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Eestis toodetud meetoodang ei rahulda kodumaist suurenevat nõudlust, ka mee 

ekspordinumbrid on peaaegu olematud. Mesinike keskmine vanus on kõrge ning mett 

müügiks tootvate mesinike arv on vähenenud. Kõik näitajad soosivad mesinduse arengut, 

kuid ikkagi puudub  piisavalt suur huvi mee müügiks tootmise vastu, eelkõige noortel. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja tuua peamised meetootmise arengut 

mõjutavad tegurid ning välja selgitada jätkusuutliku mesindusettevõtluse alustamise ja 

majandamise võimalused ja takistused Eestis. Empiirilise osa analüüs põhineb 

andmekogumismeetodite, mesinikele suunatud ankeetküsitluse ja intervjuude, tulemuste 

tõlgendamisel. Uuringust selgus, et mesinikud soovivad suurendada mesilasperede arvu 

ning meetoodangut, et rahuldada oma klientide nõudlust, samuti oleksid mesinikud 

huvitatud ühistegevusest, mis võimaldaks neil mett eksportida. Mesinduse jätkusuutlikkuse 

tagamiseks on riik rakendanud mitmesuguseid toetuseid. Kasvamas on uus trend – 

mahemesindus. Uuringus osalenud mesinikud leiavad, et mesindusettevõtlusega 

alustamisel võivad saada takistuseks sobiva asukoha ja algkapitali leidmine, 

ettevõtlusalaste teadmiste ja kogemuste kesisus ning mee turustamine alustaval meetootjal. 

Vastanud olid arvamusel, et vajalike teadmiste hankimine mesindamiseks on piisav. 

Märksõnad: mesi, mesindussektor, meetoodang. 
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The honey production in Estonia does not satisfy the increasing domestic demand, besides 

the export figures of honey are almost non-existent.  The average age of apiarists is high 

and the number of beekeepers producing honey for selling purposes has decreased. All 

indicators are in the favour of the development of beekeeping, but still there is not enough 

interest for producing honey for marketing purposes, especially in the case of young 

people. The aim of the present BA thesis is to bring out the major factors influencing the 

development of honey production and to clarify the possibilities and obstacles in starting 

and maintaining a sustainable beekeeping enterprise in Estonia. The analysis of the empiric 

part is based on the interpretation of the data collection methods and the results of the 

questionnaire surveys and interviews directed to the beekeepers. It emerged from the 

research that the beekeepers would like to increase the number of hives and honey 

production in order to meet the demand from the customers, besides the apiarists are 

interested in cooperation in the field of export. In order to ensure the sustainability of 

beekeeping, quite a number of state grants have been applied. A new trend is emerging – 

organic beekeeping. The beekeepers who took part in the research have proposed that the 

obstacles in starting a beekeeping enterprise could be the finding of a suitable location and 

founding capital, the shortage of entrepreneurial knowledge and skills and finding 

marketing opportunities. The respondents were of the opinion that it is sufficient to acquire 

necessary knowledge for beekeeping. 

Keywords: honey, apiculture sector, honey production. 
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SISSEJUHATUS 

 

Mesindus on kaua aega olnud maaelu ja põllumajanduse lahutamatu osa, andes mesinikele 

meetoodangu müügist sissetulekut ning rikastades toidulauda tervisliku meega. Kuid 

meetootmisest oluliselt tähtsam on mesilaste tolmeldamine putuktolmlevate kultuur- ja 

loodustaimede saagikusele ning arengule, mille kasu  hinnatakse kuni 10 korda suuremaks  

kui meetoodangu rahalist väärtust. Mesilased aitavad kaasa ka looduslike taimekoosluste 

tasakaalu ning liigirohkuse parandamisele või säilimisele. Seega pole mesinduse käekäik 

oluline mitte ainult mesinike jaoks, vaid ka riigi või koguni maailma tasemel. (Kilk 2013) 

Ühelt poolt on mee tarbimine iga aastaga kasvanud, teiselt poolt on probleemiks mesinike 

kõrge keskmine vanus ning vähene huvi meetootmise vastu. Praeguse mesilasperede arvu 

ja meetootmise võimekuse juures tagavad Eesti mesinikud kuni 80% siseturu 

meevajadusest, seega kodumaine toodang ei rahulda kohalikku meevajadust ning 

puuduolev mesi imporditakse sisse. Kodumaise suureneva meetarbimise rahuldamiseks 

kõrgekvaliteedilise meega tuleks suurendada mesilasperede arvu ning meetoodangut. 

Lisaks kodumaise turu hõivamisele tugevdaks Eesti meetoodangu suurendamine võimekust 

eksportida mett maailmaturule, eelkõige teistesse Euroopa Liidu riikidesse, kus meega 

isevarustatus ulatub kohati vaid 40-50% tasemeni (Sealsamas 2013). Näitajate poolest 

oleks Eesti mesindusel suur arenguruum, kuid siiski on mett müügiks tootvate mesinike 

arv vähenenud.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja tuua peamised meetootmise arengut 

mõjutavad tegurid ning välja selgitada jätkusuutliku mesindusettevõtluse alustamise ja 

majandamise võimalused ja takistused Eestis. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. mesindust puudutava seadusandluse välja toomine; 

2. teoreetilise ülevaate andmine mesindusega tegelemise alustest; 

3. Eesti mesindussektori statistiliste andmete analüüs; 

4. mesinikele suunatud ankeetküsitluse põhjal analüüsi koostamine ning selle 

täiustamine intervjuudega. 
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Uurimistöö empiirilise osa esmased andmed on kogutud andmekogumismeetodite, 

mesinikele suunatud ankeetküsitluse ja intervjuude käigus. Teisesed statistilised andmed 

mesindussektori kohta on saadud Eesti Statistikaameti ja Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet andmebaasidest ning Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringutest. 

Uurimistöös kasutati statistiliste näitajate ja küsitluse vastuste tõlgendamisel statistilist 

võrdlevat analüüsi. Intervjuude vastuseid kasutati küsitluse vastuste täiendamiseks.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Teoreetilises osas antakse ülevaade mesindust 

puudutavast seadusandlusest, kirjeldatakse mesiniku elukutset ja selle omandamise 

võimalusi ning tegureid, mis mõjutavad mee tootmist. Empiirilises osas antakse põhjalik 

ülevaade mesindussektori hetkeseisust ning selgitatakse välja peamised meetootmise 

arengut takistavad tegurid ning mee tootmisega alustamise võimalused ja takistused Eestis.   
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1. MESINDUSEGA TEGELEMISE ALUSED 

 

1.1. Mesindust puudutav seadusandlus Eestis 

  

Eestis puudub otseselt mesindust reguleeriv mesindusseadus, mesindust reguleerivad 

seadusandlikud aktid ning regulatsioonid mitmete Põllumajandusministri või Vabariigi 

Valitsuse määruste vormis, seda eelkõige mesilate registreerimise ja identifitseerimise, 

mesilashaiguste tõrje ja seire ning mee ja teiste mesindussaaduste tootmise ning 

turustamise regulatsioonide osas. Lisaks puudutavad mesindust ka taimekaitsetööde 

regulatsioonid Taimekaitseseaduses. (Kilk 2010) 

Enne mesilaste pidamisega alustamist tuleb tutvuda mesindusvaldkonda reguleerivate 

õigusaktidega, et saada ülevaade, milliseid tingimusi tuleb täita. Mesilasperede 

soetamisega kaasneb vastutus elusorganismide eest hoolitsemisel ning toiduaine tootmisel, 

seega kehtivad üldpõhimõtted suurtootjale kui ka ühe mesilaspere pidajatele. (Riis 

2013: 55) 

2010. aasta 1. jaanuaril jõustus põllumajandusministri 18. detsembri 2002. aasta määruse 

“Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja –

rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ja nende registreerimise ja 

tunnustamise kord” muudatus, mis kohustab loomapidajatel registreerida kõik mesilad kui 

mesilaste pidamise kohad formaalselt ehitistena Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registrisse (Kilk 2010). 

Muudatus tõi kaasa registreerimiskohustuse lisaks nendele mesilatele, kus 

mesindustegevuse eesmärk on toodangu turustamine ka väiksematele mesilatele, kus 

tegeletakse mesindusega oma tarbeks ning mesila registreerimisel tuleb märkida ka 

mesilasperede arv 1. mai seisuga ehk alates 2010. aastast tuleb registreerida kõik mesilad 

sõltumata mesilasperede arvust ning tootmise eesmärgist. Registreerida ja mesilasperede 

arvu saab mugavalt teatada e-PRIAs e-teenuste kaudu ja kontoris. Samuti saab andmeid 

esitada ka digiallkirjastatult e-postiga või paberkandjal. Oma mesilate andmeid on 

võimalik vaadata e-PRIA kaudu, valides loomade registri teenuse alt ehitiste andmete 
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vaatamise. Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, siis tuleb sellest teavitada 

registrisse 7 päeva jooksul, seda on võimalik teha ka e-PRIA kaudu. Enne mesila 

registreerimist tuleb mesila registreerijal end ka loomapidajana PRIA registrisse kanda. 

Mesinik teavitab põllumajandusloomade registrile iga aasta 15. maiks mesilasperede arvu 

mesilas 1. mai seisuga. (Registrisse... 2013) 

Registrisse kantud mesilatele väljastatakse vastav registreerimisnumber. Kõigi mesilate 

registreerimise eesmärk on luua täielik mesilaste andmekogu, mis võimaldaks 

koordineeritumalt kaitsta mesilasperede tervist nii taimekaitsevahendite kasutamisest kui 

ka mesilastaudide levimisest lähtuvate ohtude eest.  Kõigi mesilate registreerimine on 

vajalik ka mesilastaudide tõrje ja mesilaste toodangu osas järelvalve tõhustamiseks. Selle 

teostamiseks on mesilate registreerimisel oluline märkida täpne mesila asukoht ning 

mesiniku kontaktandmed. (Kilk 2010) 

Viimase 10–15 aasta jooksul on mesinikud teatanud mesilasperede ja mesilaste arvukuse 

kiirest vähenemisest. Seetõttu peab mesilasi kaitsma erinevate õigusaktidega 

taimekaitsevahendite, haiguste, kahjurite ja muude ohtude eest. (Abiks... 2015) 

Taimekaitsevahendite kasutamise ohutusnõuded on määratud §-s 4 põllumajandusministri 

2011. aasta määruses number 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad 

nõuded“, mille kohaselt on keelatud taimekaitsevahendiga pritsida õitsevate taimedega ala, 

välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendil on märgistatud, et 

taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ning mesilaste lendluse ajal. 

Nimetatud määrus sätestab põllupidajale kohustuse teavitada kavandatavatest 

taimekaitsetöödest vähemalt 48 tundi ennem töö alustamist neid isikuid, kelle mesila asub 

töödeldavast põllust 2 kilomeetri raadiuses ning kes on teavitanud põllupidajat oma mesila 

olemasolust. (Taimekaitsevahendi... 2011, § 4 lg 7, 8) 

Tingimus, et mesinikud peavad põllupidajat oma mesila olemasolust eelnevalt teavitama 

sätestati, kuna Eestis puudus toimiv mesilaste register ning väidetavalt polnud 

taimekaitsevahendi kasutajal võimalik saada infot tema töödeldavate põldude 2 kilomeetri 

raadiuses paiknevate mesilate kohta. Kuid nüüdseks peaks taimekaitsetööde tegijal olema 

piisavalt infot mesilaste registri alusel mesilate paiknemise kohta ning kättesaadavad ka 

mesiniku kontaktandmed, seega oleks kohane vabastada mesinik kohustusest oma mesilast 

ise teada anda põllupidajale, kuid soovi korral jääb talle see võimalus alles. Kuid esmane 
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vastutus taimekaitsetööde teostamisega võimaliku tekkiva kahju eest mesilastele peab 

jääma taimekaitsetöö tegijale kui suure ohuallika valdajale. Seega peaks temale langema 

nii kohustus täita taimekaitsetööde nõudeid kui ka taimekaitsetööde mõjupiirkonnas 

tegutsevate mesinike informeerimine. Antud muudatus tuleks sisse viia ka vastava määruse 

tekstis. (Kilk 2010) 

Vastavalt loomatauditõrje seaduse §-le 35 tuleb mesinikul mesilastaudi kahtluse korral 

koheselt kutsuda kohale volitatud veterinaararst või korrakaitseorgan vajalike proovide 

võtmiseks, haiguse kliiniliseks diagnoosimiseks, epidemioloogilise uurimise läbiviimiseks 

ja vajalike abinõude rakendamiseks mesilastaudi leviku vältimiseks. Veterinaar- ja 

Toiduamet kehtestab vajaduse korral diagnoosi täpsustamiseni loomapidajale või 

piirkonnale kitsendused posti teel väljastusteatega või allkirja vastu. (Loomatauditõrje 

seadus 2015, § 35 lg 2, 4, 5, 6) Kitsendused tunnistatakse kehtetuks, kui laboratoorse 

uurimise tulemused välistavad loomataudi puhkemise. Veterinaar- ja Toiduamet teavitab 

loomapidajat  ja loomsete saaduste käitlejat loomataudi kahtluse lõpetamisest osustamise 

järel 24 tunni jooksul posti teel allkirja või väljastusteate vastu. (Sealsamas, § 36 lg 1, 2) 

Loomatauditõrje seadus § 38 jaotab mesilastaudid kahte gruppi – teatamiskohustuslikud ja 

registreerimiskohustuslikud mesilastaudid. Teatamiskohustusliku mesilastaudi kahtlusest 

või diagnoosimisest peavad volitatud veterinaararstid, korrakaitseorganid, samuti 

veterinaarlaboratooriumid ning teised isikud koheselt teavitama Veterinaar- ja Toiduameti 

kohalikku asutust. Registreerimiskohustusliku mesilastaudi diagnoosimise juhud 

registreeritakse ning neist teavitatakse regulaarse aruandluse korras Veterinaar- ja 

Toiduametile. Loetelu teatamiskohustuslikest ja registreerimiskohustuslikest 

loomataudidest kehtestab valdkonna eest vastutav minister. (Sealsamas, § 38)  

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. aasta määrusega number 34 on kinnitatud eriti 

ohtlikud ehk teatamiskohustuslikud mesilastaudid, milleks on ameerika haudemädanik, 

väike tarumardikas (Aethina tumida) ning lest liigist Tropilaelaps ning 

registreerimiskohustuslikud mesilastaudid, milleks on euroopa haudmemädanik, 

varroatoos, nosematoos ja akarapidoos (Teatamiskohustuslike... 2012).  

Ameerika haudmemädaniku – mesilastaudidest kõige ohtlikuma haigusjuhtumi korral 

kontrollivad volitatud veterinaartöötajad ka haige mesila ümbruses paiknevate teiste 

mesilate mesilasperesid ning vajadusel kehtestatakse taudipunktis piirangute tsoon ehk 
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karantiin. Teatud aja pärast (tavaliselt 1 aasta) kontrollitakse haige mesila uuesti üle ja kui 

proovidega enam haigust ei diagnoosita, siis vabastatakse taudipunkt piirangutest. (Kilk 

2010) Veterinaar- ja Toiduameti järelvalveametnikud kontrollivad regulaarselt mesilaid, 

kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil. Neid mesilaid, kus tegeletakse 

mesindusega oma tarbeks kontrollitakse, kui kahtlustatakse mesilastaudi levikut selles 

piirkonnas. (Tegevuskohtade... 2016) 

Mee ja teiste mesindussaaduste tootmist ja turustamist puudutavad regulatsioonid 

käsitlevad eelkõige toiduohutuse ja üldhügieeniga seotud nõudeid nii esmatootmisele ja 

käitlemisele kui ka mee kvaliteedile (Kilk 2010). Mee käitlemine tähendab kõiki mee 

tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, seega peavad toiduainete hügieeni kohta käiva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse  number 852/2004 artikli 6 lõike 2 kohaselt 

teatama ettevõttest Veterinaar- ja Toiduametile kõik toidu käitlejad alates tootmisest kuni 

mee üleandmiseni tarbijale. Veterinaar- ja toiduametile ettevõttest informeerimiseks tuleb 

esitada majandustegevusteade. Majandustegevusteadet ei pea esitama ettevõtted, kelle 

loomakasvatushoone või -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala on PRIA 

põllumajandusloomade registris registreeritud või kui ettevõtja/käitleja tegeleb mee 

esmatootmisega väikeses koguses. (Toidu... 2015) 

Mee esmatootmiseks loetakse mesilaste pidamist (ka väljaspool mesiniku valdusi asuvatel 

tarudel), mee võtmist tarudest, vurritamist ja pakendamist mesiniku valdustes (Mee 

käitlemine 2015). Väikeses koguses mee esmatootjaks peetakse kuni 15 mesilasperega või 

taruga majapidamist või ettevõtet (Väikeses koguses esmatoodete... 2006). Väikeses 

koguses mett võib müüa otse tarbijale ilma Veterinaar- ja Toiduameti luba omamata 

kodust/farmist/laadalt/turult ja jaekaubandusettevõttele sh toitlustusettevõttele, kes turustab 

mee otse tarbijale (Mee käitlemine 2015). Teatamiskohustusega meekäitlejateks loetakse 

majapidamist või ettevõtet, kes tegelevad mee esmatootmisega ja kellel on üle 15 

mesilaspere või taru (Sealsamas). Mee käitlejal on vaja tegevusluba, kui ta tahab 

pakendada või oma mee hulka segada teise mesiniku mett või lisada mingeid lisandeid (nt 

õietolm, pähklid). Tegevusluba on vajalik ka tegevuste (mee vurritamine ja pakendamine) 

puhul, mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt ehk mis asuvad väljaspool mesiniku 

valdusi. (Sealsamas) 

Erinevate meekäitlejate puhul on hügieeninõuded määratud mõnevõrra erinevalt. 

Toiduseaduses kehtestatud üldnõuetele peab vastama igasugune toiduna turustatav mesi. 
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Mesindussaadustega vahetult kokkupuutuvad isikud peavad vastavalt Loomatauditõrje 

seaduse § 8-le omama kirjalikku tervisetõendit. Tarbija jaoks ei ole vahet, missuguses 

koguses mett toodetakse – tema soovib kvaliteetset ning ohutut toitu, seega kontrollib 

Veterinaar- ja Toiduamet ka väikeses koguses mee esmatootjate turustatava toodangu 

vastavust hügieeninõuetele, mis on määratletud põllumajandusministri 15. juuni 2006. 

aasta määruses number 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded“. 

(Väikeses koguses meetootmine 2015) 

Põllumajandusministri 23. mai 2005. aasta määrus number 21 “Ravimite ning 

ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord“ §15 

kohustab mesinikel pidama arvestust mesilastele manustatud ravimite ning ravimsöötade 

üle. Samuti peavad kõik meekäitlejad järgima ka põllumajandusministri 20. novembri 

2014. aasta määruses number  104 „Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe 

esitamise nõuded” kehtestatud mee märgistust ja kvaliteeti puudutavaid erinõudeid, mis on 

leitavad Toiduseadusest. Kõik meekäitlejad peavad riski juhtimise vahendina järgima ka 

toidu jälgitavuse nõuet, mille abil saab toidu käitleja või järelevalveasutus kiirelt turult 

tagasi kutsuda või eemaldada inimese tervisele ohtlikke tooteid. Selleks peab 

Toiduseadusese kohaselt toit ning iga aine, mis on toidu koostisesse lisatud, olema kõikidel 

tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel jälgitav. Toidu käitleja peab suutma iga isiku 

tuvastada, kellelt toit või toidu sisse lisatud aine tarnitud on. Toidu käitlejal tuleb arvestust 

pidada ka selle kohta, kellele või kuhu tema poolt toodetud toit on turustatud. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse 178/2002 kohaselt peab mesinik koheselt teavitama 

Veterinaar- ja Toiduametit, kui tema poolt toodetud toit võib ohustada inimeste tervist. 

Kõik mesinikud, kes oma toodetud mett turustavad, peavad täitma ka nõudeid, mis 

kehtivad toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta. Lisainformatsiooni leiab Veterinaar- 

ja Toiduameti kodulehelt.  (Sealsamas) 

Lisaks eeltoodule lähtuvad mahemesinikud mahepõllumajanduse seadusest ning mesilaste 

tõuparandusega tegelejad põllumajandusloomade aretusseadusest. Kõik tootjad mesinikud, 

kes on eraettevõtjad peavad lähtuma äriseadustikust. Kutseseadus sätestab kutsesüsteemi 

loomise, toimimise ja järelvalve alused. Kutsetegevuse ja kutsetasemete 

kompetentsusnõuete kirjeldamiseks on koostatud kutsestandard. Mesiniku kutse andmise 

õigused on antud Eesti Kutseliste Mesinike Ühingule. (Riis 2013: 56-57) 
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1.2. Mesindamist mõjutavad keskkondlikud tegurid 

 

Enne mesilaste soetamist tuleb leida neile sobiv elupaik. Mesila asukohal on väga oluline 

roll selles, kui tugevaks mesilaspere areneb ning kui palju mett ta suudab toota (Fries, 

Kristiansen 2015: 177). Alustava mesiniku, 3-5 mesilasperega, tarudele pole asukoha 

leidmine maakodus keerukas. Soovitatavalt paigutatakse tarud püsivalt vähemalt üheks 

aastaks 50-60 meetri kaugusele kasutatavast õuealast, mis on kuiva pinnasega ning kus 

puud või põõsad pakuvad kaitset tuule kui ka kuuma suvepäikese eest. Tarud asetatakse 

tarualustele, mille valmistamiseks kasutatakse puitu, metalli, telliskive või euroaluseid. 

Õhuruum taru põhja ja maapinna vahel soodustab ventilatsiooni korpustarudes ning väldib 

lamavtaru põhja niiskumist. (Riis 2013: 50-51) Mesilaste korjemaaks on mesilat ümbritsev 

kuni 2 kilomeetrise raadiusega maa-ala, millel kasvavate meetaimede õitest mesilased 

korjavad nektarit ja õietolmu, lehtedelt aga mesikastet ehk lehemett (Alles 1968: 188). 

Seega tiheasutusalale pole soovituslik mesilasi paigutada, kuna mesilaste lennutegevus 

võib muutuda elanikele häirivaks. 

Tarude arvu laiendades tuleks arvestada ka korjepiirkonna nektari ja õietolmu 

ressurssidega, mida ei pruugi jätkuda terveks hooajaks (Fries, Kristiansen 2015: 177). 

Ükskõik kui palju on mesilasi või kui hästi mesinik oma ala tunneb, tasub rentaabli 

mesinduse seisukohalt meeles pidada, et ilma korjebaasita toodangut ei tule (Vabar 

2009: 41). Korjebaas on alus, millel põhineb mesilaste poolt nende eluks vajalike toitainete 

– nektari, õietolmu ja taruvaigu algmaterjali kogumine. Korje intensiivsuse ülevaate 

saamiseks kasutatakse taru alla asetatud kontrollkaalu, mis tõuseb produktiivkorje ajal 

ööpäevas ligikaudu 1 kilogramm ning peakorje ajal 2 kilogrammi või enam. Peakorje tagab 

tarust väljavõetava meetoodangu.  (Riis, Karise 2015: 5, 7) Kui mesilaste korjemaa jääb 

väikeseks ehk lõppevad olemasolevad nektari ja õietolmud ressursid, siis viiakse 

mesilaspered rikkaliku meetaimestikuga alale – seda nimetatakse rändmesinduseks (Crane 

1999: 347). 

Korraliku meesaagi saamiseks peab mesinik ümbruskonnas ringi vaatama ning vastavalt 

taimede õitsemisajale mesilaspered kohale transportima. Parimad paigad rändmesinduseks 

on erineval ajal (soovitatavalt järjest) õitsevate meetaimede kasvukohad. Järjest õitsevaid 

meetaimi nimetatakse meekonveieriks: üks lõpetab, siis teine alustab õitsemist. Kahjuks on 
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tänapäeval traditsiooniline Eesti meekonveier ehk puisniit enamjaolt võssa kasvanud, 

muutes taimede liigirohkuse madalaks. (Vabar 2009: 36, 40, 227)  

Mesilasperede rändele viimine toob kaasa ka riske. Suureneb rüüstamise oht vandaalide ja 

karude poolt. Ettevaatusabinõuna värvitakse tarud tagasihoidlikesse toonidesse, mis 

sulanduvad loodusega (roheline, pruun, hall) ning paigutatakse varjatud kohta. Uues kohas 

eksib ära 30-50% lennumesilastest, kuid jõudlus ei lange selletõttu samavõrd, uued 

mesilased tulevad iga päev asemele - seetõttu on soovituslik viia mesilased rändekohale 

mõni päev ennem kultuuri õitsemahakkamist. (Sealsamas: 220, 223) 

Mesilasperedele korje kindlustamiseks külvatakse meetaimi, mis tagavad korje ka siis, kui 

looduslikke korjetaimi õitseb vähe. Enamikus Eesti paikades ongi tegemist 

segakonveieriga, kus korje tagavad lisaks looduslikele ka kultuurtaimed. (Riis, Karise 

2015: 7) Eestis kasvatatakse erinevaid põllukultuure, mis annavad tolmeldamise 

tulemusena kvaliteetsema ja suurema saagi. Õlikultuuridest enamlevinud rapsi ja rüpsi 

piisava tolmeldamise olemasolu tingib ka saagi ühtlasema valmimise, tänu sellele on ka 

koristuskaod väiksemad. Rapsi ja rüpsi puhul hinnatakse heast tolmeldamisest saavutatavat 

saagitõusu keskmiselt kuni 25 protsenti. (Sealsamas: 82) 

Paljudes maades on meemesilaste lühiajaline rentimine tolmeldajateks põllukultuuridele 

õitsemise ajaks väga levinud. Selleks sõlmitakse taimekasvataja ja mesiniku vahel leping, 

kus sätestatakse mõlema osapoole kohustused ja vastutus. USAs sätestab üks 

näidislepingutest (ENY110) esimese asjana, kelle vahel ja mis ajaperioodiks sõlmitakse 

leping, seejärel tarude arv ning põllu täpne koht ning orienteeruv õitsemise aeg. Asukoha 

kirjeldusele järgneb kinnitus, et mesinik valib mesilapunkti nii, et see ei segaks põllumeest 

ning sealjuures oleks võimalik saada maksimaalset meesaaki. Mesinikule tagatakse 

juurdepääs igal ajal ning talle ei esitata pretensioone, kui mesilaspunktini kokkulepitud 

rada pidi pääsemiseks tehakse põllule mingil määral kahju. Mesinik kohustub säilitama 

mesilasperedele sätestatud minimaalsed nõuded kogu tolmeldamisperioodi jooksul: munev 

ema, mee- või söödavarud, minimaalne raamide arv, lisakorpused. Mesinikku ei loeta 

vastutavaks, kui mesilased kedagi nõelavad. Taimekasvataja vastutab mesilastele või 

tarudele ümberpaigutamise, vandalismiga või ka kariloomade läbi tekitatud kahjude eest. 

Taimekaitsetöödel ei kasutata tolmeldamisperioodil mesilastele mürgiseid 

taimekaitsevahendeid ning lepitakse kokku, missuguseid agrotehnilised või 

taimekaitselised tööd on lubatud. Taimekasvataja kompenseerib mesinikule hukkunud või 
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tugevalt kahjustunud pered kokkulepitud summas. Taimekasvataja peab mesilastele 

tagama puhta vee olemasolu tarudest 1 kilomeetri raadiuses, et mesilased saaksid vett 

joomas käia. Paika pannakse ka tingimused, kuidas ja millal lepingust taganeda või kuidas 

lahendatakse omavahelised vaidlused. Lisatakse kontaktid ning konkreetne summa, mida 

põllumees maksab teatud arvu tarude eest. (Riis, Karise 2015: 81-82) 

Ameerikas kasutatakse mesilasi tolmeldajatena mandlipuude istandikes. Suured 

monokultuursed põllumassiivid jätavad mesilaste toidulaua ühekülgseks ning selle 

tagajärjel mesilased nõrgenevad ning võivad hukkuda (Bee... 2015). Antud juhul on 

tegemist kultuurkonveieriga, kus korje tagavad ainult kasvatatavad kultuurtaimed ning 

seda Eestis ei esine (Riis, Karise 2015: 7). 

Põllukultuuride kasvatamine võib mesilasi ka ohustada, kuna kahjustajate suure arvukuse 

tõttu kasutatakse tavatootmises mitmeid erinevaid taimekaitsevahendeid. Reeglite järgselt 

kasutatud pestitsiidikogused ei mõju mesilastele surmavalt või nähtavalt kahjustavalt, kuid 

tuleb arvestada, et kõik põllul kasutatud vahendid jõuavad mesilasteni, isegi äärmiselt 

väikesed koguses, mõjutades vähehaaval mesilaste vastupanuvõimet stressifaktoritele. 

(Sealsamas: 82) 

Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud programmiga: „Pestitsiidide esinemine Eesti 

põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju 

meemesilastele“ selgitati mees ning suiras sisalduvate pestitsiidijääkide hulk. Proovidest 

selgub, et Eesti mesitarudes esineb mitmeid erinevate taimekaitsevahendite toimeainete 

jääke, enamikke kasutatakse rapsipõldudel taimekaitsetöödel ning millest mõned võivad 

põhjustada meemesilase füsioloogilisi muutusi ning lühendada üksikisendite eluiga. 

Soovituslik on vähendada õitsevate kultuurtaimede lubatud preparaatidega pritsimist, kuna 

see mõjutab mesilaste tervist ning võivad põhjustada eluea langust. Suurendama peaks 

varroalesta tõrjumiseks erinevate toimeainetega preparaatide nimekirja, kuna see aitaks 

vähendada ühe toimeaine kuhjumist tarudesse, resistentsuse teket lestadel ning kahjulike 

koosmõjude avaldumise riski. Rohumaadel tuleks tagada meetmed, mis vähendaksid 

herbitsiidide kasutamist, näiteks leegitamine teeservades, süvakünd põldudel, kuna seal on 

alati õitsevaid taimi. Rohumaad annavad juulikuus mesilaste suure osa korjest ning seetõttu 

põhjustab herbitsiidide kasutamine rohumaadel mesilaste toidu saastumise. Sel ajal 

toituvad meest need vastsed, kellest kasvavad talvituma minevad mesilased. Perede 

edukaks talvitumiseks on vajalik võimalikult puhas toit. Lisaks tuleks vähendada 
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vabamüügis olevate pestitsiidide kättesaadavust, kuna taimekaitsevahendite kasutamise 

koolitust mitte omavad isikud ei tea ega oska arvestada taimekaitsevahendite kasutamisega 

kaasnevaid riske ja reegleid. (Pestitsiidide... 2015) 

Uuel aastatuhandel algas mesilasperede massiline hukkumine või siis kadumine nii 

Euroopas kui ka Ameerikas. Ameerikas on alates 2006. aastast olnud talvekaod 

katastroofilised, igal talvel on hukkunud ligikaudu kolmveerand mesilaskolooniatest, seda 

eelkõige mandlipuid tolmeldanud mesilaste hulgast.  2011. aasta talvest alates on talvekaod 

olnud ligikaudu 30%. Mesilasperede hukkumine on jõudnud ka Eestisse ning paljud 

mesinikud on tundmatu nähtuse ees hirmul ning nõutud. Seda salapärast nähtust on 

hakatud nimetama mesilasperede kollapsiks, mille põhitunnuseks on täiskasvanud 

mesilaste täielik kadumine tarust, kusjuures surnud mesilased puuduvad või on neid tühine 

hulk tarupõhjal või taru lähiümbruses. Tarus on kaanetatud haudmega raamid ja ka 

rikkalikud söödakärjed nii mee kui suiraga. Ehk mesilaspered on äkiliselt, kas mõne 

päevaga või isegi ühe korraga, lahkunud või hukkunud. Sümptomid võivad progresseeruda 

aeglase kollapsi puhul ka paari aasta jooksul kuni mesilaspere hävimiseni. Mesilasperede 

hukkumist või kadumist on seostatud taimekaitsevahendite kui ka keemiliste 

lestatõrjevahendite jääkidega, mis avaldavad tugevat survet mesilaste immuunsüsteemile,  

mesilastel tekivad mäluhäired ja nad võivad eksida. (Toomemaa 2012: 3) 

Et mesilaste ja põllukultuuride kooskasvatamine sujuks, tuleks taimekaitsetööde ulatust 

hoida võimalikult madalal tasemel ehk mitte pritsida kultuuri ennetavalt. Tuleb vältida 

mitme toimeainega pestitsiidide kasutamist ning taimekaitsetööde läbiviimiseks valida öine 

aeg, sest siis ei lenda meemesilased ning iga tund, mis jääb mesilaste korje alguse ja 

pritsimise vahele, aitab mesilaste tervist säästa. Parima tulemuse annab mesiniku ja 

põllumehe vaheline kontakt, siis saab põllumees mesinikku oma tegemistest teavitada. 

(Riis, Karise 2015: 82-83) 

Mesilaste kaitseks taimekaitsevahendite jm ohtude eest on võimalik rajada toetust saav 

mesilaste korjeala, mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevus. Toetust 

saavad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kellel ei ole mahepõllumajanduse 

kohustust vaid e-PRIA kaudu. Minimaalne põllumaa pind toetuse taotlemiseks on 1,0 ha 

ning kus toetuse taotleja kasvatab vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Nende 

hulgast peab vähemalt üks olema kaunvili, teravili, rühvelkultuur, õli- ja kiukultuur, muu 

tehniline kultuur, köögivili, ravim- ja maitsetaim või maasikas. Lisaks põllukultuuride 
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kasvatamise nõudele on kuni 15. augustini sellel maal niitmine, hekseldamine, karjatamine 

ja ettevalmistamine järgmise kultuuri kasvatamiseks keelatud. Täpsemad toetuse nõuded ja 

tingimused on sätestatud asjakohases põllumajandusministri määruses. 

(Keskkonnasõbraliku... 2015)  

Mesilaste suremust ning nõrgenemist põhjustavad ka erinevad haigused, parasiidid ning 

kahjurid. Põllumajandusministeerium on koostanud mesinikele mesilaste kaitseks 

infomaterjali: „Abiks mesinikule mesilashaiguste äratundmiseks“. (Abiks... 2015) Samuti 

raskendab mesilaste pidamist Eesti põhjamaiselt jahe kliima ja külm ning pikk talv. Sellest 

tulenevalt on Eesti mesinduses tunduvamalt suuremad kulutused, võrreldes Euroopa Liidu 

keskmisega,  talvesöödale (mesilaspere kohta keskmiselt 20 kg suhkrut) ja 

mesindushoonete ning mesilastarude täiendavale soojustamisele. Talvekulud suurendavad 

tootmiskulusid ning selle tõttu on Eestis mee omahind suhteliselt kõrge. (Mee tootmise... 

2013: 4) Eesti jahe kliima tõstab väga olulisele kohale mesilaste pidamisel tõuaretuse, et 

valida ja paljundada Eesti kliimatingimustesse sobivaimat tõumaterjali, kes oleks heade 

talvitumis-, haigus- ja sülemlemiskindlusega, rahulikud ning hea meetootmise võimega 

(Mee tootmise... 2013: 11).  

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud Eesti mesindussektori 2015. aasta 

struktuuriuuringus uuriti mesinikelt meetoodangu hinnangulisi tootmiskulusid 

meekilogrammi kohta. Mesinikel on võrreldes muude majandusnäitajatega kulud arvestus 

sageli raskesti määratletav ja vähemtäpsem. 2014. aastal olid keskmised tootmiskulud 

toodetud meekilogrammi kohta 5,2 eurot ning 2015. aastal 4 eurot, millest püsikulud olid 

1,5 ja 1,6 eurot ning muutuvkulud 1,7 ja 2,6 eurot. Erineva suurusega meetootjatel erinesid 

keskmised tootmiskulud toodetud meekilogrammi kohta. Hobimesinikel 2014. aastal 3,1 

eurot 2015. aastal 3,7 eurot. Kõige madalamad tootmiskulud toodetud meekilogrammi 

kohta on kutselistel mesinikel, vastavalt 2,1 ja 2,2 eurot. (Eesti mesindussektori.. 2015: 20) 
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1.3. Mesindusalaste teadmiste omandamine  

 

Mesiniku 5. taseme ehk kõrgeima taseme kutsestandardi kompetentsusnõuete kohaselt saab 

mesinikuks hakata ettevõtlik inimene, kes omab tõsist huvi mesindusvaldkonna vastu ning 

on valmis ennast pidevalt täiendama ning kellel on palju isikuomadusi, mis toetavad 

mesinikuks olemist. Väga oluline on planeerimisoskus ning oma oskuste ja teadmiste 

rakendamine erinevates situatsioonides. Mesiniku kutse valimisel tuleb arvestada mesiniku 

töö eripäradega. Tuleb olla valmis iseseisvalt otsuste vastu võtmiseks ning üksinda 

töötamiseks nii väli- kui sisetingimustes, tihtipeale ka puhkepäevadel ja pühade ajal. 

Mesiniku töö on füüsiliselt raske ning sõltub ilmastikust kui ka aastaaegadest. Mesinikuna 

töötamisel tuleb kasuks juhilubade olemasolu ja ergonoomika reeglitest kinnipidamine. 

Mesinik talub mesilaste nõelamist ning ei ole mesilasmürgi suhtes ülitundlik ehk 

allergiline. (Kutsestandard 2014)  

Reaktsioonid mesilasmürgile jagatakse neljaks astmeks, neist kahes viimases astmes 

tekkivad hingamisraskused ning vererõhu äkiline langus on eluohtlikud. Seetõttu on vajalik 

vastuvõtlikkust mesilasmürgile testida mürgitaluvustestiga või nahatestiga. Mesilaste 

pideva nõelamise tulemusena suureneb mesilasmürgi vastu taluvus, taluvuse tõhustamiseks 

tehakse ka ravi asjatundjate jälgimise all, kuna võivad esineda allergilised reaktsioonid. 

(Ruottinen jt 2008: 59) 

Ergonoomika reeglitest kinnipidamisega üritatakse vähendada keha kurnavat koormust 

korpuste igapäevasel tõstmisel, et vältida mesinike kutsehaiguseks saanud selja- ja 

põlvevalu. Keha ülekoormamise vähendamiseks tuleb tarud paigutada kohta, kus saab 

normaalses asendis töötada, samuti kasutatakse abivahendeid  ning tuleb valida mugavasti 

kasutatav inventar. Profimesilates on tõstukid asendamatud töövahendid nii maastikul kui 

ka tööruumides. Autod varustatakse tõsteseadeldistega, saadaval on mitmeid tõstukite 

mudeleid, mis on mesinikele kohandatud. Mesiniku hea tervis on üheks eelduseks 

professionaalseks mesindamiseks. (Sealsamas: 58) 

Enamasti on mesindamise õnnestumise võtmeks selgelt seatud eesmärk. See võib olla 

määratud mesilasperede arvu, toodetud mee hulga, kasutada oleva aja ja inimressursi 

võimalustega. Samuti tuleb tutvuda turusituatsiooniga. Mesinik liigub oma eesmärgi poole 

sammhaaval, kõigepealt omandades teadmisi ja oskusi õppides ning harjutades. Oskuste ja 
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teadmiste lisandudes suurendatakse ka mesilasperede arvu. Elukutselise mesiniku tasemele 

jõudmiseks kulub vähemalt 3 - 4 mesindushooaega. Iga paari aasta tagant eesmärkide 

täpsustamine aitab viia mesiniku soovitud lõpptulemuseni. (Sealsamas: 56) 

Mesinikke on koolitatud Eestis põllumajandustehnikumides, Eesti Põllumajandusülikoolis 

ja Arkna- ning Räpina mesinduskoolides, kuid kõik mesindusalane õpe viidi üle 1972. 

aastal Olustvere sovhoostehnikumi, põhjuseks oli üleminek üldisele ja täielikule 

keskharidusele, tõenäoliselt mängis sealjuures suurt rolli ka vastrajatud mesila loomine 

aastal 1971 Olustvere kandis. Eesti mesindust tabas suur tagasilöök aastal 1977, mil 

avastati parasitaarhaigus – varroatoos, mis põhjustas suuri kadusid. Kaheksakümnendate 

aastate lõpus ja üheksakümnendate aastate alguses toimusid suured muudatused 

mesinduses. Riigis toimusid nii majanduslikud kui poliitilised muudatused, millest tingitud 

rahapuuduse tõttu lõpetatakse teaduslikud uurimustööd, mesindusalase hariduse andmine 

ning seltside ja muude organisatsioonide töö. (Rohtla 2012) 

Alates aastast 1994. aastast ei toimunud Eestis enam riiklikku mesindusõpet. See puudus 

likvideeriti 2012. aastal, mil taastati Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesiniku 

eriala tasuta kutseõpe keskhariduse baasil peale ligikaudu 20 aastat kestnud pausi. Pikk 

paus tõi endaga kaasa karmi tõsiasja, et noorimad kutselised mesinikud olid selleks ajaks 

neljakümnendates eluaastates ja oli viimane mõistlik aeg uuesti mesinikke koolitama 

hakata. (Üle... 2013) Mesiniku kutseõppe õppekava edukalt läbinud õppijal avaneb 

võimalus sooritada kutseeksam ja omandada mesiniku 4. taseme kutsekvalifikatsioon. Õpe 

loob eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. (Mesinik 2016) 2013 aastal 

oli üle pika aja toimunud 1-aastase õpingu edukate läbijate arv 21 (Üle... 2013). Eesti 

Vabariigis saab tänasel päeval mesinikuks õppida riiklikul õppekaval vaid Olustvere 

Teenindus- ja Maamajanduskoolis (Arengukava 2016: 7). 

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing pakub mesindusega tegelevatele inimestele võimalust 

omandada mesiniku kutset kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5. Kutseeksami 

sooritamine on tasuline ning maksab 200 €, kui isiku teadmised ja oskused vastavad 

kutsestandardi nõuetele, siis väljastatakse talle vastav kutsetunnistus. (Mesiniku kutse 

2016) 

Euroopa Liit rahastab õppe- ja teabepäevade, algajaile ja edasijõudnuile koolituste ja 

kongresside korraldamist, mida viivad läbi Eesti mesindusliidud ning on osalejatele tasuta, 
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samuti õppematerjalide väljaandmist Eesti riikliku mesindusprogrammi raames (Mee 

tootmise... 2013). Mesindusprogrammi raames tasuta kursustel on osalejate arv piiratud 

ning grupid täituvad kiirelt, seetõttu korraldab Eesti Mesinike Liit ka tasulisi kursusi, mille 

grupid 2016. aastal toimunud koolitustel olid kõik komplekteeritud. Eesti Mesinike Liit on 

alates 2014. aastast Töötukassa Koolituskaardi partner, mis tähendab seda, et töötud saavad 

koolitusele tulla ka läbi Töötukassa. (Kursused 2016) 

Eesti heal tasemel ja edasipüüdlikke mesinikke, kes pidevalt ennast täiendavad, 

rakendavad oma teadmisi ja jagavad neid ka teistega ning panustavad Eesti mesindusse või 

kohaliku mesindusseltsi edenemisesse tunnustatakse Eesti Mesinike Liidu poolt Aasta 

Mesiniku tiitliga. Aasta Mesinikke on valitud aastast 1998. Aasta Mesiniku tiitli pälvis 

2015. aastal mesinik August Rapp. Mesinike 2015. aasta sügispäevadel tunnustati Eesti 

Mesinike Liidu asutaja ja selle kauaaegne juht Aleksander Kilk auliikme vääriliseks.  

(Tunnustamine 2016)  

 

 

1.4. Mesindusinventar  

 

Enne mesilaste soetamist on tarvis muretseda nende hooldamiseks vajaminev inventar. 

Mesindusinventari tähtsaim komponent on taru (Talts 1971: 33). Tarud liigitatakse 

vastavalt tarumahu suurendamise suundadele lamav- ja korpustaruks (Riis 2013: 36): 

1) lamavtaru - pesaruumi suurendamiseks lisatakse kärgesid pesa külgedele 

(horisontaalsuunas); 

2) korpustaru - pesaruumi suurendamiseks lisatakse raame täis korpusi pesa peale või 

alla (vertikaalsuunas). 

Eesti mesindus on maailma mesinduse arenguga kaasas käinud, kuid oluliselt ollakse maha 

jäänud tehniliste vahendite kasutamisega. Eesti mesilad väga ebaühtlase tehnilise 

tasemega. Viimasel aastakümnel on Eestis rajatud nii mõnigi suurmesila. Eesti 

suurmesilate esmaseks tunnuseks võib lugeda lamavtaru asendamist korpustaruga. See 

tarutüüp võimaldab mesindamist oluliselt mehhaniseerida. Mehhaniseerimine säästab 

tööaega ja samuti töötaja tervist, tõstes tööviljakust, mis kajastub eelkõige majanduslikus 

arvestuses. (Sildnik 2009) 
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Lamavtarud sobivad paikseks mesindamiseks piirkondadesse, kus korje on pidev ja 

rikkalik, kuna lamavtarudega rändamine on keeruline. Lamavtaru on sobivam noorele 

mesinikule, kes alles tutvub mesilaste käitumisega, ega kavatse veel mesilastega rännata. 

(Martverk 2001: 22). Alustavale mesinikule sobivad lamavtarud ka hinna poolest, mis on 

korpustarudest tunduvamalt odavamad, eriti kasutatult. Alustades on igal alal kasulik 

kulutusi piirata. (Vabar 2009: 18) Meetoodangu maksimumini viimiseks tuleb suurt 

tähelepanu pöörata ka heade mesilasemade kasutamisele ning jätkusuutlikkusele. 

Mesilasema määrab 75% mesilaspere meetoodangust ja kasvust.  (Kajander jt, 2009)  

Selleks, et avatud tarus mesilasi läbi vaadata, on vaja soetada spetsiifilised vahendid. 

Alustada tuleks mesiniku riietusest, mis peab olema siledapinnaline ja heleda värvusega. 

Saadaval on spetsiaalseid kaitseülikondasid, mille üheks osaks on ka näovari. Käte 

kaitsmiseks kasutatakse nahast või kummist kindaid, millest mesilase nõel läbi ei lähe. 

(Riis 2013: 44-45) Mesilasperede läbivaatamiseks rahustatakse töömesilasi suitsikuga, kus 

maheda suitsu saamiseks kasutatakse kuiva lehtpuu (paju, haab, lepp) kõdupuitu, 

samblaturvast kui ka spetsiaalseid graanuleid. (Allikivi 2003: 34-35)   

Kui mesilased on rahustatud, siis kangutatakse konkspeitli abiga lahti kärjeraamid ja 

tarukorpused, mis on mesilaste poolt taruvaiguga kinni kititud. Konkspeitlit kasutatakse ka 

kraapimistöödeks. Mesilased eemaldatakse kärgedelt taruharjaga. Lamavtarus pühitakse 

taruharjaga prügi kokku ning tarulabidaga eemaldatakse prügi taru põhjast. (Riis 2013: 47) 

Tööstuslikus mesinduses kasutatakse taru puhastamiseks kui ka mesilaste magasinist või 

meekorpusest eemaldamiseks tolmuimejat või puhurit (Allikivi 2003: 37). Kärgede 

kandmiseks kui ka säilitamiseks sügistalvisel perioodil kasutatakse kärjekandekasti. Kui 

kastil on spetsiaalseid ventilatsiooniavasid, siis sobib see täitma ka sülemikasti ülesannet. 

(Riis 2013: 47) Mesilaste vee- ja söödavajaduse rahuldamiseks paigutatakse mesilasse 

joogi- ning söödanõusid (Allikivi 2003: 62-65). 

Mee töötlemine ja pakendamiseks ettevalmistamine vajavad täiendavaid teadmisi, 

ressursse ning ruume. Mee käitlemine määrab, kas lõpptulemuseks on tippkvaliteetne 

kaup, millele võib määrata hinna, mis tagab mesindamise kasumlikkuse. Paljud mesinikud, 

kes on investeerinud mee töötlemisse, pakendamisesse ja müümisse, ostavad mett kokku 

ka teistelt mesinikelt, kuna süstemaatilise tööga kätte võidetud üha kasvava turu vajadust ei 

jõua enam oma meetoodanguga rahuldada. (Ruottinen jt 2008: 168) 
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Mee käitlemise põhietapid on: soojendusruum, lahtikaanetamine, vurritamine, kurnamine 

ja selitamine, kristalliseerimine (ladustamine), pakendamine (ladustamine) (Sealsamas 

2008: 170). Soojendusruum on vajalik neis mesilates, kus mesilasperede paljususe tõttu ei 

jõuta kärgi tarusoojana lahti vurritada. Mee jahtudes kasvab selle viskoossus ja vurritamine 

muutub probleemseks. Soojendusruumi võib kasutada ka varem säilitusanumates 

kristalliseerunud mee üles sulatamiseks. Soojendusruumi temperatuur on 30°C lähedal 

ning mett võib seal hoida maksimaalselt paar ööpäeva. Soojendatud mesi eraldub 

kergemini kärjekannudest ning selle kurnamine on lihtsam. Vurritamise aeg on samuti 

lühem, mett jääb kärgedesse vähem ning saadav meesaak on suurem. Soojendusruumi 

ökonoomseks ja tõhusaks kütmiseks on osutunud termostateeritud sooja õhu puhur. 

(Sealsamas: 170-171) 

Mesilased katavad kärjekannud vahast kaantega, kui need on mett täis ning mee 

veesisaldus säilitamiseks on õigele tasemele langenud. Mee vurritamiseks kaaned 

eemaldatakse ehk kaanetatakse lahti. Lahtikaanetamine moodustab kõige aeganõudvama 

etapi. Kärjekaanetise eemaldamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid (Sealsamas: 

171-175): 

1. kärjekahvel - kärgede lahtikaanetamiseks kõige odavam töövahend ning on eriti 

sobilik väikemesilas, kuid kuulub ka teiste lahtikaanetamise meetodite puhul iga 

mesiniku varustusse (järelkoorimiseks); 

2. kärjenuga – võimaldab kiiremini ja rohkem lahti kaanetada, kui kärjekahvliga 

kaanetades, kuid nõuab rohkem vilumust. Eriti sobilik paksude, raamist välja 

ulatuvate mett täis kärjekannude kaante lõikamiseks. Saadaval on tavalised ehk 

ilma soojenduseta ning soojendusega kärjenoad; 

3. koorimishöövel – seadeldis, mille lõiketera kuumutab elekter ning noaga võrreldes 

jääb hööveldatud pind eriti sile etteantud tera sügavuse tulemusel. Parim tulemus 

jääb heledate, haudmest tumenemata kärgede höövliga koorides, kuid enamasti 

tuleb lõpptulemus siiski kärjekahvliga teha; 

4. gaasileek või kuumaõhupuhur -  vedelgaasipõleti või kuumaõhupuhur sulatab 

kaanetise, see meetod sobib eriti hästi uute meekärgede kuivkaanetise 

lahtikaanetamiseks, mille ajakulu kärjekülje kohta on kuni 30 sekundit; 

5. kettkoorimismasin – on kasutusel suurte mesilate vurritamisliinides, see meetod 

vigastab kärjepinda, palju mett jääb kaanetisvaha hulka ning tekitab palju vahapuru, 
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mis on halb, kuna raskeneb mee kurnamine ja selitamine ning vahasse talletunud 

toitainete jäägid võivad ladestuda mees. Läbipaistva mee tootjale see meetod ei 

sobi; 

6. lõigatavate valtsidega koorimismasin – lõiketerad teevad igasse kannu kaande 

sisselõiked, et mesi vurritamisel välja valguks, ilma vahakaasi eemaldamata. Selle 

meetodi puhul tekib kaanetisvaha väga vähe. Sisselõigete tulemusel tekib peenikest 

puru mee hulka, mida on hiljem üsna tülikas välja selitada; 

7. Nurgakoorimismasin – edasi-tagasi liikuvad kuumutatud kärjenoad teevad puhast 

tööd. Nugade kõrgust saab reguleerida ebatasaste kärgede puhul sobivaks, mistõttu 

järelkoorimist pole vaja teha. Kolmandik meest satub kaanetisvaha kamakate hulka, 

mis hiljem kamakaid vurritades lihtsasti kätte saadakse, kuna vahapuru on vähe. 

Nurgakoorimismasinat on võimalik ühendada transportööriga, et kärgi mitmekaupa 

käsitleda, kaasaegsed seadmed võimaldavad koorida ligikaudu 12 meekärge 

minutis.  

Mee eraldamiseks kaanetisvaha hulgast on lihtsaim viis kurnamine läbi sõela või resti. 

Professionaalseks kasutamiseks on konstrueeritud kaanetisvaha vurrid, millega mesi 

kaanetisvahast eraldatakse. (Sealsamas: 175) Lahtikaanetatud kärgedest eemaldatakse mesi 

meevurris tsentrifugaaljõu abil. Meevurrid jagunevad kärgede asetuse järgi vurris 

järgnevalt (Riis 2013: 107): 

1. hordiaal; 

2. radiaal; 

3. rõhtteljeline meevurr. 

Hordiaalvurr sobib kasutamiseks mõnekümne mesilaspere omanikule, samuti võib seda ka 

suuremas mesilas kasutada raskestitöödeldavate meesortide vurritamiseks, näiteks 

kanarbikumee. Liikumatute kassettidega väiksemaid hordiaalvurre aetakse üldjuhul käsitsi 

ringi, kuid neid saab täiustada ka elektrimootoriga.  Pöörduvate kassettidega vurr töötab 

enamasti elektrimootoriga ning nad maksavad kaks korda rohkem, kui sama mahutavusega 

radiaalvurr. Ühe partii vurritamine võtab radiaalvurris pisut kauem aega, kui 

hordiaalvurris, kuid ajakulu kompenseerib radiaalvurri mahutavus – tavaliselt 9-70 kärge. 

Mehaanika on lihtne ja töökindel, kuid radiaalvurris on kärgede purunemise oht suurem 

kui hordiaalvurris. Rõhtteljelist vurri kasutatakse enamasti mitmesaja perega 

professionaalses mesilas, kuna see on ainus vurr, mida on lihtne koorimismasinaga üheks 
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liiniks ühendada. Samuti vähendab rõhtteljeline vurr töökoormust, kuna kärgedega ei pea 

ükshaaval tegelema – toodetakse 10-160 raamilisi rõhtteljelisi vurre. Vurr on väga 

efektiivne ning suudab kärgedest kätte saada ka sitke kanarbikumee, sealjuures kärjed 

purunevad harva. (Ruottinen jt 2008: 178-180) 

Meevurri põhja kogunenud mesi lastakse anumasse läbi kahekordse sõela, mis on 

roostevabast või tinutatud materjalist. Pärast vurritamist lastakse meel selituda, et 

väiksemad võõrkehad tuleksid mee pinnale ja need oleks võimalik eemaldada. 

Selitusnõusid kasutatakse ka villimisnõudena, kas mee müügipakenditesse või 

säilitusnõudesse. Mee säilitamiseks sobivad emailist, klaasist, puidust, toiduplassmassist ja 

roostevabast meenõud. (Riis 2013:  110-111) 

Väikemesilastes säilitatakse mett tavaliselt 25 kilogrammistes sangaga toiduplastist 

nõudes. Suured partiid ladustatakse roostevabast terasest tünnidesse või tankidesse. Parim 

variant oleks mesi pärast selitamist peeneteraliseks töödelda ning seejärel müügiks valmis 

pakendada. Suurele kogusele müügivalmis meele on tarvis leida suur püsiva 

temperatuuriga säilitusruum, mis on puhas ja lõhnatu ning õhu suhteline niiskus alla 60%. 

Õigete säilitamistingimuste korral võib mesi säilida aastaid, ilma et kvaliteet palju langeks. 

(Ruottinen jt 2008: 183) 

Mett pakendatakse müügiks enamasti kas plast- või klaaspurkidesse, kuhu villitakse kaalu 

järgi vastav kogus. Suurte koguste pakendamiseks kasutatakse ka pakendamisliini, mis 

koosneb transportööri, doseerijat, kaanetajat ja etikettijat ning transpordi-taara täitjat. 

Mesila rajamisel tuleks läbi mõelda, kas majanduslikult on kasulik mett ise pakendada ja 

turustada, kuna mee töötlemine, pakendamine ja turustamine vajavad põhjalikke teadmisi, 

aega ning nõuetele vastavaid ruume ning seadmeid. Mesinikud, kes soovivad 

spetsialiseeruda ainult mee tootmisele või puuduvad võimalused investeerida mee 

pakendamisesse ja müügitegevusse, on võimalik mett müüa suurte partiidena 

pakendamisettevõtetele. (Sealsamas: 184, 194-195) 
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1.5. Rahastamisvõimalused 

 

Vajamineva inventari soetamiseks on erinevaid võimalusi. Hobimesinikud muretsevad 

inventari oma raha eest, mesindusettevõtlusega alustavatel ettevõtjatel on võimalus 

taotleda laene ja toetusi. Mesindusettevõtlusega tegelevatel mesinikel on võimalik taotleda 

ka erinevaid toetuseid. Alustada võiks nõuandetoetuse taotlemisest, kuna nõustamisteenuse 

osutamist toetatakse erinevates nõustamisvaldkondades (Nõuandetoetus 2015): 

1. loomakasvatus; 

2. taimekasvatus; 

3. mahepõllumajandus; 

4. metsamajandus; 

5. mesindus; 

6. maaparandus; 

7. põllumajandussaaduste töötlemine; 

8. keskkonnakaitse ja loodushoid; 

9. nõuetele vastavus; 

10. töötervishoid ja tööohutus; 

11. ettevõtte majandamine; 

12. äriplaani koostamine; 

13. juhtimine; 

14. mentorlus. 

Eesti Töötukassa võimaldab töötutel, kes on vähemalt 18-aastased ning läbinud 

ettevõtluskoolituse või kellel on majandusalane haridus või ettevõtluskogemus taotleda 

ettevõtluse alustamise toetust äriplaani alusel summas kuni 4474 € (Ettevõtluse... 2016). 

Noortel mesindushuvilistel on võimalik taotleda PRIA-st „Põllumajandusliku tegevusega 

alustava noore ettevõtja toetust“ põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või 

arendamiseks kuni neljakümnenda eluaastani. Toetusi määratakse vaid neile, kellele pole 

varasematel aastatel samast meetmest toetust määratud. Üks taotleja võib toetust saada 

kuni 40 000 €. Toetuste saamise nõuetega saab tutvuda meetme määruses. Noorte 

põllumajandustootjate tegevuse toetamine motiveerib noori osalema maapiirkonna 

ettevõtluse edendamises, samuti aitab see parandada Eesti põllumajandussektori vanuselist 
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struktuuri. Alates 2008. aastast on Eestis saanud noortaluniku toetust kokku 628 

noortalunikku. (Noortalunikud... 2015) 

Põllumajandustootjate konkurentsivõime suurendamiseks on võimalik taotleda 

„Väikepõllumajandustootja toetust“. Toetusega luuakse võimalus tootmise 

ümberstruktureerimiseks, et seda lihtsustada ja mitmekesistada. Toetuse taotlemise 

tingimustega saab tutvuda Maaeluministri 20.04.2015. aasta määruses nr 35 

“Väikepõllumajandustootja toetus”. (Väikepõllumajandustootja... 2016) 

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamiseks läbi tootmise kaasajastamise ja 

ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja 

loomakasvatusehitiste rajamiseks ning uuendamiseks ja keskkonnasõbraliku energia 

tarnekindluse suurendamiseks on võimalik taotleda „Põllumajandusettevõtete 

tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust“. (Põllumajandusettevõtete... 2016) 

Eestis toetatakse mahepõllumajanduslikku tootmist mahepõllumajandusliku tootmise 

toetusega, samuti on võimalik taotleda toetust mahepõllumajandusele üleminekuks ning 

mahepõllumajandusega jätkamiseks. Otsetoetusena saab taotleda ühtset pindalatoetust. 

(Pindalatoetused... 2016) 
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2. MESINDUSETTEVÕTTE RAJAMISE JA MAJANDAMISE 

HINNANG 

 

2.1. Käesoleva uurimistöö metoodika  

 

Eestis on olemas suured väljavaated mesindusvaldkonna arenguks, kuna Eestis toodetud 

meetoodang ei rahulda kodumaist suurenevat nõudlust ning seetõttu on ka mee 

ekspordinumbrid olematud. Sellele vaatamata ei tule mesindussektorisse juurde piisavalt 

palju uusi mesinikke ning tulevikus tähendab see veel väiksemat meetoodangut, kuna Eesti 

mesinike keskmine vanus on kõrge.  

Seni on mesindussektori uuringud keskendunud pigem sektori struktuurile kui ka mee 

turule ning tarbimisele Eestis, kuid pole uuritud, mis takistab mesindusvaldkonna arengut 

ning jätkusuutlikkust Eestis. Seega on uuringu eesmärk välja tuua peamised meetootmise 

arengut mõjutavad tegurid ning välja selgitada jätkusuutliku mesindusettevõtluse 

alustamise ja majandamise võimalused ja takistused Eestis. 

Uurimistöö empiirilise osa esmased andmed on kogutud andmekogumismeetodite, 

mesinikele suunatud ankeetküsitluse ja intervjuude käigus. Teisesed statistilised andmed 

mesindussektori kohta on saadud Eesti Statistikaameti ja Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet andmebaasidest ning Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringutest.  

Ankeetküsitlus on toodud lisas 1 ning on jaotatud viieks osaks. Esimese osa eesmärgiks on 

välja tuua mesindusalaste teadmiste omandamise võimalused ning nende praktilisus. 

Küsitluse teise osa eesmärgiks oli anda hinnang faktoritest, mis mõjutavad 

meetootmisettevõtlusega alustamist ning uurida rahastamisvõimalusi. Kolmanda osa 

eesmärk oli välja selgitada küsitlusele vastanu mesindustegevuse hetkeseis. Neljas osa 

keskendus mesindustegevuse arenguperspektiividele ning viies osa koosnes 

üldküsimustest. Ankeedis oli kokku 34 küsimust, millest 5 olid vabavastusega küsimused 

ja 29 valikvastustega küsimused. 

Küsitletavate valimi valik toimus põhimõttel, et küsitletav oleks soetud mesindusega ehk 

oma ala ekspert. Nendeni jõudmiseks kasutasin Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste 
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Mesinike Ühingu ning Saaremaa Mesinike Ühingu abi, kes edastasid küsitluse liikmetele 

e-maili teel, mis koosnes küsitluse eesmärgist ning lingist, mis suunas küsimustikule. Eesti 

Mesinike Liit edastas küsitluse 500-le toimivale e-maili aadressile, Eesti Kutseliste 

Mesinike Liit 57-le ning Saaremaa Mesinike Ühing 20-le mesinikule. Valimi suuruseks 

ostus seega 577 mesinikku, sealhulgas suurmesinikud kui ka hobimesinikud. Kuna paljud 

Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liikmed on ka Eesti Mesinike Liidu liikmed, siis on nad 

küsitlust saanud kaks korda, seega tegelik valimi arv on väiksem. Küsitlus oli eestikeelne 

ning toimus veebipõhiselt (Google Docs veebikeskkonnas). Täidetud ankeedi edastas 56 

küsitletut, st vastamisprotsent oli ligikaudu 10%, mis osutus väiksemaks loodetust, kuna 

sel aastal on mesinikke tülitatud ankeetide täitmisega juba korduvalt. Küsitluse vastuste 

analüüsimisel kasutasin võrdlevat statistilist analüüsi. 

Küsitluse vastuste analüüsi täiendasin intervjuudega. Üheks intervjueeritavaks oli autori 

isa, Ilmar Rohusalu (edaspidi Mesinik 1), kes on mesilasi pidanud kodumajapidamises 

ligikaudu 10 aastat, kuid oma mahult liigitub ta oma 14-ne mesilasperega väiketootja alla. 

Teine intervjuu viidi läbi anonüümseks jääda soovinud naisterahvaga (edaspidi Mesinik 2), 

kes lõpetas 2. lennul mesiniku eriala Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, kus 

mesiniku riiklik õpe taasavati 2012. aastal. Tänasel päeval ta ise veel mesilasi otseselt ei 

pea, kuid varsti võtab ta isa hobimesinduse üle. Intervjuu koosnes 6-st küsimusest (lisa 2).  

 

 

2.2. Mesindussektori ülevaade Eestis 

 

Eesti Statistikaamet kogub mesinike ja mesilasperede arvu kohta andmeid regulaarselt 

põllumajanduslikelt majapidamistelt ning ebaregulaarselt, enamjaolt kord kümnendi 

jooksul (2001, 2012) kodumajapidamistelt. Vaatlusvälistel aastatel kasutatakse 

kodumajapidamiste puhul eelmiseid kogutud andmeid. Statistikaandmeid kasutades tuleb 

hoolega jälgida, milliseid andmeid täpsemalt analüüsitakse. (Mee turg... 2015: 6) 

2013. aastal oli mesilasperedega majapidamiste arv Eestis 5469, mida oli 4% rohkem kui 

2003. aastal ning 12% rohkem kui 2010. aastal (tabel 1). Suurem osa ehk 70% 

majapidamistest olid kodumajapidamised, kes toodavad mett oma tarbeks ja 30% olid 

põllumajanduslikud majapidamised, kus mett toodetakse müügiks. 2001. aastal olid need 

proportsioonid vastavalt 37% ja 63%. Mett müügiks tootvate mesinike arv oli Eestis 2013. 
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aastal 1650, olles 34% vähem kui 2003. aastal ja 22% vähem kui 2010. aastal. Mesilasi 

pidavate põllumajanduslike majapidamiste arv on jätkuvalt langustrendis, mesilasperedega 

kodumajapidamiste arv on aga viimastel aastatel suurenenud. Paljud põllumajanduslikud 

ettevõtted on muutunud kodumajapidamisteks, sest müügiks tootmine on lõpetatud või on 

põllumajandusmaad jäänud kasutusse alla ühe hektari. (Eesti mesindussektori... 

2015: 11-12) 

 

Tabel 1. Mesilasperedega majapidamiste arv Eestis aastatel 2001-2013, tükkides (Eesti 

mesindussektori... 2015: 11) 

 2001 2003 2005 2007 2010 2013 

Mesilasperedega 

majapidamisi kokku 
7561 5268 5504 5190 4889 5469 

sh põllumajanduslikke 

majapidamisi 
4787 2494 2730 2416 2115 1650 

kodumajapidamisi* 2774 2774 2774 2774 2774 3819 

 

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud uuringust selgub, et 2013. aastal oli Eestis 

kõige rohkem hobimesinikke, kes omavad alla 10 mesilaspere (tabel 2). Kõige väiksema 

osa mesinike struktuurist moodustavad suurtootjad ning kutselised mesinikud.  

 

Tabel 2. Mesilasperede alusel mesinike liigitamine ja struktuur Eestis 2013. aastal, 

tükkides (Eesti mesindussektori... 2015: 6) 

Mesinike liigitus 
Mesilasperede 

arv 

Mesilasperedega 

majapidamiste arv 

2013. aastal Eestis 

Kutselised 

mesinikud ≥ 150 17 

Suurtootjad 100...149 13 

Keskmised tootjad 25...99 152 

Väiketootjad 10...24 395 

Hobimesinikud ≤ 10 4892 

Kokku: 5469 

 

Eesti Konjunktuuriinstituut on oma uuringus mesilasperede arvu alusel liigitanud 

tootjateks mesinikud, kellel on vähemalt 10 mesilasperet. Tootjad jagunevad omakorda 
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10–24 mesilasperega väiketootjateks, 25–99 mesilasperega keskmisteks tootjateks, 100–

149 mesilasperega suurtootjateks ja üle 150 mesilasperega kutselisteks mesinikeks. 

Statistikaameti andmetel on kolmel viimasel mesindushooajal mesilasperede arv kasvanud 

märgatavalt. Mesindushooaegasid arvestatakse ühe aasta kohta, välja arvatud 15 kuud 

kestev periood (seetõttu pole teiste perioodidega võrreldav) 1. juuli 2006 – 30. september 

2007, mil perioodi arvestus 1. juulist kuni järgneva aasta 30. juunini muutus ning hakati 

perioodi arvestama 1. oktoobrist kuni järgneva aasta 30. septembrini. Kõrgeim 

mesilasperede arv oli viimase kümne vaatlusaasta (2005-2014) jooksul 2014. aastal, kui 

mesilasperesid loendati 44 tuhat (joonis 1). Lisaks tavamesilastele peetakse Eestis ka 

mahemesilasi, keda oli viimasel vaatlusaastal 1737 peret ning need on arvestatud mesilaste 

üldarvu sisse (Mee turg... 2015: 7). 1970-ndatel aastatel on mesilasperede arv Eestis 

ulatunud ka üle 100 tuhande. Praegusega võrreldes on mesilasperede arv Eestis madal, 

kuna Eesti looduslikud tingimused võimaldaksid pidada ligikaudu 150 tuhat mesilasperet. 

(Eesti mesindussektori... 2013: 15) 

 

 

Joonis 1. Mesilasperede arv (seisuga  30. september 2015) ning keskmine meetoodang 

ühelt mesilasperelt  Eestis aastatel 2005-2014. (PM29) 

 

2016. aasta 1. mai seisuga oli kohustuslikku PRIA põllumajandusloomade registrisse 

kantud vaid 1671 mesilat 15 824 mesilasperega (lisa 3). Kahjuks ei ole kõik väiketootjad ja 
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hobimesinikud mesilasperede registreerimise kohustusest veel teadlikud või ei ole 

mesilasperesid registreerinud Maksu- ja Tolliameti, Veterinaar- ja toiduameti või 

Statistikaameti vaatevälja sattumise hirmust tingitult (Eesti mesindussektori... 2015: 15). 

Mesinikud võivad müüa kuni 15 mesilaspere toodangut Veterinaar- ja Toiduameti luba 

omamata, seega vältides bürokraatiat ning kontrolli ei kipu väiketootjad näitama, et neil on 

üle 15 mesilaspere. Samuti kipuvad väikemesinikud hirmu tundma maksuameti kontrolli 

ees, kuna 15 mesilasperega mesinik ei ole alati OÜ või FIE-na registreeritud, kuna 

mesindusest teenitav tulu on juhuslik ja tagasihoidlik. Maksuameti ees tuntav hirm on 

ülehinnatud, sest mõnekümne mesilasperega mesinike revideerimine on vähetõenäoline, 

kuna see on vähetulus, sest riigikassase makse väga palju ei laekuks. Tulumaksuseadus 

loob eelise füüsilisest isikust ettevõtjatele, võimaldades omatoodetud töötlemata 

põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust veel täiendavalt maha arvata kuni 

2877 €, kui dokumentaalselt tõendatud kulud on maksustamisperioodil maha arvestatud.  

Samuti ei ole Eestis mesinikel stiimulit näidata mesilasperede arvu tegelikust suuremana, 

kuna neile puuduvad sellealased põllumajandustoetused. (Sealsamas 2013: 11-12) 

Mesilaspere keskmine meetoodang Eestis on vaatlusperioodil kõikunud vahemikus 19-27 

kilogrammi aastas, kuid viimastel aastatel on püsinud suhteliselt stabiilsena (joonis 1). 

Perioodil 2014 kuni september 2015 oli mesilaspere keskmine meetoodang keskmiselt 26 

kilogrammi mett aastas. Meetoodang sõltub suurel määral konkreetsel aastal valitsenud 

ilmast, kuid positiivset mõju avaldab kindlasti ka korpustarude osakaalu suurenemine 

(Sealsamas: 16). 

Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 2014. aastal 1155 tonni mett, mida on 18% rohkem 

kui eelneval aastal ning 81% rohkem kui kümme aastat tagasi (joonis 2). Ajavahemikul 

2005-2014 on Eesti aastane keskmine meetoodang olnud 797 tonni. Erinevatel aastatel on 

meetoodang olnud väga kõikuv – madalaim meetoodang oli 501 tonni 2008. aastal ning 

kõrgeim 1155 tonni 2014. aastal, mis on ühtlasi saadaolevate statistikaandmete parim 

tulemus. Põllumajanduslikes majapidamistes toodeti 2014. aastal 753 tonni mett, mis 

moodustab 65% mee kogutoodangust ja põllumajanduslikes kodumajapidamistes 401 tonni 

ehk 35% kogutoodangust. Mahemett toodeti Eestis 2014. aastal 45 tonni, moodustades 

3,9% kogu Eesti meetoodangust, mahemesindus on viimastel aastatel olnud tõusutrendis. 

(Sealsamas: 16-17, 27)  
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Joonis 2. Meetoodang (seisuga  30. september 2015) ning inimtarbimine Eestis aastatel 

2005-2014. (PM29) 

 

Statistikaameti andmetel on kogu vaadeldava perioodi (2005-2014) jooksul tarbitud mett 

rohkem, kui toodetud (joonis 2). Vaadeldava 10 aasta keskmine tarbitav mee kogus on 

olnud 902 tonni. Tarbimises on toimunud sarnased suurenemised ning vähenemised nagu 

mee tootmisel. Tarbimine on olnud kõrgeim aastal 2006, mil tarbiti 1193 tonni mett. 

Tarbimine suurenemise üheks põhjuseks on mee hinna langus, kuna meetoodang suurenes 

väga ootamatult. Toodangu vähenedes ja hinna taas tõusmisel vähenes ka tarbimine. 

Aastaks 2008 vähenes mee tarbimine 45,6%, mis viis tarbimise 10 aasta madalaimale 

tasemele, mil tarbiti mett 649 tonni. Järgnevatel aastatel on tarbimine tasapisi kasvanud 

kokku 53,4%, kuna inimesi on aktiivselt teadvustatud mee kasulikkusest. Mesi aitab olla 

terve, pikaealine ja edukas ka pingelises elukeskkonnas nagu näiteks Jaapanis, kus 

jaapanlaste keskmine eluiga jääb üle 80 aasta. Jaapanlased hindavad tervise väärtust ning 

tarbivad aastas keskmiselt 1,5-1,8 kilogrammi mett inimese kohta, eestlased tarbivad aastas 

ühe inimese kohta keskmiselt 800 g mett, mis on arstide sõnul 3-4 korda vähem 

soovitatavast kogusest. (Kilk 2013) Mee tarbimist on suurendanud ka inimeste teadlikkus 
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mee erinevatest tervislikest omadustest. Seda kasutatakse üha enam valge suhkru asemel 

toitude ja jookide magustamisel, kehakaalu langetamisel, energiaallikana, suure füüsilise 

koormuse korral veresuhkru taseme tasakaalustajana, vitamiinide ja mineraalide allikana. 

Mesi sisaldab seedimist soodustavaid kasulikke ensüüme ja mikroelemente ja 

antioksüdante. (Health …) 

Võib järeldada, et Eestis on meetarbimine veelgi kasvamas ning kui see jõuab Euroopa 

Liidu keskmisele tasemele, mis on 1,0-1,2 kilogrammi inimese kohta, siis vajab Eesti 

siseturg 2013. aastaga võrreldes igal aastal täiendavalt 600-1000 tonni mett. Tarbijad 

eelistavad osta kodumaist kvaliteetset mett ning on nõus maksma importmee hinnast 

kõrgemat hinda. Seega peab Eesti mesindus olema valmis üksnes siseturu vajadusteks 

suurendama meetoodangut vähemalt 1,6-2 korda. (Kilk 2013) 

Mee tarbimise suurenemine on positiivne, kuna see tagab mesinikele üha laieneva turu, 

kuid probleemiks on kogu aastate vältel olnud isevarustatuse tase, mis pole ühelgi aastal 

olnud üle 100%, mis tähendab, et mitte ühelgi vaatlusaastal ei ole Eesti meetoodang 

rahuldanud kodumaist tarbimist. Isevarustatuse tase oli suurim 2007. aastal (ligikaudu 

88%). Puuduolev mesi imporditakse Eestisse. 2014. aastal oli mee imporditav kogus 242 

tonni, mis moodustas kogu tarbitavast meest 17,37% (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Mee import ja eksport (seisuga  30. september 2015) Eestis aastatel 2005-2014. 

(PM29) 
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Eelkõige imporditakse mett Euroopa Liidu riikidest, enamjaolt Ungarist, Leedust, Lätist ja 

Hispaaniast (Mee turg... 2015: 12). Kõige väiksem imporditav kogus oli aastal 2007, kui 

sisse toodi vaid 103 tonni mett, kuna siis oli kodumaine toodang väga kõrge ning 

isevarustatuse tase kõrgeim, imporditava mee vajadus vähenes. Järgneval aastal hakkas 

imporditav kogus tõusma, kuna toodetav kogus langes väga suurel määral. 2009. aastal oli 

10 aasta kõige kõrgeim imporditav kogus, milleks oli 251 tonni mett. Selle põhjuseks võib 

olla tarbimise kiirem kasv kui toodangu kasv. Sellest tipphetkest alates hakkas importmee 

kogus vähenema, kuna toodang kasvas märgatavalt. Lisaks sellele viidi 2010. aastal läbi 

mee tarbimise uuringud, millele vastanutest 99% eelistaks võimaluse korral importmee 

asemel kodumaist toodangut (Eestimaise... 2012: 8). Aastaks 2013 ulatus vähenemine 

25,5%-ni ning seejärel viimasel vaatlusaastal tõusis 22,73%. Meetoodangu eksport on läbi 

aastate olnud väga väike, 2005. ja 2006. aastas puudus täielikult, põhjuseks võib olla 

tarbimise järsk tõus. Aastal 2012 oli eksporditava mee kogus kõige suurem ulatudes 19-ne 

tonnini. Sellise suure muutuse eksporditavas koguses põhjustas mee saatmine Hiina turule. 

Eesti suurim mesindusettevõte Meveda OÜ eksportis 2012. aastal 5,5 tonni mett Hiina 

turule, kuna imporditava mee madala hinnaga konkureerida on üha raskem ning Hiina 

turult saab kvaliteetse Eesti mee eest rohkem raha (Raig 2013). Mesindusorganisatsioonide 

andmetel viisid mõned mesinikud oma mee ka Soome kokkuostjatele, kuna sealne meesaak 

jäi tagasihoidlikuks (Eesti mesindussektori... 2013: 25). Enamus meetootjatel puudub 

vajadus oma mett eksportida välismaale, kuna siinne toodang ei suuda rahuldada 

kodumaistki nõudlust, samuti on Eestis lihtsam mett müüa, kuna enamik inimesi ostab oma 

meevarud otse mesinikult (Sealsamas: 26-28). Kuid Eesti kvaliteetsel meel oleksid 

eksportimise osas suured väljavaated, kuna välisturgudel ollakse väga huvitatud meest, mis 

vastab Euroopa Liidu nõuetele. Seda eelkõige Euroopa Liidu riigid, kus imporditakse 

ligikaudu 40% tarbitavast meest Ameerikast ja Aasiast. Teadlaste hinnangul võib kasvav 

meetarbimine põhjustada kuni 10 aasta pärast maailma meeturul meedefitsiidi, seega ei ole 

karta probleeme mee turustamise osas, kui Eesti mesinduse arenedes toodetakse suurtes 

kogustes kvaliteetset mett. (Kilk 2013) 

Eesti meetootjatele on palju meelepaha teinud importmee sissevool, kuna välismaa mesi on 

odav ning langetab mee turuhinda, kuigi viimase 10 aastaga on importmee hind tõusnud 

poole võrra, siis jääb see ikkagi ligikaudu kaks korda madalamaks, kui kodumaise mee 

turuhind. Kauplustes on mee hinda jälgitud jooksvalt (kvartaalselt) alates 2008. aastast. 

2015. aastaks on mesi kauplustes kallinenud 23%. Viimaste aastate jooksul on kauplustes 
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müüdav mesi olnud umbes kolmandiku võrra kallim kui turgudel. Kahetuhandate aastate 

alguses maksis mesi Eesti turgudel 4..5 eurot kilogramm. 2008. ning 2009. aastal oli Eestis 

kehva suvine ilm, mille tõttu meetoodangu pakkumine vähenes ning mee hind tõusus 

järsult. Alates 2008. aastast on mee hind Eesti turgudel olnud pidevalt tõusutrendil. 

Viimase viie aasta mee hinnatõusu tempo on olnud keskmiselt 3% aastas ning mee hind on 

kerkinud üle 7 euro kilogrammi kohta. Kümne aastaga on mesi Eesti turgudel 2015. 

aastaks kallinenud 50%, mil mee keskmine müügihind turgudel tõusis 8 eurot kilogrammi 

tasemele. Mahemee hind on võrreldes tavameega tõusnud kiiremini. Mahemesi on 2008–

2015. aastani kauplustes kallinenud 76%. Vastavalt aastale müüakse kauplustes mahemett 

võrreldes tavameega 20...70% kallimalt, kuid hinnatõus on kasvanud turgudel müüdava 

tavamee hinnaga samas tempos.  (Eesti mesindussektori... 2015: 23) 

Eesti Konjunktuurinstituudi poolt läbiviidud Eesti mesindussektori struktuur 2015 

uuringule vastanud mesinikud müüsid mett tarbijale omast kodust või müügipunktist  

2015. aastal keskmiselt hinnaga 6.61 eurot kilogramm ja otse tarbijale laadal, turul või 

üritusel keskmiselt hinnaga 7.24 eurot kilogramm. Kaubandusele ja toitlustajale mett 

müües on hind madalam, keskmiselt 5.87 eurot kilogramm ja 5.33 eurot kilogramm. Hind 

on veel madalam hulgikaubandusele ja pakendajale müümisel, keskmiselt 4.43 eurot 

kilogramm ja 4.38 eurot kilogramm. Võrreldes 2012. aastaga on keskmised meemüügi 

hinnad kaubandusele müügi korral jäänud samaks ning tõusnud otse tarbijale müügil 14% 

ja pakendajale müügil 22% võrra. (Eesti mesindussektori... 2015: 24) 

Mesinikelt uuriti meemüügi jagunemist erinevate turustuskanalite vahel. Küsitluse 

tulemustest selgus, et mesinikud müüsid 2015. aastal kolmveerandi (78%) meetoodangust 

otse tarbijale (oma kodust või müügipunktist, laadal, turul ja üritusel), kümnendik müügi 

pakendajatele (10%) ja kaubandusele (9%) (joonis 4).  
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Joonis 4. Mesinike meemüügi jagunemine suurusgruppide (tarude arvu alusel) lõikes 

2015. aastal Eestis, % (Eesti mesindussektori... 2015: 18) 

 

Kõikides suurusgruppides on kõige olulisem turustuskanal otse tarbijale müük, eelkõige 

hobimesinikel (100%) ja väiketootjatel (97%). Hobimesinikud ei müünud oma toodangut 

pakendajatele ja kaubandusele, kuid väiketootjad müüsid vähesel määral. Otse tarbijale 

müüsid kutselised mesinikud ligikaudu poole (45%) oma meest, kolmandiku (36%) 

pakendajatele ning viiendiku (19%) kaubandusele. Vastanutest 38% annetas 2015. aastal 

mett ka heategevuseks, keskmine kogus annetaja kohta oli 31 kilogrammi. (Sealsamas: 18) 

 

 

2.3. Mesinikele suunatud ankeetküsitluse tulemused 

 

Tänasel päeval on küsitlusele vastanute hulgas kõige enam mesinikke, kes tegelevad 

mesindusega lisasissetuleku teenimiseks (22 mesinikku - 39,3%) ning suure osa 

moodustavad ka hobimesinikud (20 mesinikku - 35,7%).  Ettevõtluse vormis tegutseb vaid 

13 mesinikku, neist 7-l on mesindus ettevõtluse põhitegevuseks ning 6-l kõrvaltegevuseks. 

Mesindamisel tegutsetakse enamasti üksinda (64,3%). Ülejäänud vastajatel on 1 abiline 

(35, 7%), üle 1-e abilise ei ole ühelgi vastajal.  
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Ankeetküsitlusele vastanute hulgas oli kõige rohkem mesinikke (33,9%), kes olid 

mesindusega tegelenud kuni 5 aastat ehk küsitluse vastused on enamjaolt alustavate 

mesinike vaatenurgast lähtuvad.  Kuid alustavate mesinike vanus on suhteliselt kõrge – 

vahemikku 46-55 aastat liigitas end 17 mesinikku (30,4%) ning sama palju vastanutest olid 

vanemad kui 55 aastat. Alla 25 aastaseid mesinikke oli vaid 2 (3,6%).  

Eesti mesinike kõrge keskmine vanus esitab Eesti mesinduse jätkusuutlikkusele lähemate 

aastate jooksul tõsise väljakutse (Kilk 2013: 2). Mesinike keskmine vanus läheneb 60 aasta 

piirile ning üha enam jäävad vanemad mesinikud mesinduslikust tootmistegevusest 

kõrvale, seega Eesti mesindusega tegelevate isikute keskmine vanus suureneb. Eesti 

mesinduse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb otsida lahendusi, kuidas tuua 

mesindussektorisse piisavalt palju uusi noori mesinikke. (Mee tootmise... 2013: 4) Mitte 

ainult Eesti, vaid kogu Euroopa Liidu suureks probleemiks on kujunenud 

põllumajandussektori kõrge keskmine vanus, kus 2013. aasta seisuga on üle poolte 

Euroopa põllumajandustootjatest üle 55 aastased (European... 2015: 5). 

Vastanute seas leidus ka naisi, kuid pigem on mesindusest kujunenud meeste ala (83,9%). 

Ankeedile vastanud mesinikud tegutsevad üle Eesti - 9 Harjumaal, 7 Tartumaal, 6 

Viljandimaal kui ka  Saaremaal, 5 Raplamaal kui ka Pärnumaal. Ülejäänud maakondadest 

oli vastajaid  alla 5. Põllumajandusloomade registri andmetel on mesilate arv 2016 aasta 1. 

mai seisuga suurim Lääne-Virumaal, kus on registreeritud 248 mesilat (lisa 3). 

Ligikaudu pooled vastajatest omasid kõrgharidust (48,2%). 56-st vastajast vaid 12 olid 

omandanud mesindusalased teadmised mesiniku eriala riiklikul õppekaval õppides. 

Mesinduskursustel algajaile on osalenud 56 mesinikust 23. Vastanute seas oli kõige 

enamlevinumaks mesindusalaste teadmiste omandamise allikaks mesindusalased raamatud, 

mida olid märkinud 80,4% vastanutest. 69,6% vastanutest on saanud teadmisi ka tuttavate 

mesinike juhendustel. Ligikaudu 80% vastanutest on osalenud mesinike teabepäevadel 

ning õppepäevadel piirkondlikes mesinike ühendustes, kuid mesindusalaste teadmiste 

omandamise allikana on need märkinud vaid 57,1% mesinikku, sellest võib oletada, et 

mesinikud olid teabepäevadelt saadavatest teadmistest varem teadlikud.  

 „Mesindusalaste teadmiste omandamise võimalused on viimase 10 aastaga kõvasti 

paranenud. Seda eelkõige tänu mesindusprogrammile, mille koduleheküljel on info 

mesindusalaste teadmise omandamise võimaluste kohta väga kergesti kättesaadav nii 
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nullteadmistega alustajale kui ka tegutsevale mesinikule. Mesindusalaste teadmiste 

omandamiseks on palju erinevaid valikuid, alustades videomaterjalidega ning lõpetades 

mesiniku eriala õpingutega. Kuigi videomaterjalid on pigem omaette nokitsejale, 

rohkemate teadmiste saamiseks on ikkagi erialaõpingud. Nullist alustaja võiks alustada 

koolitusest: „Mesiniku aastaring“. Praegusel ajal on mesiniku koolitustele raske saada, 

kuna vabad kohad täituvad kiiresti ning koolitajaid pole piisavalt, kuid kuna nüüd iga 

aastaga tuleb uusi mesinikke järjest juurde, siis loodetavasti tekib ka uusi koolitajaid 

juurde, kuna arvatavasti õpivad mõned mesiniku eriala ka koolituse korraldamise 

eesmärgiga. Kursusel leidus ka neid, kes juba tegelesid mesindusega suurelt ning soovisid 

end täiendada, paljud tahtsid toetuse saamiseks omandada nõutavat põllumajanduslikku 

haridust, oli ka neid, kes tahtsid hakata suuremalt mesindusega tegelema ning ka neid, kes 

ei olnud varasemalt mesindusega otseselt kokku puutunud. Minu eesmärk eriala 

õppimisele asumisel oli tingitud isa mesilaste pidamisega, kes peab mesilasi hobikorras 

maakodus ning kuna isa, kui ka enamike Eesti mesinike vanus on kõrge, siis oli tarvis 

omandada teadmisi, et keegi saaks mesinduse üle võtta. Soov oli õppida mesindust 

spetsialistide käe all, kuna isa oli mesindusalased teadmised omandanud 

iseseisvalt.“ (Mesinik 2) 

„Mesindusalaste teadmiste omandamise võimalused on Eestis väga head – raamatud, 

koolitused, kursused, õppepäevad jne. Kahjuks ei ole mina osalenud ühelgi koolitusel, 

kursusel ega õppepäeval. Alustasin mesindamisega tuttavate mesinike juhendusel ja 

täiendasin ennast raamatute abiga. Kui on suur huvi olemas, siis on kõik võimalik. Samuti 

leiab Internetist palju kasulikku informatsiooni -  foorumites arutlevad elukogenud 

mesinikud erinevatel teemadel.“ (Mesinik 1) 

Küsitletavatel paluti hinnata erinevate mesindusalaste teadmiste omandamise allikate 

olulisust praktiliste teadmise omandamise seisukohast. Kõige praktilisemaks allikaks 

nimetati praktika mesilas ning kõige vähem praktilisena nähti rahvusvahelisi nõudpidamisi 

ja kongresse, samas oli selle allika puhul kõige rohkem mesinikke, kes ei osanud 

seisukohta võtta, kuna enamus mesinikke ei ole antud koolitusel osalenud, vastanutest vaid 

5 mesinikku on osalenud, mis oli koolituste hulgast ka kõige madalama osalusega. 

(Joonis 5) 
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Joonis 5. Mesindusalaste teadmiste omandamise allikate praktilisuse hinnang, küsitlusele vastanute 

osakaal, %. (Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal) 

 

„Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesiniku eriala omandatud teadmised olid 

väga praktilised, kuid õpe peaks olema rohkem läbi mõeldud. Õpingutel osaleb palju 

erinevate eesmärkidega inimesi, seega peaks mõtlema laiemalt, et eriala lõpetanul oleks 

mesindusvaldkonnaga rohkem võimalusi edaspidi jätkata. Mõnel õpilasel oli probleeme 

praktikakohtade leidmisega, kuna mesinikul on suvel kõige kiirem aeg ning kes tahab 

sellisel ajal endale lisakohustusi, kuid praktika on ikkagi kõige parem ning praktilisem 

õppimise viis. See suunab märkama erinevaid võtteid ning tegureid, millele ei oska ise 

tähelepanu pöörata, näiteks praktikal mesiniku juures maakohas oli majapidamine, kus 

kaevud olid pidevalt tühjad, kuna mesinduses on päris palju vaja puhast vett ning maal 

võib sellest kujuneda probleem. Õppe kohta üldiselt ei ütle ühtegi halba sõna, kuid 

kindlasti ei saa keegi kohe mesinikuks, kui oled nullist alustaja, vaid aeg ja kogemused 

teevad mesinikuks.“ (Mesinik 2) 

„Mina hindan kõige praktilisemaks internetifoorumitest leitavat informatsiooni, kuna sealt 

leiad erinevaid nippe ja tarkusi ilma, et peaksid hakkama omal nahal katsetades neid 
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avastama, kuid silmas tuleb pidada ka seda, et kõike ei saa ka päris puhta kullana 

võtta.“ (Mesinik 1) 

Eesti Konjunktuuriinstituudi 2015. aasta mesindussektori struktuuriuuringus küsiti 

mesinikelt, millistest koolitustest nad tulevikud veel huvitatud oleksid. Kolmveerand 

vastajatest huvituksid mesilaste haiguste ja kahjurite teemalisest koolitusest. Ligikaudu 

pooled olid huvitatud mee turustamise ning ka mesilaste aretamise teemalistest 

koolitustest. Kolmandik vastajatest soovivad osaleda ettevõtluse ja raamatupidamise 

koolitustel. Vabavastuses ilmutati huvi lisaks mesindusalastele koolitustele ka taimekaitse, 

tootmisühistu, mahemesinduse ning ka toetuste ja seadustega seonduvate koolituste vastu. 

(Eesti mesindussektori... 2015: 29) 

Mesiniku riiklikul õppekaval õppinud 12-ne mesiniku seast 4 tegelevad mesindusega 

lisasissetuleku teenimiseks, 3-l mesinikul on mesindus ettevõtluse põhitegevuseks ning 3-l 

mesinikul ettevõtluse kõrvaltegevuseks. 1-l on mesindus põhisissetulekuks ning 1-l hobiks, 

seega on mesiniku erialal õppimisel olnud positiivne mõju, kuna vastajate hulgast riiklikul 

õppekaval õppijatest pooled tegelevad mesindusega ettevõtluse vormis.  

Mesinike arvates mõjutab mesindusettevõtlusega alustamist kõige suuremal määral sobiva 

korjemaa leidmine. Samuti mõjutab suurel määral mesindusettevõtlusega alustamist 

mesindamiseks asukoha leidmine ning mesilasmürgi vastu allergilisus. Mõned mesinikud 

arvavad, et puhtatõuliste mesilate leidmine ja tavamesindusele otsetoetuste puudumine ei 

mõjuta üldse mesindusettevõtlusega alustamist. (Joonis 6) 
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Joonis 6. Mesindusettevõtlusega alustamist mõjutavate faktorite hinnang, küsitlusele vastanute 

osakaal, %. (Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal) 

 

„Mesiniku eriala õppides olid mesindusalased teadmised piisavad, et alustada 

mesindusettevõtlusega, kuid näiteks äriplaani koostamise õppimine oli väga kesine ning 

inimesed, kes pole eelnevalt selle koostamisega kokku puutunud ning teadmised selle 

kohta on kesised, nendele jäi küll asi küllaltki arusaamatuks, seega on see üks kitsaskoht 

mesindusettevõtlusega alustamisel, kuid neid teadmisi on võimalik omandada ka hiljem, 

muidugi kaasneb sellega jällegi ajakulu. Kõige enam takistab mesindusettevõtlusega 

alustamist raha, kuna puuduvad ruumid ja seadmed või ei vasta need nõuetele ning nende 

soetamine või nõuetega vastavusse viimine on kulukas. Kui toetust ei saa, siis on väga 

raske nullist suurelt tootma hakata. Lisaks nõuab mesiniku amet head füüsilist vormi ning 

kuna mina olen pisikene naisterahvas, siis ma üksi sellega hakkama ei saaks, see eeldaks 

abilisi ning ettevõtte puhul tähendaks see jälle kulude suurenemist. Minu puhul oleks 

mõeldav vaid pereettevõte, kuna suures mahus ei ole plaanis mett tootma hakata. Noori aga 

takistab mesindusega alustamisel kõige enam asukoha puudumine, kus mesindusega 

tegelema hakata, kuna paljud noored on linna elama asunud, samuti ei soovi noored 

mesindusega alustada, kuna terve suvi on kinni ja sõbrad ei tule hea meelega sinna taru 
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kõrvale aega veetma. Praeguseks probleemiks on ka mee müügivõimalused talvisel ajal – 

kui oled alustaja ja pole püsikliente, kes kodus mett ostmas käiksid ning kui tahad mee eest 

kõrget hinda ja mett otse tarbijale müüa, siis talvisel ajal ei toimu laatasid, kus seda saaks 

teha. Mesiniku amet on niigi raske, terve suve tegeled sellega, et seda mett saada ning siis 

peab selle kiire aja kõrvalt veel mõtlema, kus seda turustada. Selle jaoks võiks olla muu 

inimene, kes aitab mett müüa – need müügivõimalused ei tohiks olla endale kahjulikud, 

keegi ei tooda heategevuseks, kuna Eestis on mee tootmiskulud küllaltki kallid, siis odava 

hinna eest näiteks toiduainetööstusesse müümine ei ole väga tulus. Peaks olema näiteks 

mee ühistu – kellel mesinik müüb oma mee (toodab ühistu jaoks, lepingu alusel) ning 

ühistu ise müüb mett kas siis välismaale või kuhugile mujale, kus mee eest ei saa kopikaid, 

siis ka inimesed tahavad hakata sellega tegelema, sest eesmärk on ikkagi kasu teenida. 

Paljude alustada soovivate mesinike jaoks on suurim takistus mee müük – võid olla hea 

mesinik, kuid pole hea müügimees. Müügivõimaluste leidmine kergendaks ka noorte 

inimeste mesindusega alustamist.“ (Mesinik 2) 

„Minu arvates takistab mesindusettevõtlusega alustamist töö liik – hooajatöö, kus miski 

pole kindel ning ettevõtluse puhul tähendaks see suurt riski. Samuti on puudus 

oskustöölistest, keda palgata, kuna suures mahus ise kõigega majandamisega toime ei 

tuleks. Mesilasi saab pidada ainult tõeline fanaatik – tavaline ärimees ei hakka sellega 

tegelema kasumi eesmärgil, see on pigem elustiil. Minu mesilaste pidamine on jäänud 

väiketootja tasandile, kuna tervis ei võimaldaks suuremaid pingutusi teha. Kui olin noorem 

ja tervis oli parem, siis olin palgatööline ning sellisel juhul polnud võimalik ajaliselt üle 

paari taru pidada.“ (Mesinik 1) 

Mesindusega alustamisel osutus kõige populaarsemaks mesilasperede arvuks 2 ja 3 

mesilasperet- mõlemal 11 vastanut, kuid leidus ka mesinikke, kes alustasid mesindusega 

suurema mesilasperede arvuga. Vastajate hulgas kasvatatakse peamiselt itaalia mesilasrassi 

(37,5%), samuti on väga populaarne ka kraini mesilasrass (35,7%). 8 hobimesinikku 

(14,3%) ei oska öelda, millist rassi nende kasvatatavad mesilased on. Mesilasemad 

soetatakse enamjaolt Eestist, 21,4% vastanute hulgast kasvatab mesilasemasid ka ise, vaid 

5,4% vastanud mesinikest tellib mesilasemad välismaalt ning 42,9% peab mesilasemasid 

pigem puhtatõuliseks. 

Eesti mesindussektori 2015. aasta struktuuriuuringus uuriti samuti, kas mesinikud on 

teadlikud, millist rassi või tõugu on nende poolt kasvatatavad mesilased. Samuti uuriti, kas 
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riik peaks toetama mesilaste tõuaretust. Kõik suurmesinikud teadsid 100%-selt, mis rassi 

või tõugu tema kasvatatavad mesilased on, kuid leidus hobimesinikke, kes ei osanud 

vastata. Seega üldkokkuvõttes oli kasvatatavate mesilaste rassist või tõust teadlikud 83% 

vastanutest ning 17% ei osanud vastata. Küsitlusele vastanutest kaks kolmandikku (63%) 

peab mesilaste tõuaretuse riigipoolset toetamist vajalikuks, 16% seda ei toeta ning 

viiendikul (21%) puudub seisukoht. (Eesti mesindussektori... 2015: 31) 

„Esilagu soovitaksin alustada ikkagi väiksema mesilasperede arvuga, kui pole olnud palju 

varasemaid kokkupuuteid, selleks et teada saada, kas sa üldse saad mesilastega hakkama 

ning eksimistel on risk väiksem. Ettevõttel võiks edaspidi olla alates 100 mesilasperet, et 

vaev ennast ära tasuks. Kuid mesilasperede arv sõltub eelkõige sellest, kuidas oled 

võimeline neid haldama (kas on abiliste palkamise võimalus ning vajaminevad vahendid 

suurema meekoguse käitlemiseks). Ise alustasin ühe mesilasperega, millest esimesel aastal 

tegin kaks peret. Esialgset mesilasrassi ei osanud määrata, kuid kaldus olema kohalik 

tumemesilane. Edaspidi olen mesinikelt soetanud mesilasemasid – nii Itaalia kui ka 

Buckfasti tõugu. Olen proovinud ka ise mesilasemasid kasvatada, kuid see eeldab, et 

algmaterjal on hea ning kõrval ei oleks segavereliste mesilate pidajaid. Buckfasti 

mesilasrass on hea, ei sülemle, kuid kui kasvatusest toodud mesilasemad paaruvad 

segaverelistega, siis nende järglased muutuvad kurjaks. Puhtatõulise tõu aretamiseks on 

parimaks asukohaks saared, kuna seal on võimalus väiksem mesilasrassidel ristuda. 

Sisemaa tingimustes aitab kunstlik viljastamine. Praegusel ajal on mesilasemade saamine 

väikemesinike hulgas raske, kuna mesilasemasid kasvatavad vähesed ning enamjaolt 

suurmesinikud, kes müüvad mesilasemasid siis, kui endal üle jääb. Seega kui on vaja 

kiiresti uut mesilasema, siis ei tea kunagi, kuna selle saad. Seda lihtsustaks mesilasemade 

müümine näiteks loomapoodides.“ (Mesinik 1) 

Analüüsides ettevõtteid, kelle põhitegevusalaks on mesindus, selgub, et ka nemad alustasid 

pigem mõne mesilasperega, vaid kaks mesinikku alustasid rohkemaga – ühel 

mesilasperede arvuks 15 ja teisel 100. Tänasel päeval on mesilasperede arv kasvanud 15-lt 

300-le ja 100-lt langenud 75-le. Ühel mesinikul, kes alustas mesindusega vaid ühe 

mesilasperega,  on tänasel päeval mesilasperede arv 150, ülejäänutel jääb mesilasperede 

arv alla 50. 7-st ettevõtjast arvas 3, et mesilaste pidamist on lihtsam alustada lamavtarudes, 

2 ettevõtjat jäi erapooletuks ning 2 arvas, et lihtsam on korpustarudes. Ka mesindusalased 

raamatud soovitavad alustada lamavtarudega, kuid kõikide vastanud mesinike arvamusest 
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selgub, et korpustarudes on lihtsam alustada mesilaste pidamisega. Lamavtaru eelistavad 

pigem naissoost mesinikud, kelle jaoks käib üle jõu mett täis korpuste tõstmine.  

Rikkaliku korje ajal on korpuse kärgedes 30-40 kilogrammi mett, korpus ise kaalub 6-8 

kilogrammi. Lisaks raskele kaalule raskendab korpustarude väline mõõt lühemate kätega 

mesinikul üksinda korpustaru tõstmist. (Rohtla 2008: 53) 

Vastanud mesinduse põhitegevusalaga seitsme ettevõtte hulgast ei ole ühtegi toetust 

taotlenud vaid üks mesinik, põhjuseks võib olla mesiniku vanus – nimelt on mesinik veel 

noor (alla 25 aasta) ning ehk plaanib alles toetusi taotlema hakata. Kõige enimtaotletud 

toetus oli väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, mida taotles neli mesinikku, 

selle järgnes ühtne pindalatoetus, mida taotles 3 mesinikku. Põllumajandusliku tegevusega 

alustava noore ettevõtja toetust on taotlenud kaks mesinikku, kelle vanus on vahemikus 26-

35 eluaastat. Kaks mesinikku on taotlenud ka ettevõtlusega alustamise toetust, mida pakub 

Töötukassa, mõlema mesiniku vanus oli vahemikus 46-55 eluaastat. Kaks mesinikku on 

taotlenud ka mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Nõuandetoetust on taotlenud üks 

mesinik ning samuti üks on taotlenud mesilaste korjealade rajamise toetust. Nende 

ettevõtjate arvates on toetust pigem keeruline saada, kuid kaks vastanut on arvamusel, et 

toetust on pigem kerge saada.  

Üldkogum on siiski arvamusel, et toetuse saamine on väga keeruline (18 vastanut), pigem 

keeruliseks peab toetuse saamist 17 mesinikku. Vastajate hulgas ei leidu ühtegi mesinikku, 

kelle arvates on toetuse saamine väga kerge.  

Küsitlusega uuriti, kas mesinikud suurendaksid mesilasperede arvu, kui riik maksaks neile 

mesilasperede pealt 20 € aastas toetust. Toetuse rakendamisel 33,9% vastajatest 

suurendaksid kindlasti oma mesilasperede arvu, vaid 7,1% ei suurendaks mesilasperede 

arvu, seega oleks toetuse rakendamine positiivse mõjuga Eesti mesindussektorile, kuna 

suureneks mesilasperede arv ning selle läbi kodumaine meetoodang suureneks.  

Eesti Konjunktuuriinstituudi 2015. aasta mesindussektori sturktuuriuuringus uuriti 

mesinikelt, millist riigipoolset panust nad ootaksid. Selgus, et enim abi toetuse näol 

oodatakse mesilaste haiguste diagnoosimisel ja ravil (76%). Sama palju vastanutest 

sooviksid ka mesinikele mesilasperede otsetoetuse kehtestamist. Kolmveerand peab 

oluliseks ka riigipoolset põllumeeste koolitamist, et nad oskaksid hinnata pestitsiidide 

kasutamise ohtu mesilastele.  
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Mesinikest ligikaudu pooled (44,6%) peavad taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevat 

ohtu oma mesilasperedele pigem suureks ning 37,5% peavad ohtu väga suureks. 

Konjunktuuriinstituudi uuringust selgus, et ligikaudu veerand vastajatest olid kokku 

puutunud mesilasperede hukkumisega pestitsiidide kasutamise tõttu ning ka veerand 

probleemiga kokku puutunud mesinikest fikseeris olukorra. (Eesti mesindussektori... 

2015: 32) 

Kuna taimekaitsevahendite kasutamine ohustab  mesilasi suurel määral, siis peavad 

mesinikud toetust saadavate korjealade loomist väga oluliseks (48,2%). Mesilaste 

korjealade rajamise toetust saab taotleda mesinik, kellel on PRIA loomade registris 

(taotlemise aasta 1. mai seisuga) vähemalt 10 mesilasperet või peab taotleja ehk 

põllupidaja olema sõlminud kokkuleppe mesinikuga, kellel on PRIA loomade registris 

registreeritud vähemalt 10 mesilasperet. Vähemalt 1 mesilaspere peab olema iga 0,5 

hektarit toetusõigusliku maa kohta (Keskkonnasõbraliku... 2016). Tänasel päeval pole 

korjealad väga populaarsed, kuna vastajate hulgast pole üle poolte (53,6%) korjealadega 

kokku puutunud, kuid viiendik (21,4%) on viinud oma mesilaspered korjealale. 19,6% pole 

leidnud või saanud infot korjealade kohta, 8,9% on loonud ise toetust saava korjeala ning 

7,1% vastajatele on pakutud võimalust viia oma mesilaspered korjealale.  

Ameerikas on väga populaarne mesilasperede viimine tasu eest istandustesse tolmeldama. 

Küsitlusega uuriti, kas ka Eesti mesinikud oleksid huvitatud oma mesilasperesid 

istandustesse tolmeldama viimisest. Selgus, et enamik vastajatest (39,3%) oleksid pigem 

nõus ning täiesti nõus oleksid 26,8% mesinikest. Kindlasti mitte nõus oli väga väike osa 

(7,1%). Seega taimekasvatajad kasutage võimalust oma saagikuse suurendamiseks ning 

palgake mesilaspered istandustesse tolmeldama. Kasu oleks mõlemapoolne – mesinik saab 

raha ning ka mett, taimekasvataja saagikus suureneks märkimisväärselt (vastavalt 

kultuurile). 

Eesti mesinikud oleksid huvitatud ka mee ühisest eksportimisest välismaale. Kuna Eestis 

tegutsevad enamjaolt väikeses mahus, siis piisavalt suurt meetoodangut pole, mida üksinda 

oleks võimalik eksportida. Mee eksport Eestis on peaaegu olematu, kui aga korraldada 

ühine mee eksportimine, siis oleksid kindlasti nõus mett ühiselt eksportima 26,8% ja pigem 

nõus eksportima 23,2% ehk pooled vastanud mesinikest oleksid sellest huvitatud. 
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Takistuseks oleks antud juhul liiga väike toodang ehk mee nõudlus on nii suur, et ei jää 

midagi üle, mida saaks eksportida. Üle poolte vastanute (57,1%) hulgast jääb toodangut 

väga harva alles. Ning üle poolte (60,7%) mesinike meetoodang ei rahulda nende klientide 

nõudlust – kui meetoodang oleks suurem, siis oleks veelgi ostusoovi.  Sellest tulenevalt on 

62,5% mesinikul plaanis lähima 5 aasta jooksul suurendada mesilasperede arvu. 26,8% 

plaanivad jätkata samas mahus. Populaarsust on kogunud mahemesindus, mida kinnitab 

asjaolu, et ligikaudu kümnendik vastajatest (10,7%) plaanivad minna üle 

mahemesindusele. 

„Üheks arenguvõimaluseks (tootmise suurendamiseks) oleks näiteks ühistu loomine või 

ühistegevuse arendamine, et mesinikud ei peaks ise kulutama oma energiat mee 

turustamisele, kuid seda takistab asjaolu, et inimesed eelistavad osta mett otse omanikult – 

eelkõige tuttavalt, kuna siis on kindel, et mesi on kvaliteetne, mitte mitme mesiniku kokku 

segatud mesi. See võimaldaks Eesti mett ka eksportida, kuna üksikul mesinikul on raske 

selliseid koguseid üksinda toota. Kuid väikemesinikud, kes on mesindusega tegelenud 

piisavalt kaua, et omavad püsikliente, kellele nad probleemideta enamuse meest müüvad 

ning sageli jääb toodangut ka puudu, seega pole nad ühistegevusest ega eksportimisest 

huvitatud, samuti mitte toodangu suurendamisest, kuna see eeldaks ettevõtlustegevust, 

suurt ajakulu ning madalamat hinda – teevad pigem omaette jõukohastes kogustes ning 

stressivabalt. Eksportimine on rohkem suurmesinike või toodangumahtusid suurendada 

soovivate mesinike rida“. (Mesinik 1)  

Kui varasemalt oli levinud mesindusega tegelemise kandumine põlvest põlve, siis tänasel 

päeval ei oska öelda 50% vastajatest, kas nende järeltulev põlvkond hakkab mesindusega 

tegelema, 25% arvab, et hakkab ning 25% arvavad, et ei hakka. „Mesiniku eriala kursusel 

oli palju noori, kes olid väga entusiastlikud ning teotahtelised, seega arvan, et 

mesindussektor on jätkusuutlik ning areneb (pakendid ja nende kujundus, mee 

kasutusvõimalused). Arvan, et lamavtarude kasutamine muutub tulevikus väga väheseks, 

kuna tegeletakse üha rohkem rändmesindusega ning noored mesinikud eelistavad 

korpustarusid. Samuti loodan, et mesinike keskmine vanus läheb nooremaks ning mesi 

muutub populaarsemaks, eriti noorte seas ning inimeste jaoks oleks mesi tervislik maitsev 

toode, millel on väga palju erinevaid kasutamisvõimalusi, praegu on paljudel mee tarbijatel 

arusaam, et seda peab sööma siis kui oled haige. Põlvest-põlve jätkusuutlikkust ei oska 

hinnata, kuna see sõltub paljudest asjaoludest.“ (Mesinik 2) 
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„Viimastel aastatel olen märganud laatadel ja turgudel palju meemüüjaid, kelle hulgas on 

ka nooremaid, kuid arvan, et Eesti mesindussektori jätkusuutlikkus on siiski küsimärgi all, 

kuna mesilaste haigused, taimekaitsevahendid, kliima jm mõjutab mesilasperede 

immuunsust nii tugevalt, et minu arvates mesilasperede arv lähima 25 aasta jooksul langeb 

madalamale, kui praegune mesilasperede arv. Eelkõige mõjutab seda haiguste ravimine, 

kuna paljud mesinikud ei oska haiguse korral toimida ega ei ravi ilusti ära või on nii 

eraklik, et puudub igasugune koostööhuvi ja peab enda teadmisi piisavaks. See võib suurt 

ohtu põhjustada just suurmesinikele, kelle mesilaspered võivad hukkuda hobimesiniku 

teadmatuse tõttu, kes käivad oma kindlat rada pidi. Riik peaks toetama ja kontrolli alla 

võtma haigused ka väikemesilaste hulgas. Loodan, et noored mesinikud, kes praegusel ajal 

õpivad, oskavad mesilaste haiguste jm paremini toime tulla ning on valmis jagama oma 

teadmisi ka teistega. Põlvest-põlve mesinduse kandumine on tänapäeval raskendatud, kuna 

mesindusega tegeletakse enamjaolt maapiirkonnas, kuid paljud noored ei taha või ei ole 

võimalik maale elama jääda. Ameti ülevõtmine tähendaks enamjaolt mesindusega 

suuremalt tegelemist, et sellega oleks võimalik teenida põhiline sissetulek, et pere üleval 

pidada. Kindlasti teeks iga mesiniku õnnelikuks, kui järeltulev põlvkond mesiniku 

vananedes ameti üle võtaks, kuid seda pärsib poisslaste puudumine“. (Mesinik 1) 

Küsitluse vastuste tõlgendamisel võib teha alljärnevaid järeldusi:  

 mesindusalaste teadmiste omandamise võimalused on Eestis piisavad, et alustada 

mesindusega; 

 enim takistab mesindusettevõtlusega alustamist sobiva korjemaa, asukoha ja raha 

leidmine. Samuti on oluliseks takistuseks ka mesilasmürgi vastu allergilisus. 

Mesindusettevõtlust soodustab erinevate toetuste taotlemise võimalus; 

 mesindusega alustatakse pigem väikese mesilasperede arvuga, mida ajapikku 

suurendatakse, kuid suurmesinikeks kasvavad väga vähesed. Enamasti tegutsetakse 

üksinda ning üle ühe abilise ühelgi mesinikul ei esine; 

 mesilastele tagatakse piisav korjemaa enamasti meetaimede külvamise ja 

rändmesindusega; 
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 järgneva 5 aasta jooksul on rohkem kui pooltel plaanis suurendada mesilasperede 

arvu, seda eelkõige siis, kui riik kehtestaks mesinikele mesilasperede arvu pealt 

toetuse; 

 mesinikud oleksid huvitatud mee eksportimisest, kuid praegusel juhul jääb 

toodangut pigem puudu – nõudlus on väga suur; 

 samuti oleksid mesinikud nõus oma mesilased tasu eest viima kultuurtaimi 

tolmeldama; 

 mesilasperedele kujutab suurt ohtu taimekaitsevahendite kasutamine, kuid 

mesilastele loodud korjealadega on kokkupuuteid vähe. 

  



48 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Eesti mesinike keskmine vanus on kõrge ning mett müügiks tootvate mesinike arv on 

vähenenud. Praegune meetootmise võimekus ei ole piisav, et rahuldada kodumaist 

tarbimist, mis on iga aastaga hüppeliselt suurenenud. Probleemi lahendamiseks ning 

mesindussektori jätkusuutlikuks arenguks tuleks suurendada kodumaist mesilasperede arvu 

ning meetoodangut. Meetoodangu suurenedes avaneksid võimalused ka mee 

eksportimiseks. Kõik näitajad soosivad mesinduse arengut, kuid ikkagi puudub  piisavalt 

suur huvi mee müügiks tootmise vastu, eelkõige noortel.  

Mesindusega alustamisel tuleb ennast kurssi viia erinevate seadusandlike aktide ning 

regulatsioonidega, kuna Eestis puudub ühtne mesindust reguleeriv seadus. Mesilasperedele 

asukoha leidmise muudab keeruliseks mesilaste korjemaa nektari ja õietolmu ressurssidega 

arvestamine, mida ei pruugi jätkuda terveks hooajaks. Looduslikud järjest õitsevate 

meetaimedega kasvupaigad on enamjaolt võsastunud ning korjemaad jäänud 

liigivaesemaks, seetõttu transporditakse mesilaspered rändele just sinna, kus parasjagu 

meetaimed õitsevad või kindlustatakse korjemaa meetaimede külvamisega. Enamikus Eesti 

paikades ongi tegemist segakonveieriga, kus korje tagavad lisaks looduslikele ka 

kultuurtaimed. Paljude kultuuride kasvatamisel on kvaliteetsema ja suurema saagi 

saamiseks mesilaste tolmeldamistegevus väga oluline, kuid kahjuks Eestis ei osata seda 

kasu veel hinnata. Kultuurtaimede kasvatamisega on suurenenud ka taimekaitsevahendite 

kasutamine, mille jäägid nõrgestavad mesilasperede tugevust, halvimal juhul mesilaspere 

hukub. Samuti  mõjutavad mesilasperede tugevust ja hukkumist erinevad mesilaste 

haigused ja kahjurid ning ka Eesti põhjamaiselt külm kliima loob mesilastele karmid olud 

ning suurte talvekulude tõttu on Eesti mee omahind kõrge. Mesindusalaseid teadmisi saab 

omandada mesiniku eriala õppides kui ka erinevatel koolitustel ning kursustel osaledes, 

kuid eelnevalt tuleks veenduda mesiniku ameti sobivuses ehk tuleks veenduda vajalike 

kompetentsusnõuete olemasolus.  Mesilaste pidamiseks kui ka mee käitlemiseks on vaja 

muretseda vajaminevad vahendid, mida saab valida vastavalt vajadusele. Mesindusega 

tegelemisel saab taotleda erinevaid toetusi.  
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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja tuua peamised meetootmise arengut 

mõjutavad tegurid ning välja selgitada jätkusuutliku mesindusettevõtluse alustamise ja 

majandamise võimalused ja takistused Eestis. 

Mesindusettevõtlusega on võimalik alustada ühe variandina koolituste korraldamise 

eesmärgiga, kuna koolituste vastu on suur huvi, seda kinnitab kiiresti täituvad kohad – nii 

tasuta kui ka tasulised. Mesindusettevõtlusega alustamist ning käigus hoidmist soodustab 

ka erinevate toetuste taotlemise võimalus. Üheks võimaluseks on luua mesindusettevõte, 

kes peab mesilasi pigem eesmärgiga saada tasu tolmeldamistegevuse eest põllupidajatelt. 

Suurelt mee tootmisega alustamist võimaldaks välisturu leidmine, kuna Eestis eelistavad 

inimesed osta toodangut otse tarbijalt ning esialgu puuduvad püsikliendid, seega on suure 

toodangu müümine esialgu raske. Uuringust selgus, et ligikaudu pooled küsitlusele 

vastanutest oleksid huvitatud mee eksportimise võimalusest, kuid kuna üksinda tegutsedes 

pole mahud piisavalt suured, siis võimaldaks eksportimist ühistegevus või ettevõtte 

loomine, kes ostaks mett eksportimiseks kokku. Väga suureks võimaluseks on ka 

mesilasemade kasvatamine, kuna kõikidel mesindusega alustavatel mesinikel on 

mesilasemasid vaja ning praegusel hetkel on nende muretsemine raskendatud just 

väikemesinike hulgas, tootmise suurenedes on nende vajadus aga veel suurem. Riskide 

vältimiseks võiks mesilasemade ostmise võimalus olla näiteks loomapoodides. 

Mesinike arvates takistab mesindusettevõtlusega alustamist kõige suuremal määral sobiva 

korjemaa ja asukoha leidmine ning allergilisus mesilasmürgi vastu. Noored ei soovi 

mesindusega tegelema hakata, kuna tegemist on pingelise ja raske hooajatööga, tihtipeale 

puuduvad oskused ning vahendid mesindusettevõtlusega alustamiseks.  Tavamesindusele 

otsetoetuste puudumist ei peeta takistuseks mesindusettevõtlusega alustamisel, küll aga 

suurendaksid mesinikud toetuse rakendamisel mesilasperede arvu. 

Analüüsi tulemustest võib järeldada, et tulevikus suureneb mesilasperede arv, kui riik 

rakendab mesinikele toetuse mesilasperede arvu pealt, toetaks mesilasperede haigustega 

toimetulemist ning piiraks taimekaitsevahenditest tulenevat ohtu mesilastele. Suurema 

toodangu saamiseks on oluline rõhku pöörata puhtatõuliste tõuemade kasvatamisele. 

Lamavtarude kasutamise osakaal väheneb, noorte seas on populaarsed korpustarud. 

Mesilasperede arvu kasvamise tulemusel suurenenud meetoodang avaks võimalused mee 

eksportimiseks. Varasematest uuringutest on selgunud, et mee eksport on olnud peaaegu 

olematu. Mahemesindus on tõusutrendis, mistõttu kallineb tulevikus mee hind, mesindus 
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muutub kasumlikumaks ning tekitab rohkem huvi mesindusega tegelemise vastu. 

Mesindusettevõtjate arvu suurendamiseks võib abi olla mesinikele suunatud 

ettevõtlusalaste koolituste korraldamisest.  
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Summary 

 

The BA thesis has been written in English, on 68 pages. The work includes 6 figures, 2 

tables, 54 literary sources and 3 supplements.  

From one side the consumption of honey has increased each year, but from the other side 

the average age of the apiarists is high and there is insufficient interest in beekeeping. With 

the present number of apiaries and the capability of honey production, the Estonian 

apiarists can meet up to 80% of domestic demand for honey, in other words the domestic 

production does not meet the local demand for honey and the lacking amount of honey is 

imported. In order to satisfy the domestic consumption of honey, the number of apiaries 

and honey production should be increased.  In addition to capturing the domestic market, 

the enlargement of Estonian honey production would strengthen the capability of exporting 

Estonian honey to the world market, above all to other European Union countries, where 

self-supplying with honey extends in some places only up to 40-50% of the demand. 

According to the indicators, Estonian beekeeping has large development potential, but 

nevertheless the number of beekeepers, producing honey for selling purposes has 

decreased.  

The aim of the present BA thesis is to bring out the major factors influencing the 

development of honey production and to find out the possibilities and obstacles in starting 

and maintaining a sustainable beekeeping enterprise in Estonia.  

The primary data of the empiric part have been collected through data collection methods 

and the questionnaire surveys and interviews directed to the beekeepers. Secondary 

statistical data about the apiculture sector have been derived from the databases from the 

Statistics Estonia agency and the Estonian Agricultural Registers and Information Board 

(ARIB) and from the research conducted by the Estonian Institute of Economic Research. 

In the interpretation of the statistic indicators and the responses of the questionnaire, the 

statistical comparative analysis was used. The responses of the interview were used in 

order to supplement the responses of the questionnaire.  
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The present state of the apiculture sector favors beekeeping entrepreneurship. There are 

sufficiently good opportunities in Estonia to acquire beekeeping knowledge and to start an 

enterprise. The main obstacles are considered to be the lack of entrepreneurial knowledge 

and skills, finding a suitable location and founding capital, honey marketing difficulties for 

a starting beekeeper and the specificity of the field. The factors promoting sustainable 

apiculture business are various grants allocated for the beekeepers, the popularization of 

organic beekeeping among people and annual growth of honey consumption.  

Throughout the years Estonia has faced difficulties in exporting honey. Estonian 

beekeepers are used to marketing their products directly to the end-user. Very often the 

beekeepers cannot produce enough honey to meet the demand of the customers There is 

also a lack of cooperation between the beekeepers which would otherwise enable to export 

honey jointly. The state can help to increase the number of hives and honey production by 

implementing grants depending on the number of hives, by supporting the identification 

and cure of diseases and by intensifying the control over the use of pesticides. 
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I MESINDUSALANE HARIDUS 

1. Kuidas olete omandanud mesindusalased teadmised? 

 

☐ Põlvest põlve  

☐ Raamatute abiga 

☐ Tuttavate mesinike juhendustel 

☐ Mesiniku eriala riiklikul õppekaval õppides 

☐ Eesti mesinike teabepäevadel 

☐ Õppepäevadel piirkondlikes mesinike ühendustes 

☐ Mesinduskursusel algajaile 

☐ Mesinduskursusel edasijõudnuile 

☐ Rahvusvahelistel nõudpidamistel ja kongressidel 

☐ Praktikal mesilas 

☐ Muu 

 

2. Kuidas hindate alljärgnevate allikate olulisust praktiliste teadmiste omandamise 

seisukohast? 

 
Väga 

oluline 

Pigem 

oluline 

Ei tea, 

raske 

öelda 

Pigem 

ebaoluline 

Täiesti 

ebaoluline 

Põlvest põlve omandatud 

teadmised 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesindusalased raamatud 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tuttavate mesinike juhendused ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesiniku eriala riiklik õppekava 

Olustveres 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Eesti mesinike teabepäevad 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Õppepäevad piirkondlikes 

mesinike ühendustes 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesinduskursused algajaile 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesinduskursused edasijõudnuile 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rahvusvahelised nõupidamised ja 

kongressid 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praktika mesilas 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Õppefilmid 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Internetipõhised koolitusvormid 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tõuaretuse koolitused 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Koolitused tegutsevale mesinikule 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Millistel koolitustel olete osalenud? 

 

☐ Eesti mesinike teabepäevadel 

☐ Õppepäevadel piirkondlikes mesinike ühendustes 

☐ Mesinduskursustel algajaile 

☐ Mesinduskursustel edasijõudnuile 

☐ Rahvusvahelistel nõupidamistel ja kongressidel 

☐ Mitte ühelgi   

☐ Muu                        

 

Ettepanekuid ja arvamusi lisaks! 

 

………………………………………………………………………………………..

…...…………………………………………………………………………………... 

 

 

II MEETOOTMISEGA ALUSTAMINE 

4. Valige alljärgnevast nimekirjast sobivaim variant, mis iseloomustaks Teie 

meetootmistegevust.  

 

☐ Ettevõtluse põhitegevus 

☐ Ettevõtluse kõrvaltegevus 

☐ Põhisissetulek 

☐ Kõrvalsissetulek 

☐ Hobi 

☐ Muu  

 

5. Andke hinnang, kui suurel määral alljärgnevad faktorid mõjutavad 

mesindusettevõtlusega alustamist. 

 
Väga 

mõjutav 

Pigem 

mõjutav 

Ei tea, 

raske 

öelda 

Pigem 

mitte 

mõjutav 

Üldse 

mitte 

mõjutav 

Mesindusalane haridus 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Äriplaani koostamine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tavamesindusele otsetoetuse 

puudumine (mesilasperede arvu 

kohta) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Mesindusalaste nõuete täitmine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesiniku füüsiline vorm 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesindamiseks asukoha leidmine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Turule sisenemine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Eesti kliima 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sobiva korjemaa leidmine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Puhtatõuliste mesilaste leidmine 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mesilasmürgi vastu allergilisus 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hooajatöö (suvi hõivatud) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Kuidas valmis Teie äriplaan? 

 

☐ Koostasin ise 

☐ Koostasin tuttavate abiga 

☐ Lasin koostada spetsialistidel 

☐ Äriplaan puudub 

☐ Muu 

 

7. Millisel viisil soetasite vajaminevad vahendid? 

 

☐ Taotlesin toetust 

☐ Võtsin laenu 

☐ Ettevõtteväliste investorite abiga 

☐ Kogusin ise raha 

☐ Vahendid olid enamjaolt olemas (perelt või tuttavatelt saadud) 

☐ Muu 

 

8. Milliseid alljärgnevaid toetuseid olete taotlenud?  

 

☐ Nõuandetoetus 

☐ Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 

☐ Ettevõtlusega alustamise toetus (töötukassa) 

☐ Ühtne pindalatoetus 

☐ Noore põllumajandustootja toetus 

☐ Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 

☐ Mesilaste korjealade rajamise toetus  

☐ Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 

☐ Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 
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☐ Ei ole ühtegi toetust taotlenud 

☐ Muu 

 

9. Kuidas hindate toetuste saamise keerukust? 

Väga keeruliselt 

saadav 

1 2 3 4 5 Väga lihtsalt 

saadav ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10. Mis tüüpi tarudes on Teie arvates lihtsam mesilaste pidamist alustada? 

 

☐ Lamavtarudes on lihtsam 

☐ Korpustarudes on lihtsam 

☐ Pole vahet 

☐ Muu  

 

11. Kui suure mesilasperede arvuga alustasite tegevust? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Ettepanekuid ja arvamusi lisaks! 

 

………………………………………………………………………………………..

…...…………………………………………………………………………………... 

 

 

III MEE-ETTEVÕTLUS TÄNASEL PÄEVAL 

12. Kui suur on hetkeline mesilasperede arv? 

 

...................................................................................................................................... 

 

13. Millist tõugu on peamiselt Teie kasvatavad mesilased? 

 

☐ Buckfasti mesilased 

☐ Itaalia mesilased 

☐ Kraini mesilased 

☐ Kohalik tumemesilane 

☐ Ei oska öelda 

 

14.  Kust enamjaolt soetate mesilasemad? 

 

☐ Ostan/tellin Eestist 

☐ Ostan/tellin välismaalt 

☐ Kasvatan ise 

☐ Tuttavatelt mesinikelt 

☐ Muu 
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15. Kui puhtatõuliseks peate  mesilastõugusid? 

 

☐ Väga puhtatõuliseks 

☐ Pigem puhtatõuliseks 

☐ Ei tea, raske öelda 

☐ Pigem mitte puhtatõuliseks 

☐ Üldse mitte puhtatõuliseks 

 

16. Kuidas tagate mesilastele piisava korjemaa, kui looduslikust korjemaast ei piisa? 

 

☐ Rändmesindusega 

☐ Külvan meetaimi 

☐ Vähendan mesilasperede arvu 

☐ Viin kultuurpõldude äärde kokkulepetel kasvatajatega 

☐ Muu 

 

17.  Kui suur oli viimase aasta meetoodang kilogrammides? 

 

...................................................................................................................................... 

 

18. Kas mesindamisel kasutate abilisi? 

 

☐ Ei, tegutsen üksi 

☐ Jah, üks abiline 

☐ Jah, 2-5 abilist 

☐ Jah, rohkem kui 5 abilist 

 

Ettepanekuid ja arvamusi lisaks! 

 

………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………… 

 

 

IV ETTEVÕTTE ARENGUPERSPEKTIIVID 

19. Millised on talu/ettevõtte tulevikuplaanid järgneva 5 aasta jooksul? 

☐ Jätkata praegustes mahtudes 

☐ Suurendada mesilasperede arvu 

☐ Vähendada mesilasperede arvu 

☐ Minna üle mahemesindusele 

☐ Minna üle tavamesindusele 

☐ Lõpetada mee tootmistegevus 

☐ Müüa talu/ettevõte ära 

☐ Anda tootmine üle lastele 

☐ Muu 
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20. Kas suurendaksite mesilasperede arvu, kui saaksite mesilaspere kohta 20€ aastas 

toetust?  

☐ Jah, kindlasti   

☐ Pigem jah 

☐ Ei tea, raske öelda 

☐ Pigem ei 

☐ Ei, kindlasti mitte 

 

21. Kui tihti on alljärgnevaid situatsioone mee toodangu turustamisega ette tulnud? 

 

 
Väga 

harva 

Pigem 

harva 

Ei tea, 

raske 

öelda 

Pigem 

sageli 

Väga 

sageli 

Toodangut jääb alles 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Raskusi müügikoha leidmisega 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Liiga madal müügihind ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Liiga vähe mett -  nõudlus on 

suurem 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valmistan muid mesindustooteid 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Klientide rahulolematus 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

22. Kas oleksite huvitatud ettevõtete ühisest mee eksportimisest välismaale? 

 

☐ Jah, kindlasti  

☐ Pigem jah 

☐ Ei tea, raske öelda 

☐ Pigem ei 

☐ Ei, kindlasti mitte 

 

23. Kas nõustuksite viima tasu eest oma mesilased nt istandusse tolmeldama? 

(Ameerikas väga populaarne) 

 

☐ Jah, kindlasti   

☐ Pigem jah  

☐ Ei tea, raske öelda  

☐ Pigem ei 

☐ Ei, kindlasti mitte 

 

24. Kuidas hindate taimekaitsevahendite kasutamise ohtu oma mesilasperdele?  

 

☐ Väga suureks 

☐ Pigem suureks 

☐ Ei tea, raske öelda 
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☐ Pigem mitte suureks 

☐ Üldse mitte suureks 

 

25. Kui oluliseks peate mesilaste korjealade loomist, mille eest saab põllumees toetust? 

 

Täiesti 

ebaoluline 

1 2 3 4 5 Väga 

oluline ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

26. Millised on Teie kokkupuuted mesilastele loodud korjealadega? 

 

☐ Olen ise rajanud toetust saava korjeala 

☐ Olen viinud oma mesilased korjealale 

☐ On pakutud võimalust viia mesilaspered korjealale 

☐ Olen uurinud võimalusi mesilasperede korjealale viimiseks 

☐ Pole leidnud/saanud infot korjealade kohta 

☐ Ei oska öelda, pole kokku puutunud 

☐ Muu 

 

27. Kas Teil on olemas järelkasv, kes jätkaks Teie senist tegevust? 

 

☐ Jah 

☐ Ei tea, ei oska öelda 

☐ Ei 

 

Ettepanekuid arvamusi lisaks! 

 

………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………… 

 

 

V ÜLDKÜSIMUSED 

28. Millises maakonnas talu/ettevõte asub?  

☐ Harjumaa 

☐ Hiiumaa 

☐ Ida-Virumaa 

☐ Jõgevamaa 

☐ Järvamaa 

☐ Läänemaa 

☐ Lääne-Virumaa 

☐ Põlvamaa 

☐ Pärnumaa 

☐ Raplamaa 

☐ Saaremaa 

☐ Tartumaa 
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☐ Valgamaa 

☐ Viljandimaa 

☐ Võrumaa 

 

29. Teie sugu: 

☐ Mees 

☐ Naine 

 

30. Teie vanus:  

☐ Alla 25 aasta 

☐ 26-35 aastat 

☐ 36-45 aastat 

☐ 46-55 aastat 

☐ Üle 55 aasta 

 

31. Milline on Teie haridustase? 

 

☐ Põhiharidus 

☐ Keskharidus 

☐ Keskeriharidus 

☐ Kõrgharidus 

     

32. Kui kaua olete mesindusega tegelenud? 

 

☐ Lapsepõlvest saadik 

☐ Kuni 5 aastat 

☐ 6 kuni 10 aastat 

☐ 11 kuni 15 aastat 

☐ 16 aastat kuni 20 aastat 

☐ 21 kuni 25 aastat 

☐ 26 kuni 30 aastat 

☐ 31 kuni 35 aastat 

☐ Rohkem kui 35 aastat 

☐ Ei oska öelda 

 

33. Millis(t)esse mesindusliitudesse kuulute? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

34. Soovitusi mesindussektori jätkusuutlikuks arenguks? 

 

………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

 

Täname Teid vastuste eest! 
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Lisa 2. Intervjuu küsimused mesinikele 

 

1. Kuidas hindate mesindusalaste teadmiste omandamise võimalusi Eestis? Kirjeldage 

oma mesindusalaste teadmiste omandamise allikaid ning praktilisust. 

2. Millised on Teie arvates põhilised tegurid, mis takistavad/raskendavad mee 

tootmisega alustamist? Mis on takistanud Teil mesindusettevõtlusega alustamist? 

3. Mitme mesilasperega soovitaksite alustada mesindusettevõttel? Mitmega alustasite 

Teie mesindamist? 

4. Milliseid arenguvõimalusi Te näete Eesti meetootmisel? 

5. Kuidas hindate mesindussektori jätkusuutlikkust? Millised tingimused soodustaksid 

noorte inimeste huvi mesinduse vastu?  

6. Millised muutused toimuvad Teie arvates mesindussektoris järgneva 25 aasta 

jooksul? 
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Lisa 3. Mesilasperede ja mesilate andmed registri seisuga 1.05.2016  

 

Maakond 
Mesilasperede 

arv 
Mesilate arv 

Harjumaa 1187 115 

Hiiumaa 339 50 

Ida-Virumaa 621 48 

Jõgevamaa 950 114 

Järvamaa 1076 95 

Läänemaa 545 55 

Lääne-Virumaa 2027 248 

Põlvamaa 887 94 

Pärnumaa 2084 161 

Raplamaa 656 78 

Saaremaa 1604 198 

Tartumaa 1271 130 

Valgamaa 1000 111 

Viljandimaa 1068 95 

Võrumaa 509 79 

Kokku registri seisuga 

1.05.2016 
15824 1671 

 

Mesinikud teatavad mesilasperede arvu kord aastas 1. mai seisuga. Tabelis muudetakse 

jooksvalt mesilasperede ja mesilate arve seoses hilisemal lisamisel või likvideerimisel 

registrisse. (Põllumajandusloomade... 2016: 9) 

 


