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Hiiumaa mesinike esimene kokkutulek pärast aktiivset mesindushooaega. Pered peaksid juba kõik olema
talvekorda seatud, söödetud ja ravitud. Mesinikul jääb aega maha istuda ja analüüsida, kuidas möödus
seekordne aasta.
Pärast sissejuhatavat sõnavõttu said sõna kõik kohale tulnud mesinikud olenemata sellest kas ja kui palju
peresid tal on. Huvitav oli nii endale kui teistelegi resümeerida oma suvine tegevus. Peamiselt keskenduti
järgmistele küsimustele:
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•
•
•
•
•

Kuidas hindad möödunud hooaega?
Kas jäid rahule kogutud saagiga?
Milline oli sülemlemise aktiivsus?
Mida võtsite sel puhul ette?
Milline oli teie perede tervislik seisund?
Kas oli palju lesta? Kas esines ka muid märgatavaid haigusi?
Kas olete juba oma peresid ravinud? Millega ja kuidas?
Kas pered on juba toidetud?
Kas jääte rahule oma tegevusega?
Mida tegite valesti või mida kavatsete järgmisel aastal teisiti teha?

Aktiivse arutelu järel selgus, et küllaltki jaheda ja sademeterohke suve tingimustes varieerusid meesaagid
küllalt suurtes piirides. Paljudele oli tooniandvaks pikale veninud kevad. Mitmeski mesilas ilmnes
olukordi, mis viitasid perede halvale seisundile. Osa mesilates oli varroatoos hakanud võimust võtma. Nii
mõnigi mesinik avastas sügisel, et varroatoos ei ole nalja asi ja ravimisele tuleb rohkem tähelepanu
pöörata. Samas oli täheldatud ka märke mesilaste sellisest käitumisest, mis võinuks viidata ameerika
haudmemädanikule. Täpse vastuse nendele küsimustele saab haudmeproovide laboratoorsest analüüsist.
Kokkuvõttes nimetati möödunud hooaega pigem nigelaks kui keskmiseks.
Tubli teine pool kokkusaamisest kulus septembris Prantsusmaal Montpellier’s toimunud mesinike
maailmaorganisatsiooni Apimondia kongressi ja mesindusnäituse muljete vahendamiseks. Vaadati fotosid
näituselt, kirjeldati ja arutleti huvitavamate eksponaatide üle. Näiteks pakkus palju kõneainet pöörleva
pesaruumiga taru, selle kasutamise võimalused ja eelised. Apimondia näitusel olid esindatud ka
mesinduskonverentsi stendiettekanded. Huvitavamatest neist andis lühiettekujutuse stendi foto.

Kataloonia mesiniku mee pakendamise ruum

ja tema mesi, mis väga aeglaselt kristalliseerub

Lisaks mesindusnäitusele külastati ka kahte mesilat, umbes 500-perelist mesilat Kataloonias ja ligi 1000perelist mesilat Lõuna-Prantsusmaal. Hämmastav oli mõlema mesila juures mesindamise lai haare ja samas
minimaalne tööjõud; Kataloonia mesinik suutis koos naisega lisaks 500 mesilasperele veel kasvatada
780 siga aga Prantsusmaa mesinik sai hakkama koos naise, isa ja kahe vennaga. Parema majandusliku

effektiivsuse saamiseks valmistasid nad ka erinevaid meetooteid,
tootsid eri liiki taimede mett ja müüsid kõike seda oma
kaupluses.

Philippe Rouquette’i kaupluses on eri liiki taimede mett ja
meetooteid müügil aasta läbi

Meile jääb mõistatuseks, kuidas mõlemas mesilas suudetakse hakkama saada nii vähese tööjõuga kui
sealne tegelik mesindamine on meie mõistes nn rändmesindus. Ühe töötaja kohta tuleb ca 250 – 300
mesilasperet. Neid kõiki on vaja hooldada, ravida ja õigeaegselt laiendada ning mett võtta, sest sealsetes
mägiste lõunamaa tingimustes on suured väljad kaetud sageli ühe taimega, mis õitseb lühikest aega aga
massiliselt. Nii ongi võimalik saada nt rosmariini, tüümiani, lavendli vms mett.
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