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Käesolev lõputöö on kirjutatud rändmesinduse suunal, kuna siiani leidub selle valdkonna 

kohta vähe eestikeelset kirjandust. Eestis on rändmesindus arengustaadiumis, kuna turul 

leiduvad seadmed on puudulikud ja ei kata nõudlust. Käesoleval ajal tegelevad 

rändmesindusega küll mõned hobiharrastajad, aga nende võtted ja meetodid nõuavad neilt 

selleks suurt pingutust  ja ei vii sageli loodetud tulemuseni. 

 

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks on välja töötada rändmesinduse platvormi eskiisprojekt 

ning uurida olemasolevaid seadmeid ja erinevaid mesilastarude transportimise viise.  

Eskiisprojekti koostamisel on lähtutud turul olevatest seadmetest ning kohandatud neid  

kodumaisesse keskkonda. Töö metoodika jaguneb kolmeks osaks: esmalt antakse ülevaade 

rändmesinduse olemusest. Seejärel uuritakse rändmesinduses kasutatavaid seadmeid, 

inventaari ning mesilaste rassi/tõugu. Lõpuks töötatakse saadud teadmiste põhjal välja 

rändmesinduse eskiisprojekt. 

Eskiisprojekti koostamisel on arvesse võetud järgmiseid tegureid: platvormi sobivus poes 

müüdavate vahtpolüstüroonist langstroth/farrar korpustarudega, platvormi mahutavus 21-le 

langstroth/farrar korpustarule, lisaraami olemasolu, mesinikule mugavad töötingimused 

ning platvormi sobivus auto kastihaagisele 

Tulevikuväljavaatena tuleks rändmesinduse platvormi lõplikuks viimistlemiseks ja seade 

valmimiseks eskiisprojekti täiendada muuhulgas tugevusarvutustega ja tagada vastavus 

insenerinormidele/-standarditele, eriti kui rakendada lisaks erinevaid platvormi kasutamist 

lihtsustavaid elektrilisi ja hüdraulilisi seadmeid. 

 

 

 

Märksõnad: rändmesindus, eskiisprojekt, rändmesinduse platvorm, vahtpolüstüroon 
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The present thesis is written about migratory beekeeping, since there is only little 

published data available in Estonian language about this research field. Migratory 

beekeeping still is in an initial phase in Estonia because the required equipment and 

necessary devices are lacking behind the demand of a growing market. Up to now 

migratory beekeeping is nearly exclusively used by amateurs, but their techniques and 

methods take lots of efforts and often bear unefficient results. 

 

The aim of the current thesis is to develop a draft project for migratory beekeeping 

platforms and to review the available equipment and different ways of how to transport bee 

hives. 

By composing this draft project the author claims how to adjust the required equipment  to 

local environments. The methodology of the thesis is devided into three parts: firstly, an 

overview is given of the general nature of migratory beekeeping. Further, the author 

reviews equipment, inventory and bee races used for migratory beekeeping. Lastly, a draft 

project for migratory beekeeping platforms is developed based on the gained knowledge. 

For developing the draft project the following factors were taken into account: platform 

suitability to commercially available polystyron langstroth/farrar bee hives, platform 

capacity to 21 langstroth/farrar bee hives, availability of additional frame, convenient 

working conditions for the beekeeper, and platform suitability to the trailer. 

As a future outlook, it is proposed that for the final realization of such a migratory 

beekeeping platform, different criteria of strength as well as engineer standards are 

required, especially when additional electrical and hydraulical applications are integrated 

into the setup of the platform. 

 

Keywords: migratory beekeeping, draft project, migratory beekeeping platform, polystyron 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada rändmesinduse platvormi eskiisprojekt. 

Diplomitöö on kirjutatud rändmesinduse suunal sellepärast, et siiani leidub selle valdkonna 

kohta vähe eestikeelsest kirjandust. Kuna kirjandust on vähe, siis on see teema paljude 

mesinike jaoks võõras. Ka neile, kelle jaoks on teema tuttav on raske alustada, kuna Eesti 

turul puuduvad vajalikud seadmed rändmesinduse jaoks. Mõned hobi harrastajad küll 

tegelevad rändmesindusega, aga nende võtted ja meetodid nõuavad neilt selleks suurt 

pingutust. 

Eskiisprojekti koostamisel on lähtutud välisturul olevatest seadmetest ning kohandatud 

neid  kodumaisesse keskkonda. Töö metoodika jaguneb kolmeks osaks: esmalt antakse 

ülevaade rändmesinduse olemusest. Seejärel uuritakse rändmesinduses kasutatavaid 

seadmeid, inventaari ning mesilaste rassi/tõugu. Lõpuks töötatakse saadud teadmiste põhjal 

välja rändmesinduse eskiisprojekt.  

Käesolev diplomitöö on jagatud kuuete peatüki. Esimeses peatükis on räägitud 

rändmesindusest. Teises peatükis tuuakse välja võrdlus mesilasrassidest ning nende 

kasutamisest rändmesinduses. Kolmandas peatükis tuuakse ülevaade kahest Eestis 

kasutatavast tarutüübist. Neljandas peatükis tutvustatakse mesilastarude erinvaid transpordi 

viise. Viiendas peatükis tuuaks välja seadmed, millega mesilastarusi transporditakse. 

Kuuendas peatükis räägitakse rändmesinduse platvormi eskiisprojekti loomisest ning 

sellele kasutusjuhendi välja töötamisest.  
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1. RÄNDMESINDUS  

 

Rändmesindus on mesindamisviis, mille puhul viiakse mesilaspered kohtadesse, kus õitseb 

massiliselt korjetaimi. Rändmesinduse majandamise põhimõtted jagunevad omakorda 

kaheks. Sõltuvalt mesinikust on ärimudel erinev. Esimeseks viisiks on, kui mesinikud 

viivad mesilased sellistesse paikatesse, kus õitseb massiliselt korjetaimi, mis erldavad 

nektarit. Selle töötlevad mesilased ümber meeks, mille saab juba mesinik maha müüa ja 

sealt oma tulu saada. Teiseks viisiks on mesilaste viimine talunike maadele, mis vajavad 

tolmeldamist. Sellisetel aladel võib tänu mesilastele saak tõusta mitme kordselt. Tänu saagi 

suurenemise võimalusele on talunikud nõus mesilaste tolmeldamise teenuse kinni maksma. 

Sellist viisi kasutatakse massiliselt USA mandli- ja kirsiistandustes. Soovituslikuks perede 

arvuks mandliistandustes on kaks peret ühele aakrile ehk 100 m
2
 kohta. Kui mesinik hoiab 

kolm nädalat oma peresid sellel territooriumil, teenib ta selle eest 32 dollarit. Mandlimeest 

mesinik tulu ei saa, sest see on söögiks enamike inimiste jaoks liiga mõru ning see jäetakse 

mesilastele söödaks. (Christensen 2015) (Migratory...2014) (Pilati, Prestamburgo 2016)  

Austraalias tegutsevad rändmesindusega alates keskmise suurusega mesindusettevõted. 

Väiksed sellega tihti peale ei tegele, sest neile jätkub oma piirkonnas piisavalt nektarit ja 

õietolmu ning ränne ei ole põhjendatud. Kuna Austraalias on muutlik kliima, ei pruugi 

sealt alati saaki oodata, kus muidu on saadud. See on ka üks põhjustest miks mesilastega 

mööda riiki tuleb rännata. Rändmesinduse juures on hästi oluline jälgida aega, millal 

taimed õitsema hakkavad. Enne õitsemist tuleb mesinikel mesilaspered korjemaale tuua, 

sest kui õige hetk mööda lasta, ei pruugi sealt enam saaki saada. (Australian...2015)  

Eestis on seemnepõldude tolmeldamisel optimaalseks mesilasperede arvuks kuni neli pere 

hekatrile. Eestis põhilised rändmesiduskultuurid on rüps, kanarbik ning teised metsataimed 

(Mesindus...). Rüpsi tolmeldamise puhul kasvab seemnesaak. Samuti on see ka mesinikele 

kasulik, kuna rüpsilt saadakse palju mett. (Ruottinen et al. 2003)  
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Joonisel 1 on näha mesilaspere korjemaa kahe kilomeetrise raadiusega. Kahte kilomeetrit 

peetakse optimaalseks lennuraadiuseks korjemesilaste puhul (Riis 2013). 

 

 

Joonis 1. Kahe kilomeetrise lennuraadiusega mesilaspere korjemaa (Kaardirakendus  

X-GIS) 

 

Selle ringi sees oleva korjemaa arvutuslik pindala on 12,55 km
2
. Korjemaa valikul tuleb 

tähelepanu pöörata, et mesilagrupid ei asetseks üksteisele liiga lähedal. Rändmesinduse 

puhul see nii palju ei mõjuta, kui paikse mesinduse korral, sest paikses mesinduses 

saadakse terve hooaja toodang ühest piirkonnast. Rändmesinduses aga vahetatakse perede 

asukohta ning viiakse nad sinna vahetult enne õitsemisperioodi algust.  

Autor arusaamal saab rändmesinduses kasutada suuremaid mesilasgruppe, kuna rände 

paigas on nii kui nii massiliselt korjetaimi. Suuretemateks gruppideks peab autor 30 

mesilaspere olekut ühes grupis.  
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2. MESILASRASSID NING NENDE KASUTAMINE 

RÄNDMESINDUSES 

 

Eestis enimlevinud mesilasrassideks on kohalik tumemesilane (Apis mellifera mellifera), 

itaalia mesilane (Apis mellifera ligustica) ja kraini mesilane (Apis mellifera carnica). 

Kasutatakse veel inimese poolt aretatud buckfast tõugu mesilasi. Buckfast mesilasi ei peeta 

rassiks vaid ristand-mesilastõuks, kelle aretuses on kasutatud tumemesilasi, kraini ja itaalia 

mesilasi. Mesilasrassi valik sõltub suuresti korjealast. (Nõmmisto 2009) 

Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts on öelnud oma kodulehel, et itaalia mesilasilased on 

sobilikud eriti rändmesinduses, kus majandatakse korpustarudega. Selleks faktoriks on 

itaalia mesilaste suur munemisvõime ning tahe korjata pika perioodi vältel. Veel on nad 

äärmiselt rahulikud ja ei lõpeta munemist ka korjevaesel perioodil (vt tabel 1). 

(Mesilastõud 2016) 

 

Tabel 1. Mesilaste võrdlustabel (Nõmmisto 2009) (Oolup 2011) 

Tunnused 
Itaalia 

mesilane 
Kraini mesilane Tumemesilane 

Buckfasti 

mesilane 

Pilt rassist/tõust 

    

Pere areng 
Varakevadest 

kuni sügiseni 

Kevadest suve 

keskpaigani 

Kevade 

keskpaigast 

sügiseni 

Kevadest suve 

lõpuni 

Munemisvõime 

korjevaesel 

perioodil 

Jätkab 

munemis 
Ei mune Ei mune 

Jätkab 

munemist 

Munemisvõime 
1600-2500 

väga suur 

1400-2000 

keskmine 

1500-1900 

keskmine 

1500-2000 

 suur 
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Tunnused 
Itaalia 

mesilane 
Kraini mesilane Tumemesilane 

Buckfasti 

mesilane 

Rahulikkus Rahulikud 
Kergelt 

agresiivsed 
Tigedad Rahulikud 

Sülemlemiskainus 
Sülemlemis–

kained 
Sülemlevad Ei sülemle 

Suhteliselt 

kained 

Orienteerumis-

võime 
Hea 

Hea, leiab 

edukalt uut korjet 

Halb, laisk uue 

korje otsija 
Halb 

Söödakulu 

talvitumisel 

Suur kuni 25 

kg 

Keskmine kuni 

20 kg 
Väike kuni 16 kg Suur kuni 25 kg 

Talvituvaid 

mesilasi 
Palju Vähe Palju Palju 

Talvitumiskindlus Halb Hea Hea Keskmine 

Parim korjeperiood 

Soojad suve 

ilmad, 

kanarbikukorje 

Kevadine ning 

varassuvine 

korjeperiood 

Suvine ja 

hilissuvine korje 

Kevadine ja 

suvine korje 

Korpustarru 

sobivus 
Sobib Sobib Ei sobi Sobib 

 

Paljud õistaimed ilma mesilaste tolmeldamiseta hakkama ei saaks. Muidugi on ka teisi 

putukatest tolmeldajaid, aga mesilaste töö on kõige massilisem. Võiksime isegi öelda, et 

mesilaste ja õitsevate taimede vahel on sümbioos. Mesilased saavad nektarit, õietolmu, 

vaikusid ja taimed saavad tolmeldatud ning nendel jätkusuutlikus säilib. (Riis 2013) 

Mesilased peavad elama õitsevate taimede lähedal selleks, et taimed saaksid vajaliku 

tolmeldamise osaliseks. Sealkandis, kus on taimi rohkem ja tolmeldajaid vähem, on saak 

kesisem. Selleks, et saagikust mitte alla viia, oleks vaja piisavalt tolmeldajaid.  

Mesilaste lennuraadius on piiritletud ning sellepärast nad ei suudagi lennata kaugematesse 

kohtatesse, kus nende abi oleks vaja. Autor oskab öelda omast kogemusest, et nõudlus 

talunike poolt tolmeldamisele on olemas. Viimastel aastatel on tulnud mitmed talunikud 

sooviga, et kas saaks nende rüpsi ja tatra põlludele mesilasperesid viia. Enamikud 

mesinikud pelgavad seda lahendust, kuna kardavad taimekaitsevahendite kasutamist või 

siis on nende inventar rändmesinduseks ebasobiv. 
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Mesilaspere rassi või tõu valikul peaks lähtuma eelkõige korjemaa tüübist. Rändmesindust 

tasuks teha mesilastega, kelle pere areng on kiire. Veel tuleb kasuks hea orjenteerumis- ja 

kaitsevõime. Kuna rändmesinduse puhul on mesilasgrupid üksteisest parja vahemaaga ei 

ole võimalust neid igapäev vaatamas käia, siis on hea valida sellised mesilased, kes on 

suhtelised sülemlemiskained. Üheks selliseks rassiks on itaalia tõugu mesilased. 
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3. TARUTÜÜBID  

 

3.1. Lamavtaru  

 

Eesti tarudena on tuntud üldsusele 22-raamiline ja 25-raamiline taru. Eesti 22-raamiline 

taru on soojustatud põhja alt. Peale selle on soojustusmaterjali kasutatud esimeses ja 

tagumises seinas. Taru on kahe lennuavaga ja tänu sellele on võimalik seal pidada kahte eri 

mesilasperet. (Talts 1977) Kogemuslikult on lamavtarus hea talvituma panna kahte 

nõrgemat mesilasperet.  

Peale soojustuse kastutatakse lamavtarus ka vahelaudu. Pika vahelauaga on võimalik 

eraldada kaks mesilasperet üksteisest. Lühikesi vahelaudu kasutatakse pesaruumi külje 

seina poolses ääres. Küljeseinad on Eesti lamavtarul soojustamata. Pesaruumi 

suurendamiseks kasutatakse magasini, mis asetatakse pesaraamide kohale. Magasini 

asetamisel eemaldatakse liistud, mis hoiavad kärjetänavatel ühtlast kaugust. (Talts 1977) 

Eesti tarudest on teise tüübina tuntud 25-raamiline õhukese toppega lamavtaru. Antud taru 

tüüp on eelkõige tuntud oma kerge massi ning õhukse materjali poolest. Võrreldes 

esimesega on 25-raamilisel tarul üks lennuava rohkem ning seetõttu on antud tartutüüp 

kasutust saanud rändmesinduse suunal. (Talts 1977) 

 

 

3.2. Korpustaru  

 

Mesilaste looduslikuks elupaigaks peetakse puuõõnt. Kõige sarnasem puuõõnele on 

korpustarud (Talts 1977). Korpustaru koosneb mitmest moodulist, mis on asetatud üksteise 

peale. Ühe taru juures kasutatakse ühte põhja, ühte katust ning mitut korpust. Korpused on 

omavahel identsed ning olenevalt mesindusvõtetest vahetatakse nende asukohta 
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mesindusperioodi vältel. Korpusete arv ühe mesilaspere suhtes sõltub pere suurusest ning 

hooaja perioodist. Hooaeg, aga sõltub ilmastikust ning korjest. Iga korpuse külgedel on 

tõsteavad või tõstesangad, et neid lihtsam liigutada oleks. Korpustarude puhul kasutatakse 

hoffmani õlaga raame. Nende raamide kasutamisel pääsevad mesilased hõlpsasti ühest 

korpusest teise liikuma. (Ruottinen et al. 2003) 

 

Tabel 2. Lamav- ja korpustaru võrdlus (Meisalu 2011) 

Tunnused Lamavtaru Korpustaru 

Laiendamise tüüp ja sellele 

kuluv aeg 

Raam haaval, aeglane ja pidev 

laiendamine 

Korpus haaval, kiire  

Sarnasus loodusliku elupaigaga  Ei ole, kuna laiendatakse 

horisontaalsuunas  

On, kuna pesaruumi 

suurendatakse vertikaalsuunas  

Kinnitamise vajadus omavahel 

rändmesindusel  

Ei ole  On  

Pere läbivaatamine  Mugavam kuna ruumi on 

rohkem  

Palju tõstmist korpuste ja 

raamide tõstmist  

Katusetele raskuste asetamine Ei pea  Peab, kuna kerge katuse võib 

tuul pealt maha puhuda  

Mõõtmed ja mass Massilt ja mõõtmetelt on 

lamavtaru suurem 

Massilt ja mõõtmetelt on 

korpustaru väiksem 

Tarudes mee välja võtmine Raam haaval  Koos korpusega 

Taru läbivaatlus kõrgus  Enam-vähem ühtlane  Kevadel väga madalal ja 

tippkorjel kõrged 

 

Tabelis 2 on välja toodud võrdlus korpus- ja lamavtarule, sest need on enim kasutust 

saanud tarutüübid Eestis. Selle tabel võrdlusel saab mesinik selgeks mõelda ja otsustada, 

milline tarutüüp on just talle sobilik rändmesinduses.  

Kui mesinik on otsustanud tarutüübi, siis peab ta arvesse võtma ka nende transpordil 

olevaid nõudeid. Kui mesinik tegeleb rändmesindusega, on soovitatav tarudes kasutada 

hoffman õlaga raame. Rändmesinduses kasutatakse just sellised tarusid, mille tühimass on 

võimalikult väike. 
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3.3. Järeldus tarutüüpidest  

 

Rändmesinuduse viljelemisel on tähtsateks teguriteks töömaht, kompaktsus ning aeg. 

Rändmesinduses tuleb erilist rõhku pöörata ka taru tüübile. Mida väiksem on taru 

põhjapindala seda rohkem transportimisvahendi peale tarusid mahub. Seetõttu on 

korpustaru eriti sobilik rändmesindusse. Veel on korpustaru lihtne laiendada ning on ka 

lihtne meekorpusi pealt ära võtta. Kärgesid saab hoiustada samades korpustes ning tänu 

identsetele korpusele on hea neid ladustada sihtkohta sõites või laos hoides.  

Korpustarude transportmisel rändele on tark tegu rõhku panna kinnitamisele. Kuna 

korpustarus areneb pere vertikaalselt, siis tuleb korpusi üksteise otsa asetada. Tänu sellele, 

aga muutub korpustaru väga kõrgeks ning tekib oht korpuste omavahelisele maha 

libisemisele.  
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4. MESILASTARUDE ERINEVAD TRANSPORTIMISE 

VIISID 

 

4.1. Ettevalmistused transportimiseks  

 

Enne mesilaste transporti tuleks vähendada taru kaalu. Transportimist võib teha kogu 

hooaja vältel. Kui on liigset mett tarus, tuleb see välja võtta. (Talts 1977) Autori 

kogemuselt saab juurde lisada, et kevadel enne rändele viimist on soovitatav teha 

varroalesta tõrjet. See väldib hoojal mesilaspere nõrgenemist lesta kahjustuse tõttu.  

Enne transporti tuleb veenduda, et raamid ei liiguks ülearu korpustes. Raamide liikuvus 

võib põhjustada mesilaste vahelejäämist ning eriti suurt kahju võib see tekitada, kui see 

juhtub emamesilasega (Australian...2015).  

 

 

4.2. Kinnise lennuavaga taru transport 

 

Kinnise lennuavaga transportimisel suletakse lennuava kas vahtkummist ribaga või siis 

spetsiaalse lennusiibriga. Lennuava suletakse selle perioodil, kui mesilased on tarus. Seda 

tehakse tavaliselt õhtul hilja, kui lennumesilased on tarru tagasi saabunud. Mesilaste 

vedamisel tuleb jälgida, et neil oleks tarus hea ventilatsioon. Samas tuleb vaadata, et 

mesilased sõiduajal tarust minema ei pääseks. Mesilaste transportimisel tuleb kindel olla, 

et taru osad seisaks ilusti koos. Selleks on vajalik taru koormarihmadega kinnitada. 

(Australian...2015) (Talts 1977) 
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Peresid ei tohi transportida kuuma ilmaga, mistõttu tehakse seda enamasti öösel. Kuuma 

ilmaga muutuvad mesilased tarus aktiivseks ja tekitavad suurel hulgal lisa soojust. Selle 

tulemusena võivad kärjed üles sulada ning pered hukkuda. (Australian...2015) 

Kui mesilasperesid laetakse veokile, tuleks jälgida, et laadimine toimuks paralleel suunas 

veokiga ning tarudest tekkiv virn ei tohi olla kõrgem kui veoki katus. Sihtkohta jõudmisel 

tuleks veok parkida sellisesse kohta, kus on veidi varjulisem ning tarud sealt maha tõsta. 

Kui tarud on tihedalt omavahel koos võib tekkida ülekuumenemine. Äritunud pered on 

kurjad ning inimestele ohtlikud. (Australian...2015) 

Mesilaste vedamisel on hästi tähtis mootor töötamist sälitada ka siis kui tehakese peatusi, 

kuna vibratsioon aitab olla mesilastel rahulikult oma tarus. Peale- ja mahalaadimist tuleb 

teha sammuti töötava mootoriga. Veokilt maha tõstes ja lennusiibrite vabastamisel tuleb 

lasta natukene suitsu lennuava suuna. See hoiab ära mesilaste massilise välja tungimise 

tarust. Kindlasti tuleks vaadata rändmesinduse puhul mesilaste joogikoha olemasolu. 

(Australian...2015) 

 

 

4.3. Lahtise lennuavaga taru transport 

 

Lahtise lennuavaga transportimise kasutamisel on vähem ettevalmistustöid. Mesitarud 

laetakse peale alles siis, kui korjemesilased on tarru jõunud ning väljas on pime. Eelnevalt 

on tarudest eemaldatud liigsed meeraamid. Lahtiste lennuavadega transpordil laetakse 

tarud autole nii, et lennuavad jääksid väljapoole. Laadida tuleb nii, et mesilasperesid 

võimalikult vähe häiriks. (Commercial...2007) (Australian...2015) 

Pikemate vedude korral on soovitatav panna spetsiaalne hingav kooramakate mesilastarude 

alla, kuna siis mesilastel pole põgenemisteed allapoole. Hiljem, kui koorem on peale 

tõstetud, pakkitakse koormakatte ääred üles ning kinnitatakse koormakate rihmadega. See 

hoiab ära mesilaste liigse kadumise sõidu ajal (vt joonis 2). (Australian...2015) 
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Joonis 2. Katte all lahtise lennuavaga tarude transport (Sideline beekeeping) 

 

Veel tuleks olla eriti tähelepanelik erinevate valgusallikate suhtes. Mesilased lendavad 

nende peale. Lahtiste lennuavadega transporti ei saa teha valgel ajal ning töövalgustitena 

oleks soovitatav kasutada punase tulega valgusteid. (Australian...2015) 
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5. MESILASTARUDE TRANSPORTIMINE  

 

5.1. Transportvahenidisse laadimine tarukäru ja 

laadimisrampiga 

 

Selline lahendus on piisav väiksema suurusega mesilas. Peale kaubiku saab ka sama 

lahendust kasutada autohaagisel. Haagise külge kinnitatakse rambid ning mööda neid saab 

tarukäruga sinna peale sõita (vt joonis 3). (Australian...2015) Teiseks võimaluseks on 

kasutada tagaluuktõstugiga veoautot. Selle lahenduse erinevus võrreldes eelnevaga on, et 

tagumist luuki saab lasta horisontaalselt maapinnaga ning selle tulemusena ei pea 

korpustarusid mööda kaldpinda üles lükkama. Tagaluuktõstuk on võimeline tõstma 

mitmeid korpustarusid korraga ning see võimaldab aega kokku hoida.  

 

 

Joonis 3. Kaubikule on paigaldatud kaldtee, mida mööda on võimalik tarukäruga 

korpustarusid kaubikusse toimetada (The Syncro System Groupe) (Bee Queen Shop) 
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Tarukäru ise tegema ei pea, seda saab osta mesinduspoest. Enne käru soetamist tuleks 

uurida infot mõne tuttava mesiniku käest, milline lahendus on parim. Kindasti tasub 

tähelepanu pöörata suurematele kummist rehvidega ratastele. Suured rattad aitavad 

ebatasasel ja künklikul maal lihtsalt liigelda ning aitavad vältida liigset rappumist. 

(Australian...2015) 

 

 

5.2. Veokile laadimine minilaaduriga 

 

Minilaaduriga saab töödata rasketes tigimustes. Sellega laadimine kulgeb kiirelt ja tõhusalt. 

Mesilaspered pannakse alustele, et oleks jõudlus suurem. Korraga liigutatakse neli 

mesilasperet. Korpustarud on kinnitatud alusele koormarihmadega. (Australian...2015) 

(Commercial...2007) 

 

 

Joonis 4. Veoauto, mille järelhaagisel on minilaadur (Transporting...2014) 
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Alused laetakse minilaaduriga veoautole mitmes kihis, aga mitte kõrgemale kui on veoauto 

kabiini ülemine serv. Paljud mesinikud kasutavad lisahaagist minilaaduri vedamiseks, mis 

on kinnitatud veoauto järele. Minilaaduriga mesilasperede ning korpuste laadimist 

kasutavad enamasti suurmesinikud (vt joonis 4). (Australian...2015) (Commercial...2007) 

 

 

5.3. Noolkraanalaadur  

 

Noolkraanalaadurit (Boom loaders) on võimalik soetada erinevate tõstejõududega. 

Vastavalt mesinikule on valikud erinevad. Üheks selliseks tõstmeseadmeks on Ezyloader´i 

firma noolkraanalaadur (vt joonis 5), mida on võimalik paigaldada veokile. Ezyloader 

noolkraana laadur on välja töödatud Austraalias. (Ezyloader) 

  

Joonis 5. Noolkraanalaadur Ezyloader (Steppler Honey) 

 

Noolkraanaga on võimalik muretult töötada üksi. Laadur on suuteline laadima raskeid 

korpustarusid. Laadurit saab kasutada ka muude detailide tõstmiseks peale korpustarude. 

(Australian...2015) 
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5.4. Mesilastarude transportimine platvormil 

 

Selle viisi puhul jäetakse mesilaspered agregaadi peale see tähendab seda, et mesilastarusid 

ei tõsteta sihtkohta jõudmisel raami pealt maha. Platvormi transporditakse, kas väiksema 

veokiga või haagisega. Platvormi suurused on erinevad. Joonisel 6 kujutavale platvormile 

mahub kümme mesilasperet. Ühel kogenenud mesinikul on selliseid platvorme kümneid. 

Platvormil asetseva pere suurus sõltub eelkõige korjemaast ning mesiniku kogemustest. 

Platvormi ümbritsemisel aia ning katusega on võimalik vältida mesilasperde rünnakuid 

karude poolt. Platvormi katus aitab vähenda tarudele peale langavat niiskust. (Bort 2016) 

 

 

Joonis 6. Rändmesinduse platvorm katuse ja ümbritseva aiaga (Bort 2016) 

 

Platvormi kasutades on võimalik mesilasgruppe lihtsamini ümber asustada. Lisaks sellele 

lihtsustavad tööd platvormil olevad reguleeritavad jalad, sest nii ei pea arvestama 

mesilasgrupi paigutamisel maapinna kõrguse erinevustega. (Bort 2016) 
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Turul müügil olevatest platvormidest leidsin lähima Leedust. Nende turustamisega tegeleb 

UAB „WILARA“. Nende tootevalikus on mitmeid eri mõõtmete ning lahendustega 

rändmesinduse platvorme. (Wilara 2016) Nende kodulehel on müüa vastavale platvormile 

sobiv haagis. Nende platvormide miinuseks on, et platvormil puudub juurdepääs perede 

läbivaatuseks või teist tüüpi platvormil on juurdepääs takistustega. Takistuste all pean 

silmas platvormi pooli siduvaid vahetalasid. Nende mudelite puhul pole tõstejalgu vaid on 

toejalad.  

Järgmise platvormi müüja leidsin Poolast, firma nimega Mc Świat S.C. Selle firma 

tootekataloogi 63. lehekülg annab infot sellest platvormist. Platvormile kokku mahub 

kümme korpustaru, mis asetsevad kahes reas. (Mc Świat S.C. 2013) Platvormil on olemas 

tõstejalda ning platvormil saab teha mesinik perede läbivaatlust. Platvormi miinuseks on 

tema väike mahutavus ning rihmade kinnitamise süsteem. Selleks et sellise platvormiga 

mesilasi rändele transportida peavad olema terve rea korpused ühtlase kõrgusega. Kui 

pered ei ole ühe kõrgused, siis rihimaga kinnitada korpuseid ei saa.  

 

 

5.5. Järeldus  

 

Erinevate seadmete vaatlemisele tundub Eesti keskkonda kõige rohkem sobima 

platvormiga mesitarude transportimine. Eesti mullastik ja reljeef on piirkonniti väga 

erinev, sellepärast on vaja universaalset lahendust, mis sobiks igasse piirkonda. 

Platvormiga on võimalik kiiresti korpustarusid ühest piirkonnast teise kolida ning see ei 

nõua mesinikult lisa tõstmist. Teiste viiside puhul tuleb kaas võtta korpustarude alused. 

Rändmesindust alustades on võimalik soetada platvorme vastavalt vajadusele ning selle 

tulemusena on võimalik hoida kulud kontrolli all. Kuna Eesti turu selliseid seadmeid saada 

ei ole ning välimaal olevate seadmete mahutavus on väike, tekkis mõte projekteerida uus 

platvorm. Uue platvormi projekteerimisel võetakse arvesse eelneva kahe firma seadmeid.  
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6. RÄNDMESINDUSE PLATVORMI 

PROJEKTEERIMINE 

 

6.1. Rändmesinduse platvormi projekteerimisele arvesse 

võetavad tegurid 

 

Lähtudes eelnevast järeldusest otsustati rändmesinduse platvormi eskiisprojekti tegemisel 

arvesse võtta järgmised tegurid: sobivus poes müüdavate vahtpolüstüroonist 

langstroth/farrar korpustarudega, platvormi võimalikult suur korpustarude mahutavus, 

platvormi konstruktsiooni tugev ehitus, lisaraami projekteerimise võimalus, auto 

kastihaagisele sobivus ning eemaldatavad tõstejalgade sobivus platvormiga. 

 

 

6.2. Alusraam ja kandev osa 

 

Platvormi alusraam planeeriti nii, et seda oleks võimalik vedada O2-kategooria 

autohaagisega. Autohaagise poordikõrgus võib olla kuni 430 mm. Platvormi kandva 

alusosa mõõdud on 2800*1240. Rändmesinduse platvormi juures on tegu keevisraamiga, 

millest enamus on tehtud nelikant terastorust. Enamus platvormis olevatest osadest on 

tsingitud. Raami keskel asetseb mesiniku puidust tööpind ning kahelpool kõrgemal 

korpuste alused ( vt joonis 7).  

Puidust tööpind projekteeriti selleks sinna, et mesinik ei peaks töötama raami põhjatalade 

vahel. Puidust tööpind toetub taladele ja tänu sellele on tööpind ühtlane. Tööpinnale pääseb 

peale vaid ühelt poolt, kuna ühele poole raami otsa on kinnitatud lisaraami tugirull. Lisaks 

on raami külge kinnitatud veel siinid, mis asetsevad kahel pool ääres raamil olevast 

mesiniku tööpiinast umbes 450 mm kõrgusel. 
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1. Vasakpoolne korpuste alus 

seitsmele korpustarule 

2. Parempoolne korpuste alus 

seitsmele korpustarule 

3. Mesiniku puidust tööpind 

Joonis 7. Rändmesinduse haagise platvormi raam 

 

Raami peal asetsevad korpustaru alused. Alused on mesiniku tööpinnast 475 mm kõrgusel. 

Taru alused projekteeriti nii, et nende peale mahuksid laialt levinud vahtpolüstüroonist 

langstroth/farrar korpustaru põhjad. Korpustarude alustel raami küljes on jäetud nii 

pikkupidi kui ka laiupidi suunas 5 mm rohkem ruumi. Selle ruumi jätmine hoiab ära 

korpustaru põhjade ülearuse liikumise ning pole ka ohtu, et põhi aluse külge kinni jääks. 

Korpustaru alused on raamil valmistatud vinkelrauast ning iga aluse külge on keevitatud 

kaks kõrva. Nende abil saab korpustarusi raami külge rihmaga kinnitada. Korpusetaru 

alused on kinnitatud raami külge keevise abil. 

 

 

6.3. Lisaraam seitsmele korpustarule 

 

Lisaraam kinnitub põhiraamil olevast mesiniku tööpinnast kahele poole jäävate siinide 

külge. Siinide ja lisaraami materjaliks on samuti valitud tsingitud teras. Siinide abil on 

võimalik liigutada lisaraam ühest suunast välja (vt joonis 8). Lisaraam mahutab seitset 

mesilasperet. Kui põhiraam on transpordiasendis, siis lisaraam asetseb mesiniku tööpinna 

kohal. Ühest otsast kinnitudes tugirullile ja teisest otsast kinnitudes lisaraami alumisele 

toele.  
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Joonis 8. Välja liigutatud lisaraam  

 

Lisaraami saab välja liigutada ratta abil, mis on kinnitatud sellesse otsa, kust poolt raam 

välja liigub. Tõsteratta abil on võimalik lisaraami tõsta või langetada. Langetamisel pole 

võimalik lisaraami rohkem allapoole lasta kui seda võimaldab tugirull. Tõsterattaga saab 

lisaraami välja liigutada kuni 3600 mm, sest rohkem siini pikkust ei jagu. Kui raam on 

välja liigutatud võetakse tõsteratas alt ära ja lisaraam jääb toetuma tugijalgadele  

(vt joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Välja liigutatud lisaraam tugijalgadel 

 

Lisaraamil on tugirullid külgedel ja all. Need ei lase raamil oma soovitud liikumisteljest 

välja kalduda. Tõsteratas on sammuti projetkeeritud nii, et tema liikumissuund oleks vaid 

ühes teljes ning ratta kõrvale liikumise võimalust ei oleks (vt joonis 10). 

Liigutatav lisaraam  

Tugijalgadele toetuv lisaraam  
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Joonis 10. Tõsteratas koos lisaraami toejalgadega  

1. Tõsteratta vänt 

2. Toejalad 

3. Ratta kõrguse reguleerimine 

astmetega  

4. Ratta kõrguse reguleerimine 

vändaga keerates  

5. Poltühendusega pealt ära 

tõstetav ratas 

6. 13 tolline ratas  

 

Ratta projekteerimisel võeti arvesse, et ratast oleks võimalik eemaldada. Kui lisaraami lahti 

tõmbamisel erinevad maapinna kõrgused omavahel on võimalik viga parandada ratta 

kõrguse reguleerimisega astmetest või vändaga kõrgust reguleerides. 

 

 

6.4. Tõstejalad  

 

Tõstejalgu saab platvormil keerata üles ja alla väntade abil. Tõstejalgu on platvormil neli 

tükki, mis on omavahel identsed. Tõstejala projekteerimisel on lähtutud järgmistest 

kriteeriumitest: raami mõõtudest, soovitavate kõrguste saavutamisest, tõstejala ehituse 

lihtsusest ning selle kompaktsusest (vt joonis 11). 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Joonis 11. Platvormi tõstejalg 

1. Tõstejala vänt  

2. Keermestatud latt  

3. Plaat läbimõõduga 170mm tõstejala surve 

vähendamiseks maapinnale 

4. Tõstejala toepuks  

5. Latt tõstejala kinnitamiseks raami külge  

6. Fiksaator seib ja mutter keermestatud lati 

kinnitamiseks  

 

Ülestõstetud rändmesinduse platvormi tõstejalgu vändast keerates on võimalik lasta raami 

toepind vastu maapinda. Tõstejalga vändast ülespoole keerastes on võimalik kaotada jalal 

olev jõud, mis on tingitud platvormi massist. Kui tõstejalg on vabas asendis on võimalik 

seda eemaldada. Tõstejala eemaldamiseks tuleb lahti keerata kaks kinnituspolti põhiraami 

küljest. Tõstejalgade eemaldamine vähendab varguse ohtu ning nõuab platvormi 

varastamise puhul eritehnikat.  

 

 

6.5. Rändmesinduse platvormi mass 

 

Joonised on tehtud Solid Edge ST5-ga. Joonestusprogrammis on joonised tehtud 3D-s, et 

programm arvestaks detailide ruumala.Programm arvestab tükitabelisse detaili massi 

automaatselt. Tükitabelis olevad massid arvutati kokku ning saadud tulemus esitati ühe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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kilogrammi täpsusega. Alljärgnevas tabelis 3 on toodud rändmesinduse platvormi 

arvutuslik mass.  

 

Tabel 3. Rändmesinduse platvormi arvutuslik mass 

Materjal Mass, kg 

Terasdetailid kokku 465 

PVC-detailid kokku 7 

Puidust põrand  29 

Vaskdetailid kokku 17 

Kokku 518 

 

Rändmesinduse platvormi kaalu lisavad veel keevisõmblused ning vajalikud kurvid 

laudade kinnitamiseks (vt lisa 1). 

Peale platvormi enda massi, lisavad olulist kaalu platvormile ka mesilastarud. Korpustaru 

koos mesilastega ja vajaminevate kärgedega on kaaluliselt erinevad. Kuna iga taru kaal 

sõltub selle sees elutsevast perest. Mesilasperede areng on tihtipeale erinev. Kogemusele 

tuginedes saab öelda, et transporditava mesilaspere keskmine kaal polüsteroonist 

korpustarus jääb 25 kg juurde. Varakevadel mesilasperesid korpustarudes viies võib tarude 

keskmine mass isegi väiksem olla. Arvesse on võetud, et korpustaru kaal koos mesilaspere 

ja sinna juurde kuuluva taruinventariga on 25 kg. Kui see korrutada tarude arvuga 

platvormil, milleks on 21 korpustaru, siis saame platvormile kinnitatavate tarude 

kogumassiks 525 kg. Kui liidame kinnitatavete tarude ja platvormi maasid, saame kahe 

arvu 518 kg ja 525 kg summaks 1043 kg. Selle massi tulemusena saame teada seda, et 

sellel platvormi vedamisel võiks olla minimaalne autohaagise kandevõime 1043 kg.  
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6.6. Haagise valik  

 

Eelnevas peatüki lõpus on mainitud, et autohaagise minimaalseks kandevõimeks võiks olla 

1043 kg. Sellise massi puhul tuleb kasutada O2- kategooria haagis, mis on kuni 3500 kg 

täismassiga (Sõidukite kategooriad). Sellist tüüpi haagisel on olemas pidurid. Joonistel 12, 

13 ja 14 on kasutatud mesindus platvormi ilustreerimiseks valmis haagise mudelt. Haagise 

mudel on alla laetud Crabcad.com lehekuljelt, mis on kasutaja „Julien POIROT“ poolt 

ülesse laetud 19. aprillil 2013. aastal. (Poirot 2013)  

Platvorm on disainitud haagise põhjale 3000*1500 mm, saab kasutada ka suuremate 

haagise põhjadega O2-kategooria haagiseid. Rändmesinduse platvormi kasti toetuva osa 

mõõtmeteks on 2800*1240 mm. Platvormi toepind on valitud teadlikult väiksem, et oleks 

parem haagist alla pagutada ülestõstetud rändmesinduse platvormile.  

Teiseks määravaks mõõtmetega teguriks on maksimaalne poordikõrgus. Platvormi 

projekteerimisel on arvesse võetud, et maksimaalseks poordikõrguseks võib olla 430 mm. 

Maksimaalse kõrguse kasutamisel jääb poordi ja rändmesinduse platvormi alumise serva 

vahele 10 mm, mis tagab rändmesinduse platvormi toepinna ulatumist vastu haagise kasti 

põhja pinda.  

Kolmandaks määravaks teguriks rändmesinduse platvormi ja haagise sobivusel puhul on 

haagise kasti kõrgus maapinnast. Maksimaalseks kõrguseks võib olla 630 mm, kui ei 

kasutata tõstejalgade alla lisakõrgendus plaate. Kui haagise kasti kõrguseks maapinnast on 

630 mm, siis jääb kasti põhja ja toejalgadele ülestõstetud rändmesinduse platvormi vahele 

veel lisa 60 mm.  

Haagise valiku puhul tuleks tähelepanu pöörata kandvale sillale ja seda just kaheteljelise 

haagise puhul. Kuna rändmesinduses viiakse mesilased korpustarudes tihtipeale ebatasase 

maapinnaga korjealale, siis on ohuks nende transportmisel suuremad põrutused. Suuremaid 

põrutusi saame vältida tandemsillaga haagise kasutamisel. 
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6.7. Kasutusjuhend rändmesinduse platvormile 

 

Rändmesinduse platvorm on mesinikule mehaaniline abivahend, mille abil on võimalik 

mesinikul aega kokku hoida. Selle abivahendi eeliseks on tema lihtsus, sest seda saab 

kasutada O2- kategooria kasti- või platvormhaagisele (vt joonis 12). Rändmesinduse 

platvormi kasti monteerimine haagisele käib lihtsalt ning selle tööga saab hakkama üks 

inimene.  

 

 

Joonis 12. Transportasendis rändmesinduse platvorm haagisel  

 

Rändmesinduse platvormi kasti tõstmiseks on olemas spetsiaalsed tõstejalad. Tõstejalgu on 

kokku neli tükki. Kui platvormi maapinnast jalgade abil lahti tõstetakse tuleb jälgida, et 

jalgu keeratakse enam-vähem ühtlaselt. See tähendab, et igat jalga tuleb keerata võrdne arv 

tiire. Tõstejala vända tiirude arv peaks jääma kümne piirimaile. Kümme tiiru on selleks 

optimaalne, et kui ülearu palju keerata võib raam maapinna suhtes viltu vajuda ning selle 

tulemusena mõjub ühele tõstejalale suurem raskus. Suurema raskuse korral on vaja rohkem 

jõudu keeramiseks.  

Kui tõstejalad on üles keeratud (vt ka lisa 2) saab haagisega platvormile alla tagurdada. 

Enne tagurdamist tuleb tagumine luuk kärult ära võtta. Lisaks sellele tuleb kontrollida 

haagise kasti põhja kõrgust ning rändmesinduse platvormi kandva osa kõrgust. Tuleb 

veenduda, et platvormi aluspind oleks kõrgemal kui haagise kasti põhi. Kui tegemist on 
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pehme pinnasega ja jalad kipuvad maa sisse vajuma, tuleb jalgade alla lisada kõvesmast 

materjalist toeplaadid. Alles siis võib alustada tagurdamis. 

 

 

Joonis 13. Haagiselt õhkutõstetud rändmesinduse platvorm 

 

Kui autohaagisega tagurdamisel nii palju kogemust ei ole, võib haagise ka käsitsi alla 

lükata. Autoga tagurdamisel, millel on piiratud nähtavus haakeseadmele, oleks soovtatav 

paigaldada tagurduskaamera. See lihtsustab ning kiirendab haagisele platvormi peale 

saamist. Kui lükatakse haagis käsitsi alla nõuab see head maastiku ning käru esimese 

toeratta olemasolu (vt joonis 13). 

 

 

Joonis 14. Rändmesinduse platvorm haagisel (haagise eest vaade) 
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Joonisel 14 on kujutatud rändmesinduse platvormi haagise peal, millelt on näha, et 

platvormilt on eemaldatud tõstejalad. Tänu tõstejalgade eemaldamisele mahub platvorm 

Eestis lubatud laius piiridesse, milleks on 2,55 m. Sammuti on tuleb tähistada koormaid, 

mis ulatuva ette ja tahapoole üle ühe meetri (Mootorsõiduki ja selle haagise...Grupp 12). 

Rändmesinduse platvorm on projekteeritud nii, et platvormi transportimisel ei vaja haagis 

lisa tähistust.  

Kui platvorm on haagises, tuleb see enne sõitu kinnitada. Selleks saab kasutada poes 

müüdavaid ning nõuetele vastavaid koormarihmasid. Koormarihmad saab kinnitada 

põhiraami vahelt kasti põhjas olevate aasade külge. Kindlast enne sõitma hakkamist tuleb 

tagasi paigaldada haagise tagumine luuk, kaasa võtta tõstejalada, tõsteratas ja toejalad 

lisaraamile. 

Sihtkohale jõudes tuleb platvormi jaoks valdida tasase maapinnaga koht. Sobiva koha 

leidmisel võib alustada platvormi paigaldamisega maapinnnale. Haagiselt tuleb taas 

eemaldada tagumine luuk ning platvormile paigaldada tõstejalad. Tõstejalgade abil 

tõstetakse rändmesinduse platvorm taas haagise kasti põhja pinnast umbes 10cm kõrgusele. 

 

Joonis 15. Tõstejalgadel rändmesinduse platvorm koos tõsteratta ja lisaraami toejalgadega  

Kui kõik eelnevad toimingud on tehtud võib haagisega platvormi alt ära sõita. Enne 

platvormi maapinnale laskmist tuleb platvormi külge kinnitada tõsteratas ja lisaraami 

toejalad (vt joonis 15). 
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Lisaraami toejalgu paigaldatakse alt poolt. Toejalgu saab paigaldada ainult ülestõstetud 

rändmesindus platvormile. Toejalad tuleb tõmmata oma kinntustes ülespoole ning peale 

seda fikseerida nende asend poldiga. Kui toejalad on paigaldatud, tuleb paigaldada 

tõsteratas. Selle paigaldamine käib pealt poolt ning tõsteratas fikseeritakse sammuti 

poldiga (vt lisa 4).  

Pärast ettevalmistavate tegevuste teostamist võib platvormi tõstejalgade abil ühtlaselt 

maapinna peale lasta. Kui platvorm toetub maapinnale on soovitatav eemaldada tõstejalad. 

Peale selle tuleb tõmmata lahti ka lisaraam. Lisaraami liigutamiseks on vaja tõsterattaga 

lisaraam tugirullilt veidi õhku tõsta. Pärast õhkutõstmist saab lisaraami välja liigutada, 

mille tulemusena tehakse ruumi mesiniku puidust tööpinnale (vt joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Toejalgadega maapinnale lastud rändmesinduse platvorm, millel on välja 

liigutatud lisaraam  

 

Lisaraam välja liigutamisel jäetakse see toetuma tugijalgadele (vt lisa 3). Tuleb veenduda, 

et lisaraam oleks tugirulli juurest õhus, sest see hoiab ära raami deformeerumise ohtu. 

Pärast toejalgadele lisaraami toetamist eemaldage tõsteratas. Tõsteratta ja tõstejalgade 

eemaldamine aitab ära hoida platvormi varguseohtu ning nõuab pättidelt lisatehnika 

kasutamist. Tõsteratas ja tõstejalad võtke rändekohast kaasa. Kui mesinikul on mitu 

samasugust platvormi on võimalik kasutada tõsteratast ja tõstejalgu ka teisetel 

platvormidel.  
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6.8. Mesiniku töö platvormil 

 

Joonisel 17 on kujutatud rändmesinduse platvormi pealtvaates. Platvormil on kujutatud 

peal korpustarud ning iga kopustaru juures olev nool näitab mesiniku suunda mesilaspere 

läbivaatusel. Töötades selles vahekäigus kus asub mesiniku puidust tööpind saab mesinik 

läbi vaadata kolmteist mesilaspere.  

 

 

Joonis 17. Tööasendis rändmesinduse platvorm 21 korpustaruga 

 

Nende pered läbivaatuse tõstab mesinik korpustaru katuse puidust tööpinnale, mille peal 

saab ta asetada kopused, mis talle läbivaatusel ette jäävad. Ülejäänud kaheksat pere 

vaadatakse loodusliku maastiku peal. Perede läbivaatuse nende kaheksa pere puhul 

pannakse sammuti katus kõige alla ning selle peale saab panna korpusi. Mugavamaks 

töötamiseks võiks olla rändmesinduse platvormi ümbritsev ala niidetud umbes ühe meetri 

raadiuses. 

 

6.9. Järeldus 

Käesoleva töö aurori väitel vajab rändmesinduse platvormi väljatöötamine lisa täiustamist, 

kuna teemat on Eestis suhteliselt vähe kajastatud ning erinevate allikate analüüs ei tõesta 

veel hetkel parimat rändmesinduse platvormi tehnilist lahendust.  
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7. KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida rändmesinduse platvormi eskiisprojekt. Enne seda 

tuli uuirida põhjalikult rändmesindusest ning Eestis peetavatest mesilastõu/rassi 

omadustest. See andis autorile teadmise, millist tarutüüpi oma projektis kasutada ning kui 

palju mesilasperesi rändmesinduse puhul ühte piirkonda rakendada. Taru tüübiks valis 

autor korpustaru, mis on tehtud polüsteroonist. Taru valik on selline, et seda on laialdaselt 

müügil ning igale inimesele kätte saadav. Jägmiseks uuris autor mesilaste transportimise 

viise ja võimalusi. Võimalusi on mitmeid, aga autori arvates on Eesti maastiku iseärasuste 

peal kõige mõistlikum lahendus platvormiga mesilaste transportmine rändele.  

Järgmiseks seati tingimused projekteeritavale platvormile. Arvesse võeti järgmiseid 

tegureid: sobivus poes müüdavate vahtpolüstüroonist langstroth/farrar korpustarudega, 

platvormi võimalikult suur korpustarude mahutavus, platvormi konstruktsiooni tugev 

ehitus, lisaraami projekteerimise võimalus, auto kastihaagisele sobivus ning eemaldatavad 

tõstejalgade sobivus platvormiga. 

Kui kõik oli läbimõeldud hakkas rändmesinduse platvormi projekteerimine, selleks 

kasutati Solid Edge ST-5 joonestusprogrammi. Projekteerimine on lahti kirjutatud järk-

järgult osade kaupa. Esmalt alustati alusraamist ehk põhiraamist. Järgmisena võeti vaatluse 

alla lisaraami projekteerimine. Platvormi projekteerimisel selgus, et kõige mõistlikumaks 

korpustarude arvuks platvormil on 21 tk. Edasi tuli vaeava näha tõstejalgade 

projekteerimisega, kuna jalgadele olid ette seatud nõuded. Nõueteks oli nende 

eemaldamise võimalus, see tähedas, et oli vaja vabaneda jalgadele olevast koormusest.  

Kuna platvorm on loodud haagisele mõõtmetega 3000*1500 mm, siis on arvutatud haagise 

soovituslik kandejõud. Eelneval on arvutatud seadme maas koos korpustarudes elavate 

mesilasperedega.  

Autor pidas oluliseks koostada rändmesinduse platvormile kasutusjuhend, et kõik oleks 

ühtselt arusaadav ning mõistetav. Veel toodi välja mesiniku töötamise kohad platvormil.  

Autori väitel on võimalik rändmesinduse platvormile lisada veel palju tehnilisi lahendusi 

ning on väärt edasist uurimist. 
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SUMMARY 

The present thesis is written about migratory beekeeping, since there is only little 

published data available in Estonian language about this research field. The thesis is 

devided into six chapters. Firstly, an overview is given of the general nature of migratory 

beekeeping and its classification. Further, the author introduces  migratory beekeeping in 

Estonia and other countries and explains the differences between traditional and migratory 

beekeeping. 

In the second chapter the characteristics of bee races used in Estonia are pointed out. 

Different comparisons are presented and summarized tabularly. In this chapter the author 

proposes that it is important to select appropriate field bees by accounting for the bees 

catchment area. 

In the third chapter two different bee hives common in Estonia are introduced and their 

suitabilities for migratory beekeeping are compared. Finally, the required characters bee 

hives need to possess for migratory beekeeping are defined. 

In the fourth chapter it is written about how to prepare bee hives for transportation and two 

major ways of transport are described, namely transport with opened and closed hive 

entrance. 

The fifth chapter describes the ways of transportation for migratory beekeeping already 

existing in the market. The need to develop a draft project for building up a migratory 

beekeeping platform is highlighted. 

Within the sixth chapter the important factors for building up a draft project for migratory 

beekeeping platform are synthesized. By providing numerical calculations which take into 

account the potential weight of a platorm as well as its suitability for trailers, the author 

gives a hands-on user manual for the set-up of migratory beekeeping platforms. 
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