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KÄSITLETUD teemad:
1. Ülevaade EML sügispäevadest Jänedal 24.-25.11.2007.a.,
2. Uut ja huvitavat varroalestast,
3. Vahast ja vaha käitlemisest,
4. Uute EML trükiste tutvustamine
5. Õppefilm „Aastaring mesilas”

1. Ülevaade EML sügispäevadest Jänedal,
Tiina Tammet kirjastusest Forma Media AS tutvustas peatselt ilmuvat rikkalikult illustreeritud
kõvakaanelist värvitrükist „Suur Meeraamat”. Avanes võimalus ka selle raamatu ettetellimiseks.
EL ja Soome mesinduse üldine olukord ja arengusuunad, GMO ja mesindus, meeturg ja selle arendamise
võimalusi. Sellise ülevaate andis Kari Valonen Soome ML-st. Tema ettekanne oli väga põhjalik ja
huvipakkuv. Esitati palju küsimusi ja arenes elav diskussioon.
Ülevaade Läti mesindusest ja meeturust ning arengutest. Muljeid Apimondia mesinike maailmakongressilt
Austraalias.
Armands Krauze Läti ML-st rääkis Aurtraalia Apimondia-reisil nähtust ja demonstreeris seal tehtud
fotosid. Juris Šteiselis andis ülevaate olukorrast Läti mesinduses. Saime teada, et elukalliduse
intensiivse tõusuga viimastel 17-l aastal on mesindussaaduste, sh mee hind samal ajal jäänud
muutumatuks. See tähendab, et mesinike olukord on tuntavalt halvenenud, aga mesinikud on siiski
veel optimistlikud.
Kokkuvõte EML tegevusest – kokkuvõte mesindusprogrammist 2004 – 2007, uue mesindusprogrammi
2007 – 2010 tegevuste kava; kokkuvõte meepromoprogrammi tulemustest; EML tegevuse
finantsiline külg, EML 2007.a. liikmemaksude laekumine, 2008.a. liikmemaksu suuruse arutelu ja
kinnitamine; EML kevadkoosoleku ja suvise mesinduspäeva kavandamine.
Ülevaate tegi EML juhatuse esimees A. Kilk. Samas ka otsustati kehtestada EML liikmemaksu
suuruseks 2008-dal aastal 200 kr. pluss 10 kr. pere kohta.
Mesindusalaste ilmunud trükiste tutvustamine (Jaak Riis, Antu Rohtla), ülevaade soome keelest tõlgitud
raamatu “Praktiline mesindus” valmimise käigust (Uku Pihlak).
Aasta mesiniku 2007 valimine.
Aastamesinikuks valiti ühehäälselt mesinike perekond Ülle ja Vahur Talimaa.
Eesti Mesinike Liidu algatusel valmistatud filmi
“Aastaring mesilas” esilinastus. Lühidalt esines ka autor Mati Metsjõe.
Teisel päeval
Antu Rohtla jagas kogemusi:”Varroalestade arvukuse diagnostika huvitavaid ja üllatavaid tulemusi
2007.a.” ja
„Vahakärgede sulatamise katsed tarukorpustes aurugeneraatori abil”. Mõlemad olid väga huvitavad
etteknded. Saime teada uusi fakte lestade käitumisest või hoopis mesilasperede käitumisest võitluses
lestadega. Samuti oli kasulik teada saada kuivõrd lihtsalt saab kasuhteliselt lihtsate vahenditega vaha
sulatada. Katsed laiatarbelise aurugeneraatori kasutamisest andsid väga häid tulemusi.
Krista Kõiv Maaelu võrgustik: eesmärgid ja võimalused Maaelu arengu-kava 2007-2013 tulemuslikumaks
rakendamiseks – mis võiks sellest meile kasu olla?

Aimar Lauge Ühistegevusest. Suur meesaak teeb rõõmu ja toob ka muret – kuidas mett rohkem ja
soodsamalt müüa? Kas mesinike ühine turuarenduse ja müügitöö või mesinike ühistu toob meeturule
kasu?
Arvi Raie Mesilashaiguste, sealhulgas ameerika haudmemädaniku ja varroatoosi seire ja tõrje kogemusi
2007.a., tegevuskava mesilashaiguste seireuuringuteks mesilates 2008.a.

2. Uut ja huvitavat varroalestast,
Antu Rohtla selleaastaste tähelepanekute põhjal võib väita, et lestaresti kasutamine lestade arvukuse
määramiseks mesilasperes ei anna ühest teavet pere nakatumistaseme kohta. Uuringutest selgus, et
ööpäevas pudenevate lestade hulk sõltub ka mesilaspere tegevusest – talvesööta ümber töötama
asudes suureneb päevas pudenevate lestade arv kordades. Samas suureneb lestade suremus hapetega
ravimisel aeglaselt. Tundub, et on veel teisigi põhjusi, mis muudavad lestade pudenemise kiirust. Siit
tuleneb järeldus, et lestade arvukuse määramine peres ainuüksi lestaresti abil ja selle tulemustest
tehtavad järeldused varroatoosiravi vajalikkuse kohta ei ole ühesed. Uurimused selles osas on
esmakordsed ja korrektsete järelduste tegemiseks tuleb järgmistel hooaegadel sellistesse vaatlustesse
suhtuda palju suurema tõsidusega.

3. Vahast,
Vaha sulatamiseks kärgedest saab edukalt kasutada tavalisse majapidamisse mõeldud aurugeneraatorit.
Selliseid toodetakse Saksamaal ja nad on ette nähtud nt liimikihiga varustatud tapeedi seinale
kleepimiseks. Sellise aurugeneraatoriga saab vastavalt ettevalmistatud tarukorpust kasutades
kärgedest hõlpsasti vaha kätte. Vaha vajab küll veel teistkordset sulatamist, kid see meetod on
suhteliselt väikeses mesilas kasutatav.

4. Uute EML trükiste tutvustamine
Praeguseks on ilmunud A. Rohtla nõuandevihikud 1. kuni 3. Järge ootab neljas vihik, mis käsitleb
mesilastarusid. Soome keelest tõlgitud raamatu „Praktiline mesindus, I osa” trükiks ettevalmistamine
on lõpusirgel. Hetkel käib raamatu kujundamine. Sellele järgneb korrektuuride ülelugemine, kontroll
ja paranduste tegemine, misjärel loodame juba veebruaris raamatu ära trükkida. Veel on kavatsus
järgmisel aastal välja anda taani keelest tõlgitud materjale mesilashaiguste kohta.

5. Õppefilm „Aastaring mesilas”
Filmi vaatamine, jooksev kommenteerimine ja arutelu.
Uku Pihlak

