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Kõigepealt peaks mesinik endalt küsima - millist mesilat ma endale tahan rajada ja kui palju
peaks olema mesilasperesid? Millised on olemasolevad seadmed ja ruumid?
Hügieenipakett mesilas.
a. Mesindushügieen. Mesilastega töötamisel peab jälgima esmaseid puhtuse nõudeid.
b. Mee esmane töötlemine
Mee esmase töötlemise all mõeldakse mesindus võtete kasutamist mesindamisel, vurritamist,
pakkimist tünnidesse ja ka kärje majandust. Siinjuures pean märkima, et ükski ametnik ei tule
kellegile ütlema kuidas ta mesindab, kuid siia alla kuulub vana tõde mesinuses tuleb kõike
teha puhtalt.
Meekäiltlemise tingimused mesilates.
Näiteks mee töötlemise ruum keskmistes ja suuremates mesilates peab olema pestav, samuti
sooja ja külma vee olemasolu on vajalik. Väiksemate mesilates saab ja on lubatud kasutada
vurritamiseks teisi ruume (sauna ruum või köök), mida saab selleks otstarbeks kasutada. Lisaks
on soovitav, et mesindus ruumide seinad ja põrandad oleks kergesti puhastatavad ning meil
kasutatava küttesüsteemide kolded ei jääks mesindus ruumi.
Milline peab olema mesila maja ja mesindusruumid. Milliseid materjale tuleks kasutada. Nõuded
mesindusruumidele
Väiksemate mesilates saab ja on lubatud kasutada vurritamiseks teisi ruume (sauna ruum või
köök), mida saab selleks otstarbeks kasutada. Lisaks on soovitav, et mesindus ruumide seinad ja
põrandad oleks kergesti puhastatavad ning meil kasutatava küttesüsteemide kolded ei jääks
mesindusruumi.
c. Mesilashaiguste ravil kasutatavad ravimid.
Soovitav on kasutada orgaanilisi happeid ravimisel, kuid kui on tegemist erijuhtumiga siis
kindlasti hoida need mesilaspered ja eriti toodang mesi teravdatud jälgimise all, et ei tekiks
oht mee saastumiseks ravimite jääkide poolt.

Mesilate registreerimine. Selleks on seaduse järgi praegusel hetkel kaks võimalust ja nõue kehtib
alates 15 mesilasperest ja ei kasutata teistest mesilatest ostetud toorainet (mett).
1. Majandustegevuse registris. Kohaliku valla kaudu toimub registreerumine.
2. Maakondlikus Veterinaaria Keskuses
d. Mee pakendamine ja töötlemine.
Tunnustada tuleb seaduse järgi need mesindus ettevõtted ja mesilad, kus valmistatakse meest ja
mesindussaadustest eri tooteid ja kus kasutatakse teistelt mesinikelt ostetud toorainet.
Nõuded meele ja mesindussaadustele.
Kui juba pannakse kokku kaks erinevat mesindussaadust mille tulemusena tekib toode siis
selline tegevus tuleb tulenevalt seadusega tunnustada.
Ülevaade kehtivast seadusandlusest
*Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded. Vabariigi Valitsuse 19.
Veebruari 2004.a. määrus nr.41
*Toidukauba märgistamise kord. Vabariigi Valitsuse 26. Mai 1998.a. määrus nr.108
Mesi ja teised mesindussaadused.
Mesinikud ja mesinike grupid võiksid aktiivsemalt välja mõelda uusi ja uuenduslikke tooteid
mida või milles mett ja teisi mesindussaadusi saaks kasutada. Kõige lihtsam on mesi purki panna
ja oodata, et tarbija tuleks ja soovitud koguse mett ostaks aga oleks vaja just kohapeal rohkem
initsiatiivi üles näidata.
Lisa. Võidemee valmistamine.

