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Mesindusõppus toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit
Traditsiooniline mesinike maailmaüritus APIMONDIA 2009 41.mesinduskongress ja mesindusnäitus
toimus sel aastal Lõuna-Prantsusmaal Montpellier’ linnas Vahemere kaldal 15 kuni 20 septembrini. Selle
külastamiseks organiseeris EML mesinike-huviliste ekskursiooni. Lendasime lennukiga Barcelonasse, kus
tutvusime kohalike Kataloonia kultuuriväärtustega ja ühe mesilaga. Edasi sõitsime bussiga läbi Andorra
Prantsusmaale Montpellier’i. Seal olles jõudsime külastada mesindusnäitust, vaadata väljapandud
stendiettekandeid ja tutvuda erinevate mesindusettevõtete ja riikide väljapanekutega. Paljud eksponaadid
olid ka kaubana müügiks. Külastasime ka üht lähedal asuvat mesilat. Tagasiteel Barcelonasse astuti läbi ka
Salvador Dali muuseumist ja siis lennukiga tagasi Tallinnasse.
Õppepäeval vaadati rikkalikku fotomaterjali mesindusnäituselt ja Kataloonia ja Prantsuse mesila
külastamisest, tutvuti kaasa võetud ettevõtete kataloogide ja neid tutvustavate prospektidega ja vaadati,
millised huvitavamad stendiettekanded olid näitusel üles pandud.

Paar sõna mesindusest Hispaanias.
Väga levinud on ühistuline tegutsemisvorm. Näitena siinkohal kahe aasta tagused andmed ühest mesinduskooperatiivist Madriidi lähedal. Alustati 25
mesiniku poolt 1997.a peaaegu 15,5 tuhande
mesilasperega. Tööd sai kaks inimest ja esimese
tegevusaasta käive ületas 150 tuhat eurot. Kümne
tegevusaasta jooksul on kooperatiivi liikmete arv
rohkem kui neljakordistunud ja mesilasperede arv
suurenenud viis korda. Aga käive on suurenenud
peaaegu kakskümmend korda.
Fotod ettekannetest mesinike rahvusvaheliselt
kokkutulekult Madriidis 2007. Tulpades on
vastavalt aasta, kooperatiivi liikmete arv, töötajate
arv ja mesilasperede arv.
Teisel fotol näitab Kilama kooperatiivi aastakäibe
muutumist
Kilama kooperatiiv toodab mett, õietolmu, mesilasvaha ja kärjepõhja. Huvitav on märkida, et aastal
2006 tootis see kooperatiiv 68 tuhande mesilasperega 800 t mett, 160 t õietolmu, 52,5 t vaha ja
31 t kärjepõhja. Andmetest nähtub, et mee korje
pere kohta pole kuigi suur, 11,8 kg mett ja 2,3 kg
õietolmu.
Sealsed mesinikud kasutavad ühistulist tegutsemist
nii oma toodangu turustamisel kui ka nn abitegevuste juures nagu kärgedest vaha sulatamine, puhastamine
ja ettevalmistamine.

Külas Põhja-Hispaanias Kataloonias mesinik Ramonil Sant Pere de Torellos
Ramonil on umbes 500-pereline iberica rassiga mesila Kataloonias. Hämmastav on mesindamise lai haare
ja samas minimaalne tööjõud. Ramon suudab koos naisega hakkama saada umbes 500 perega meie mõistes
rändmesinduse tingimustes ja lisaks veel kasvatada 780 siga. Kuna lõunamaa tingimustes õitsevad

meetaimed kiiresti lühikese aja jooksul, siis peab mesinik olema valvas oma perede transportimisega
mägistele aasadele, kus kord õitseb massiliselt rosmariin, tüümian või ka kanarbik. Nii saadakse suhteliselt
„kerge vaevaga“ nn liigimett. Sealsetes tingimustes pole saagid kõrged ja ka sülemlemise pärast ei
muretseta, sest sülemid asustavad ise mesilagruppidesse jäetud tühjad tarud. Mesilastel on haigusi nagu
meilgi ja neid ravitakse. Talvekaod on suhteliselt suured, tavaliselt 6 – 10 %, need korvab sülemlemine.
Viimastel aastatel on teadmata põhjustel kaod ligi 25 %.

Kataloonia mesiniku mee pakendamise ruum

ja tema mesi, mis väga aeglaselt kristalliseerub.

Ramon kasutab ühistu abi oma mee müümisel, kärgede ettevalmistamisel ja vaha sulatamisel. Mett
pakendab ta ise ja müüb ka kodust. Parimad mee ülesostjad on Maroccost.

Prantsuse mesiniku Philippe Rouquette’i
mesindusettevõte
Lõuna-Prantsusmaal külastatud mesinik vaid suurendas üllatust, ligi 1000-de perelise mesilaga saadi
hakkama vaid nelja inimesega mesinik 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. Ka tema
kasutas mitmesuguseid ühistulisi tegevusvorme.

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. Sealne
tegelik mesindamine on meie mõistes rändmesindus. Ühe töötaja kohta tuleb ca 250 – 300 mesilasperet.
Neid kõiki on vaja hooldada, ravida ja õigeaegselt kontrollida, laiendada ning mett võtta.
Euroopas on aru saadud ühistulise tegevuse kasulikkusest. Meil Eestis on siin veel palju õppida.

Mesindusnäitusest Montpellier’s
Apimondia 2009 toimus Lõuna-Prantsusmaal Montpellier’s. Mesinike maailmaorganisatsiooni Apimondia
kongressi me ei osalenud. Kuid mesindusnäitusega tutvumiseks kippus ühest päevast väheks jääma.
Eksponente oli palju, nii mitmetelgi väljapanekutel müüdi erinevaid mesindustooteid, mesindusseadmeid ja
abivahendeid. Samuti oli näitusel välja pandud kongressi stendiettekanded.

Õppepäeval vaadati fotosid näituselt, kirjeldati ja arutleti huvitavamate väljapanekute üle. Näiteks pakkus
palju kõneainet pöörleva pesaruumiga taru, selle kasutamise võimalused ja eelised. Huvi tunti ka erinevate
tehniliste lahenduste vastu, varroatoosi ravimite ja ravimise seadmete vastu nt akutrelliga töötav taru ka
korpuste tõstuk. Apimondia näitusel olid esindatud ka mesinduskonverentsi stendiettekanded.
Huvitavamatest neist andis lühiettekujutuse stendi foto.
Tähelepanuväärne on ka see, et meie lähinaabrite hulgast oli Eesti ainuke, kes oli oma boksiga esindatud,
puudusid nii Soome, Läti kui Leedu esindatus.
Järgmise Apimondia 2011 korraldamine on usaldatud Argentiinale Lõuna-Ameerikas. Aga kohapeal oli
tihe konkurents, et võita endale Apimondia 2013 korraldamise õigust. Kandideerisid nii Türgi, Ungari,
Itaalia kui ka Ukraina. Viimane oli seda väga tõsiselt võtnud, kohal oli suur delegatsioon, väga suur
väljapanek näitusel ja tooni andis ka kaasa võetud rahvusliku muusika ja tantsuansambel. Nende
pingutused kandsidki vilja – Apimondia 2013 tuleb Kiievis.
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