teadlasi rapsipõldudel neonikotinoidide kasutamise mõju sinna just 

taimede õitsemise ajaks paigutatud eelnevalt tervetele mesilasperedele. Teadlased leidsid, et nii 

rapsiõite nektar kui ka õietolm sisaldasid kasutatud neonikotinoidide jääke, kuid seda mitte 

rohkem, kui seadustega lubatud. Samuti ei leitud, et rapsipõllu neonikotinoididega töötlemine 

oleks omanud mõju mesilaste suremusele, haudme arengule, perede tugevusele ja 

meetoodangule. Küll, aga avastasid Poola teadlased, et neonikotinoidide kasutamisel 

rapsiseemnete puhtimisvahendina avalduvad need jääkainetena rohkem rapsi nektaris kui 
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õietolmus. Samuti leiti rohkem neonikotinoidide jääke suvirapsi nektarist ja õietolmust kui 

talirapsi õite puhul. 2010. aastal viis Jaapani teadlane Takashi Matsumoto läbi katse, kus uuris 

neonikotinoidide riisipõllul kasutamise mõju mesilaste suremusele ja kollapsi tekkele. Ta asetas 

mesilaspered üheks nädalaks riisipõllu äärde, mida siis pritsiti neonikotinoidi – klotianidiiniga. 

Katse tulemusena selgus, et esimese 24 tunni jooksul pärast taimekaitsetöö teostamist suri igas 

peres 40 – 100 töömesilast, kuid igal järgneval päeval leiti peredest vaid mõned üksikud surnud 

mesilased. Samu mesilasperesid jälgiti ka edasi kahe kuu jooksul pärast riisipõllu äärest ära 

viimist ning kollapsi efekti ei täheldatud. (Kilk, 2012) (Matsumoto, 2013) (Pohorecka jt, 2012) 

 

Mesilasperede kollapsina ehk CCD-na (colony collaps disorder) määratletakse mesilaste 

kadumist, mille korral mesilasperes võivad alles jääda ainult mõned mesilased, kuigi mesilaspere 

on samal ajal varustatud rohke söödaga, varroalestade hulk ei ole suurenenud ning puuduvad 

varroatoosi põhjustatud kahjustused. CCD puhul on taru tavaliselt 7 – 10 päeva jooksul enne 

talvitumist mesilastest tühjaks jäänud, kuid söödavaru on alles.  Mõnel juhul on olemas ka 

mõningane haue ja mesilasema käputäie noorte mesilastega. Põhipere on ära lennanud. Taru 

ümbruses pole ühtki surnud mesilast. Tühjaks jäänud tarru ei lähe ka vargad teistest peredest, 

herilased ja kärbsed, kuigi meevaru on olemas. Seega ei ole CCD haigus selle tavalises mõttes, 

vaid pigem mesilaste seni selgitamata käitumishälve. Esimesed CCD-le viitavad juhud 

registreeriti juba aastal 1869, ning kuigi mesilasperede salapärast kadumist on esinenud 

mesinduse kogu teadaoleva ajaloo vältel, muutus olukord hullemaks 20. sajandi teisel poolel, kui 

seda täheldati Mehhikos ja Austraalias. Eriti murettekitavaks muutus olukord 2000-ndate. aastate 

keskel. Siis märgati seda ka esmakordselt Euroopas. Tänaseks on CCD levinud paljudesse 

riikidesse.  Täpne seletus sellele nähtusele praegu puudub. Põhjuseks arvatakse olevat mitmete 

tegurite koosmõju. Arvatavad CCD tekkepõhjused: 

 Elusolendeile äärmiselt toksilise toimega pestitsiidide ja insektitsiidide kasutamine – 

tekitavad mesilaste seedesüsteemi häireid, väheneb mesilaste vastupanuvõime haigustele. 

 Monokultuuride kasvatamisega kaasnev ühekülgne korjemaa. Meetaimede mitmekesisuse 

korral korjatakse õietolmu ja nektarit ka sellistelt mesilaste jaoks ravimtaimedelt, milles 

on olemas looduslikud antibiootikumid.  
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 Mobiilsidevõrkude laienemine arvatakse oma kiirgusega avaldavat mesilastele samuti 

kahjulikku toimet. Mesilastel on sellest samasugune pidev stressiseisund nagu 

sülemlemiseks valmistumisel või pere häirimisel, mis muudab nad haigustele 

vastuvõtlikumaks. Samuti segab see mesilaste navigeerimisvõimet – vähendab tarru 

naasnud mesilaste arvu ja pikendab nende tarru tagasi jõudmise aega. 

 GMO-taimede kasvatamine. 

 Mesilaste nakkushaigused, eriti varroatoos ja nosematoos.  

 Mesilaste kahjurite (herilased, kärjeleedikud, väikesed tarumardikad) häiriv ja 

stressiseisundit põhjustav tegevus.  

 Mesilastele kehavõõraste kemikaalide, sealhulgas liigne suhkrusööda andmine, mis 

kurnab nende organismi, häirib loomulikku ainevahetust ning teeb nad vastuvõtlikumaks 

mitmesugustele haigustele. 

 Mesilaste jaoks ebasobivate kunstlike elupaikade loomine pikka aega kasutusel olnud 

tarude ja kärgede näol. Mesilased pole looduslikult kunagi ehitanud kandilisi kärgi ega 

elanud saastunud paikades. Need jäetakse lihtsalt maha, lennates sealt ära.  

 Mesilaste haiguste ja kahjurite globaliseerumine seoses mesilasemade ja -perede, 

saastunud mee ja meetaara ning välismaiste puuviljade toomisega antud piirkonda. 

Oluline on sissetoodud mesilasi valida eelkõige talvekindluse ja haigustele 

vastuvõtlikkuse järgi. (Riis, 2014) (Raie, 2011) (Linask, 2011) 
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3. MESILA RAJAMINE – ARUTELU JA TULEMUSED 
 

3.1. Alginvesteeringu kujunemine 
 
Käesoleva töö käigus uuriti, kui suur peaks olema alginvesteering mesindamisega alustamisel 

ning milliseks kujuneb mesila aasta majandustulemus. Analüüsiti, kas saavutatavate 

majandustulemustega on võimalik alginvesteeringut ka tagasi teenida. Alginvesteeringu vajadust 

ja mesindamise kasumlikkust uuriti erinevate planeeritavate tegevusmahtude korral – erinevate 

mesilasperede arvude puhul. Alginvesteeringu leidmisel lähtuti eeldusest, et alustatakse täiesti 

algusest, et eelnevalt ei ole midagi olemas ja midagi ei saa ka tasuta. Seega kogu mesindamiseks 

vajalik inventar, ruumid ja ka mesilaspered tuleb ettevõtjal endal soetada ja need moodustavadki 

tema alginvesteeringu. Nii alginvesteeringu kui hiljem käsitletavate tulude ja kulude puhul on  

tegemist ilma käibemaksuta summadega.  

 

Analüüsitava mudeli koostamisel võeti aluseks, et mesilaspered soetatakse mai lõpus ja et ühe 

pere hind on 100 eurot. 

 

Nagu eelnevalt selgus, moodustavad mesindamiseks vajaliku inventari: tarud ja taruinventar, 

söödanõud, tööriistad ja hooldusinventar, vahendid mesilaste paljundamiseks ja kasvatamiseks, 

sülemipüüdmise inventar, meekäitlemise inventar ja muude meeproduktide tootmise ja käitlemise 

inventar. Analüüsis kasutatavaks tarutüübiks valiti vineerist korpustaru ning kasutatavaks 

raamitüübiks Langstroth’i kärjeraam. Valiti korpustaru kuna see taru lubab võrreldes lamavtaruga 

kasutada kaasaegsemaid, ökonoomsemaid ja ratsionaalsemaid töövõtted, mis tõstab mesindamise 

efektiivsust. Alustavale mesinikule on korpustarudega mesindamine mõistlik, kuna see avab talle 

tee nii erinevate riikide mesinduskogemuste kasutamisele kui ka kaasaegsele mesindustehnikale – 

avab tee mesinduse arenguks ning suure tootlikkuse tagamiseks (Matverk, 2010). Lisaks 

korpustele soetatakse iga taru/pere kohta veel puidust tarupõhi, plekist tarukatus, 15-liitrine 

söödanõu ja emalahutusvõre. Langstroth’i raam valiti kuna tegemist on ülemaailmselt levinud 
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standardiga ja neile raamidele sobivat mesindustehnikat (ka tarud), on alati võimalik leida. Sellest 

tulenevalt valiti ka ülejäänud taruinventar selline, mis Langstroth’i raamidega ühildub. 

Hooldusinventari puhul eeldati, et igat töövahendit soetatakse algul väiksema perede arvu ja ühe 

töötaja korral 1 – 2 ning suurema perede arvu ja kahe töötaja puhul kaks korda rohkem. 

Kärjepõhjadele tehtava kulutuse arvutamisel võeti ühe pere jaoks keskmiselt 1,6 kg kärjepõhjasid 

aastas. Alginvesteeringu leidmisel otsustati, et alustav mesila hakkab ka endale ise mesilasemasid 

kasvatama. Selleks vajaliku emakasvatusinventari vajaduse väljaselgitamisel otsustati, et igal 

aastal hakatakse välja vahetama 50% emadest. Kuivõrd mesinike kogemused on näidanud, et 

tavaliselt emakasvatusel 10% juhtudest ebaõnnestub, siis arvestati sisse ka sama suur varu. 

Kuivõrd mesiniku ülesanne on mesilastel sülemlemise välistamine, siis ei ole alginvesteeringusse 

kaasatud sülemipüüdmise inventari. Meekäitlusinventari moodustavad meevurr, 

kärjekaanetamise alus, kärjekaanetusnuga või –kahvel, meesõel ja meeselitusnõu. Käesolevas 

analüüsis otsustati, et 10 kuni 100 perega alustamise puhul soetatakse alginvesteeringuna 

käsimeevurr ja rohkema perede arvu korral elektriline meevurr. Arvestati, et mida suurem on 

perede arv, seda suuremat arvu kärgi peab ka meevurr mahutama ja seda kõrgem on siis ka 

meevurri maksumus. Kärjekaanetamise aluse puhul valiti 10 kuni 190 mesilaspere puhul ühele 

inimesele töötamiseks mõeldud töövahend ning 200 – 400 pere korral juba kahele töötajale 

mõeldud kärjekaanetamise alus. Meesõel valiti selline, mis on sobilik 200 – 400 kg nõule ning 

meeselitusnõu sobivusega kuni 200 kg meele. Arvestati, et kuni 50 pere puhul meeselitusnõud ei 

soetata, alates 50-st perest kaasatakse iga 100 pere kohta üks selitusnõu. Ka meesõel ostetakse 

alates 50-st perest. Kogu alustamiseks vajaliku mesindamisinventari maksumuseks kokku 

kujunes 2 697 eurot 10 pere korral kuni 79 903 eurot 400 pere korral.   

 

Mesindamiseks on vajalik ka ruumide olemasolu, kus saaks mett käidelda, hoida ja vajadusel 

remontida inventari ning säilitada toodangut. Käesolevas analüüsis võeti vajamineva ruumi 

suuruse arvutamisel aluseks, et iga mesilaspere kohta oleks ruumi pinda 2 m2. Kuna eeldati, et ka 

ruume ei ole alustaval mesinikul endal varasemalt olemas, siis tuli valida, kas ehitada või lasta 

ehitada päris uued ruumid, soetada renoveerimist vajavad ruumid või rentida vajalik pind. Antud 

uurimuse kontekstis otsustati ruumid lasta ehitada ehitusfirmal. Ühe m2 ehitushinnaks arvestati 

150 eurot. Kokku kujunes ruumi ehitushinnaks 3 000 eurot 10 pere puhul kuni 120 000 eurot 400 

pere puhul.  
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Lisaks mesilastele, mesindusinventarile ja vastavatele ruumidele, on mesindamisega tegelemiseks 

vaja veel ka sõidukit. Sõiduk on vajalik nii mesilasperede juures käimiseks, aga ka näiteks mee 

turustamisele viimiseks ja inventari soetamas käimiseks. Käesolevas analüüsis otustati 

alginvesteeringusse kaasata kasutatud kaubiku kapitalirendi korras soetamine. Kaubiku 

soetusmaksumuseks võeti 12 000 eurot.      
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Joonis 3.1. Vajaliku inventari ja tehnika osakaal kogu alginvesteeringust 10 perega alustamise 

korral, (%).     

 

Seega kokku kujunes vajaliku alginvesteeringu summaks 18 607 eurot 10 pere korral kuni 

251 903 eurot 400 pere korral. Edasi eeldati, et sellist vajaminevat algkapitali alustaval mee-

ettevõtjal ei ole ning seega on vaja kaasata võõrkapitali. Inventari soetamiseks ja ruumi ehituseks 

võetakse pangalaenu ning nagu eelnevalt mainitud, sõiduk soetatakse kapitalirendi tingimustel. 

Kuivõrd enamus laenu- ja kapitalirendilepinguid näevad ette ka omafinantseeringut, siis otsustati 

edasistes arvutustes seda ka kajastada ning lähtuti, et omafinantseering võiks olla 10% ruumide ja 

sõiduki maksumusest. Selgus, et vajalike omavahendite summa on 10 pere puhul 1 500 eurot ja 

400 pere puhul 13 200 eurot. Need summad eeldati ettevõtjal olemas olevat, et mitte finantseerida 

ühte laenu teisega. Samas, sellise eelduse korral, et ettevõtjal on olemas juba 400 pere jaoks 

vajalik omafinantseering 13 200 eurot, võiks öelda, et ettevõtja võiks selle asemel, et suurt laenu 

taodelda ja üritada kohe alustada 400 mesilasperega mesindamist, kasutada seda raha selleks, et 
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valida alustamiseks väiksem perede arv, tasuda seega siis suurem osa omavahenditest ja proovida 

tegevuse mahtu kasvatada edaspidi aasta-aastalt perede arvu suurendamise teel. Seda kas, kuidas 

ja millal ettevõtja investeering end siis ära tasub, käesolevas töös edasi ei uurita. Lähtudes 

eespool toodud eeldustest, kujuneb vajalikuks võõrkapitali vajaduseks 17 197 eurot 10 pere 

korral kuni 238 703 eurot 400 pere korral. 

 

Analüüsides alginvesteeringu kujunemist ja erinevate vajalike töövahendite ja inventariliikide 

osakaalu selles, ilmneb, et sõltuvalt perede arvust on alginvesteeringu protsentuaalne koosseis 

väga erinev. Näiteks moodustab 10 perega alustamisel investeeringust kõige suurema osa (64%) 

sõiduki ost ja ruumide ehituse kulu on vaid 16% (joonis 3.1.). Samas juba 40 pere korral hakkab 

selline osakaalude seis muutuma ning sõiduki ost ja ruumide ehitus moodustavad 

koguinvesteeringust võrdselt 33% (joonis 3.2.). Kõige suurema perede arvu korral ongi just 

ruumide ehituse kulu suurima osakaaluga, moodustades 47% koguinvesteeringust ning sõiduki 

soetamisele kulub vaid 5% investeeringu kogusummast (joonis 3.3.). Seega, kui alustada 10 

perega ja sõiduki soetamiseks on raha koos, siis saab arvestada, et üle poole investeeringust on 

juba tehtud. Samas kui soovitakse kohe alustada 400 perega, siis ei tähenda sõiduki olemasolu 

veel midagi. 
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Joonis 3.2. Vajaliku inventari ja tehnika osakaal kogu alginvesteeringust 40 perega alustamise 

korral, (%).     
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Investeeringu koosseisu protsentuaalset muutust on märgata ka muus osas. Kui 10 pere puhul on 

mesilaste soetamise osakaal tagasihoidlik 5%, siis 400 pere korral moodustab see investeeringust 

juba 16%. Ka kulutused tarudele ja taruinventarile hakkavad seoses perede arvu suurenemisega 

muutuma. Kui 10 pere puhul kulub tarudele 9% investeeringu mahust, siis 40 pere korral on see 

protsent juba 18 ning see suureneb edasi jäädes alates 140 perest ligikaudu 25% juurde (400 pere 

korral 27%) (joonis 3.3.). Hooldus-, emakasvatus- ja meekäitlemisinventari soetamine ning 

kärjepõhjade ostmine on ebaolulise tähtsusega iga kavandatava tegevusmahu juures. 
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Joonis 3.3. Vajaliku inventari ja tehnika osakaal kogu alginvesteeringust 400 perega alustamise 

korral, (%).    

 

3.2. Mesila aastase majandustulemuse arvutamine 
 

Investeeringu tasuvuse ja tasuvusaja hindamiseks leiti, kui suur oleks erinevate perede arvude 

juures ettevõtte aastane majandustulemus ja võrreldi seda alginvesteeringuga. Majandustulemuse 

kindlaks tegemiseks leiti ettevõtte aastased tulud ja kulud. Tuludena võeti arvesse ainult mee 

müügist saadav tulu, kuivõrd eeldati, et esimestel aastatel peaks alustav mesinik fokusseerima 

oma tähelepanu just mee toodangu suurendamisele ja mesindamise seaduspärasuste 

tundmaõppimisele. Hiljem võib siis juba ka muude meesaaduste tootmisele ja turustamisele 

mõelda. Mee aastane toodang ühe mesilaspere kohta varieerub suuresti. Eesti keskmine saak on 
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30 kg pere kohta, ent käesolevas analüüsis eeldati, et tegemist on heade korjemaadega ning 

toodangut saadakse 50 kg pere kohta. Mee turustamisel on mesinikul valida, kas müüa mesi ise 

otse lõpptarbijale või müüa see mee kokkuostjale/vahendajale, kes siis kas pakendab selle ja 

müüb ise lõpptarbijale või kasutab seda mett toorainena mingite teiste toodete tootmiseks. 

Käesolevas analüüsis kaasati mudelisse mõlemad variandid, et näha, kas ja kui suur erinevus 

nende kahe võimaluse vahel eksisteerib. Mee turustamisel otse lõpptarbijale saab mesinik küll 

küsida kõrgemat hinda, kuid korraga saab müüa üsna väikese koguse mett ning mesinikul võib 

tekkida ebakindlus, kas ta ka piisavalt kliente leiab ja kas ikka õnnestub kõik toodang turustada. 

Seda eriti hea meetoodanguga aastatel, kui ka konkurentidel on palju toodangut, millega turul 

konkureerida. Kokkuostjale müües on mee kg hind küll mõnevõrra madalam, ent mesinikul on 

suurem võimalus kogu toodang kohe ja kiiresti ära müüa. Käesolevas töös on mee müügihinnaks 

valitud 3,5 €/kg lõpptarbijale müügi korral ning 5 €/kg kokkuostjale müües. Lähtudes sellistest 

müügihindadest ja meetoodangust 50 kg pere kohta, kujunes aastaseks müügituluks 1 750 – 

100 000 eurot (lisa 1). Vastavalt siis 10 pere ja kokkuostjale müügi korral kuni 400 pere ja 

lõpptarbijale müügi puhul (joonis 3.4.). Kuigi ilmselt ei ole 400 pere puhul enam võimalik, et 

kogu toodang müüakse otse lõpptarbijale, sest siis on saadav mee kogus juba 20 000 kg, mille 

turustamisel on ilmselt juba kokkuostja abi tarvis.        

 

Aastase kogukulu leidmiseks mudelisse valitud kulud on toodud tabelis 3.1. Transpordikulude 

puhul on võetud ühe kilomeetri transpordi hinnaks 0,5 eurot, mis koosneb sõiduki remondi- ja 

hoolduskulust ühe kilomeetri kohta ning kütuse kulust ühe kilomeetri kohta. Kogu aastase 

transpordikulu leidmiseks on võetud arvesse tarude paigutust ning tarude kaugust ettevõtja kodust 

aga ka tarude omavahelisi kaugusi. Käesolevas analüüsis on lähtutud eeldusest, et ettevõtja on 

mesilaspered paigutanud nende asukohta grupiti ning igas grupis on 10 peret ja gruppide 

omavaheline vahekaugus on 4 km. Aastaseks perede juures käimise kordade arvuks on võetud 10. 

Esimene grupp asub ettevõtja kodust 10 km kaugusel ning grupid asetsevad enam-vähem ühel 

sirgel, mis tähendab, et perede juures käimisel on tagasi sõit nn. tühi sõit ehk kulu ettevõtja jaoks. 

Sama palju kilomeetreid sõite nagu on arvestatud perede juures käimiseks, on arvestatud ka 

toetavaid sõite mee turustamisel ja inventari-, sööda jne. soetamiseks. Pannes kõik selle 

informatsiooni vastavasse valemisse, leiti arvutuse tulemusena, et aastane transpordikulu ulatub 

200 eurost 10 pere korral kuni 1 840 euroni 400 pere puhul (lisa 1).      
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Joonis 3.4. Aastane tulu mee müügist, eurot. 

 

Side-, kommunaal- ja reklaamikulude puhul eeldati, et need kasvavad koos tegevusmahu 

kasvamisega. Vetlaboris mee analüüsimise kulude leidmiseks arvestati, et 10 – 20 pere kohta 

tehakse aastas üks analüüs. Amortisatsiooni arvutamisel kasutati lineaarset amortisatsiooni 

arvutamise meetodit valides sõiduki kasulikuks elueaks 10 aastat ja hoone kasulikuks elueaks 20 

aastat. Kokkuostjale/pakendajale müügi korral arvati pakenduskulud kogukuludest välja.  

 

Palgakulude arvutamisel võeti aluseks ühe täistööajaga töötaja kuupalk 1 000 eurot neto, mis 

koos nii töövõtja kui tööandja maksudega annab ettevõtte ühe kuu tööjõukuluks 1 731,48 eurot, 

mis omakorda annab aastaseks tööjõukuluks 20 777,76 eurot. Palgakulude kajastamisel antud 

mudelis on arvestatud, et väiksema perede arvu korral teeb mesilas kõik vajalikud tööd ära üks 

inimene (ettevõtja ise). Kuni 50 pere puhul ettevõtja endale tasu ei maksa, sest ilmselt on siis 

tegevuse maht piisavalt väike, et mesindamisega on võimalik tegeleda muu töö kõrvalt. 50 – 100 

pere korral on ettevõtja enda palk osalise tööaja palk. Alates 200 perest palgatakse lisaks abiline. 

200 – 250 pere puhul töötab abiline osalise tööajaga ning alates 250 perest täistööajaga. (lisa 1) 
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Tabel 3.1. Iga-aastased mesila kulud, eurot. 

Igaaastane inventari soetamiseks/remont 5% inventari soetusmaksumusest 
Talvesöödale 20 kg suhkrut ühe pere kohta, 0,5 €/kg suhkru hind 
Ravimid ja desinfitseerimisvahendid 3 eurot ühe pere kohta 
Transpordikulud 0,5 €/km 
Sidekulud 30 eurot   
Hoone kommunaalkulud 1 200 eurot 
Mee analüüsimine vetlaboris 25 eurot ühe analüüsi hind 
Reklaamikulud 100 - 500 eurot 
Palgakulu koos maksudega 20 778 eurot neto ühe täistööajaga töötaja kohta 
Mesindusalane kirjandus 100 eurot 
Mesindusliitude aastamaksud 50 eurot 
Amortisatsioon autol 10% aastas, hoonel 5% aastas 
Laenu- ja liisinguintressi maksed kapitalirendil ca 115 eurot ja laenul 1,48% aastas 
Meepurkide, purgikaante ja purgisiltide ostmine 0,24 eurot ühe 250ml purgi kohta 
Müügiga seonduvad kulud (kohamaks jms)  100 eurot 

 

Uurides analüüsitava hüpoteetilise ettevõtte aastaseid kulusid, ilmneb, et sarnaselt 

alginvesteeringule on ka aastaste kogukulude koosseis erinev sõltuvalt mesilasperede arvust 

(tabel 3.2.). 10 pere puhul moodustab kogukuludest suurima osa amortisatsioon, seda nii 

lõpptarbijale kui ka kokkuostjale müügi puhul, vastavalt 43 ja 50%. Lõpptarbijale müügi korral 

moodustavad pakendamiskulud aastasest kogukulust 11%. Kokkuostjale müügil jäävad need 

kulud ära ning enam-vähem selle võrra ongi siis amortisatsioonikulu osakaal suurem. Ülejäänud 

kululiigid on 10 pere korral mõlema müügistrateegia puhul enam-vähem identsete osakaaludega. 

Lisaks amortisatsioonile ja pakendamiskulule, on oluline kuluallikas veel hoone kommunaalkulu, 

mis mõlema müügivaliku korral on üle 10% (vastavalt 11 ja 12%).  

 

Erinevus kulude struktuuri vahel sõltuvalt perede arvust hakkab ilmnema alates 50-st perest, kui 

mudelisse kaasatakse ka tööjõukulud, mis nüüd moodustavad suurima osa kogukuludest – 61% 

lõpptarbijale müügil ja 69% kokkuostjale müügil. Kokkuostjale müügil on suuremate perede arvu 

juures amortisatsioonikulu nüüd tähtsuselt järgmine kuluallikas. Selle kulu korral on võimalik 

välja tuua trendi, et perede arvu suurenedes amortisatsioonikulu väheneb. See tuleb sellest, et 

kuigi hoone pindala suureneb võrdeliselt perede arvu suuremisega, on sõiduki kasutamisel 

suurema perede arvu korral märgata mastaabisäästu. Lõpptarbijale müügil on suuremate perede 
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arvu korral tähtsuselt teine kululiik pakendamiskulu. Ülejäänud kulud on mõlema 

müügistrateegia puhul juba oluliselt väiksemate osakaaludega. Ettevõtte kogukulud tervikuna 

ulatuvad 2 729 eurost kokkuostjale müügil kuni 79 091 euroni lõpptarbijale müügil (joonis 3.5.). 

 

Tabel 3.2. Erinevate kululiikide osakaal mesila aasta kogukuludes, %.  

  Müük lõpptarbijale Müük kokkuostjale 

Mesilasperede arv 
1
0 

5
0 

10
0 

20
0 

30
0 

40
0 

1
0 

5
0 

10
0 

20
0 

30
0 

40
0 

Inventari uuendamine 4 3 5 4 4 5 5 3 5 4 5 6 
Talvesööt 3 3 5 4 4 5 4 3 6 5 5 6 
Transpordikulud 7 3 3 2 2 2 7 3 4 2 3 3 
Ravimid, desovahendid, mee analüüsid 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
Kommunaalkulud 11 2 2 1 1 2 12 2 2 1 2 2 
Tööjõukulud 0 61 48 61 59 53 0 69 58 71 67 63 
Eriala kirjandus, aastamaksud 5 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
Amortisatsioon 43 12 13 8 8 9 50 13 15 10 10 11 
Intressikulud 7 3 4 4 4 4 8 4 5 4 5 5 
Müügikulud (sh reklaam) 7 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 
Pakendamiskulud 11 10 16 13 15 17             

 

Nagu jooniselt 3.5. nähtub, on kogukulude dünaamika perede arvu lõikes mõlema 

müügistrateegia korral vägagi sarnane.   

 

Ettevõtte aatased kulud ühe mesilaspere kohta on toodud joonisel 3.6. 10 pere puhul on kulud 

summas 307 ja 273 eurot pere kohta sõltuvalt turustamise valikust ning 400 pere korral vastavalt 

198 ja 163 eurot pere kohta. Jooniselt ilmneb, et kõige väiksemad kulud pere kohta saavutatakse 

40 pere korral. Kõrgeimad on kulud pere kohta 50 pere puhul. Jooniselt on hästi näha, kuidas 

toimub kulude järsk suurenemine 40 pere madalaimalt tasemelt 50 pere kõrgeimale tasemele. 

Põhjustatud on selline järsk tõus sellest, et alates 50 perest kaasati mudelisse ka palgakulu. Nagu 

eelnevalt selgus, on palgakulu suurima osatähtsusega kululiik ja mõjutab seetõttu ka kogukulu 

suurel määral. 
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Joonis 3.5. Mesila aastane kogukulu erinevate mesilasperede arvude korral, eurot. 
 

3.3. Tulemused – hinnang mesila kujunenud majandustulemustele  
 

Analüüsides ettevõtte aastast majandustulemust, ilmneb, et suurim kahjum saadakse lõpptarbijale 

müügil 110 pere puhul (5 286 eurot) ja kokkuostjale müügil 250 pere puhul (13 554 eurot) 

(joonis 3.7.). Suurimad kasumid saavutatakse 400 pere korral, vastavalt 20 909 eurot 

lõpptarbijale müügil ja 4 622 eurot kokkuostjale müües.      
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Joonis 3.6. Mesila aastane kogukulu ühe mesilaspere kohta erinevate perede arvude korral, eurot. 
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Joonis 3.7. näitab, et ettevõtte majandustulemuse dünaamika sõltuvalt perede arvust on väga 

ebaühtlane. Kasumlikud ja kahjumlikud perede arvud on läbisegi kogu 10 kuni 400 perega 

mesindamisega alustamise korral. Jooniselt ilmneb, et ei saa välja tuua ühte selget perede arvu, 

millest alates oleks ettevõte edasi kogu aeg kasumis. See tähendab, et antud mudeli kontekstis 

saab näiteks 190 perega alustav mesinik kasumit vastavalt 164 või 7 900 eurot, samas kui 200 

perega alustav mesinik jääb juba umbes sama suures ulatuses kahjumisse. Analüüsides lähemalt 

neid perede arve, mille puhul kasum võrreldes eelmise uuritud perede arvuga oluliselt langeb, 

selgub, et need kattuvad täpselt nende perede arvudega, mille puhul mudelis lähtuti täiendavate 

tööjõukulude lisamise vajadusest (lisa 1). See tähendab, et näiteks 190 perega alustamisel 

saadakse kasumit, ent alates 200 perest eeldati, et siis peab juba rakendama rohkem tööjõudu 

ning see täiendav palgakulu, mis siis mudelisse kaasati oli nii suur, et selliste kogukuludega 

saavutatakse kahjum. Selline seaduspärasus valitseb terve mudeli ulatuses. Alates 280 perest 

lõpptarbijale müügil ning 370 perest kokkuostjale müügil on küll edasi ainult kasum ja kahjumit  
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Joonis 3.7. Mesila aasta kasum/kahjum erinevate perede arvude korral, eurot. 

 

enam ei teki, kuid see tuleb sellest, et alates 250 kuni 400 perega alustamise korral ei ole selles 

vahemikus vahepealt täiendavat tööjõukulu kaasatud ja seega selles vahemikus kulud nii suurel 

määral ei suurene. Kui selles perede vahemikus samuti lisada mingist perede arvust juurde veel 

täiendavat tööjõukulu, saavutatakse selle pere arvu juures ilmselt taas kahjum. Eelnevat silmas 
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pidades, saab öelda, et käesoleva mudeli kontekstis peaks mesindamisega alustada sooviv 

ettevõtja valima alustamiseks maksimaalse võimaliku perede arvu, mida selleks vajaliku tööjõuga 

teenindada saab. See tähendab, et tuleks valida selline perede arv, kus juba täiendava pere 

lisamine nõuaks ka täiendava tööjõu kasutamist. Seega mesindamises on väga oluline saavutada 

just tööjõu intensiivne kasutamine ja seda siis eelkõige erinevatele mesindamistöödele kuluva 

tööaja optimeerimise ning efektiivsemate  mesindamisvõtete ja mesindustehnika kasutamise läbi. 

    

Uurides ettevõtte majandustulemust ühe mesilaspere kohta, ilmneb, et maksimaalne kahjum pere 

kohta tekib 50 pere puhul (vastavalt 89 – 130 eurot) ja suurim kasum pere kohta saavutatakse 40 

pere korral (vastavalt 67 – 108 eurot) (joonis 3.8.). Siit järeldub, et majandustulemus pere kohta 

ja terve mesila kohta on perede arvude lõikes vägagi erinev.  
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Joonis 3.8. Mesila aasta kasum/kahjum ühe mesilaspere kohta erinevate perede arvu korral, 

eurot. 

 

Ka mee omahinna dünaamika järgib sama trendi, mis kasum/kahjum pere kohta (joonis 3.9.). 

Dünaamika on sarnane, sest omahind on kulude ja toodangu suhe ja kulud on üks osa 

kasumi/kahjumi moodustumisel. Kuna käesolevas analüüsis on lähtutud eeldusest, et aastane 

meetoodang pere kohta on iga perede arvu korral konstantne (tulude graafik on ühtlaselt tõusev 

sirge) (joonis 3.4.), mõjutavad just kulud kasumi/kahjumi kujunemist. Nagu jooniselt nähtub, siis 
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madalaim mee omahind saavutatakse 40 pere korral (vastavalt 2,16 – 2,85 eur/kg) ja kõrgeim 50 

pere puhul (vastavalt 6,10 – 6,78 eur/kg). 40 pere puhul on nii lõpptarbijale kui kokkuostjale 

müües mee omahind madalam kui müügihind ja seega saavutatakse kasum. Kuivõrd 50 pere 

juures on mõlemad omahinnad müügihindadest oluliselt kõrgemad, on igati loogiline, et jäädakse 

kahjumisse.   
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Joonis 3.9. Mee omahind ja müügihind erinevate perede arvude korral, eur/kg. 

 

Kui vaadata tasuvusaega, millal alginvesteering ennast ära tasub ja ettevõtja mesilasse paigutatud 

kapitali tagasi teenib, siis ilmneb vägagi pessimistlik tõsiasi: kuna väga paljude perede arvu 

juures jääb ettevõte kahjumisse ning ka ettevõtte rahavood on negatiivsed, siis ei teenitagi 

alginvesteeringut kunagi tagasi ning samuti ei suudeta kunagi tagasi maksta alustamiseks 

kaasatud võõrkapitali (lisa 1). Arvutuste lihtsustamiseks ja analüüsi näitlikustamiseks on 

siinkohal küll eeldatud, et sellised keskmised aasta tulud-kulud tekivad ettevõtjal pärast 

alustamist ka edaspidi igal aastal ühesugused. Tegelikkuses see nii ei pruugi olla. Ettevõtja võib 

pärast alustamist järgmistel aastatel perede arvu suurendada just endale sobivas tempos ja õppida 

oma kogemustest ning proovida leida kulude kokkuhoiu meetodeid või leida viise toodangu 

surendamiseks. Seeläbi võivad edasiste aastate majandustulemused olla mõnevõrra paremad ning 

ka investeeringu tasuvusaeg võib lüheneda. Samas võivad ka suured talvekaod või kehv meeaasta 
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või algaja mesiniku oskamatud töövõtted viia ettevõtmise veelgi suurema kahjumini ning siis ei 

tasu kapitali paigutus end tõesti ilmselt mitte kunagi ära.  

 

3.4. Erinevate parameetrite mõju mesila majandustulemusele 
 
Nagu eelnevalt selgus annab käesolevas töös uuritav mudel vastuse, et mesindamisega alustamine 

on ühtviisi raske nii väiksema perede arvuga alustavale mesinikule kui ka kohe suuremalt 

alustavale ettevõtjale. Isegi kui toodang pere kohta on stabiilne ja kõik mesindamisvõtted 

õnnestuvad, on mesindamisega alustamiseks vajalik alginvesteering nii suur, et seda on raske 

tagasi teenida. Ka iga-aastased kulud on üsnagi suured ja ettevõtjal on keeruline toime tulla. 

Selleks, et hinnata, kas ja kuidas oleks võimalik siiski saavutada alginvesteeringu tagasiteenimine 

ja kasumlik mesindamine, vaadati milliseks kujunevad analüüsitava mudeli tulemused, kui selles 

mõnda parameetrit muuta. Et saaks välja tuua konkreetse faktori mõju, muudeti korraga ainult 

ühte parameetrit samas kui teised näitajad jäeti konstantseks. Lisaks muutustele, mis eeldatavasti 

peaksid kasumit suurendama, tehti analüüs läbi ka ühe näitaja muutmisega nii, et eeldatavasti 

vähendab see kasumit veelgi. Seda tehti selle eesmärgiga, et näidata, kui lihtsalt võib olukord 

veel halvemaks minna, sest selleks muutuseks valiti toodangu vähenemine kuni 30 kg-ni 

mesilaspere kohta. See on igati reaalne olukord, mis võib juhtuda, sest tegemist on Eesti 

keskmise meetoodanguga ühe pere kohta.  

 

Variandid, mida läbi prooviti olid: 

 eeldus, et auto on enne mesindamisega alustamist tulevasel mesinikul juba olemas; 

 olukord, kus ettevõtja endale palka ei maksa – maksab kasumi pealt dividende, millelt 

tasutakse ettevõtte tulumaks; 

 olukord, kus täiendava töötaja palk on väiksem kui oli algvariandis; 

 kombinatsioon kahest eelnevast; 

 eeldus, et mesindamiseks vajalikud ruumid on ettevõtjal enne mesindamisega alustamist 

juba olemas; 

 saavutatakse toodang 70 kg pere kohta; 

 negatiivset mõju omav parameetri muutus – toodanguks jääb vaid 30 kg pere kohta.  
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Erinevate muutuste mõju ettevõtte kogukasumile ja võrdlus algvariandi kasumiga on toodud 

joonisel 3.10. Uued arvutused on tehtud vaid lõpptarbijale müügi korral, kuivõrd eeldatavasti on 

ka kokkuostjale müües erinevate parameetrite mõju kasumile suhteliselt sarnane.  
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Joonis 3.10. Mesila kasum/kahjum erinevate muutuste korral perede lõikes lõpptarbijale müügi 

puhul, eurot. 

 

Nagu jooniselt ilmneb saavutataks kõige suurem kasum siis, kui oleks võimalik toodang viia 70 

kg-ni pere kohta või variandi korral, kui ettevõtja endale palka ei maksa ning ka töötajale 

makstakse vähem kui algvariandis. Mida suuremaks läheb perede arv, seda suurem on just 

toodangu suurendamisest saadav efekt. Üsna suurt mõju avaldab kasumile ka variant, kust ainult 

ettevõtja enda töötasu on välja jäetud. See näitab veelkord, et tööjõu efektiivse kasutamise 

uurimine on just see koht, millega mesinik tegelema peaks, et viia miinimumini erinevatele 

tööoperatsioonidele kuluv aeg. Kõigi kolme eelnevalt nimetatud alternatiivi korral võib öelda, et 

saavutatakse edu – ettevõte on peaaegu kõigi vaadeldud perede arvu korral kasumis. Variandid, 
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kust ettevõtja enda töötasu on välja jäetud, jätavad mesiniku kahjumisse vaid 10 pere korral ning 

70 kg meetoodangu puhul tekib kahjum vaid 50 pere korral.  

 

Kõige vähem mõjutab kasumi kasvamist auto olemasolu, sellest ainult natuke suuremat mõju 

omab hoone varasem olemasolu. Auto ja hoone varasema olemasolu korral on mudelist välja 

jäetud nende amortisatsioonikulu ja laenukasutuse kulud. Suuremat efekti annavad nende 

varasemad olemasolud ilmselt investeeringu tasuvusajale – kuivõrd siis on vajaliku 

alginvesteeringu summa väiksem ning seega peaks ka tasuvusaeg lühenema. 

 

Nagu arvata oligi, siis selliste kulude juures on toodanguga 30 kg pere kohta kindel kahjum. 

Analüüsitava mudeli kontekstis ei ole mesinikul sellise toodangu juures võimalik kasumlikult 

majandada.  
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müügihinnad 50 senti kallimad
toodang 30 kg
töötaja palk väiksem  

Joonis 3.11. Mee omahind erinevate muutuste korral perede lõikes lõpptarbijale müügi puhul, 

eur/kg. 
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Analüüsides, kuidas need alternatiivid mõjutavad mee omahinna kujunemist, nähtub, et kui 

eelnevalt selgus, et maksimaalne ettevõtte kogukasum saadakse suurema toodangu korral, siis 

madalaim mee omahind saadakse väiksema tööjõukuluga variantide korral (joonis 3.11.). 

Võrreldes esialgse variandiga on võimalik tööjõukulusid optimeerides saavutada oluliselt 

madalam omahind. Kuid ka alternatiivide puhul, kus auto või hoone etevõtjal enne olemas on, on 

võimalik mõningane omahinna alanemine.  Näiteks 200 pere korral oli algse variandi puhul mee 

omahind 5,08 eurot kg kohta. Tööjõukulude vähendamisega saab omahinna viia 4,57 eurost kuni 

vaid 2,49 euroni. Auto eelneva olemasolu korral kujuneb omahinnaks 4,95 eurot ja hoone 

varasema olemasolu puhul 4,71 eurot. Mee toodangu 70 kg pere kohta puhul on omahind 

uuritavas mudelis 3,83 eurot. 

 

 

 



 60

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida, kuidas Eesti tingimustes rajada mesila ja seda kasumlikult 

majandada erinevate mesilasperede arvude – erineva tootmismahu – korral. Töös analüüsiti, 

milliseks kujunevad rajatava mesila aastased majandustulemused ning kas need on piisavad, et 

mesila rajamiseks tehtav alginvesteering end mõistliku aja jooksul tagasi teenib ja võimaldab ka 

tootmismahtu edasi suurendada. Analüüs viidi läbi kahe müügistrateegiaga: 1) mesinik müüb 

toodangu lõpptarbijale kallima hinnaga ja 2) mesinik turustab toodangu odavama hinnaga mee 

kokkuostjale/pakendajale. 

 

Analüüsides alginvesteeringu kujunemist ja erinevate vajalike töövahendite ja inventariliikide 

osakaalu selles, ilmnes, et sõltuvalt perede arvust on alginvesteeringu protsentuaalne koosseis 

väga erinev. Väiksema perede arvu korral moodustab investeeringust suurima osa sõiduki ost 

ning perede arvu suurenedes, on alginvesteeringus suurima osakaaluga ruumide ehituse kulu. Ka 

aastaste kogukulude koosseis erineb sõltuvalt mesilasperede arvust. Väiksema perede arvu puhul 

moodustab kogukuludest suurima osa amortisatsioon, ent suurema tootmismahu korral on 

põhiliseks kuluallikaks tööjõukulu.  

 

Analüüsides ettevõtte aastast majandustulemust, selgus, et ettevõtte majandustulemuse 

dünaamika sõltuvalt perede arvust on väga ebaühtlane. Kasumlikud ja kahjumlikud perede arvud 

on vahelduvad kogu erineva perede arvuga mesindamisega alustamise korral. Ei ole võimalik 

välja tuua ühte selget perede arvu, millest alates oleks ettevõte edasi kogu aeg kasumis. 

Analüüsides lähemalt neid perede arve, mille puhul kasum võrreldes eelmise uuritud perede 

arvuga oluliselt langeb, nähtus, et need kattuvad täpselt nende perede arvudega, mille puhul 

mudelis lähtuti täiendavate tööjõukulude lisamise vajadusest.  

 

Kui vaadata tasuvusaega, millal alginvesteering ennast ära tasub ja ettevõtja mesilasse paigutatud 

kapitali tagasi teenib, siis ilmneb vägagi pessimistlik tõsiasi: kuna väga paljude perede arvu 
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juures jääb ettevõte kahjumisse ning ka ettevõtte rahavood on negatiivsed, siis ei teenitagi 

alginvesteeringut kunagi tagasi ning samuti ei suudeta kunagi tagasi maksta alustamiseks 

kaasatud võõrkapitali.  

 

Selleks, et hinnata, kas ja kuidas oleks võimalik siiski saavutada alginvesteeringu tagasiteenimine 

ja kasumlik mesindamine, vaadati milliseks kujunevad analüüsitava mudeli tulemused, kui selles 

mõnda parameetrit muuta. Analüüs teostati uuesti seitsme erineva alternatiivi korral, mis andis 

tulemuseks, et  kõige suurem kasum saavutatakse siis, kui oleks võimalik toodang viia 70 kg-ni 

mesilaspere kohta. Mida suuremaks läheb perede arv, seda suurem on just toodangu 

suurendamisest saadav efekt. Üsna suurt mõju avaldavad kasumile ka variandid, milles 

tööjõukulu on vähendatud.  

 

Eelnevat arvesse võttes, saab nentida tõsiasja, tööjõu efektiivse kasutamise uurimine on just see 

koht, millega mesinik tegelema peaks. Mesindamisel on väga oluline saavutada just tööjõu 

intensiivne kasutamine ja seda eelkõige erinevatele mesindamistöödele kuluva tööaja 

optimeerimise ning efektiivsemate  mesindamisvõtete ja mesindustehnika kasutamise läbi. 

 

Käesolevas töös uuritav mudel annab vastuse, et mesindamisega alustamine on ühtviisi raske nii 

väiksema perede arvuga alustavale mesinikule kui ka kohe suuremalt alustavale ettevõtjale. Isegi 

kui toodang pere kohta on stabiilne ja kõik mesindamisvõtted õnnestuvad, on mesindamisega 

alustamiseks vajalik alginvesteering liiga suur ja seda on raske tagasi teenida. See näitab, et edu 

saavutavad ilmselt need alustavad mesinikud, kes saavad alginvesteeringu suurust vähendada või 

viia aastased kulud miinimumini, et seeläbi aasta majandustulemust parandada ning investeeringu 

tasuvusaega lühendada. Abi oleks ka näiteks riigipoolsest toetusest alustavatele mesinikele. 

 

Kuivõrd analüüs toodanguga 70 kg mesilaspere kohta andis positiivse tulemuse, siis see oleks 

mõistagi eesmärk, milleni mesinik võiks tahta jõuda. Sellist saaki on võimalik saada, kas väga 

heade korjemaade puhul või mesilasi rändele viies. Rändele viimisel peab küll siiski arvestama 

täiendavate transpordikuludega.  
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SUMMARY 
 

Honeybee is an important pollinator for many crop plants. Therefore developing beekeeping 

sector is relevant not only for beekeepers, but also for the entire country, for the European Union 

and for the whole world. 

 

Production of honey is complicated process and it differs greatly from producing any other 

agricultural product. Nevertheless, it is essential to achieve cost effective managing also in 

beekeeping. 

 

The aim of this bachelor thesis is to learn, how to establish an effective apiary and how to 

manage it profitably,  when considering Estonian circumstances. Research studies, whether the 

apiary will annually achieve prfofits or losses. And whether these annual profits are sufficient to 

cover the initial investment within a reasonable period of time and whether it will be possible for 

the beekeeper to also make some additional investments. The analysis will be conducted 

separately for each of the number of hives. To do that,  the required initial investment and the 

apiary`s annual profits or losses were calculated.  

 

Results of this analysis showed that in given circumstances it is impossible to earn back the initial 

investment, as almost in any number of hives analyzed, the apiary will not achieve profit or even 

have a positive cash flow. Therefore establishing of profitable apiary is as diffucult for the novice 

beekeeper, who wants to start an apiary with only ten hives, as it is for the one, who is planning 

to establish an apiary with as many as 400 hives. Even if all the apicultural manufacturing 

process succeeds, the initial investment is just too gross to regain back and annual profits are too 

small. Annual profits are too small mainly because of the high labor costs. This implicates, that it 

is essential to find ways how to use the manpower more efficiantly.  
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To evaluate how would it be possible to avoid so substantial annual losses and to achieve profits, 

seven factors in the analysis were changed one by one. The calculations were repeated and the 

new results were interpreted. The new results showed that, when reaching to the production level 

of 70 kg per hive, apiary will succeed. This means that beekeeper should probably consider the 

alternative of migratory apiary. 

 

In conclusion, it is possible to note that establishing a profitable apiary is very difficult. The 

novice beekeeper should start with lesser initial investment or he shoult try to minimise the 

annual apiary costs in order to be successful. It would also be a great help if the government 

could find resources to sponsor in some amount the starting apiarys.      

 



 64

 

 

LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Amberg, H. Kasumliku mesila rajamine ja majandamine. Bakalaureusetöö 
põllumajandusettevõtte majandamise erialal.  
66 lehekülge, 3 peatükki, 5 tabelit, 13 joonist, 32 kirjandusallikat, 1 lisa. Tartu, 2014. Eesti 
keeles. 
 
Mesindussektori arendamine on oluline mitte ainult mesinike jaoks, vaid ka kogu riigi ning isegi 
Euroopa Liidu ja maailma tasemel. Mee tootmine ehk mesindamine on keeruline protsess ning 
erineb tunduvalt teiste loomakasvatussaaduste tootmisest. Mesinduses, nagu teisteski 
tootmisharudes on oluline otstarbekas majandamine. Käesoleva töö eesmärk on uurida, kuidas 
Eesti tingimustes rajada mesila ja seda kasumlikult majandada. Töös analüüsitakse, milliseks 
kujunevad rajatava mesila aastased majandustulemused ning kas need on piisavad, et mesila 
rajamiseks tehtav alginvesteering end mõistliku aja jooksul tagasi teenib ja võimaldab ka 
tootmismahtu edasi suurendada. Analüüs teostatakse erinevate mesilasperede arvu korral. 
Uurimuse tulemusena selgus, et kuna väga paljude perede arvu juures jääb ettevõte kahjumisse 
ning ka ettevõtte rahavood on negatiivsed, siis ei teenitagi alginvesteeringut kunagi tagasi ning 
samuti ei suudeta kunagi tagasi maksta alustamiseks kaasatud võõrkapitali. Seega mesindamisega 
alustamine on ühtviisi raske nii väiksema perede arvuga alustavale mesinikule kui ka kohe 
suuremalt alustavale ettevõtjale. Isegi kui toodang pere kohta on stabiilne ja kõik 
mesindamisvõtted õnnestuvad, on mesindamisega alustamiseks vajalik alginvesteering liiga suur 
ja seda on raske tagasi teenida. Selleks, et hinnata, kas ja kuidas oleks võimalik siiski saavutada 
alginvesteeringu tagasiteenimine ja kasumlik mesindamine, vaadati milliseks kujunevad 
analüüsitava mudeli tulemused, kui selles mõnda parameetrit muuta. Analüüs teostati uuesti 
seitsme erineva alternatiivi korral, mis andis tulemuseks, et  kõige suurem kasum saavutatakse 
siis, kui oleks võimalik toodang viia 70 kg-ni mesilaspere kohta. 
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Lisa 1. Tabel 1. Mesila rajamise alginvesteeringu kujunemine 10 – 130 mesilaspere korral. 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Mesilasperede ostmine 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 
Tarude ja taruinventari ostmine 1 677 3 354 5 031 6 707 8 384 10 061 11 738 13 415 15 092 16 768 18 445 20 122 21 799 
... taru põhi 125 250 376 501 626 751 876 1 001 1 127 1 252 1 377 1 502 1 627 
... korpused 1 175 2 350 3 525 4 700 5 875 7 050 8 225 9 400 10 575 11 750 12 925 14 100 15 275 
... katus 142 283 425 567 708 850 992 1 133 1 275 1 417 1 558 1 700 1 842 
... söödanõu 147 293 440 587 733 880 1 027 1 173 1 320 1 467 1 613 1 760 1 907 
... raamid 43 85 128 170 213 255 298 340 383 425 468 510 553 
... emalahutusvõre 33 65 98 130 163 195 228 260 293 325 358 390 423 
... lennuava siiber 13 27 40 53 67 80 93 107 120 133 147 160 173 

Hooldusinventari ostmine 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
... konkspeitel  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
... kärjeraami tangid 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
... sülemi-, kärjekande- ja tööriistakast 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
... suitsik 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
... taruhari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
... kaitseülikond 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
... kindad, 3 paari eri otstarbega 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
... põll 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Kärjepõhjade ostmine 141 281 422 563 703 844 985 1 125 1 266 1 407 1 547 1 688 1 829 
Kulutused emakasvatusinventari ostmisele 78 117 157 196 235 274 314 353 392 431 471 510 549 
... paarumistarud 24 48 72 96 120 144 168 193 217 241 265 289 313 
... emakasvatusraam 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 
... emakupuhoidja 1,74 3,48 5,23 6,97 8,71 10,45 12,19 13,93 15,68 17,42 19,16 20,90 22,64 
... emakupu koorumispuur 1,83 3,67 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 14,67 16,50 18,33 20,17 22,00 23,83 
... emakattepuur 9,63 19,25 28,88 38,50 48,13 57,75 67,38 77,00 86,63 96,25 105,88 115,50 125,13 
... emasaatepuur 2,02 4,03 6,05 8,07 10,08 12,10 14,12 16,13 18,15 20,17 22,18 24,20 26,22 
... kupualgmed 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Kulutused meekäitlemisinventari ostmisele 663 663 663 663 812 812 812 812 812 887 1 391 1 391 1 391 
... meevurr 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325       
... elektriline meevurr                     829 829 829 
... elektriline meevurr                           
... elektriline meevurr                           
... kärje kaanetamise alus (1 kaanetaja) 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 
... kärje kaanetamise alus (2 kaanetajat)                           
... kärjekaanetusnuga 79 79 79 79 79 79 79 79 79         
... kärjekaanetusnuga                   154 154 154 154 
... meesõel 200-400kg nõule         46 46 46 46 46 46 46 46 46 
... mee(selitus)nõu 200kg         103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Kokku inventari soetamiseks 2 697 4 553 6 410 8 267 10 273 12 130 13 987 15 844 17 701 19 632 21 993 23 850 25 707 
Ruumide ehitus 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 21 000 24 000 27 000 30 000 33 000 36 000 39 000 

Sõiduki ost 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
KOKKU ALGINVESTEERING 18 697 24 553 30 410 36 267 42 273 48 130 53 987 59 844 65 701 71 632 77 993 83 850 89 707 
Vajalik omafinantseering 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900 4 200 4 500 4 800 5 100 
Vajalik võõrkapital 17 197 22 753 28 310 33 867 39 573 45 130 50 687 56 244 61 801 67 432 73 493 79 050 84 607 
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Lisa 1. Tabel 1 järg. Mesila rajamise alginvesteeringu kujunemine 14 – 26 pere korral. 
  140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

Mesilasperede ostmine 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 

Tarude ja taruinventari ostmine 23 476 25 153 26 829 28 506 30 183 31 860 33 537 35 214 36 890 38 567 40 244 41 921 43 598 
... taru põhi 1 752 1 878 2 003 2 128 2 253 2 378 2 503 2 629 2 754 2 879 3 004 3 129 3 254 
... korpused 16 450 17 625 18 800 19 975 21 150 22 325 23 500 24 675 25 850 27 025 28 200 29 375 30 550 
... katus 1 983 2 125 2 267 2 408 2 550 2 692 2 833 2 975 3 117 3 258 3 400 3 542 3 683 
... söödanõu 2 053 2 200 2 347 2 493 2 640 2 787 2 933 3 080 3 227 3 373 3 520 3 667 3 813 
... raamid 595 638 680 723 765 808 850 893 935 978 1 020 1 063 1 105 
... emalahutusvõre 455 488 520 553 585 618 650 683 715 748 780 813 845 
... lennuava siiber 187 200 213 227 240 253 267 280 293 307 320 333 347 

Hooldusinventari ostmine 139 139 139 139 139 139 270 270 270 270 270 270 270 
... konkspeitel  8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 
... kärjeraami tangid 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 
... sülemi-, kärjekande- ja tööriistakast 18 18 18 18 18 18 37 37 37 37 37 37 37 
... suitsik 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 
... taruhari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
... kaitseülikond 48 48 48 48 48 48 97 97 97 97 97 97 97 
... kindad, 3 paari eri otstarbega 19 19 19 19 19 19 38 38 38 38 38 38 38 
... põll 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 

Kärjepõhjade ostmine 1 969 2 110 2 251 2 391 2 532 2 673 2 813 2 954 3 095 3 235 3 376 3 517 3 657 

Kulutused emakasvatusinventari ostmisele 589 628 667 706 746 785 824 864 903 942 981 1 021 1 060 
... paarumistarud 337 361 385 409 433 457 481 505 529 553 578 602 626 
... emakasvatusraam 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 34,17 
... emakupuhoidja 24,38 26,13 27,87 29,61 31,35 33,09 34,83 36,58 38,32 40,06 41,80 43,54 45,28 
... emakupu koorumispuur 25,67 27,50 29,33 31,17 33,00 34,83 36,67 38,50 40,33 42,17 44,00 45,83 47,67 
... emakattepuur 134,75 144,38 154,00 163,63 173,25 182,88 192,50 202,13 211,75 221,38 231,00 240,63 250,25 
... emasaatepuur 28,23 30,25 32,27 34,28 36,30 38,32 40,33 42,35 44,37 46,38 48,40 50,42 52,43 
... kupualgmed 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Kulutused meekäitlemisinventari ostmisele 1 391 1 495 1 495 1 495 1 495 1 495 1 707 2 670 2 670 2 670 2 670 2 773 2 773 
... meevurr                           
... elektriline meevurr 829 829 829 829 829 829 829             
... elektriline meevurr               1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 
... elektriline meevurr                           
... kärje kaanetamise alus (1 kaanetaja) 258 258 258 258 258 258               
... kärje kaanetamise alus (2 kaanetajat)             471 471 471 471 471 471 471 
... kärjekaanetusnuga                           
... kärjekaanetusnuga 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 
... meesõel 200-400kg nõule 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
... mee(selitus)nõu 200kg 103 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 310 310 

Kokku inventari soetamiseks 27 564 29 524 31 381 33 237 35 094 36 951 39 151 41 971 43 827 45 684 47 541 49 501 51 358 
Ruumide ehitus 42 000 45 000 48 000 51 000 54 000 57 000 60 000 63 000 66 000 69 000 72 000 75 000 78 000 

Sõiduki ost 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
KOKKU ALGINVESTEERING 95 564 101 524 107 381 113 237 119 094 124 951 131 151 137 971 143 827 149 684 155 541 161 501 167 358 
Vajalik omafinantseering 5 400 5 700 6 000 6 300 6 600 6 900 7 200 7 500 7 800 8 100 8 400 8 700 9 000 
Vajalik võõrkapital 90 164 95 824 101 381 106 937 112 494 118 051 123 951 130 471 136 027 141 584 147 141 152 801 158 358 
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Lisa 1. Tabel 1 järg. Mesila rajamise alginvesteeringu kujunemine 270 – 400 mesilaspere korral. 
  270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
Mesilasperede ostmine 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 

Tarude ja taruinventari ostmine 45 275 46 951 48 628 50 305 51 982 53 659 55 336 57 012 58 689 60 366 62 043 63 720 65 397 67 073 
... taru põhi 3 380 3 505 3 630 3 755 3 880 4 005 4 131 4 256 4 381 4 506 4 631 4 756 4 882 5 007 
... korpused 31 725 32 900 34 075 35 250 36 425 37 600 38 775 39 950 41 125 42 300 43 475 44 650 45 825 47 000 
... katus 3 825 3 967 4 108 4 250 4 392 4 533 4 675 4 817 4 958 5 100 5 242 5 383 5 525 5 667 
... söödanõu 3 960 4 107 4 253 4 400 4 547 4 693 4 840 4 987 5 133 5 280 5 427 5 573 5 720 5 867 
... raamid 1 148 1 190 1 233 1 275 1 318 1 360 1 403 1 445 1 488 1 530 1 573 1 615 1 658 1 700 
... emalahutusvõre 878 910 943 975 1 008 1 040 1 073 1 105 1 138 1 170 1 203 1 235 1 268 1 300 
... lennuava siiber 360 373 387 400 413 427 440 453 467 480 493 507 520 533 
Hooldusinventari ostmine 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
... konkspeitel  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
... kärjeraami tangid 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
... sülemi-, kärjekande- ja tööriistakast 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
... suitsik 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
... taruhari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
... kaitseülikond 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
... kindad, 3 paari eri otstarbega 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
... põll 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Kärjepõhjade ostmine 3 798 3 939 4 079 4 220 4 361 4 501 4 642 4 783 4 923 5 064 5 205 5 345 5 486 5 627 

Kulutused emakasvatusinventari ostmisele 1 099 1 138 1 178 1 256 1 295 1 334 1 374 1 413 1 452 1 491 1 531 1 570 1 609 1 649 
... paarumistarud 650 674 698 722 746 770 794 818 842 866 890 914 938 963 
... emakasvatusraam 34,17 34,17 34,17 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
... emakupuhoidja 47,03 48,77 50,51 52,25 53,99 55,73 57,48 59,22 60,96 62,70 64,44 66,18 67,93 69,67 
... emakupu koorumispuur 49,50 51,33 53,17 55,00 56,83 58,67 60,50 62,33 64,17 66,00 67,83 69,67 71,50 73,33 
... emakattepuur 259,88 269,50 279,13 288,75 298,38 308,00 317,63 327,25 336,88 346,50 356,13 365,75 375,38 385,00 
... emasaatepuur 54,45 56,47 58,48 60,50 62,52 64,53 66,55 68,57 70,58 72,60 74,62 76,63 78,65 80,67 
... kupualgmed 4,5 4,5 4,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Kulutused meekäitlemisinventari ostmisele 2 773 2 773 2 773 2 773 5 181 5 181 5 181 5 181 5 285 5 285 5 285 5 285 5 285 5 285 
... meevurr                             
... elektriline meevurr                             
... elektriline meevurr 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 
... elektriline meevurr         2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 
... kärje kaanetamise alus (1 kaanetaja)                             
... kärje kaanetamise alus (2 kaanetajat) 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 
... kärjekaanetusnuga                             
... kärjekaanetusnuga 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 
... meesõel 200-400kg nõule 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
... mee(selitus)nõu 200kg 310 310 310 310 310 310 310 310 413 413 413 413 413 413 
Kokku inventari soetamiseks 53 215 55 072 56 928 58 824 63 089 64 946 66 802 68 659 70 619 72 476 74 333 76 190 78 046 79 903 

Ruumide ehitus 81 000 84 000 87 000 90 000 93 000 96 000 99 000 102 000 105 000 108 000 111 000 114 000 117 000 120 000 

Sõiduki ost 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
KOKKU ALGINVESTEERING 173 215 179 072 184 928 190 824 199 089 204 946 210 802 216 659 222 619 228 476 234 333 240 190 246 046 251 903 
Vajalik omafinantseering 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 700 12 000 12 300 12 600 12 900 13 200 
Vajalik võõrkapital 163 915 169 472 175 028 180 624 188 589 194 146 199 702 205 259 210 919 216 476 222 033 227 590 233 146 238 703 
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Lisa . Tabel 2. Mesila aastatulemuse kujunemine 10 – 130 mesilaspere korral.  

gruppide arv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
perede arv 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük lõpptarbijale 

2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500 

AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük kokkuostjale/pakendajale 

1 750 3 500 5 250 7 000 8 750 10 500 12 250 14 000 15 750 17 500 19 250 21 000 22 750 

Igaaastased kulud inventari soetamiseks 135 228 321 413 514 607 699 792 885 982 1 100 1 193 1 285 
Kulutused talvesöödale 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 
Kulutused ravimitele ja desinfitseerimisvahenditele 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 
Transpordikulud 200 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 
Sidekulud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Hoone kommunaalkulud 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 600 
Mee analüüsimine vetlaboris 25 25 50 50 75 75 100 100 125 125 150 150 175 
Reklaamikulud 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 
Palgakulu koos maksudega 0 0 0 0 10 389 10 389 10 389 10 389 10 389 10 389 20 778 20 778 20 778 
Kulutused mesindusalasele kirjandusele 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mesindusliitude aastamaksud 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Amortisatsioon 1 350 1 500 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400 2 550 2 700 2 850 3 000 3 150 
Laenu- ja liisinguintressi maksed 210 292 374 456 541 623 705 788 870 953 1 043 1 125 1 207 
Meepurkide, purgikaante ja purgisiltide ostmine 343 686 1 028 1 371 1 714 2 057 2 400 2 743 3 085 3 428 3 771 4 114 4 457 
Müügiga seonduvad kulud (kohamaks jms)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
KOKKU AASTASED KULUD 
müük lõpptarbijale 

3 072 3 990 4 853 5 691 16 953 17 790 18 653 19 491 20 354 21 297 32 881 33 719 34 582 

KOKKU AASTASED KULUD 
müük kokkuostjale/pakendajale 

2 730 3 305 3 825 4 320 15 238 15 733 16 254 16 749 17 269 17 869 29 110 29 605 30 125 

KASUM müük lõpptarbijale -572 1 010 2 647 4 309 -4 453 -2 790 -1 153 509 2 146 3 703 -5 381 -3 719 -2 082 
KASUM müük kokkuostjale/pakendajale -980 195 1 425 2 680 -6 488 -5 233 -4 004 -2 749 -1 519 -369 -9 860 -8 605 -7 375 
Amortisatsioon* 1 350 1 500 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400 2 550 2 700 2 850 3 000 3 150 
Laenu ja liisingu tagasimaksed 3 233 3 696 4 159 4 622 5 098 5 561 6 024 6 487 6 950 7 419 7 924 8 388 8 851 
KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük lõpptarbijale 

-2 455 -1 186 138 1 487 -7 600 -6 251 -4 927 -3 578 -2 254 -1 016 -10 456 -9 107 -7 783 

KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük kokkuostjale/pakendajale 

-2 863 -2 001 -1 
084 -142 -9 636 -8 694 -7 777 -6 836 -5 919 -5 088 -14 935 -13 

993 -13 076 

tasuvusaeg kasum/kahjum müük lõpptarbijale -32,7 24,3 11,5 8,4 -9,5 -17,2 -46,8 117,6 30,6 19,3 -14,5 -22,5 -43,1 
tasuvusaeg kasum/kahjum müük kokkuostjale -19,1 125,6 21,3 13,5 -6,5 -9,2 -13,5 -21,8 -43,3 -194,3 -7,9 -9,7 -12,2 
tasuvusaeg rahavoog müük lõpptarbijale -7,6 -20,7 220,9 24,4 -5,6 -7,7 -11,0 -16,7 -29,1 -70,5 -7,5 -9,2 -11,5 
tasuvusaeg rahavoog müük kokkuostjale -6,5 -12,3 -28,1 -255,4 -4,4 -5,5 -6,9 -8,8 -11,1 -14,1 -5,2 -6,0 -6,9 
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Lisa 1. Tabel 2. Mesila aastatulemuse kujunemine 140 – 270 mesilaspere korral. 

gruppide arv 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
perede arv 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 
AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük lõpptarbijale 

35 000 37 
500 

40 
000 

42 
500 

45 
000 

47 
500 

50 
000 52 500 55 000 57 500 60 

000 
62 

500 
65 

000 67 500 

AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük kokkuostjale/pakendajale 

24 500 26 
250 

28 
000 

29 
750 

31 
500 

33 
250 

35 
000 36 750 38 500 40 250 42 

000 
43 

750 
45 

500 47 250 

Igaaastased kulud inventari soetamiseks 1 378 1 476 1 569 1 662 1 755 1 848 1 958 2 099 2 191 2 284 2 377 2 475 2 568 2 661 
Kulutused talvesöödale 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 
Kulutused ravimitele ja desinfitseerimisvahenditele 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 
Transpordikulud 800 840 880 920 960 1 000 1 040 1 080 1 120 1 160 1 200 1 240 1 280 1 320 
Sidekulud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Hoone kommunaalkulud 600 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 
Mee analüüsimine vetlaboris 175 200 200 225 225 250 250 275 275 300 300 325 325 350 
Reklaamikulud 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 

Palgakulu koos maksudega 20 778 
20 

778 
20 

778 
20 

778 
20 

778 
20 

778 
31 

167 31 167 31 167 31 167 
31 

167 
41 

556 
41 

556 41 556 
Kulutused mesindusalasele kirjandusele 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mesindusliitude aastamaksud 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Amortisatsioon 3 300 3 450 3 600 3 750 3 900 4 050 4 200 4 350 4 500 4 650 4 800 4 950 5 100 5 250 
Laenu- ja liisinguintressi maksed 1 290 1 373 1 456 1 538 1 620 1 702 1 790 1 886 1 968 2 051 2 133 2 217 2 299 2 381 
Meepurkide, purgikaante ja purgisiltide ostmine 4 800 5 142 5 485 5 828 6 171 6 514 6 856 7 199 7 542 7 885 8 228 8 571 8 913 9 256 
Müügiga seonduvad kulud (kohamaks jms)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
KOKKU AASTASED KULUD 
müük lõpptarbijale 

35 420 36 
290 

37 
128 

37 
990 

38 
828 

39 
691 

51 
040 52 266 53 104 53 966 54 

804 
66 

063 
66 

901 67 764 

KOKKU AASTASED KULUD 
müük kokkuostjale/pakendajale 

30 621 31 
147 

31 
642 

32 
162 

32 
658 

33 
178 

44 
184 45 066 45 561 46 081 46 

577 
57 

492 
57 

987 58 507 

KASUM müük lõpptarbijale -420 1 210 2 872 4 510 6 172 7 809 -1 040 234 1 896 3 534 5 196 -3 563 -1 901 -264 

KASUM müük kokkuostjale/pakendajale -6 121 -4 897 -3 
642 -2 412 -1 158 72 -9 184 -8 316 -7 061 -5 831 -4 577 -13 

742 
-12 
487 

-11 
257 

Amortisatsioon* 3 300 3 450 3 600 3 750 3 900 4 050 4 200 4 350 4 500 4 650 4 800 4 950 5 100 5 250 

Laenu ja liisingu tagasimaksed 9 314 9 785 
10 

248 
10 

711 
11 

175 
11 

638 
12 

129 12 673 13 136 13 599 
14 

062 
14 

533 
14 

996 15 460 
KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük lõpptarbijale 

-6 434 -5 125 -3 
776 -2 452 -1 103 221 -8 970 -8 088 -6 739 -5 415 -4 066 -13 

146 
-11 
797 

-10 
473 

KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük kokkuostjale/pakendajale 

-12 
134 

-11 
233 

-10 
291 -9 374 -8 432 -7 515 -17 

113 
-16 
639 

-15 
697 

-14 
780 

-13 
838 

-23 
326 

-22 
384 

-21 
467 

tasuvusaeg kasum/kahjum müük lõpptarbijale -227,5 83,9 37,4 25,1 19,3 16,0 -126,1 588,6 75,8 42,4 29,9 -45,3 -88,1 -657,1 

tasuvusaeg kasum/kahjum müük kokkuostjale -15,6 -20,7 -29,5 -46,9 -102,9 
1 

726,3 -14,3 -16,6 -20,4 -25,7 -34,0 -11,8 -13,4 -15,4 
tasuvusaeg rahavoog müük lõpptarbijale -14,9 -19,8 -28,4 -46,2 -108,0 565,0 -14,6 -17,1 -21,3 -27,6 -38,3 -12,3 -14,2 -16,5 
tasuvusaeg rahavoog müük kokkuostjale -7,9 -9,0 -10,4 -12,1 -14,1 -16,6 -7,7 -8,3 -9,2 -10,1 -11,2 -6,9 -7,5 -8,1 
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Lisa 1. Tabel 2. Mesila aastatulemuse kujunemine 140 – 270 mesilaspere korral. 
gruppide arv 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
perede arv 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük lõpptarbijale 

70 000 72 500 75 000 77 500 80 000 82 500 85 000 87 500 90 000 92 500 95 000 97 
500 100 000 

AASTANE MEE MÜÜGITULU 
müük kokkuostjale/pakendajale 

49 000 50 750 52 500 54 250 56 000 57 750 59 500 61 250 63 000 64 750 66 500 68 
250 70 000 

Igaaastased kulud inventari soetamiseks 2 754 2 846 2 941 3 154 3 247 3 340 3 433 3 531 3 624 3 717 3 809 3 902 3 995 
Kulutused talvesöödale 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 
Kulutused ravimitele ja desinfitseerimisvahenditele 840 870 900 930 960 990 1 020 1 050 1 080 1 110 1 140 1 170 1 200 
Transpordikulud 1 360 1 400 1 440 1 480 1 520 1 560 1 600 1 640 1 680 1 720 1 760 1 800 1 840 
Sidekulud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Hoone kommunaalkulud 900 900 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Mee analüüsimine vetlaboris 350 375 375 400 400 425 425 450 450 475 475 500 500 
Reklaamikulud 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 

Palgakulu koos maksudega 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 41 556 
41 

556 41 556 
Kulutused mesindusalasele kirjandusele 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mesindusliitude aastamaksud 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Amortisatsioon 5 400 5 550 5 700 5 850 6 000 6 150 6 300 6 450 6 600 6 750 6 900 7 050 7 200 
Laenu- ja liisinguintressi maksed 2 463 2 546 2 628 2 746 2 829 2 911 2 993 3 077 3 159 3 241 3 323 3 406 3 488 

Meepurkide, purgikaante ja purgisiltide ostmine 9 599 9 942 10 285 10 628 10 970 11 313 11 656 11 999 12 342 12 684 13 027 
13 

370 13 713 
Müügiga seonduvad kulud (kohamaks jms)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
KOKKU AASTASED KULUD 
müük lõpptarbijale 

68 601 69 464 70 405 71 724 72 562 73 425 74 262 75 132 75 970 76 833 77 671 78 
534 79 472 

KOKKU AASTASED KULUD 
müük kokkuostjale/pakendajale 

59 002 59 523 60 120 61 096 61 591 62 111 62 606 63 133 63 628 64 148 64 643 65 
164 65 759 

KASUM müük lõpptarbijale 1 399 3 036 4 595 5 776 7 438 9 075 10 738 12 368 14 030 15 667 17 329 18 
966 20 528 

KASUM müük kokkuostjale/pakendajale 
-10 
002 -8 773 -7 620 -6 846 -5 591 -4 361 -3 106 -1 883 -628 602 1 857 3 086 4 241 

Amortisatsioon* 5 400 5 550 5 700 5 850 6 000 6 150 6 300 6 450 6 600 6 750 6 900 7 050 7 200 

Laenu ja liisingu tagasimaksed 15 923 16 386 16 852 17 516 17 979 18 442 18 905 19 377 19 840 20 303 20 766 
21 

229 21 692 
KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük lõpptarbijale 

-9 124 -7 800 -6 557 -5 890 -4 540 -3 216 -1 867 -559 790 2 114 3 463 4 787 6 036 

KOKKU AASTANE RAHAVOOG 
müük kokkuostjale/pakendajale 

-20 
525 -19 608 -18 772 -18 

512 -17 570 -16 
653 

-15 
711 -14 810 -13 868 -12 951 -12 

009 
-11 
092 -10 251 

tasuvusaeg kasum/kahjum müük lõpptarbijale 128,0 60,9 41,5 34,5 27,6 23,2 20,2 18,0 16,3 15,0 13,9 13,0 12,3 
tasuvusaeg kasum/kahjum müük kokkuostjale -17,9 -21,1 -25,0 -29,1 -36,7 -48,3 -69,7 -118,2 -363,6 389,5 129,4 79,7 59,4 
tasuvusaeg rahavoog müük lõpptarbijale -19,6 -23,7 -29,1 -33,8 -45,1 -65,5 -116,0 -398,5 289,1 110,8 69,4 51,4 41,7 
tasuvusaeg rahavoog müük kokkuostjale -8,7 -9,4 -10,2 -10,8 -11,7 -12,7 -13,8 -15,0 -16,5 -18,1 -20,0 -22,2 -24,6 
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