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Mesinduse tulusus on mesinduses nelja vaala õlgadel. Need on mesilased, korjebaas, inventar ja
mesinik. Mesinik saab muuta nendest kolme.
1) Need on mesilastõug, mida ta peab.2) Inventar- millistes tarudes mesilasi pidada ja missugust
inventari kasutada mesila majas. 3) Mesinik- tema enda koolitus.
Korjebaasi on väga raske, kui mitte võimatu muuta ( õitsemise ajal võib ilm külm olla või hoopis
sajab vihma või on tugev tuul jne.). Mõningal määral siiski saab. Transportida mesilasi
piirkonda, kus toimub taimede massiline õitsemine, näiteks paju korje kevadel, paakspuu või
valge ristiku korje suvel või kanarbik sügisel. Muidugi kui kasutame lamavtarusid, on see
raskendatud. Ise midagi maha külvata on suhteliselt mõttetu, kuna ilmastik võib kogu vaeva
nurjata. Saab korjet muuta ka selliselt, et pidada mesilasi gruppides, grupi suurus mitte üle 15
pere. Mitte pidada ühes kohas palju mesilasi ( mõnes kohas isegi 100 peret).
Mesilane on mee toodangu juures võtmetegelane. Mesilase jaoks ei ole vahet, kas ta pesitseb
lamav- või korpustarus, puuõõnes või majavoodri vahel. Mesiniku jaoks on tähtis, et mesilane
oleks piisavalt rahulik, et temaga toimetada, ja et ta alluks sülemlemist ära hoidvatele võtetele ja
korjaks palju mett. Erinevalt eksiarvamustest toovad puhtatõulised mesilaspered rokem mett kui
metsikud. Tõumesilased on enamasti ka rahulikumad ja see võimaldab neid pidada ka
korpustarudes, mis annab mesinikule tublisti ajavõitu. Mesinik saab sama aja jooksul läbi
vaadata rohkem peresid, seega võib tal kokku olla rohkem peresid. Rohkem peresid- rohkem
mett. Kuna puhtatõulised mesilaspered ei ole nii sülemlemisaltid, siis ei pea mesinik neid suvel
ekstra passima - siis see võimaldab ka pidada rohkem mesilasperesid.
Mesiniku jaoks on kriitilise tähtsusega, millistes tarudes peresid pidada. Kaasajal on selleks
kindlasti korpustarud. Näiteks talvel saab nendes samades korpustes, kus suvel on mee jaoks
raamid, kasutada raamide hoidmiseks üle talve. Korpustarusid on hea kasutada perede
transpordil ja samas ka perede laiendamisel kui ka uute perede tegemisel. See jälle omakorda
annab lisaaega mesinikule. Rohkem aega- rohkem peresid- rohkem mett- rohkem raha. Inventari
koha pealt on ka tähtis, missuguseid mee käitlemissüsteeme kasutame. Kas kaanetame kärgi lahti
käsitsi või kasutame selleks spetsiaalseid lahtikaanetuse aparaate. Ka mee vurritamine on koht,
kus on võimalik aega ja ressursse kokku hoida mõistliku tegevusega.
Neljas vaal on mesinik ja seda on ka suhteliselt raske muuta ( kui mitte võimatu). Oma
mesinikuks olemise ajal olen näinud, et enamus probleeme on ikka minus endas kinni. Mesilane
üldiselt saab aru, mida ta tegema peab. Mesinik tihti alahindab teadmisi ja koolitust. See aga on
viga. Tasub külastada erinevaid mesilaid ja mesinike. Tunda huvi igasuguste uuenduste vastu.
Kaasaegses mesinduse enam sellega hakkama ei saa, et kasutad vanaisalt päranduseks jäänud
tarusid ja tood metsast sülemi tarusse sisse.
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