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Eesti mesinikud on tublid ja töökad, aga sellest jääb puudu, et oma töö eest väärilist tasu
saada. Nimelt on mesi vaja ka ära müüa. Selleks, et saada head hinda, tuleb mee pakendamise
ja reklaami peale teha kulutusi. Kes kardab välja anda, see ei saa ka kasu. See vanasõna kehtib
täielikult.
Muidugi ei tasu hobimesinikul selleks vaeva näha. Tema saab oma mee juba kodust müüdud
oma suguseltsile ja tutvusringkonnale.Aga need, kes tahavad end ja oma peret mesindamisega
ära toita, peavad olema parajalt nutikad ja ettevõtlikud.
Mesi on tooraine ja võib olla paljude uute toodete üks komponentidest. Uusi tooteid ootab
aga tarbija väga ning on meeleldi valmis seda ka ostma ilusa pakendi ja hea reklaami korral.
Pole mõtet mesinikel üksteist kopeerida, vaid on vaja oma ajud tööle panna ja välja mõelda
selline toode, mis on teistest erilisem ja huvitavam.
Ka tavalist mett on mesinikel võimalik tarbijale pakkuda mitmel erineval moel. Näiteks on
kreemjas mesi populaarsust kogumas klientide seas. Eriti palju küsitakse kärjemett.
Samuti küsib iga päev keegi mett mesilasemapiimaga. Seda aga pole kusagil müügil, mitte
vähemalt kodumaist. Kliendid on nõus maksma 350-400 krooni 300 grammilise purgi eest. Ei
lähe päevagi mööda kui ei küsitaks taruvaiku. Suir ja õietolm on jälle väga hinnatud
mesindustooted. Mesinike tööpõld on lai. Meie oma turg on igati hea ja eesti inimene on
hakanud hindama kodumaist toodangut.
Selleks, et mesilaste pidamine end ära tasub, tuleb aga kõigepealt investeerida head tõugu
mesilasemadesse ja teha tutvust mesilasemade kasvatusega. See on mesindamise juures
number üks. Alustasin oma mesindamisega just emadekasvatusest.
Hea mesilasema korral:
a) on pere sülemlemiskaine. Iga sülem viib kaasa hulga nektarit ja nõrgendab peret.
Äralennanud sülm on ju ka mesiniku väljaminek ja kahju.
b) on pere rahulik
c) on pere võimas ja toob palju nektarit
d) hoiab pere puhtust
e) kaitseb pere end sissetungijate korral
f) suudab isegi võidelda haigustega
g) hoiab pere normaalset temperatuuri ja haue ei huku
h) talvitub korralikult
Teine väga tähtis toiming on sügisene mesilasperede koondamine ja õigeaegne söötmine.
Vale talvepesa võib hajutada pere ühte serva ja kevadeks on peres süüa küll, aga pere võib
olla nälga surnud.
Hiline söötmise korral aga ei jõua mesilased talvesööta kinni kaanetada ja peresse tekib palju
niiskust, mis omakorda põhjustab palju hallitust või isegi hukkumist.
Kolmas väga tähtis ettevõtmine on varroaravi. Kes sellega ei tegele sügisel, võib kevadel
eest leida kui mitte surnud, siis vähemalt väga nõrga ja haige pere. Varroatoos vajab meie
mesilates järjepidevat tähelepanu ja hoolt.

