
HUVITAV ÕPPEREIS 

 

15.-17. aprillini toimus Marianne Rosenfeldi eestvõtmisel õppereis Eesti ja Läti mesilatesse. 

Reisist võttis osa kokku 16 inimest. Ette rutates peab kohe ütlema, et grupi suurus 1520 

inimest tundub olevat optimaalne, sest osalejad saavad kõike jälgida ja ka tõlkidel on kergem, 

sest ei pea öeldut mitu korda üle kordama, nagu seda tihti juhtub väga suurte (üle 2030 

inimese) gruppidega. 

 

Esimene peatus oli Pärnumaal Ülle ja Vahur Talimaa mesilas. Ülle ja Vahur õppisid mesindust 

omaaegses Olustvere sovhoostehnikumis. Nimetatud õppeasutuse kohta niipalju, et mesinduse 

eriala avati Olustveres kohe pärast seda, kui Moskvas oli vastu võetud otsus täielikule ja 

kohustuslikule keskharidusele ülemineku kohta. Kõik käis käsu korras ja kiiresti (päevapealt 

hakkasid ka miilitsad linnades patrullis käima kahekaupa, sest muidu ei andnud keskharidust 

välja!!!): üheaastased mesinduskoolid Arknas ja Räpinas suleti praktiliselt päevapealt ning 

Põllumajanduse ministeeriumi Hariduse valitsus tegi korralduse hakata mesindusalast haridust 

andma Olustveres. 

 

Miks just Olustveres? Eellugu oli järgmine: 1971. aasta 27. augustist kuni 2. septembrini 

toimus Moskvas Apimondia XXIII kongress. Skandinaaviamaadesse ja Lääne-Euroopasse 

naasvad kongressist osavõtjad soovisid külastada ka toonastes Balti liiduvabariikides asuvaid 

mesilaid. Eestis sooviti näha ühte õppeasutuse mesilat. Kuna kõrgemal pool oli otsustatud, et 

kooliks, kus hakatakse ette valmistama keskharidusega mesindusspetsialiste, on Olustvere 

sovhoostehnikum, siis rajati sinna kiirkorras ka õppemesila. 

 

Mesila maja ehitamine käis kiiresti, sest aluseks võeti nn. Soome tüüpi kokkupandav elumaja, 

osteti uued tarud ja mitme majandi mesilast ka mesilaspered. Vaatamata sellele, et mesila oli 

olemas, ei olnud mesinikku (Peeter Liivand võttis mesila oma hoole alla alles 1972. aasta 

varakevadel). APIMONDIA hindas mesilat ja selle väljanägemist väikese hõbemedaliga. 

 

Mesila kui õppebaas oli loodud, kuid puudus õppejõudude kaader. See komplekteeriti 1972. 

aasta jooksul ja suuremas osas olemasolevate õpetajate ümberkvalifitseerumise teel. 

 

Sellistes tingimustes asusid eriala omandama ka Ülle ja Vahur Talimaa ning teised tolleaegsed 

õpilased. Vaatamata raskustele, omandasid noored enam-vähem korraliku erialase hariduse, 

mille baasilt oli võimalik edasi minna. Siinkohal tuleb märkida ka seda, et esimestes lendudes 

õppis enamik selliseid poisse-tüdrukuid, keda mesindus tõepoolest huvitas. Nagu õppereisil 

selgus, ei kukkunud seeme kivisele pinnale, vaid nüüd, ligi pool sajandit hiljem, saame õppida 

toonaste õpilaste kogemustest. 

 

Vahur Talimaa rõhutas, et korraliku meesaagi saamiseks on esikohal hea korjemaa. Temaga 

tuleb nõustuda. Teisel kohal on kindlasti hea päritoluga ja pideva valiku teel kontrollitav 

mesilaste populatsioon (liin). Ei pea mitte igal aastal tooma lõuna poolt massiliselt sisse 

mesilasemasid ja pakettperesid, vaid panus tuleb teha pidevale ja süstemaatilisele kohalike 

liinide valikule. Kontrollitud emadest saadud järeltulijaid kasutavad Talimaad nii oma mesilas 

kui pakuvad ka müügiks. 

 



 
 

Arutelu emadekasvatuse teemadel. 

 

 

Kolmandaks eripäraks oli see, et eelmisel sügisel kärjehoidlasse paigutatud kärjed olid kõik 

uued, heledad, neis ei olnud üles kasvatatud ühtegi põlvkonda hauet. Vältimaks võimalikult 

pestitsiididega saastatud vaha kasutamist, valmistatavad Talimaad kärjepõhjad kohapeal ja 

oma vahast. 

 

Lestatõrjeks kasutatakse vanemat tüüpi oblikhappe aurustamise seadet, mis tagab oskusliku 

kasutamise korral täiesti rahuldavad tulemused. Lisada tuleb siinjuures mõttetera, et 

igasuguste parasiitide ja haiguste tõrjel on oluline, et ühe või teise meetodi kasutamisel 

omandataks piisavad kogemused. Tulemust ei saavutata mitte uute seadmete muretsemise, 

vaid olemasolevate seadmete ja vahendite oskusliku kasutamise läbi. 

 



 
 

Talimaade mesilas – mis seal mesilastarus toimub? 

 

 

Edasi viis reis meid Mõisakülla Jorma Õiguse mesilasse. Kuigi Jorma nimetab ennast 

linnamesinikuks, paiknevad tema mesilased mitmes kohas, ka linnast väljas. Linnas on ainult 

mõnekümnest perest koosnev grupp. Jorma kasutab moderniseeritud Farrari tüüpi korpustaru, 

mille raami sisemine mõõt on 400 x 160 mm (standardse Farrari raami mõõdud on 448 x 160 

mm). 

 



 
 

Jorma Õiguse mesila. Mesilastarude rida – mesilased meekorje ootuses. 

 

 

Esialgu jäi õhku küsimus, kes võttis Eestis sellise raami esimesena kasutusele. Suure 

saladuskatte all olgu öeldud, et teadaolevalt ehitasid sellised tarud endale kuuekümnendate 

aastate lõpus-seitsmekümnendate algul käesolevate ridade autor ja nüüd juba meie hulgast 

manalateele lahkunud mesinik Viktor Leis. Väga soojalt soovitas selliseid tarusid 

mesindusveteran, Põltsamaa Põllumajanduskombinaadi mesinik Elmar Arak. Tema omakorda 

oli innustunud taoliste tarude kasutuselevõtust Soome mesinduse suurkuju ja toonase 

APIMONDIA asepresidendi Kalevi Vesterineni eeskujul. Nimelt pidasid tol ajal Farrari tüüpi 

tarudes mesilasi vaid üksikud Soome mesinikud, nende hulgas ka endise Soome suursaadiku 

Eestis poeg Kalevi Vesterinen. 

 

Paraku ei olnud mesilasperede talvitumine seitsmekümnendate algusaastate karmidel talvedel 

madalaraamilistes tarudes kuigi edukas, sest pered kippusid pikkade pakaseperioodide ajal 

jääma tihti kahte ossa, kusjuures ülemises korpuses asuv osa (kui sinna oli sattunud ka ema) 

arenes (sõltuvalt mesilaste hulgast) kevadel normaalselt edasi, kuid alumisse korpusse jäänud 

pereliikmed surid nälga, või oli pere jäänud emata. 

 

Viimastel aastakümnetel on olnud valdavalt pehmemad talved, mistõttu pered talvituvad ka 

madalaraamilistes tarudes rahuldavalt. Taruehituses on kasutusele võetud ka soojapidavamad 

materjalid, mistõttu madalaraamilistes tarudes on mesilaste talvitumine edukam. 

 



 
 

Jorma Õigus. Kuidas lamavtaruga mesindada. 

 

 

Jorma mesilas nägime kaasaegset kärgede koorimisseadet, mis hõlbustab tunduvalt mesiniku 

tööd. Ka Jorma Õigus on seda meelt, et kärjepõhjad tuleb valmistada oma vahast ja kohapeal. 

Samas täheldas Jorma ka seda, et kärjepõhi võiks olla mõnevõrra paksem, et mesilastel oleks 

kärjekannude külgedest esimesed millimeetrid “käepärast” materjali venitada juba 

kärjepõhjade vahast, ise suurt midagi lisamata. Paksemate kärjepõhjade valmistamiseks 

kasutab Jorma plaatpressi, mis võimaldab juba iseenesest teha paksema kärjepõhja. 

 

Kindlasti aitab paksem kärjepõhi kaasa kärgede ehitamisele varakevadel, kui noori mesilasi on 

peres veel suhteliselt vähe, kuid kuidas paksem kärjepõhi mõjutab pere vaha kogutoodangut 

tervikuna, on veel vastuseta. Vaha eritamine on teatud vanuses noorte mesilaste füsioloogiline 

omapära, mille kasutamatajätmine viib vahatoodangu vähenemiseni. Teatud vanuses 

mesilased eritavad vaha nagunii ja kui see jääb kasutamata, poetatakse vahalestmed taru 

põhjale, kust need ventileerimisega eemaldatakse. 

 

Järgmise päeva varahommikul asus mesinike grupp teele Lätimaa poole, et külastada ka Eesti 

mesinikele juba tuttava Armands Gumbrise mesilat. Sissejuhatuseks olgu öeldud, et Armands 

Gumbrise näol on tegemist novaatorliku ja otsiva vaimuga mesinikuga, kes püüab võtta igas 

oma töölõigus kasutusele midagi uut, mis hõlbustab mesiniku tööd. Osa tema mesilasperedest 

paiknes looduses männimetsa all, osa aga paviljonides. 

 

Pärast lühikest sissejuhatust demonstreeris Armands meile kärjeraamide traatimise ja 

kärjestamise seadet. Taoline seade ei olnud vanematele Eesti mesinikele uudiseks, sest 

analoogse kärjeraamide traatimislaua (seadme) oli valmistanud ja võtnud juba 

seitsmekümnendate aastate alguses kasutusele Porkuni metsamajandi mesinik Mait Mardla, 

kes tutvustas seda abivahendit ka 1977. aastal ajakirjas Sotsialistlik põllumajandus nr. 17. 

 

Nimetatud ajakirjas toodu põhjal valmistati samasugune raamide traatimise laud (pink) 

seitsmekümnendate aastate lõpus ka Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise 



Instituudi Polli Katsebaasi mesilas. Muidugi oli Armands kasutanud traatimislaua 

valmistamiseks kaasaegsemaid materjale, mistõttu taoline laud tundus olevat käepärasem. 

 

Omaette tähelepanu väärisid Armandsi konstrueeritud ja ehitatud “legotarud”. Nimetus 

legotarud on küll suupärane kasutada ja tänaseks küllalt laialt levinud, kuid ei iseloomusta eriti 

täpselt nimetatud taru olemust. Oma olemuselt ja sisult on tegemist moodultaruga, mis 

koosneb erinevatest kokkusobitatud osadest e. moodulitest. Moodulid e. taru üksikud osad on 

konstrueeritud selliselt, et taru saab kasutada täisraamilise taruna. Siinkohal olgu öeldud, et 

Lätis kasutatakse peamiselt Dadant-Blatti (435 x 300 mm) raami, pool- ja veerandraamilisena. 

Kõik taru moodulid on omavahel ühendatavad valtsühendusega, et taru osi ei oleks vaja 

lühemate vahemaade taha transportimisel omavahel täiendavalt kinnitada. Kirjeldatud 

moodultaru võimaldab väga väikese töökuluga moodustada täisraamidel võrsikperesid ja pool- 

või ka veerandraamidel paarumisperesid. Paraku tuleb märkida ka seda, et kasutusel 

mitteolevad taru moodulid vajavad ladustamiseks küllaltki suurt ruumi ega ole kasutatavad 

muuks otstarbeks. 

 

 
 



 
 

 

Armands Gumbris tutvustab oma moodul-mesindust. 

 



 
 

Ületalvitunud mesilaspere moodultarus. 

 

 

Kui kahes eelmises (Eesti) mesilas oli oluliselt panustatud kärgede lahtikaanetamise 

hõlbustamisele, siis Armands Gumbris oli ka siin läinud oma teed. Nimelt kasutas Armands 

oma mesilas kärgede lahtikaanetamiseks Saksamaalt muretsetud mehhaanilist kärjekahvlit. 

Esimesel pilgul meenutas seade veidi päikese-vahasulatajat  just oma tööorgani viltuse asendi 

tõttu. Seadmesse asetatud meekärg fikseeriti, seejärel juhiti “kahvel” kärje alumisse serva 

ning vastava kangi abil lükati see liikuma kärjeraami ülemise liistu suunas. Kuna kahvel oli 

kitsam kui kärjeraam, tuli see juhtida uuesti kärje lahtikaanetamata alale ja nii 23 korda. 

Seejärel keerati kärjel teine külg ja kogu protseduur kordus. Armands ise oli oma seadmega 

rahul ja arvas, et kirjeldatud vahendiga saab ka ebatasaseid kärgi edukalt lahti kaanetada ja 

langeb ära vajadus neid enne vurritamist “käsitsi üle vaadata”. 

 

Üheks oluliseks osaks Armandsi mesilas oli toorvaha sulatamine ja kärjeraamide 

desinfitseerimine. Olgu siinkohal öeldud, et Armands osutab vaha sulatamise ja 

vahasulatusjäätmete töötlemise teenust ka teistele ümbruskonna mesinikele. Siinjuures peab 

märkima, et vaha töötlemise seadmed olid suuremas osas kohandatud, mitte spetsiaalselt 

selleks valmistatud. Kahjuks ei ole vanade kärgede sulatamise teenus Eestis levinud ja on 



kuulda, et õige mitmed väiksemad mesinikud viskavad vanad kärjed “riistade puudumise tõttu” 

lihtsalt kompostihunnikusse. See on ühest küljest väärtusliku loodusliku toote-vaha 

raiskamine, mis võib teisest küljest soodustada ka mitmesuguste mesilashaiguste levikut. 

 

Enne Aivars Radzinsi mesilasse sõitu külastasime ka Cesise mesinduskauplust Bisu Bode. mis 

asub Lacu (ehk Karu) tänaval majas number 10. Silma jäi rikkalik valik igasugust 

mesindusinventari ja erakordselt suur valik meevurre. Kui sinnapoole asja, tasub ka 

mesinduskauplusse sisse astuda või külastada igasügisest Karksi-Nuias toimuvat meefestivali, 

kus juba mitu aastat järjest pakub oma kaupa ka Bisu Bode. 

 

Aivars Radzins ja tema pere tegeleb peale klassikaliste mesindussaaduste tootmise ka 

apiteraapiaga, milleks on ehitatud spetsiaalne apiteraapia maja, kus soovijad saavad veeta 

aega ja kosutada oma tervist mesilaste sumina ja mesindusproduktide kasutamise läbi. Aivarsi 

abikaasa on arst, kes tegeleb klassikalise meditsiiniabi kõrval ka apiteraapiaga. Radzinsid on 

töötanud välja suure valiku tinktuure, plaastreid, salve ja tõmmiseid, mida müüakse kohapeal 

vastavas poekeses. Saaduste müügiga tegeleb Radzinsite tütar. 

 

 
 

Mesila ja apiteraapiamaja mäenõlval. 

 

 

Tooteid, mis olid valmistatud mee, vaha, või taruvaigu baasil, oli väga mitmesuguseid. 

Võimalus oli neid ka kaasa osta. Üheks omapärasemaks näiteks olid spetsiaalselt kärjemee 

tootmiseks valmistatud plastkarbid. Karpide põhja on pressitud kärjepõhja jäljend ja need 

asetatakse raamidesse, põhjad vastakuti. Mesilased ehitavad kärjed üles, täidavad need 

meega ja mesinikul ei jää muud üle, kui karbid välja võtta, kaaned peale panna ja tarbijateni 

toimetada. 

 

Paraku jäi küsimata, kus selliseid karpe toodetakse. Ilmselt olid need valmistatud 

tellimustööna. Paraku ei ole midagi uut siin päikese all. Juba paarkümmend aastat tagasi 

kohtusin ühe Uus-Meremaa mesinikuga, kes tutvustas kärjemee tootmiseks umbes 

samasugust meetodit. Erinevus seisnes ainult selles, et Uus-Meremaal paigutati plastkarbi 



(karbid olid erineva kujuga) põhja karbi järgi väljalõigatud kärjepõhja tükk. Võib arvata, et 

kärjepõhja kasutamisel on mesilaste töö produktiivsem, sest osa kärjekannude seinamaterjali 

on juba kärjepõhjaga koos olemas. 

 

 
 

Siin on kogemusi, mida jagada. 

 

 

Muljeterohke päev lõppes Valgas hotellis “Metsis”. 

 

Järgmisel päeval suundusime Võrumaale tutvuma Mati Urbaniku ettevõtmistega. 

Sissejuhatuseks niipalju, et Mati on juba aastaid innustunud Eesti Mesinduse ajaloo uurija 

Ferdinand Linnuse töödest ning on rajanud oma kodu ligidale omamoodi mesinduse 

vabaõhumuuseumi, kus külastaja saab näha, kuidas mesilasi peeti metsamesinduse päevil ja 

kuidas neid kaitsti nii karude kui ka nugiste rünnete eest. Näha saime nii tarupuud kui ka 

puude otsa paigutatud pakktarusid e. kusaleid. Omapärane kogu on Matil ka mitmesugust 

ajaloolist mesindusinventari. Külastajad tundsid mõned eksponaadid hõlpsasti ära, kuid 

mõnedele seadmetele nimepanemisega oldi kimbatuses. 

 



 
 

Mati Urbanik metsas tarupuud tutvustamas. 

 

 



 
 

Mesinduse ajalugu – pakktarud puu otsas. 

 

 

Peale mesinduse mineviku tutvustas Mati külalistele ka kaasaegset oblikhappe aurustit. Aeg 

liigub edasi ja vana talletamise kõrval on mesinikud sunnitud tegelema ka kaasaegsete 

probleemidaga, oma teadmisi pidevalt täiendama ning võtma kasutusele üha uusi ja uusi 

vahendeid, et mesilasperesid elus hoida. 

 

Pärast lõunapausi Antslas Veski pubis jätkus reis läbi Lõuna-Eesti kauni looduse Sangastesse 

Rein Männiste mesilasse. Oma teekonnal läbisime omaaegse kuulsa Võru rajooni “Linda” 

kolhoosi territooriumi, kus peeti muude põllumajandusharude kõrval au sees ka linnu-ja 

kalakasvatust. Toonase kolhoosiesimehe Arvo Taali initsiatiivil taastati mitmed omaaegsete 

vesiveskite paisjärved ja asustati need kaladega. 

 

Seejärel läbisime endise Valga rajooni Kalinini-nimelise kolhoosi maa-alad, kus tegutses teine 

omal ajal kuulus kolhoosiesimees Vambola Liive. Ka nimetatud kolhoosis oli au sees 

kanakasvatus, mis jätkub tänapäevalgi (tegelikult väiksemas mahus) Linnu talus. Omal ajal 

olid kuulsad ka Tagula tordid, mis olid väga maitsvad ja rahakotisõbraliku hinnaga, sest neid 

valmistati mittestandardsetest munadest. 



 

Nende teadmistega rikastatult jõudsime endise Sangaste metskonna aladele, kus varem pidas 

mesilasi Rein Männiku isa. Allakirjutanu, kes tundis hästi ka Reinu isa, oli hämmingus, nähes 

neid muudatusi, mis olid viimase 1015 aasta jooksul toimunud. Hästi ja läbimõeldult 

väljaehitatud kompleks, milles on ühendatud kõik vajalikud mesindustehnoloogilised suunad. 

Muidugi on klassikaliseks suunaks meetootmine, kuid sellele on lisandunud õietolmu ja suira 

käitlemine. Omaette uudistamist vääris vahatöötlemise keskus, kus sulatatakse ja töödeldakse 

toorvaha. Tööjõu kasutamise hooajalisuse vähendamiseks tegeldakse Rein Männiku mesilas 

veel mesindusinventari, s.o. raamide, tarude ja muu puitinventari valmistamisega. Sellist 

teenust osutatakse ka soovijatele väljastpoolt. 

 

 
 

Rein Männiste tutvustab oma mesindust. 

 

 



 
 

Siit on midagi õppida! 

 

 

Kahjuks jääb jutustamine jutustamiseks – ütleb ju ka vanasõna, et parem on üks kord oma 

silmaga näha, kui kümme korda kuulda. Loodan, et sellised toredad reisid jätkuvad, milleks 

soovin Marianne ettevõtmistele edu. 

 

Reisimuljeid jagas vanamesinik Antu Rohtla 

 

Pildid tegi Aleksander Kilk 

 


