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1. Ülevaade Eesti riikliku mesindusprogrammi 2004 – 2007 meetmetest ja arendussuundadest.
Tehnilise abi meetme nr.1 osas on olulisemad tegevused, mis otsesemalt mesinikke puudutavad,
järgmistes alameetmetes:
1.3. Koolitajate koolitus – selle kaudu kasvab ja laieneb kohalike mesinike seltside ja piirkondlike
mesindusorganisatsioonide aktiiv, kes arendab ja korraldab kohapealset mesinduselu ning viib läbi
mesindusõppusi ja –loenguid.
1.4. Vabariiklikud mesinduspäevad, -õppused ja seminarid – kõigile mesinikele mõeldud õppused,
kus teavitatakse olulistest ja kõiki mesinikke puudutavatest uudistest, erialastest arengutest ja
arendustegevuse tulemustest. Suurima osavõtjate arvuga on suvine vabariiklik mesinduspäev, kuhu
koguneb tavaliselt 500-600 mesinikku üle kogu Eesti.
1.5. Kohalikud mesindusõppused ja –loengud võimaldavad mesindusprogrammi rahalisel toetusel
aidata kaasa kohaliku mesinduselu ja teabelevi arendamisele ning kohalike mesinike seltside
organisatsionilisele tugevnemisele. Ka käesolev Karksi-Nuia mesinduspäev on näiteks sellistest
mesindusõppustest, kus mesindusaktiivi esinemiste kaudu saavad mesinikud nii erialast kui üldiselt
mesindust puudutavat teavet.
1.6. Usaldusmesinike koolitus aitab välja kujundada Eesti erinevates piirkondades kohalike esimesinike võrgustikku, kes vajadusel abistavad ja nõustavad teisi selle piirkonna mesinikke.
1.7. Teabelevi arendamise kõige tuntavamaks vormiks on mesindusprogrammi toetusel
perioodiliselt 6 korda aastas ilmuv Mesinik-leht, konkreetse teemade erilehed ja teabematerjalid.
Näiteks on viimasel ajal ilmunud väiketrükised ja brošüürid ameerika haudmemädaniku ja teiste
mesilashaiguste tõrje teemadel.
1.9. Mesindusalast infot vahendab paljudele mesinikele veebileht www.mesi.ee.
1.10. Vaatlusmesilate võrgustiku tegevuse nähtavaks väljundiks on nende mesilate kontrolltarude
kaalumuutuste graafikud, mida saab jälgida nii veebilehelt kui Mesinik-lehe ülevaadetes.
1.11. Mesilashaiguste seire võimaldab koguda andmeid ja hinnata olukorda mesilashaiguste alal
Eesti erinevates piirkondades, et ohu korral mesinikke hoiatada ja samas tõrjemeetmete rakendamist
kavandada ja korraldada.
Varroatoositõrje meetme 2 osas on olulisemaks väljundiks mesinikele varroatoosi- ja sellega
kaasnevate viirushaiguste olukorra ja tõrje alane nõustamine, vastavate tõrjeuuringute läbiviimine ja
mesinikele soovituste andmine. Otsest mesinike nõustamist ja õpetamist varroatoositõrje alal
tehakse praktilistel õppepäevadel.
Mee kvaliteedi uurimise ja suunamise meetme nr. 3 osas kogutakse üle kogu Eesti meeproove ja
tehakse nende kvaliteedi mitmekülgset analüüsi, sealhulgas õietolmu sisalduse osas. Tulemuste
alusel koostatakse soovitusi ja teavitatakse mesinikke, kuidas mee tootmisel ja käitlemisel
võimalikke vigu vältida ja mee kvaliteeti säästa.
2. Mesindust ja mesinikke puudutav seadusandlus, nõuded mee käitlemisel ja turustamisel
Eelkõige puudutavad mesinikke kui mee tootjaid ja turustajaid seadused selles valdkonnas. Olulised
on seadusandlikud dokumendid, mis lähtuvalt Toiduseadusest ja toiduohutuse ning hügieenipaketi
nõuetest reguleerivad mesinike tegevust mee tootmisel ja turustamisel. Nii rakendus 2006.a. suvest
määrus, kus mesinikke, kellel on kuni 15 mesilasperet, käsitletakse väikeses koguses tootjate ja
turustajatena ning neile kehtivad mee esmatootmisel ja turustamisel suhteliselt leebed nõuded.
Suuremate mesilate korral on mesinikul kohustus teavitada oma tootmisest ja pakendamisest
maakondlikku veterinaarkeskuse spetsialisti. Kui aga pakendatakse mett, mis pärineb teistest
mesilatest või koguni importmett, samuti kui toodetakse mee baasil valmistatud toite, siis peavad
lisaks sellele ka meekäitlemise ruumid olema VTA poolt tunnustatud. Täpsemalt fikseeritakse
soovitused ja nõuded mee käilemisel ja turustamisel Heade Mesindustavade koostatavas tekstis.

