EML korraldusel ilmunud ja ilmuvate mesindusalaste trükiste tutvustamine.
Teabelevi tööst mesindusprogrammi raames
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koolitajate koolituse õppepäeval
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit
EML põhiliseks regulaarselt ilmuvaks väljaandeks on olnud infoleht MESINIK. See on ilmunud
regulaarselt kuus korda aastas, lisaks suvised erinumbrid. Seega kokku seitse numbrit aastas. Üheks
peaaegu püsirubriigiks on kujunenud nn varroatoosiveerg, kui üks olulisim teema viimastel aastatel. Selles
on tutvustatud mitmesuguseid uuringuid ning antud nõu ja õpetust erinevatest ravimeetoditest. Selle
rubriigi tähtsust tuleb eriti rõhutada viimase kahe aasta talvitumise valguses, mil varroalest on Eestis
tõenäoliselt suurt hävitustööd teinud.
Lisaks Mesinik-lehele on koostatud, trükitud ja levitatud mitmeid pisitrükiseid ja buklette. Näiteks koostas
A.Raie bukleti „Ameerika haudmemädanik, Kuidas seda vältida ja tõrjuda”, A.Oherd koostas brošüüri
„Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje”. Viimane on avaldatud ka vene keeles. Lisaks nendele on
EML avaldanud Antu Rohtla koostatud nõuannete vihikud „Mesilaspere aastaring algab augustis”, „Kevad
mesilas” ja „Suvi mesilas”. Ilmus Jaak Riisi koostatud „Mesinduse oskussõnastik”.
Lisaks loetletud trükistele on teabelevis olulist osa mänginud mõneleheküljelised paljundusmaterjalid,
mida on jaotatud loengutel ja õppustel. Need on käsitlenud konkreetseid küsimusi, mis on olnud seotud kas
konkreetse õppuse teemaga või olnud hädavajalikud mõne küsimuse või oskusteabe kiireks
levitamiseksmesinike hulgas.
Järgneva perioodi teabelevi töö jätkub põhiliselt samas vaimus. Oodata on Antu Rohtla nõuannetevihiku
neljandat osa, mis keskendub mesitarudele. Kavas on intensiivistada teabe levitamist ka vene mesinike
hulgas. Suur osa nendest mesinikest oleksid valmis koostööks ka EML-ga ja ootaksid vajalikku teavet, kuid
keelebarjäär on seni takistanud. Kui saaksime jaotada vene mesinike õppustel ja kogunemistel ka meil
koostatud teabematerjale, saaksime kindlasti tõsta vene mesinike kompetentsust mesilashaigustega
toimetulekus ja vähendada riski haiguste levitamise osas.
Ilmub soome keelest tõlgitud raamat, mis sai 2003.a Apimondial hõbemedali „Praktiline mesindus, I osa”.
Vastavalt kokkuleppele Soome Mesinike Liiduga on meile jäetud õigus kasutada selle raamatu üksikuid
palasid eraldi trükistena või siis avaldada ka vene keelde tõlgituna. Ka Ameerika haudmemädaniku buklett
on kavas avaldada vene keeles.
Koostöös Taani mesinikega oleme saanud nendelt loa, avaldada taani mesilashaigusi käsitlev raamat eesti
keeles. Tõlge on juba valmis, järge ootavad toimetamine ja trükkimisvalmiks kujundamine. Taanlased
lubasid siin isegi kasutada nendepoolset elektroonsed illustreerivat materjali.
Mõeldud on ka koolidele, aga ka algajatele mesinikele orienteeritud õppeotstarbeliste plakatite tõlkimisele
taani keelest ja kirjastamisele. Taanlastelt on selleks luba olemas.
Edaspidi kavatseme laiendada teabematerjalide koostajate ja Mesinik-lehes avaldamiseks artikleid
kirjutavate mesinike-asjatundjate ringi. Selliselt laiemalt kogemuste ringilt lähtuv teave on mesinikele
ülevaatlikum ja pakub uusi ideid, lahendusi ja kogemusi.
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